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Nadácia Volkswagen Slovakia sa stala partnerom
Festivalu vedy a techniky 2015




Nadácia zastrešuje kategóriu Elektrina a mechanika
11 rozličných kategórií v 6 krajských kolách
Hodnotné ceny a medzinárodné súťaže pre víťazov

Bratislava, 29. september 2015 --- Nadácia Volkswagen Slovakia
podporí 18. ročník Festivalu vedy a techniky 2015. Pod patronát si
vzala súťažnú kategórií Elektrina a mechanika.
Celoštátnu súťažnú prehliadku vedecko-technických projektov žiakov
druhého stupňa základných a stredných škôl „Festival vedy a techniky
2015“ organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Žiaci
odprezentujú vedecko-výskumnú činnosť formou panelovej prezentácie a
súťažiť budú o ceny a postupy na medzinárodné súťaže a prehliadky.
„Toto podujatie má podobné ciele ako naša Nadácia – rozvíja zručnosti
žiakov vo vede a technike a vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti i
zmysluplnému vyplneniu voľného času,“ povedal Boris Michalík, správca
Nadácie, ktorá zastrešuje súťažnú kategóriu Elektrina a mechanika. V
časti mechanika žiaci navrhujú nové komponenty a súčiastky do
existujúcich zariadení na zvýšenie ich účinnosti. V elektrotechnike zasa
nové elektrické obvody a súčiastky zariadení.
Celoštátnemu kolu predchádza šesť krajských kôl v Bratislave
(Bratislavský a Trnavský kraj), Nitre, Partizánskom (Trenčiansky kraj),
Banskej Bystrici, Žiline a Prešove (Košický a Prešovský kraj). Víťazi
postúpia do národného kola, bude 8. až 10. novembra v Bratislave počas
Týždňa vedy a techniky.
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Projekty jednotlivcov, alebo kolektívu (max. 3 osoby) môžu žiaci
prihlasovať tu. Registračný systém umožňuje prihlásiť sa na krajské
alebo celoslovenské kolo súťaže. Víťazné projekty krajských kôl
postupujú priamo do národného kola. Projekty prihlásené do
celoslovenského kola do 20. októbra predchádzajú výberom. Záujem o
súťaž potvrdzujú rastúce čísla prihlásených žiakov i projektov. Kým v
roku 2013 sa prihlásilo 179 žiakov so 124 projektmi, minulý rok až 277
žiakov so 179 projektmi.

mesto

registrácia do

vyhodnotenie

Bratislava

30.09.15

02.10.15

Žilina

05.10.15

08.10.15

Nitra

05.10.15

09.10.15

Banská Bystrica 05.10.15

09.10.15

Prešov

12.10.15

16.10.15

Partizánske

19.10.15

23.10.15

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už siedmy
rok aktívne pôsobí na Slovensku. Cielene sa snaží o spoluvytváranie
„moderného priestoru pre život“ v uvedomelej spoločnosti. Ťažiskom jej
programov je oblasť výchovy a vzdelávania. Podporuje inovatívne
vzdelávacie projekty a svoj dôraz kladie na vzdelávanie mladých ľudí.
Každoročne tiež realizuje kreatívne projekty pre detské domovy.
Volkswagen Slovakia, a. s.
Public relations / Komunikácia
Kontakt: Vladimír Machalík, hovorca spoločnosti
Telefón: +421-2-69 64 30 47
Mobil: +421-902 470 592
E-Mail: vladimir.machalik@volkswagen.sk
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