
 

     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 techniky 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 pre výskum pri 

Európskej komisii – 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 

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 štyroch 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 24. novembra 2009 bude  
 

prof. PhDr. Imrich RUISEL, DrSc. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 24. novembra 

2009 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Je vysoká inteligencia  

vždy  ideálna?  

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  
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Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 24. novembra 2009? 

 

      prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. 
vedúci Centra excelentnosti výskumu kognícií SAV,    Ústav 

experimentálnej psychológie SAV  

 
    Imrich Ruisel sa narodil 20. marca 1941 v Bratislave. 

Vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského 

v Bratislave, odbor psychológia na FiF UK (1972). 

V tom  istom roku začal pôsobiť na Ústave experimen-

tálnej psychológie SAV. Je priekopníkom kognitívnej 

psychológie na 

Slovensku.  Propa-

guje nový metodo-

logický prístup 

k výskumu inteli-

gencie, kde sa berie 

do úvahy širší kon-

text osobnosti 

a možná kultivácia 

k múdrosti.         

     V rokoch 1999 

až 2006 bol riadite-

ľom Ústavu experi-

mentálnej psycho-

lógie SAV.    

     Od roku 2003 viedol Centrum excelentnosti SAV pre 

výskum inteligencie a tvorivosti (CEVIT) a od roku 

2007 Centrum excelentnosti SAV pre výskum kognícií 

(CEVKOG).  

      V roku 1999 získal titul DrSc. a v roku 2002 inaugu-

roval na Masarykovej univerzite v Brne v odbore      

Všeobecná psychológia.  

     Je autorom 10 knižných publikácií, z ktorých najvý-

znamnejšie sú monografie Základy psychológie inteli-

gencie (2000), Inteligencia a myslenie (2004), Múdrosť 

v zrkadle vekov (2005) a Osobnosť a poznávanie (2007).  

     Koordinoval niekoľko medzinárodných vedeckých 

projektov s univerzitami v Joensuu, Rotterdame, Buku-

rešti a Lubline. Pravidelne prednáša na domácich 

i zahraničných univerzitách.   

 

     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 akademic-

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

decké 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 koláčiky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 

minút.   

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 
Je vysoká inteligencia       

vždy ideálna?  
         

      

     Pretože inteligencia zohráva významnú úlohu nie-

len v teórii psychológie, ale aj v každodennom živote, 

teší sa dlhodobému záujmu 

odborníkov i laikov. Inteligen-

cia sa stala symbolom úspechu 

a kvality. Úspech v modernej 

spoločnosti je podmienený 

vzdelaním, ktoré predpokladá 

určitú úroveň inteligencie. Zní-

ženie inteligencie, či už násled-

kom mozgového poškodenia, 

alebo sociálne nedostatočného  

prostredia pravdepodobnosť 

úspešného uplatnenia výraz-

ne obmedzuje. Samotný po-

jem inteligencie sa rozvinul 

v latinskom kultúrnom okru-

hu ako intellegentia alebo 

acumen. Zatiaľ čo prvý ter-

mín vyjadruje chápavosť 

a znalosť, druhý sa týka skôr 

určitej pružnosti myslenia 

(ako dôvtip, vtipnosť, ale aj 

úskok a lesť). Ani inteligent-

ný človek nie je imúnny voči 

predsudkom a netolerancii. Aj vyspelá grécka civilizá-

cia neraz pohŕdala nielen 

barbarskými menšinami, ale 

aj značnou časťou vlastnej 

populácie, ktorú pokladala za 

menejcennú. Ani dnes inteli-

gentný človek nie je vždy 

osobnosťou s pozitívnou 

sociálnou i mravnou orientá-

ciou. Preto požiadavky kaž-

dodenného života nastolili 

potrebu skúmať popri abstraktnej aj praktickú, sociál-
nu, emočnú, morálnu i spirituálnu inteligenciu.   
 
Zdroj obrázkov:  

www.calvida.com, www.businesspundit.com, www.istockphoto.com  

 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 


