
 

     Občianske združenie Mladí vedci Slovenska je 

nezisková mimovládna organizácia, ktorá bola regis-

trovaná MV SR dňa 26. apríla 2004, avšak v oblasti 

popularizácie vedy a techniky pracuje ako neformálna 

skupina vedcov a pedagógov už od roku 1997. Pôsobí 

na území celej Slovenskej republiky. Venuje sa vy-

hľadávaniu a podpore nadaných mladých ľudí v ob-

lasti vedy a techniky vo veku do 20 rokov.  

     Organizuje workshopy a semináre o rôznych aktu-

álnych témach vedy a výskumu formou verejných 

diskusií – „Café Scientifique―, vedecké konferencie 

pre nadaných mladých ľudí – Kongresy mladých bá-

dateľov, ktoré sú zamerané na aktivizáciu nadaných 

mladých ľudí do 20 rokov a zvyšovanie ich záujmu o 

rôzne oblasti vedy a techniky.  

     V Slovenskej republike je národným koordináto-

rom a výhradným organizátorom dvoch prestížnych 

medzinárodných súťaží pre talentovanú mládež do 20 

rokov v oblasti vedy a techniky: 

 súťaž Generálneho riaditeľstva Európskej ko-

misie pre výskum – The European Union Con-

test for Young Scientists – EUCYS, 

 celosvetová súťaž študentských výskumných 

projektov zameraných na problematiku vody 

o ocenenie „Stockholm Junior Water Prize―, 

ktorú pod patronátom kráľovskej rodiny orga-

nizuje Medzinárodný inštitút vody so sídlom 

v Štokholme – Stockholm International Water 

Institute—SIWI. 

     Občianske združenie spolupracuje s viacerými 

vedeckými pracoviskami a univerzitami pri vyhľadá-

vaní a podpore talentov vo vede a technike. Je riešite-

ľom troch dlhodobých projektov podporovaných 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.  

 

Mladí vedci Slovenska, o. z. 

Saratovská 26/A-218, 841 02 Bratislava 

Tel./fax:+421 2 64 28 79 48 

E-mail: koordinator@eucontest.sk  

Web: www.mladivedci.sk     

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 27. októbra 2009 bude  

 

PhDr. Karol PIETA, DrSc. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 27. októbra 

2009 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Mohlo byť mocenské centrum 

Slovanov aj v Bojnej? 

PRVÁ BRATISLAVSKÁ  

VEDECKÁ CUKRÁREŇ 

Národné centrum pre popularizáciu vedy  

a techniky v spoločnosti  
 

     Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v 

spoločnosti (NCP VaT) bolo zriadené 15. júna 2007 ako 

nový útvar Centra vedecko-technických informácií SR 

(CVTI SR). Jeho poslaním je predovšetkým popularizo-

vať vedu a techniku na celoslovenskej úrovni i smerom k 

zahraničiu, zvyšovať prestíž a celospoločenské uznanie 

vedeckých a technických pracovníkov ako hlavných 

tvorcov ekonomickej prosperity krajiny, objasňovať  

ciele a výsledky výskumu a vývoja s dôrazom na sloven-

skú scénu, podporovať dialóg vedcov a širokej verejnos-

ti, ako aj zvyšovať záujem mladých ľudí o vedu              

a vedeckú kariéru.  

     NCP VaT spolupracuje s Ministerstvom školstva SR 

pri organizovaní podujatí v rámci Týždňa vedy a tech-

niky na Slovensku, zabezpečuje prevádzku Centrálneho 

informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie, 

vydáva elektronické noviny Vedecký kaleidoskop.  

     V priebehu krátkeho času sa podarilo NCP VaT 

uviesť do života niekoľko zaujímavých aktivít. S pozitív-

nou odozvou verejnosti sa stretla nielen Vedecká cukrá-

reň, ale aj VEDA V CENTRE – cyklus stretnutí odbor-

nej i laickej verejnosti s osobnosťami vedy pri káve.  

     Projekt Vedecká cukráreň organizuje NCP VaT v 

spolupráci s občianskym združením Mladí vedci Sloven-

ska.  

 

 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky 

v spoločnosti, CVTI SR  

 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava  

Tel./fax:+421 2 69 253 129  

E-mail: ncpvat@cvtisr.sk  

Web: www.vedatechnika.sk   

www.cvtisr.sk  



Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 27. októbra 2009? 

 

      PhDr. Karol PIETA, DrSc.  
vedúci vedecký pracovník, Archeologický ústav SAV Nitra  

 
    V roku 1964 ukončil štúdium archeológie na Masarykovej 

univerzite v Brne. V roku 2003 získal vedeckú hodnosť DrSc. 

Od roku 1964 pracuje v Archeologickom ústave SAV ako ve-

dúci vedecký pracovník. Okrem vedeckej práce pôsobí aj ako 

vysokoškolský pedagóg (1996 – 2001 Unverzität Wien, 1998 

Univerzita Komenského 

Bratislava, 2001 – 2009 

Masarykova Univerzita 

Brno). 

      Špecializuje sa na stre-

doeurópsku archeológiu 

doby laténskej, rímskej a 

sťahovania národov, na 

včasný stredovek (Kelti, 

Germáni, Slovania), expe-

rimentálnu archeológiu a 

počiatky kresťanstva. Ria-

dil niekoľko významných 

domácich a medzinárod-

ných výskumných projek-

tov, napr. Predslovanské 

osídlenie stredného Podu-

n a j s k a ,  K e l t s k é 

a germánske osídlenie Karpatskej kotliny, Hroby a sídla spolo-

čenskej elity, Korpus rímskych nálezov v európskom barbari-

ku, Kelten-Römer-Germanen, Konfrontation an der Donau. 

V rokoch 2004 až 2009 bol vedúcim Kuvajtsko-slovenskej 

archeologickej misie na ostrove Failaka v Perzskom zálive, 

ktorá bola zameraná na výskum starokresťanskej osady – ne-

storiánskej misie. V súčasnosti je vedúcim archeologického 

výskumu v lokalite Bojná v Topoľčianskom okrese. Je členom 

viacerých vedeckých spoločností, ako napr. Učenej  spoločnos-

ti Slovenskej akadémie vied, riadnym členom Österreichisches 

Archäologisches Institut Wien, rady Archeologického ústavu 

AV ČR Brno, Commitée pour la sidérurgie ancienne pri 

UNESCO a ďalších. PhDr. Karol Pieta je nositeľom ocenení 

Zlatá plaketa SAV a Krištáľové krídlo za rok 2008 v kategórii 

medicína a veda. 

 

Viac informácií je možné nájsť na  

www.archeol.sav.sk   
karol.pieta@savba.sk  

     Vedecká cukráreň je to isté, ako je vedecká kaviareň 

(Café Scientifique), ktorá je určená dospelým záujemcom 

o neformálne debaty 

o vede a technike. 

Rozdiel je len v tom, 

že do vedeckej cukrár-

ne chceme pozývať 

predovšetkým mla-

dých ľudí – žiakov 

z á k l a d n ý c h 

a stredných škôl.  Ve-

decká cukráreň vytvára 

jedinečnú príležitosť 

pre žiakov stretnúť 

popredných sloven-

ských alebo zahranič-

n ý c h  v e d c o v 

v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí 

„vedeckej cukrárne― a spoločne diskutovať a vysvetľovať 

si aktuálne témy a podnetné otázky vo vede a  technike. 

     Vedecké cukrárne podobne ako vedecké kaviarne (sú to 

večerné stretnutia vedcov a verejnosti v kaviarňach, 

v divadlách, v puboch – teda v priestoroch mimo akade-

mickej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú 

vedecké prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou 

a priateľskou formou zapája žiakov do vedeckej diskusie. 

Vedecké cukrárne budú otvorené, prístupné žiakom vo 

veku od 12 do 18 rokov a ich učiteľom. 

     Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozva-

ní vedci prednesú 15- až 20-minútovú informáciu o danej 

téme – je to dosť času na predstavenie témy a zaujatie 

účastníkov danou problematikou. Potom je vytvorený 

dostatočný časový priestor na debatu. Témy vedeckých 

cukrární budú vyberané podľa aktuálnosti – génové mani-

pulácie, biotechnológie, globálne otepľovanie, astronómia, 

robotika, umelá inteligencia, rozvoj informačných techno-

lógií, nanotechnológie a pod.  

     Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne 

a vytvorenie neformálneho prostredia sa počas debaty   

podáva čaj (káva pre dospelých), minerálka, džús 

a zákusky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 

minút.   

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Mohlo byť mocenské centrum 

Slovanov aj v Bojnej? 
         

      

     Bojná – hradisko a mocenské centrum z čias Nitrianske-

ho kniežatstva a Veľkej Moravy. Systematický terénny vý-

skum sa začal v roku 2007 a doteraz priniesol celý rad no-

vých zistení a cenných nálezov. Podľa prvých výsledkov 

mal obvodový val zložitú dreveno-hlinenú konštrukciu a bol 

zničený požiarom. V areáli hradiska boli odkryté jednoduché 

obytné zemnice, ale aj remeselnícke dielne a veľká stavba 

s kamennou podmurov-

kou. Sedemnásť dosiaľ 

objavených hromadných 

nálezov svedčí o vyspelej 

r e me s e ln e j  v ýro b e 

a nepokojnej dobe, 

v ktorej boli tieto cenné 

veci ukrývané. Hradisko 

pravdepodobne po prvý 

raz násilne zaniklo 

v prvej polovici 9. storo-

čia a definitívne bolo zničené a opustené na začiatku 10. 

storočia, zrejme kvôli maďarským nájazdom. O týchto po-

sledných bojoch vypovedajú spálené obydlia a valy, desiatky 

šípov a úlomky iných zbraní a výzbroje včítane  krúžkovej 

ochrannej zbroje. 

Mimoriadny význam 

majú nálezy zvonov, 

aplikácie v podobe 

k r í ž a ,  z á p o n a 

z knižného kódexu 

a hlavne pozlátené 

figurálne zdobené 

plakety, pochádzajúce 

z prenosného oltára. 

Sú to doklady prítom-

nosti kresťanskej 

misie, prvej na našom 

území. Podľa krát-

kych latinkou písa-

ných textov na plaketách ide o západnú misiu, pravdepodob-

ne z čias pred príchodom vierozvestcov Konštantína 

a Metoda. Bojná teda bola popri Nitre, Pobedime, Ducovom 

a Bratislave ďalším významným strediskom, ktoré však 

zaniklo a bolo objavené až v súčasnosti. 

     Úspešný výskum hradiska bude pokračovať aj v ďalších 

rokoch.   
 

Zdroj obrázkov: SITA, FOTO ČTK 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 

http://www.archeol.sav.sk


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


