
 

     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―, ako aj 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 koordináto-

rom a výhradným organizátorom dvoch prestížnych 

medzinárodných súťaží pre talentovanú mládež do 20 

rokov v oblasti vedy a techniky: 

 súťaž Generálneho riaditeľstva pre výskum 

Európskej komisie – 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 – 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.eucontest.sk     

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 23. júna 2009 bude  
 

RNDr. Vladimír Cambel, CSc. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 23. júna 2009 

o 9.00 hod. Miesto konania: konferenčná sála 

CVTI SR  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Nanotechnológie - prázdne  

heslo alebo svetlá budúcnosť? 

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.  
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Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 23. júna 2009? 

 
 

      RNDr. Vladimír Cambel, CSc. 
zástupca riaditeľa Elektrotechnického ústavu 

Slovenskej akadémie vied 

vladimir.cambel@savba.sk 
 

 

 

     Po absolvovaní Gymnázia Metodova v Bratislave (1975) 

vyštudoval fyziku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Ko-

menského v Bratislave (diplom dostal na Matematicko-

fyzikálnej fakulte, terajšej Fakulte matematiky, fyziky a infor-

matiky UK). Diplomovú a dizertačnú 

prácu robil na tému CCD obvodov.         

V rokoch 1988 – 1990 bol na pobyte 

v Spojenom ústave jadrového výskumu 

v Dubne, kde využíval chladenú CCD 

kameru na experimenty na urýchľovači 

ťažkých jadier. Od 90. rokov sa venuje 

návrhu, realizácii a využitiu senzorov 

a experimentálnych štruktúr pripravených 

na báze polovodičových heteroštruktúr typu GaAs/AlGaAs 

(senzory magnetického poľa, normál odporu využívajúci kvan-

tový Hallov jav a pod.). Po roku 2000 sa venuje najmä vý-

skumu a príprave nanoštruktúr pomocou skenovacích sondo-

vých techník, ako sú atómový silový mikroskop (AFM) a mag-

netický silový mikroskop, rozvíja nanolitografiu pomocou 

AFM  a pracuje na  technológii prípravy aktívnych hrotov pre 

sondovú mikroskopiu. Počas posledných rokov absolvoval 

niekoľko pobytov na zahraničných pracoviskách – vo vý-

skumnom centre v Jülichu (Nemecko) a absolvoval aj 5 poby-

tov v Argonne National Laboratories (USA), s ktorými udržuje 

aktívnu spoluprácu. V súčasnosti pracuje ako vedecký pracov-

ník na Elektrotechnickom ústave SAV, kde je momentálne 

zástupcom riaditeľa.  

 

 
Viac informácií je možné nájsť na  

http://www.elu.sav.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)? 

 

Nanotechnológie - prázdne    

heslo alebo svetlá budúcnosť?  
         

     Nanotechnológiami sa rozumejú technologické postupy, 

ktorých cieľom je pripraviť materiály alebo súčiastky zložené 

z objektov veľkosti jednotiek až desiatok nanometrov (10-8 – 10-

9m). Objekty takýchto malých rozmerov vykazujú nové, často 

úplne nečakané vlastnosti. To platí tak pre nanotechnológie 

materiálov, keď spájame veľké množstvo malých objektov do  

veľkého 3D objektu s pozmenenými vlastnosťami (môžeme 

napríklad pripraviť tvrdšie pokrytie rezných nástrojov), ako aj 

pre nanosúčiastky, keď nás zaujímajú vlastnosti  jediného nano-

objektu. 

     Vo vedeckej debate sa zameriame na nanotechnológie polo-

vodičových súčiastok a ich súvisom s informačnými technoló-

giami. Práve informačné technológie – procesory, pamäte a pod. 

tvoria oblasť, ktorá sa výsost-

ne dotýka každého z nás. 

Všetci sme zvedaví, dokedy 

sa budú počítače zrýchľovať, 

kapacita pamätí zvyšovať? 

Prežije CMOS technológia 

najbližšie desaťročie? Odpo-

vieme si na otázky: Ako sa 

menia vlastnosti súčiastok 

neustálym zmenšovaním ich 

rozmeru? Akú úlohu hrá fyzi-

ka – kvantová mechanika – 

v nanorozmerných súčiast-

kach? Akým technologickým 

postupom takéto nanosúčiastky pripravíme? Kde sú fyzikálne a 

technologické hranice rozmerov elementov procesora a pamätí?  

Dokedy bude platiť Mooreov zákon? Akú úlohu budú hrať 

rôzne materiály v budúcich procesoroch? Ako kontrolujeme 

rozmery na nanoúrov-

ni? Je možné vidieť 

j edn o t l i vé  a t ó my 

a manipulovať s nimi?  

     Je možné, že nano-

technologický priemy-

sel bude zanedlho sú-

časťou priemyslu tech-

nologicky rozvinutých 

krajín tak, ako je dnes 

automobilový či elektrotechnický priemysel?  O tom všetkom 

bude naša debata vo vedeckej cukrárni.  

 

Zdroj obrázkov: www.cdnlayer.com  

        www.popcitymedia.com  

    www.cdnlayer.com 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 

mailto:Vladimir.Cambel@savba.sk

