
Scientia Pro Futuro – Ceny partnerov súťaže
Ceny sa udeľujú po dohode s partnermi súťaže. Ceny odovzdávajú predstavitelia partner-
ských spoločností. Bližšie informácie o mimoriadne atraktívnych oceneniach partnerov budú 
zverejnené na internetovej stránke súťaže www.scientiaprofuturo.sk. 

Štatút súťaže
Pozorne si prečítajte štatút súťaže, ktorý je zverejnený na internetovej stránke súťaže  
www.scientiaprofuturo.sk. Rozhodnite sa už dnes a prihláste svoj projekt do najprestížnejšej súťaže 
mladých bádateľov v SR o cenu Scientia Pro Futuro.

Kontakt 
Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete ďalšie informácie ohľadom súťaže, neváhajte nás  
kontaktovať.

Scientia Pro Futuro 2012

www.scientiaprofuturo.sk
www.mladivedci.sk
www.tyzdenvedy.sk 

Mladí vedci Slovenska, o. z.
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Tel.: 02/ 44 46 00 41
E-mail: info@mladivedci.sk

Mladí vedci Slovenka, o. z., ako vyhlasovateľ a Ministerstvo školstva, vedy,
 výskumu a športu Slovenskej republiky ako spoluorganizátor súťaže 

Scientia Pro Futuro vyzývajú stredné školy, pedagógov a predovšetkým žiakov 
zapojiť sa do procesu vyhľadávania nadaných žiakov vo vede a technike.

Hľadáme najnadanejších žiakov stredných škôl vo vede a technike.

Hľadáme 50 mimoriadne kvalitných žiackych bádateľských projektov zo všetkých 
oblastí vedy a techniky. Hľadáme originálne myšlienky a inovatívne riešenia. 

Len najlepší majú šancu dokázať svoju výnimočnosť vo vede a technike. 
Len najlepší budú ocenení a nominovaní na medzinárodné 

súťaže pre mladých vedcov do 20 rokov.

Zapojte sa do celoštátnej súťaže 
bádateľských projektov žiakov stredných škôl

o cenu Scientia Pro Futuro 2013



Scientia Pro Futuro 
Je súťaž bádateľských projektov žiakov stredných škôl. Realizuje sa počas celého kalendárneho roka  
a je ukončená celoštátnym finále súťaže. Finále súťaže je každoročne organizované ako otváracie 
podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktoré koordinuje Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu Slovenskej republiky. Vyhlasovateľom súťaže je o. z. Mladí vedci Slovenska, spoluorga-
nizátorom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Kto sa  môže prihlásiť?
Do súťaže sa môže prihlásiť žiak strednej školy, ktorý v čase trvania súťaže je starší ako 14 rokov  
a mladší ako 20 rokov s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky. 
Do súťaže je možné prihlásiť len taký projekt, ktorý predtým nebol prihlásený a hodnotený v žiadnej 
inej súťaži v Slovenskej republike s výnimkou súťaží, ktoré organizuje Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR alebo vyhlasovateľ. 

Ako sa prihlásiť?
Prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá je zverejnená na webových stránkach  
www.scientiaprofuturo.sk a www.tyzdenvedy.sk. Žiak do elektronickej prihlášky vloží abstrakt  
v slovenskom a anglickom jazyku a písomnú správu projektu  (Research paper) v slovenskom alebo 
anglickom jazyku. Žiaci svoje bádateľské projekty môžu prihlásiť najneskôr do 25. októbra 2013.

Celoštátne finále súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch 11. a 12. novembra 2013 ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy  
a techniky na Slovensku - otvorenie súťaže bude zároveň aj otvorením VI. odbornej konferencie Quo 
Vadis vzdelávanie k vede a technike na stredných školách 2013 na tému „Podpora popularizácie vedy 
a techniky smerom k mládeži“. Súťaž slávnostne otvorí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
Dušan Čaplovič. Účastníkom celoštátneho finále súťaže vyhlasovateľ zabezpečí a uhradí náklady na 
ubytovanie, stravu a preplatí cestovné náklady. Účastnícky poplatok sa neplatí, všetky náklady na 
súťaž uhrádza organizátor. 

Ocenenia Scientia Pro Futuro
Vyhlasovateľ v spolupráci so spoluorganizátorom a partnermi súťaže udeľuje cenu Scientia Pro Futu-
ro autorom najkvalitnejších súťažných projektov. 

Hlavná cena Scientia Pro Futuro
Scientia Pro Futuro – Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najkvalitnejší projekt
Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za najkvalitnejší súťažný projekt bude udelená 
autorom troch súťažných projektov mimoriadnej kvality. Cenu Scientia Pro Futuro dostanú aj peda-
gogickí zamestnanci stredných škôl, ktorí sa oceneným žiakom počas riešenia súťažných projektov 
venovali. Ocenenie je dotované sumou 2 250,00 €.

Špeciálne ceny Scientia Pro Futuro
Cena Scientia Pro Futuro – nominácia na I-SWEEEP 2014
Nominácia 3 výnimočných súťažných projektov na I-SWEEEP 2014 – Medzinárodnú olympiádu 
projektov trvalo udržateľného rozvoja (International Sustainable World Project Olympiad – Energy, 
Engineering and Environment), ktorá sa uskutočňuje každoročne v máji v Houstone v Texase.
Cena Scientia Pro Futuro – nominácia na Intel ISEF 2014
Nominácia 3 výnimočných súťažných projektov na Intel ISEF 2014 – Medzinárodnú súťaž vedeckých 
a technických projektov žiakov stredných škôl (Intel International Science and Engineering Fair), 
Los Angeles, California, USA.
Cena Scientia Pro Futuro – nominácia na GENIUS Olympiad 2014
Nominácia 3 výnimočných súťažných projektov na medzinárodnú súťaž žiackych bádateľských 
projektov z problematiky životného prostredia GENIUS Olympiad, ktorú každoročne organizuje State 
University of New York v Oswego. 
Cena Scientia Pro Futuro – nominácia na EUCYS 2014
Nominácia 3 výnimočných súťažných projektov na najprestížnejšiu súťaž mladých bádateľov do 
20 rokov - The European Union Contest for Young Scientists (EUCYS), ktorú každoročne organizuje 
Európska komisia. 

Martin Sarker - víťaz Scientia Pro Futuro 2012 pri svojej pos-
terovej prezentácii na I-SWEEEP 2013, kde získal striebornú 

medailu a finančnú odmenu 300 USD.

Víťazi Scientia Pro Futuro 2012 si z GENIUS olympiády 
2013 odniesli štyri medaily. Zľava: Klaudia Kvaková, Jakub 

Šalko, Michaela Bujdová (získali bronzové medaily) a Maroš 
Huličiak (získal striebornú medailu).  

Víťazi Scientia Pro Futuro na 64. ročníku najväčšej a najprestížnejšej medzinárodnej súťaže vo vede a technike pre žiakov stred-
ných škôl - Intel ISEF 2013. Zľava: Peter Horváth, Saša Havrillová, Emília Petríková a Michal Dorko.


