
 

 

 Občianske združenie Mladí vedci Slovenska 

je nezisková mimovládna organizácia, ktorá bola 

registrovaná 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 vyhľadávaniu a podpore nadaných mla-

dých ľudí v oblasti vedy a techniky vo veku do 20 

rokov.  

  Organizuje diskusné semináre o rôznych 

aktuálnych témach vedy a výskumu formou verej-

ných diskusií – „Café scientifique“, vedecké konfe-

rencie pre nadaných mladých ľudí – Kongresy mla-

dých bádateľov, 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 koordi-

nátorom a výhradným organizátorom dvoch prestíž-

nych medzinárodných súťaží pre talentovanú mládež 

do 20 rokov v oblasti vedy a techniky: 

 súťaž Direktoriátu pre výskum Európskej ko-

misie – The European Union Contest 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 – SIWI . 

 Občianske združenie spolupracuje 

s viacerými vedeckými pracoviskami a univerzitami 

pri vyhľadávaní talentov vo vede a technike. Je rieši-

teľom troch dlhodobých projektov financovaných 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja MŠ SR.  

 

Viac informácií o aktivitách nájdete na 

www.eucontest.sk   

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 16. decembra 2008 bude  

 

Pavol TAJBOŠ 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 16. decembra 

2008 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Vysoké Tatry po štyroch        

rokoch... Aké sú? 

PRVÁ BRATISLAVSKÁ  

VEDECKÁ CUKRÁREŇ 

Národné centrum pre popularizáciu vedy 

a techniky v spoločnosti 
 

Uznesením vlády Slovenskej republiky č.103 zo 

7. februára 2007 bol schválený návrh Stratégie populari-

zácie vedy a techniky v spoločnosti. V súlade s touto 

stratégiou zriadilo Ministerstvo školstva Slovenskej re-

publiky v rámci Centra vedecko-technických informácií 

(CVTI SR) Národné centrum pre popularizáciu vedy a 

techniky v spoločnosti (NCP VaT)  ako podporný nástroj 

v oblasti popularizácie vedy a techniky na celosloven-

skej úrovni a smerom k zahraničiu. 

NCP VaT začalo svoju činnosť 15. júna 2007 

a jeho úlohou je zabezpečovať činnosti spojené 

s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti. 

Budovaním NCP VaT vzniká administratívno-

organizačné zázemie jednak pre celú akademickú obec 

(vysoké školy, Slovenská akadémia vied, štátne organi-

zácie výskumu a vývoja, výskumné pracoviská podnika-

teľského sektoru, neziskové organizácie výskumu a vý-

voja) na prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja, ako 

aj problémov organizácií výskumu a vývoja s udržiava-

ním a získavaním ľudských zdrojov pre výskum a vývoj, 

s modernizáciou a budovaním ich infraštruktúry, jednak 

pre mladých ľudí, ktorí majú záujem pracovať vo vý-

skume a vývoji, predstaviteľov médií, podnikateľov, 

odbornú i širokú verejnosť.  
 

Vedecká cukráreň je spoločným projektom 
 

Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky 

v spoločnosti, CVTI SR 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

E-mail: ncpvat@cvtisr.sk  
Web: www.vedatechnika.sk 

www.cvtisr.sk  

a 
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.eucontest.sk 

http://www.eucontest.sk/


Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 16. decembra 2008? 

 

      Pavol TAJBOŠ 
 

Environmentalista 

a strážca TANAP vo Vysokých Tatrách 

 
 

      Narodil sa v roku 1974 v Kežmarku. Vyštudo-

val Strednú priemyselnú školu dopravnú 

v Košiciach. V Tatrách od mladosti trávil väčšinu 

voľného času a jeho koníček sa napokon stal aj jeho 

povolaním. Od 

roku 2003 pracuje 

ako strážca 

v Tatranskom ná-

rodnom parku. Po-

pri praktickej čin-

nosti v teréne sa 

venuje aj environ-

mentálnej výchove 

na základných 

a stredných ško-

lách. Strážca je 

väčšinou prvým 

zástupcom organi-

zácie ochrany prí-

rody a krajiny, 

s ktorým sa náv-

števníci v národ-

nom parku stretá-

vajú. Plní v teréne 

funkciu „prvého“ poskytovateľa informačných 

a výchovných služieb pre turistov a domácich oby-

vateľov. 

 

Viac na internetovej stránke www.tanap.org  

 

     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-

ných vedcov a odborníkov v neformálnom, uvoľnenom 

a priateľskom prostredí „vedeckej cukrárne“ a spoločne s 

nimi diskutovať, vysvetľovať si aktuálne problémy a klásť 

podnetné otázky týkajúce sa danej problematiky. 

     Vedecké cukrárne podobne ako vedecké kaviarne 

(večerné stretnutia vedcov, odborníkov a verejnosti 

v kaviarňach, divadlách, „puboch“ – t. j.  mimo akademic-

kej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú ve-

decké prednášky, a zábavnou a priateľskou formou  zapá-

jajú žiakov do vedeckej diskusie. Vedecké cukrárne budú 

prístupné žiakom vo veku od 12 do 18 rokov a ich učite-

ľom. 

     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 problematikou), potom je vytvorený dostatočný 

časový priestor na debatu. Témy vedeckých cukrární budú 

vyberané podľa aktuálnosti – génové manipulácie, bio-

technológie, globálne otepľovanie, astronómia, robotika, 

umelá inteligencia, rozvoj informačných technológií, na-

notechnológie 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)? 

Vysoké Tatry po štyroch rokoch... 

Aké sú?   
           

 

     Tento rok si najstarší národný park na Slovensku – 

Tatranský národný park pripomína 60. výročie svojho 

vyhlásenia (podpísanie zákona SNR č. 11 Zb. SNR 

z 18. decembra 1948 o Tatranskom národnom parku). 

Za sebou má zložitý 

vývoj, ktorý 

v poslednom čase 

významne ovplyv-

nila aj prírodná uda-

losť z 19. novembra 

2004. 

    Veterná kalamita, 

ako býva tento prí-

rodný jav často ne-

správne nazývaný, v roku 2004 postihla približne 14 

% z celkového územia národného parku. Z tejto plo-

chy bolo len 8 % ponechaných bez zásahov  – prevaž-

ne v najvzácnejších lokalitách, akými sú aj Tichá 

a Kôprová dolina. 

      Rozvírila sa debata o využívaní a ochrane prírod-

ného prostredia celého územia národného parku. Nos-

nými témami sa stali: ochrana prírodných procesov v 

lesoch verzus 

ich hospodár-

ske využíva-

nie (s hlav-

ným motívom 

lykožrúta) a 

záber bioto-

pov postihnu-

tých veternou 

udalosťou pre 

novú výstav-

bu stredísk 

cestovného ruchu a rozširovanie zastavaných území 

tatranských osád. S uvedeným je spojená aj doposiaľ 

stále neuzavretá zonácia TANAP-u, ktorej cieľom 

malo byť zachovanie hlavných ekologických procesov 

dôležitých pre významné prírodné systémy, zachova-

nie biodiverzity na úrovni druhov, populácií 

a ekosystémov.  

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: kolá-

čik a čaj vytvoria podnetnú atmosféru 

na vedecké debaty popredných sloven-

ských vedcov s mládežou 


