
 

     Je nezisková mimovládna organizácia, ktorá sa venuje 

problematike vzdelávania k vede (Science Education).   

Hlavným cieľom organizácie je vyhľadávanie nadaných 

žiakov stredných škôl v oblasti vedy a techniky a ich    

všestranná podpora a rozvoj. Pôsobí tiež v oblasti populari-

zácie vedy a techniky, predovšetkým vo vzťahu k mladým 

ľuďom do 20 rokov.  

     Organizuje workshopy a semináre o rôznych aktuálnych 

témach vedy a techniky formou verejných diskusií – „Café 

Scientifique“, vedecké konferencie pre nadaných žiakov 

stredných škôl – Kongresy mladých bádateľov, ktoré sú 

zamerané na zvyšovanie ich záujmu o rôzne oblasti vedy    

a techniky.  

     V Slovenskej republike je národným koordinátorom 

a výhradným organizátorom dvoch prestížnych medziná-

rodných súťaží pre talentovanú mládež do 20 rokov 

v oblasti vedy a techniky a národným organizátorom ďal-

ších významných medzinárodných súťaží: 

 EUCYS – The European Union Contest for Young Sci-

entists (www.eucontest.sk), 

 SJWP – Stockholm Junior Water Prize (www.sjwp.sk), 

 I-SWEEEP – International Sustainable World – Energy, 

Engineering and Environment Project Olympiad  

(www.isweeep.sk), 

 Intel ISEF – Intel International Science and Engineering 

Fair (www.scientiaprofuturo.sk), 

 GENIUS Olympiad – International High School Envi-

ronment Project Olympiad (www.geniusolympiad.org), 

 CASTIC  – China Adolescents Science and Technology 

Innovation Contest (www.scientiaprofuturo.sk).  

     Občianske združenie je zmluvným partnerom Sloven-

skej akadémie vied v oblasti popularizácie vedy a techniky 

a pri vyhľadávaní nadaných žiakov vo vede a technike.     

Je riešiteľom štyroch dlhodobých projektov podporovaných 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.  

 

 

Mladí vedci Slovenska, o. z. 

Čajakova 13, 811 05 Bratislava 

Tel./fax:+421 2 444 600 41 

E-mail: info@mladivedci.sk  

Web: www.mladivedci.sk; www.scientiaprofuturo.sk; 

www.modraskola.sk    

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 17. septembra 2013 bude  

 

Mgr. Jozef Pecho 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 17. septembra 

2013 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Čaká nás doba ľadová alebo mimo-

riadne teplý interglacial?    

BRATISLAVSKÁ  

VEDECKÁ CUKRÁREŇ 

Národné centrum pre popularizáciu vedy  

a techniky v spoločnosti  
  
 Poslaním Národného centra pre popularizáciu  vedy a techniky 

v spoločnosti (NCP VaT), útvaru Centra vedecko-technických 

informácií SR (CVTI SR) je popularizovať vedu a techniku, 

zvyšovať prestíž a celospoločenské uznanie vedeckých a tech-

nických  pracovníkov  ako  hlavných  tvorcov  ekonomickej    

prosperity  krajiny,  objasňovať  ciele  a  výsledky  výskumu          

a vývoja, podporovať dialóg vedcov s verejnosťou, ako aj zvy-

šovať záujem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru.   

  

Aktivity  

  Bratislavská vedecká cukráreň (od r. 2008) – priestor pre 

debatu popredných slovenských vedcov so stredoškolákmi 

o najnovších trendoch vedy a techniky,  

  Veda v CENTRE  (Bratislava, Nitra, Prešov, Banská Bystri-

ca) – popularizačné prednášky z rôznych oblastí vedy pre 

odbornú a laickú verejnosť, 

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku – spolupráca s Minister-

stvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

www.tyzdenvedy.sk.  

  

Spolupráca s médiami 

  Spektrum vedy – cyklus dokumentov o práci a úspechoch slo 

venských vedcov, realizovaný v spolupráci so Slovenskou  

akadémiou vied, každú stredu o 21.05 hod. na STV 2,  

    Magnet – pravidelná relácia o vede a technike v Rádiu Re-

gina. 

  

Zapojte sa do živého vysielania!  

Manuál na hlavnej stránke www.vedatechnika.sk – Živé vysie-

lanie – Základy práce s konferenčným systémom EVO.  

   

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 17. septembra 2013? 

 

Mgr. Jozef Pecho 
jopecho@gmail.com 

 

vedecký pracovník Oddelenia klimatológie, Ústav fyziky 

atmosféry (ÚFA) AV ČR, v.v.i. Praha  

 
     Mgr. Jozef Pecho (*1981) vyštudoval odbor fyzickej 

geografie a geoekológie na Prírodovedeckej fakulte Uni-

verzity Komen-

s k é h o  ( U K ) 

v Bratislave, 

v rámci ktorého 

sa špecializoval 

na meteorológiu 

a klimatológiu. 

V súčasnej dobe 

p o k r a č u j e 

v doktorandskom 

štúdiu na Fakulte 

matematiky, fyzi-

ky a informatiky 

UK v Bratislave. 

V rokoch 2005 – 2011 pôsobil ako klimatológ na Odde-

lení klimatologickej služby Slovenského hydrometeoro-

logického ústavu v Bratislave.  

     Od marca 2011 je zamestnancom Ústavu fyziky at-

mosféry Akadémie vied ČR v Prahe. Vo vedeckej oblasti 

sa zaoberá štatistickým modelovaním extrémnych zrá-

žok, výskumom premenlivosti klímy a klimatickej zme-

ny, ako aj hodnotením jej regionálnych dopadov, predo-

všetkým na území Slovenska. Širší priestor tiež venuje 

popularizácii meteorológie a klimatológie.  

     Popularizačné príspevky uverejňuje nielen 

v časopiseckých rubrikách (Quark, Geografia, Vesmír, 

atď.), ale najnovšie aj na vlastnom blogu ClimateMap 

(http://climatemap.blogspot.cz/) Pravidelne publikuje 

v zahraničných aj domácich odborných časopisoch. Pre-

hľad publikačnej činnosti je možné nájsť na stránke 

http://climatemap.blogspot.cz/p/publikacie.html.  
 

     Vedecká cukráreň je to isté, ako je vedecká kaviareň (Café 
Scientifique), ktorá je určená dospelým záujemcom 

o neformálne debaty 
o vede a technike. Roz-
diel je len v tom, že do 
vedeckej cukrárne chce-
me pozývať predovšet-
kým mladých ľudí ‒ 
žiakov základných 
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, uvoľ-
nenom 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 akademic-
kej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú vedecké 
prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou a priateľskou for-
mou zapája žiakov do vedeckej diskusie. Vedecké cukrárne 
sú otvorené ‒ prístupné žiakom vo veku od 12 do 18 rokov 
a ich učiteľom. 
     Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozvaní 
vedci prednesú 15 až 20 ‒ minútovú informáciu o danej 
téme ‒ je to dosť času na predstavenie témy a zaujatie účast-
níkov danou problematikou. Potom je vytvorený dostatočný 
časový priestor na debatu. Témy vedeckých cukrární sú vy-
berané podľa aktuálnosti ‒ génové manipulácie, biotechnoló-
gie, globálne otepľovanie, astronómia, robotika, umelá inteli-
gencia, rozvoj informačných technológií, nanotechnológie 
a pod.  
     Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne 
a vytvorenie neformálneho prostredia sa počas debaty   po-
dáva čaj (káva pre dospelých), minerálka, džús a koláčiky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 

minút.   

 

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Čaká nás doba ľadová alebo mimo-

riadne teplý interglacial?    

 

     Naša civilizácia dosiahla stav, kedy ovplyvňuje okolitý 

svet nie len lokálne, ale aj globálne. Od počiatku priemy-

selnej revolúcie dokázali ľudia zvýšiť koncentráciu sklení-

kových plynov na 

úroveň, aká pano-

vala na Zemi na-

posledy pred 15 až 

20 miliónmi ro-

kov. A dokázali 

sme to urobiť 

veľmi rýchlo. 

Dokonca tak rých-

lo, že v najbližších desaťročiach a storočiach hrozia ne-

zvratné zmeny podnebia na celej planéte. Aký veľký bude 

ich rozsah a v konečnom dôsledku aj smer bude závisieť 

predovšetkým od toho, ako v najbližších rokoch 

a desaťročiach vyrieši-

me našu závislosť od 

fosílnych palív. Prejavy 

a dopady klimatickej 

zmeny, resp. globálne-

ho otepľovania, sa žiaľ 

pomerne zásadne stihli 

prejaviť už aj na Slo-

vensku. Veľmi výrazný regionálny vzostup teploty vzdu-

chu je v jednotlivých regiónoch sprevádzaný významnými 

zmenami ďalších klima-

tických prvkov, predo-

všetkým poklesom zrážok 

a nárastom ich extrém-

nosti. Zvyšujúca sa teplo-

ta vzduchu bezprostredne 

vedie v teplej časti roka k 

častejším 

a intenzívnejším vlnám 

horúceho počasia, ktoré 

striedajú stále silnejšie a ničivejšie búrky. V kombinácii 

s častejším výskytom suchých období (bez výskytu akých-

koľvek zrážok) vedú uvedené extrémne prejavy počasia k 

vzniku čoraz väčších materiálnych škôd v poľnohospodár-

stve, priemysle, sídlach, ako aj väčších dopadov na ľudskú 

spoločnosť z hľadiska zdravia populácie. 
 
 
Zdroj obrázkov: zmescience.com;  tech.sme.sk; server.sk; aktuality.sk  

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 

http://climatemap.blogspot.cz/
http://climatemap.blogspot.cz/p/publikacie.html

