Projekt „Prečo?“:
V priebehu doobedia (10.00 – 12.30 hod.) sa na
pôde Centra vedecko-technických informácií SR
uskutoční finále súťaže „Prečo“, v ktorom 10
finalistov – súťažných tímov zo ZŠ a SŠ odprezentuje
pred odbornou porotou svoje interaktívne projekty
a práce z oblasti technických či prírodných vied.
Projekty vznikli na základe otázok, ktoré svojim
starším kamarátom položili škôlkari.
http://www.dikymoc.sk/technologie/preco/zakladne-a-stredne-skoly/sutazna-tema/
Odborná porota v zložení:
prof. RNDr. Ján Turňa, PhD. (generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR), prof.
RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. (predseda Slovenskej akadémie vied), doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec,
PhD., MPH (prednosta Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského),
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. (rektor Vysokej školy výtvarných umení) a Mgr. Andrea Putalová
(riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti) následne rozhodne
o víťazoch.
Slávnostného ceremoniálu (14.00 hod.) sa zúčastní všetkých 10 súťažných tímov, ktoré tvoria
študenti z nasledujúcich škôl: Gymnázium Varšavská cesta 1, Žilina, KVINTA B trieda; SOŠ obchodu a
služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, 3 AW trieda; Súkromná ZŠ, Štiavnická cesta 80,
Ružomberok,9trieda; ZŠ s MŠ Bučany, 8 trieda; ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica, 8.A. trieda;
Evanjelická ZŠ biskupa Jura Janošku, Komenského 10, Liptovský Mikuláš. 8.A. trieda; ZŠ s MŠ
Vitanová,8.A.trieda;ZŠ s MŠ Š. Ďurovčíka, Palín, triedy: 8.A., 8.B., a 9.A.
Okrem možnosti realizácie rozhovorov so študentmi, učiteľmi či členmi odbornej poroty budú na
mieste dostupné aj súťažné projekty jednotlivých tried, ktoré Vám deti veľmi radi odprezentujú.

Projekt „KLUB AKČNÝCH HRDINOV“:
Počas ceremoniálu (14.00 hod.) budú slávnostne
vyhlásení aj historicky prví 7 členovia KLUBU
AKČNÝCH HRDINOV.
Ide o interaktívnu popularizačnú anketu, ktorej
cieľom bolo predstaviť mladej generácii našu
slovenskú vedeckú špičku a motivovať mládež
k hlasovaniu za svojich favoritov.
Výber vedeckých kapacít do ankety nominovali jednotlivé univerzity s vedecko-technickým
zameraním, Slovenská akadémia vied a Centrum vedecko-technických informácií SR.
Bezplatné online hlasovanie trvalo od júna do októbra a zúčastniť sa ho mohol každý, koho vek
neprekročil 30 rokov.
Do prvého ročníka tejto ankety prišlo spolu viac ako 12 tisíc hlasov, prostredníctvom ktorých mládež
vybrala prvých 7 vedeckých osobností – ktoré sa stanú historicky prvými členmi tohto klubu.
Mená vedeckých osobností sa dozviete priamo na mieste – počas ceremoniálu. Ceny budú vedeckým
osobnostiam odovzdávať deti – študenti z radov finalistov súťaže „Prečo?“

