
…aj vy patríte na VEDECKÝ VEĽTRH! 



Projekt 

4. ročník VEDECKÝ VEĽTRH 
13. september 2019 

08:30-17:00 
(Slávnostné otvorenie 09:30) 

Námestie EUROVEA, 
Bratislava 

 
Akciu v roku 2018 navštívilo o viac ako 

40% návštevníkov ako rok predtým,  
v číslach je to niekoľko tisíc detí zo základných 

a stredných škôl a okoloidúcich. 

 

„Ukážme spoločne deťom cestu k vede a 
technike!“ 



Cieľ  
 
Cieľom akcie je nadchnúť deti a mládež pre 
vedu a techniku a vyvolať v nich záujem o 

ich štúdium na stredných a vysokých 
školách. 

Cieľová skupina 
• žiaci a študenti ZŠ a SŠ, učitelia, rodičia aj široká 
verejnosť 
 
Čas konania 
• začiatok školského roka umožní učiteľom priviesť 
svojich žiakov na motivačnú dobrodružnú a 
výskumnú akciu 



Hlavná akcia 

• Celodenný zábavný program, pre 
deti a mládež 
 

• Rôzne oblasti vedy a výskumu 
prezentované interaktívnou formou 
 

• Stanovištia s pútavým programom 

Vedecké hry 

Experimenty 

Praktické ukážky 

 
 



Projekt podporujú 

Patrón projectu: 
prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., 
predseda Slovenskej akadémie vied 

                                              
Vyjadrenie podpory projektu: 
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., dekan 
FMFI UK 

                                            
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., Dekan 
FIIT STU 



Organizátori 

Omniveda/VEDA NÁS BAVÍ n. o. je nezisková organizácia, ktorá formou 

mimoškolských aktivít zoznamuje žiakov s vednými odbormi. Naším cieľom je podnietiť 
záujem žiakov o vedu a o svet okolo nich. 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v každom objektívnom 

hodnotení slovenských škôl končí medzi najlepšími. Toto postavenie si získala vďaka 
kvalitnému kolektívu pedagógov a vedcov, otvorenosti, širokej medzinárodnej spolupráci, 
ale i vďaka vynikajúcim študentom. Našou víziou je poskytovať vzdelanie plne 

kompatitívne v svetovom meradle, vychádzajúce z kvalitnej vedeckovýskumnej činnosti s 
aktívnou účasťou študentov. 

Slovenská technická univerzita už 80 rokov ponúka plnohodnotné 

univerzitné štúdium, bohatý študentský život a perspektívu zaujímavej práce a dobrého 
platu po jej skončení. V QS World University Rankings 2016 sa STU umiestnila na  401. až 
450. mieste v kategórii Počítačové vedy a informačné technológie. V Times Higher 
Education World University Ranking 2018 je v prvej tisícke svetových výskumne 
intenzívnych univerzít. V roku 2016 riešila 270 projektov výskumu pre prax a vyše 500 
výskumných projektov financovaných z grantov. 



Referencia odborného partnera 

Vedecký veľtrh má za cieľ hravou formou priblížiť deťom a  
mladým ľuďom vedu a jej disciplíny, čaro objavovania nového,  
ako aj spoločenský dosah vedy. Výborná myšlienka realizovaná v  
dobrom termíne a mieste. I napriek tomu že sa jednalo o prvý  
ročník tohto podujatia, prekvapila pružná a výborná organizácia  
podujatia. Sme radi, že sme na ňom mohli participovať, a tým 
predstaviť našu školu a jej činnosť širokému spektru budúcich 
študentov. 
 
 
Ing. Felix Dömény, riaditeľ  
Stredná priemyselná škola strojnícka 
Fajnorovo nábrežie, Bratislava 

 



Ďalšie referencie 

 

 

„Prostredníctvom Vedeckého veľtrhu sme sa mohli už po druhýkrát stretnúť so stovkami žiakov základných a 
stredných škôl, pre ktorých sme pripravili zábavné aj vzdelávacie aktivity o vede, ktorá sa skrýva za jogurtom. 
Oceňujeme profesionálny prístup organizátorov, výbornú atmosféru, ako aj ideu podujatia, ktoré chce prilákať 
mladých ľudí k vede. Radi sa zúčastníme aj ďalších ročníkov.“ ,  Mária Jendrišáková, M.A. Public Affairs Manager, 
Danone Nutricia SR 

„Celé podujatie je po materiálno- technickej stránke na veľmi dobrej úrovni. Propagačné materiály a prípravné 
práce, reklama teda celkové promotion sú produktom vysokej profesionality ľudí, ktorí všetko zabezpečujú. 
Samotná logistika priamo na mieste ako aj starostlivosť o vystavujúcich (zabezpečenie občerstvenia a obedu) je bez 
chyby a na vysokej úrovni.  
Príležitosť zúčastniť sa verejnosti na tomto podujatí podporuje myšlienku šírenia vedy a techniky medzi mládežou. 
Pevne veríme, že aj pomocou takýchto nástrojov sa stanú z našich detí úspešní bádatelia a vedci.  Radi chodíme na 
túto akciu a rovnako ju chceme podporovať aj v budúcnosti.“, Zoltán Kassai, riaditeľ oddelenia kontroly kvality 
rádiofarmák,  BIONT 

 

„ZF Slovakia, a.s. vníma Vedecký veľtrh ako podujatie, ktoré krásne ukazuje prepojenie vedy s reálnym svetom 
strojárskeho priemyslu. Deti veľmi bavili pripravené vedecké pokusy z výroby vzoriek a chemického laboratória. 
Tiež ich zaujal zvárací simulátor, kde sa zvádzali súboje o čo najlepší výsledok zvárania. Celkovo podujatie 
hodnotíme ako veľmi hodnotné a zaujímavo pripravené pre dnešnú mládež.“, Mgr. Katarína Peterková Shared 
Services Slovakia Expert HR ZF Systémy / Expert HR, ZF Systems ZF Slovakia 

  



Partneri 2018 

Hlavní partneri 

Partneri 

Odborný partner 



Mediálni partneri 2018 

Hlavní mediálni partneri 

Mediálni partneri 



Fotogaléria 



Propagácia 

MARKETING 
• Direkt marketing 
• E-mail kampaň 
• Letáky, odznaky, tričká 
• Outdoor/billboardy 

 
PUBLIC RELATIONS 
• Priestor v partnerských médiách 
• Komunikácia so všetkými médiami 

(vrátane TV) 
• Rozhovory na témy stavu vedy a 

výskumu 

 
SOCIAL MEDIA 
• Denná aktualizácia Facebook a 

Instagram 
• Kampane na podporu statusov 
• Web stránka 

 

 



Hlavná akcia 

• Exkluzivita (veto na účasť konkurenčných partnerov)  

• Veľký stan 6 x 3 m (s logom a možnosťou výberu umiestnenia) 

• Veľké logo na hlavnej bráne 

• Logo na všetkých propagačných materiáloch akcie 

• Logo, link a promo článok na webe akcie 

• Sponzorované príspevky o partnerovi na sociálnych sieťach akcie 

• Zmienka vo všetkých materiáloch partnerských médií 

• Rozhovor v partnerských médiách 

• Zvláštne uznanie a poďakovanie pri otvorení 

 

VIP Akcia (v prípade konania) 

• Logo partnera na prezentácii na LCD obrazovke 

• Zvláštne uznanie a poďakovanie pri otvorení a slovo na úvod 

• 6 vstupeniek 

  Cena: Od 6.000 EUR 

Generálny partner 



Hlavná akcia 

• Maximálny počet troch hlavných partnerov 

• Veľký stan 6 x 3 m (s logom a možnosťou výberu umiestnenia) 

• Veľké logo na hlavnej bráne 

• Logo na všetkých propagačných materiáloch akcie 

• Logo, link a promo článok na webe akcie 

• Sponzorované príspevky o partnerovi na sociálnych sieťach akcie 

• Zmienka vo všetkých materiáloch partnerských médií 

• Zvláštne uznanie a poďakovanie pri otvorení 

 

VIP Akcia (v prípade konania) 

• Logo partnera na prezentácii na LCD obrazovke 

• Zvláštne uznanie a poďakovanie pri otvorení 

• 4 vstupenky 

  Cena: 4.000 EUR 

Hlavný partner 



• Zabezpečenie, odborná inštalácia a vnútorne vybavenie prezentačného 
stanu 

 
• Označenie prezentačného miesta 
 
• Registračný poplatok  vystavovateľa / partnera 
 

 

Partner – partnerský balíček I. 

  Cena: 2 490 EUR bez DPH 

                       organizátor nie je platcom DPH 



Hlavná akcia 

• stan 3 x 3 m (s logom, jedlo, stoly, stoličky, elektrina) 

• informácie o programe a logo v mape 

 

MKT Online  

• web (logo, program, odkaz)  

• logo v sociálnych médiách (Facebook, Instagram) 

 

MKT ATL/BTL  

• plagáty / letáky / pozvánky (logo) 
• logo vo Veľtržných novinách 
 
 
 

Staňte sa partnerskou školou alebo 
usporiadateľom aktivity pre deti  

Cena: Zdarma 

Účasť na projekte podlieha schváleniu komisie 
organizátorov projektu na základe podania online návrhu.   



Tešíme sa na Vás! 
Kontakt: 
Diana Mareková Theizlová, DiS.art. 
Koordinátorka podujatia 
VEDECKÝ VEĽTRH SK 
 
+421 905 516 596 
dmarekova@vedanasbavi.sk 
www.vedeckyveltrh.sk 
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