
Pravidlá súťaže SPACE::PROJECT 

Organizátor súťaže: 
Oddelenie kozmickej fyziky,  
Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied,  
Watsonova 47, 04001, Košice 

Trvanie súťaže: 
Záujemcovia sa môžu zapojiť do súťaže od 9. 1. 2020 do 15. 5. 2020 (23:59 CEST). 

Účastníci súťaže: 
Do súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl v 3. a 4. ročníku 4-ročného štúdia resp.                
Septimi a Oktávy 8-ročného štúdia. Študenti, ktorí sú v čase trvania súťaže študentmi 1. a 2.                
stupňa vysokoškolského štúdia na Slovensku alebo v zahraničí.  
Spolu je 6 kategórií. Tematické kategórie sú určené zámerom projektu - či pôjde skôr o               
teoretickú (vesmírny výskum) alebo technickú oblasť (kozmické inžinierstvo). Vekové kategórie          
sú určené ročníkom, ktorý študent navštevuje.  

- Kategória Vesmírny výskum: 
- Stredná škola - 3. a 4. ročník (resp. Septima a Oktáva) 
- Bakalársky stupeň - 1. až 3. ročník vysokej školy  
- Magisterský/Inžiniersky stupeň - 4. a 5. ročník vysokej školy 

- Kategória Kozmické inžinierstvo: 
- Stredná škola - 3. a 4. ročník (resp Septima a Oktáva) 
- Bakalársky stupeň - 1. až 3. ročník vysokej školy  
- Magisterský/Inžiniersky stupeň - 4. a 5. ročník vysokej školy 

 
Podmienky súťaže: 
Študent sa účastníkom súťaže stáva, ak si stiahne formulár pre svoj projekt na             
http://www.space-lab.sk/space-project, vyplní príslušné body formulára a zašle ho na adresu          
space-lab@saske.sk najneskôr 15. 5. 2020. Účastník súťaže získava body za každý vyplnený            
bod vo formulára podľa uvedeného hodnotenia. Účastník, ktorý bude mať najvyšší súčet bodov             
vo svojej kategórii sa stane víťazom danej kategórie. Účastník môže zaslať aj viacero projektov.              
No môže sa stať víťazom iba v jednej kategórii s jedným projektom.  
Výhercu súťaže určí odborná porota, ktorá pozostáva z členov SPACE::LAB teamu. Organizátor            
si vyhradzuje právo nevybrať v danej kategórii víťaza, ak nikto z uchádzačov nezíska aspoň 70               
bodov. Zároveň, ak v danej kategórii budú dvaja vynikajúci a vyrovnaní uchádzači s počtom              
bodov viac ako 95, môžu byť v tejto kategórii aj dvaja víťazi.  
 
Výhra súťaže: 

- stáž v SPACE::LAB-e a titul SPACE::LAB trainee, 
- štipendium na pokrytie nákladov počas stáže *, 

http://www.space-lab.sk/space-project
mailto:space-lab@saske.sk


- priestor a technické vybavenie na realizáciu vlastného projektu s každodennou          
spoluprácou mentora, 

- možnosť pokračovať vo svojom projekte alebo zapojiť sa do tém, ktoré sa robia v              
SPACE::LAB-e aj po ukončení stáže, 

- vedecký pobyt na Observatóriu na Lomnickom štíte - 2 noci a 1 deň, 
- prioritná účasť na SPACE::LAB summer school, 
- možnosť prezentovať svoj projekt na meetupe SPACE::TALK. 

 
* Dĺžka stáže pre stredoškolských študentov je 80 pracovných hodín (~ 2 týždne). Výška 
štipendia pre stredoškolských študentov závisí od vzdialenosti trvalého pobytu uchádzača od 
adresy priestoru SPACE::LAB (Bulharská 2, 040 01 Košice): 
0 - 10 km -> 200 eur (~ pokrytie bežných nákladov) 
10 - 50 km -> 250 eur (~ pokrytie bežných nákladov + cestovné) 
50 - 500 km -> 350 eur (~ pokrytie bežných nákladov + cestovné + ubytovanie) 
 
* Dĺžka stáže pre vysokoškolských študentov je 160 pracovných hodín (1 mesiac). Výška 
štipendia pre vysokoškolských študentov závisí od vzdialenosti trvalého pobytu uchádzača od 
adresy priestoru SPACE::LAB (Bulharská 2, 040 01 Košice): 
0 - 10 km -> 400 eur (~ pokrytie bežných nákladov) 
10 - 50 km -> 500 eur (~ pokrytie bežných nákladov + cestovné) 
50 - 500 km -> 700 eur (~ pokrytie bežných nákladov + cestovné + ubytovanie)  
 
Stáže budu prebiehať počas leta 2020 v dátume, ktorý si dohodnú víťazi s mentormi.  
 
Vyhlásenie výsledkov: 
Výhercovia súťaže SPACE::PROJECT budú informovaní e-mailom do 31. 5. 2020. Verejnosti           
budú predstavení na meetupe SPACE::TALK #13, ktorý bude 4. 6. 2020. 
Výherca môže odmietnuť výhru, ak sa nebude môcť zúčastniť stáže v SPACE::LAB-e. Výhru             
môže prenechať ďalšiemu účastníkovi v poradí v danej kategórii.  
 
Spracovanie osobných údajov: 
Zaslaním SPACE::PROJECT-u, účastník vyjadruje súhlas so spracovaním uvedených        
osobných údajov v danom projekte pre účely súťaže SPACE::PROJECT. 
 
 

 


