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ROZVÍJANIE MLADÝCH TALENTOV
(13.09.2011; Televízna stanica TA 3; Rozhovor; 13.35; 3 min.; R)

Anna ŠOŠOVCOVÁ, moderátorka:
"Význam slovenskej vedy a jej úspechy zostávajú kvôli slabej propagácii širokej verejnosti mnohokrát skryté. To
však neznamená, že slovenská veda nie je úspešná. Práve naopak. Na to, aby ale úspešnou aj zostala je nutné
rozvíjať mladé talenty. A presne o to sa snaží aj sprievodné podujatie Týždňa vedy a techniky na Slovensku,
ktorým je výtvarná a grafická súťaž žiakov a študentov. A práve o tom nám už bližšie informácie poskytne
Andrea PUTALOVÁ, námestníčka Národného centra pre popularizáciu vedy na Slovensku. Dobrý deň. Vitajte."

Andrea PUTALOVÁ, Národné centrum pre popularizáciu vedy SR: "Príjemné popoludnie."

Anna ŠOŠOVCOVÁ: "Pani PUTALOVÁ, o ktorý ročník súťaže už ide?"

Andrea PUTALOVÁ: "Čo sa týka výtvarnej súťaže, je to už 6. ročník. Grafická súťaž je tento rok vyhlásená
prvýkrát, ale veríme, že tak isto bude pokračovať do budúcna."

Anna ŠOŠOVCOVÁ: "V čom je táto súťaž taká jedinečná?"

Andrea PUTALOVÁ: "Jedinečná je predovšetkým v tom, že dáva možnosť mladým ľuďom prostredníctvom
výtvarnej techniky zachytiť pohľad na vedu, ktorá je všade okolo nás a ktorej výsledky vlastne využívame
každodenne."

Anna ŠOŠOVCOVÁ: "V akých kategóriách sa tento rok súťaží? A čo je takou hlavnou témou?"

Andrea PUTALOVÁ: "Čo sa týka výtvarnej súťaže, sú tam dve kategórie. Prvá kategória je pre žiakov piatych a
šiestych ročníkov základných škôl a prvého a druhého ročníka osemročných gymnázií. Druhá kategória, tá je
určená pre žiakov siedmych a ôsmych ročníkov základných škôl a tretieho, štvrtého ročníka osemročných
gymnázií. Hlavná téma tohtoročnej súťaže je veda okolo nás, takže žiaci majú naozaj veľkú a širokú možnosť
prezentovať svoj pohľad na vedu."

Anna ŠOŠOVCOVÁ: "Ak by ste to mohli tak trošku zhodnotiť, akú úroveň mali tie predchádzajúce ročníky?"

Andrea PUTALOVÁ: "Čo sa týka výtvarnej súťaže, lebo môžme hodnotiť zatiaľ len tú, tam bola naozaj úroveň,
každý rok samozrejme, stúpa, vidieť, že žiaci si dávajú záležať na tom, spolupracujú, alebo pracujú aj v školách
s učiteľmi, je to naozaj veľmi vidieť, takže veríme, že tento trend sa zachová aj naďalej."

Anna ŠOŠOVCOVÁ: "Vytvorili žiaci v tom minulom ročníku, v tej teda prvej kategórii niečo také prevratné, dá
sa aj takýmto spôsobom nájsť talent na Slovensku?"
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Andrea PUTALOVÁ: "Talenty sa určite aj vďaka tejto súťaži nájsť dajú. Či to je prevratné, neviem, či toto je
úplne to správne slovo, ale každopádne, deti sú veľmi kreatívne a nápadité, takže určite tie talenty sa tam
objaviť dajú."

Anna ŠOŠOVCOVÁ: "Poďme si teda ešte povedať o nejakých termínoch, dokedy sa môžu žiaci a študenti
prihlásiť, (...) potom bude nejaké vyhodnotenie."

Andrea PUTALOVÁ: "Na obe súťaže sa dá prihlásiť prostredníctvom portálu Týždňa vedy a techniky,
www.tyzdenvedy.sk, kde si nájdu všetky potrebné informácie, nájdu si tam prihlasovací formulár, takže toto je tá
stránka, kde sa treba naozaj pozrieť a vyhľadať si."

Anna ŠOŠOVCOVÁ: "Andrea PUTALOVÁ, námestníčka Národného centra pre popularizáciu vedy na
Slovensku. Ďakujem. Pekný deň."

Andrea PUTALOVÁ: "Ďakujem pekne aj ja. Dovidenia."
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