
 

     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. 
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Web: www.eucontest.sk     

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 29. septembra 2009 bude  

doc. MUDr. Daniela 

OSTATNÍKOVÁ, PhD. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 29. septembra 

2009 o 9.30 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Má testosterón vplyv na inteli-

genciu dievčat a chlapcov? 

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   
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Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 29. septembra 2009? 

 
 

      doc. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. 
zástupkyňa prednostu Fyziologického ústavu 

Lekárskej fakulty UK Bratislava, prodekanka 

pre zahraničné vzťahy LF UK  
daniela.ostatnikova@fmed.uniba.sk   

 

 

 

     Daniela Ostatníková (1957) – v roku 1982 ukončila štúdium 

medicíny na Univerzite Komenského v Bratislave, kde od roku 

1989 vyučuje.  

V roku 2005 

bola habilito-

vaná na do-

centku v odbo-

re normálnej a 

patologickej 

fyziológie.  

Je autorkou  

a zodpoved-

nou riešiteľ-

kou viacerých  

v e d e c k o -

výskumných 

projektov,  

v ktorých 

skúma účinky 

p o h l a v n ý c h 

hormónov na 

c e n t r á l n e 

nervové štruktúry.  

      Vedecky sa venuje problematike vyšších nervových funkcií, 

kognitívnym funkciám a špecifickým kognitívnym schopnostiam. 

Je členkou vedenia Slovenskej fyziologickej spoločnosti a Sloven-

skej spoločnosti pre vyššie funkcie mozgu.   

 

 

 

Viac informácií je možné nájsť na  

http://www.testosterone.host.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)? 

Má testosterón vplyv na inteli-

genciu dievčat a chlapcov? 
         

     Tretie tisícročie prináša do kognitívnej neuropsychoendokri-

nológie nové pohľady na individuálne a medzipohlavné rozdiely 

v štruktúre a funkčnej organizácii mozgu. Pohlavná diferenciá-

cia vo svojich dôsledkoch prekračuje rámec reprodukčnej bioló-

gie a má vážne dôsledky na iné fyziologické pochody, ktoré 

vedú k odlišnému správaniu sa a mysleniu dospelých mužov 

a žien.       

     Súčasné poznatky o mechanizme účinku 

testosterónu sú založené na dvoch zásad-

ných zisteniach. Mozog je osobitne senzi-

tívny na účinok testosterónu počas relatív-

ne krátkeho intervalu v období intrauterin-

ného života. V tejto kritickej etape organi-

zuje mozgové štruktúry „mužským sme-

rom“. Časť jeho účinku sa dosahuje pro-

stredníctvom lokálne sa tvoriacich metabo-

litov testosterónu, 

z ktorých najdôležitejší je paradoxne 

ženský pohlavný hormón estradiol. 

I keď dnes už vieme, že testosterón je 

primárne zodpovedný za pohlavnú 

diferenciáciu mozgu, jej detailné pre-

javy ešte celkom preskúmané nie sú.  

     Permanentné organizačné zmeny 

mozgových štruktúr podliehajú ná-

sledne počas ontogenézy vplyvu akti-

vačnému, ktorý tieto funkcie moduluje 

na základe meniacich sa hladín hor-

mónov v rôznych obdobiach života 

nielen  od mladosti po starobu, ale aj 

počas biologických rytmov ich vypla-

vovania .  

      Účinok testosterónu na mozgové štruktúry a následne na 

kognitívne schopnosti 

človeka je daný nielen 

prítomnosťou hormónu, 

ale aj aktivitou recepto-

rov v tkanivách. Preto 

zistenia odlišných tes-

tosterónových koncen-

trácií v skupinách jedin-

cov určitej kognitívnej 

úrovne môžu znamenať odlišnú citlivosť receptorov na testoste-

rón a jeho metabolity.   

Zdroj obrázkov: www.wikipedia.sk 

    www.thechangeblog.com 

   

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 


