FALLING WALLS LAB SLOVAKIA 2020 BUDE VIRTUÁLNE
Príležitosť pre mladých inovátorov prezentovať svoje výnimočné projekty ostáva,
ich dosah bude vďaka novému formátu ešte väčší


Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a ťažko predpovedateľný vývoj sme sa
rozhodli zorganizovať Falling Walls Lab Slovakia 2020 vo virtuálnej podobe, po vzore
mnohých národných kôl ako aj medzinárodnej Falling Walls konferencie.



Študenti, mladí výskumníci, vedci, inovátori, učitelia, podnikatelia a profesionáli budú mať
aj napriek nepriaznivej situácii priestor na prezentáciu nových výsledkov, myšlienok,
výskumných projektov a podnikateľských modelov.



Navyše, vďaka presunu do virtuálneho prostredia bude ich potenciálny dosah omnoho
väčší, a to nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej scéne.
Falling Walls Lab Slovakia 2020 krok po kroku



Prihlasovanie prebieha naďalej tradičným spôsobom – online cez stránku https://falling‐
walls.com/lab/apply/. Prístupné bude do 13. septembra 2020.



V prihláške je potrebné zamerať sa na výstižnú prezentáciu inovatívneho nápadu alebo
projektu, a predovšetkým vysvetliť problém a ponúkané riešenia, vytvoriť atraktívne
pomenovanie a krátku slovnú upútavku, či objasniť osobnú motiváciu.



Kritériá na prihlásenie sú: vek najmenej 18 rokov, splnenie aspoň jednej z nasledovných
požiadaviek: študent vysokej školy / pracovník vysokej školy na tzv. postdoc pozícii /
ukončenie VŠ vzdelania na 1.stupni nie viac ako pred 10 rokmi / ukončenie VŠ vzdelania
na 2. stupni nie viac ako pred 7 rokmi / ukončenie VŠ vzdelania na 3. stupni a získanie
titulu PhD. nie viac ako pred 5 rokmi. Účastníci minulých finále FWL sa už nemôžu prihlásiť.



Spomedzi prihlásených vyberie jury FWLS 2020 finalistov, ktorí budú môcť prezentovať
svoje príspevky vo virtuálnom online finále FWLS 2020.



Finalisti FWLS 2020 dopredu nahrajú a odovzdajú svoje krátke prezentácie v rozsahu 3
minúty – 3 slajdy. Pokyny pre prípravu dostanú finalisti k dispozícii.



Finále FWLS 2020 sa uskutoční v pôvodne stanovenom dátume (1. októbra 2020) virtuálne
v online prostredí. Pripravené 3‐minútové prezentácie finalistov budú spúšťané zo
záznamu, avšak všetci finalisti, členovia jury aj hostia budú mať priestor na otázky
a diskusiu.



Kritériá hodnotenia prezentácií: inovatívnosť nápadu/projektu, relevantnosť a dopad
v danej disciplíne a nad jej rámec, a štruktúra a presvedčivosť prezentácie. Jury následne
vyberie víťaza FWLS 2020.



Víťaz FWLS 2020 okrem ocenenia za víťazstvo v národnom kole získa aj isté miesto v
medzinárodnom finále kategórie „Emerging Talents“ v novom digitálnom formáte „The
Falling Walls Breakthroughs of the Year“, ktorý bude počas niekoľkých týždňov
prezentovať špičkové a inovatívne nápady a projekty z celého sveta. S pomocou
medzinárodných organizátorov spracuje video prezentáciu, ktorá bude okrem súťaže
prezentovaná na viacerých kanáloch publicity Falling Walls. Finalisti budú súťažiť o 10
miest v špeciálnom užšom virtuálnom finále konanom v novembri, kde sa následne
rozhodne o titule “FW Breakthrough of the Year” v kategórii „Emerging Talents“. Jeho
držiteľ alebo držiteľka budú slávnostne vyhlásení 9. novembra 2020 za online účasti
špičkových svetových vedcov a inovátorov.

