
Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 16. decembra 2013 bude  

doc. Dr. Ing. arch. Henrieta 

Moravčíková 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa  

16. decembra  2013 o 9.00 hod.  

Miesto konania: konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 

Môže byť architektúra  

totalitná? 

 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 technických pracovníkov ako hlavných tvorcov ekonomickej 

prosperity krajiny, objasňovať ciele a výsledky výskumu           

a vývoja, podporovať dialóg vedcov s verejnosťou, ako aj    

zvyšovať 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        Bys-

trica) – popularizačné prednášky z rôznych oblastí vedy pre 

odbornú a laickú verejnosť,  

• Týždeň vedy a techniky na Slovensku – spolupráca                  

s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

www.tyzdenvedy.sk.  

 

Spolupráca s médiami  
• Spektrum vedy – cyklus dokumentov o práci a úspechoch    

slovenských 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     

vysielanie – 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.ncpvat.cvtisr.sk 
www.vedatechnika.sk  

www.cvtisr.sk  

 

 

Je nezisková mimovládna organizácia, ktorá sa venuje 

problematike vzdelávania k vede. Hlavným cieľom organi-

zácie je vyhľadávanie nadaných žiakov stredných škôl        

v oblasti vedy a techniky a ich všestranná podpora a rozvoj. 

Pôsobí tiež v oblasti popularizácie vedy a techniky, predo-

všetkým vo vzťahu k mladým ľuďom do 20 rokov.  

 

Organizuje workshopy a semináre o rôznych aktuálnych 

témach vedy a techniky formou verejných diskusií, vedecké 

konferencie pre nadaných žiakov stredných škôl – Kongre-

sy mladých bádateľov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie ich 

záujmu o rôzne oblasti vedy a techniky.  

 

V Slovenskej republike je národným koordinátorom a vý-

hradným organizátorom dvoch prestížnych medzinárod-

ných súťaží pre talentovanú mládež do 20 rokov v   oblasti 

vedy a techniky a národným organizátorom ďalších výz-

namných medzinárodných súťaží:  

 

• EUCYS – The European Union Contest for Young  

Scientists (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 Slovenskej 

akadémie vied v oblasti popularizácie vedy a techniky a pri 

vyhľadávaní nadaných žiakov vo vede a technike. Je riešite-

ľom štyroch dlhodobých projektov podporovaných Agentú-

rou na podporu výskumu a vývoja.  

 

Mladí vedci Slovenska, o. z.  

Čajakova 13, 811 05 Bratislava  

Tel: 421 907 314 352  

E-mail: info@mladivedci.sk  

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

www.modraskola.sk  



Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 16.decembra 2013? 

 
 

doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková 
 

je vedúcou Oddelenia architektúry na Ústave             

stavebníctva a architektúry SAV a súčasne prodekankou 

pre výskum a doktorandské štúdium na Fakulte         

architektúry STU. Pôsobí v oblasti teórie, histórie           

a kritiky architektúry. Zaoberá sa skúmaním architektúry 

20. storočia, jej vývojom, špecifickými javmi                  

a procesmi, významnými tvorcami a ich dielami. Venuje 

sa tiež otázkam ochrany moderného architektonického 

dedičstva. Je autorkou celého radu kníh ako napríklad 

Architektúra 20. storočia na Slovensku, Nová slovenská 

architektúra alebo Architektúra na Slovensku: Stručné 

dejiny. Doma aj v zahraničí pripravila viacero           

architektonických výstav.   

Doc. Moravčíko-

vá sa podieľala na 

príprave   doku-

mentárneho filmu 

Moderná architek-

túra na Slovensku, 

ktorý roku 2008  

vyrobila Sloven-

ská  televízia. Je 

editorkou a člen-

kou redakčnej 

rady vedeckého 

časopisu Archi-

tektúra & Urba-

nizmus a predsed-

níčkou slovenskej 

pracovnej skupiny     

DOCOMOMO – 

med z i ná ro d ne j 

organizácie na 

výskum a ochranu modernej architektúry. Jej ostatná 

kniha Moderné a/alebo totalitné v architektúre 20. storo-

čia na Slovensku sa venuje vzťahu totalitného režimu     

a architektúry. 

 

 

Vedecká cukráreň je to isté, ako je vedecká kaviareň 

(Café Scientifique), ktorá je určená dospelým záujem-

com o neformálne 

debaty o vede 

a technike. Rozdiel 

je len v tom, že do 

vedeckej cukrárne 

chceme pozývať 

predovšetkým mla-

dých ľudí - žiakov 

z á k l a d n ý c h 

a stredných škôl.  

 

Vedecká cukráreň vytvára jedinečnú príležitosť pre 

žiakov stretnúť popredných slovenských alebo zahra-

ničných vedcov 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- teda v priestoroch mimo 

akademickej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podo-

be, ako sú vedecké prednášky. Vedecká cukráreň zá-

bavnou a priateľskou formou zapája žiakov do vedec-

kej diskusie. Vedecké cukrárne sú prístupné žiakom 

vo veku od 12 do 18 rokov a ich pedagógom. 

 

Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý.    

Pozvaní vedci prednesú prednášku o danej téme          

s cieľom zaujať účastníkov danou problematikou.  

Potom je vytvorený dostatočný časový priestor na 

debatu. Témy vedeckých cukrární sú vyberané podľa 

aktuálnosti .  

 

Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne 

a vytvorenie neformálneho prostredia sa počas debaty 

podáva čaj, minerálka, a koláčiky. Trvanie jedného 

stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 minút. 
      

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

 

Môže byť architektúra totalitná? 

 
 

 

Budova Slovenského rozhlasu, Most SNP či sídlisko 

Petržalka sa niekedy zjednodušene nazývajú totalitnou 

architektúrou. Vznikli v období nedemokratického 

režimu a verejnosť ich preto spája s vtedajšími       

neslobodnými spoločenskými pomermi. Môžeme však 

vôbec o architektúre hovoriť ako o totalitnej? Ako 

vtedajší predstavitelia politickej moci ovplyvňovali 

proces vzniku architektonického diela? Hovorili    

architektom, aké domy majú navrhovať?  

 

 

Keď sa pozrieme na naše dejiny, zistíme, že na území 

Slovenska vznikala architektúra takmer počas  

polovice 20. storočia v rámci nedemokratických reži-

mov. Obdobie vojnovej Slovenskej republiky, rovnako 

ako komunistická diktatúra po druhej svetovej vojne, 

sa usilovali ovplyvňovať umenie aj architektúru. Do 

veľkej miery sa im to aj darilo. Ako mala taká archi-

tektúra vyzerať a prečo ju dnes len málokto označí za 

totalitnú? Súvisí tento postoj so vzhľadom a užívateľ-

skými vlastnosťami tých diel alebo len so zabúdaním? 

Napriek týmto zložitým súvislostiam vzniku a vníma-

nia je moderná architektúra 20. storočia významnou 

súčasťou nášho kultúrneho dedičstva a ako taká si 

vyžaduje našu starostlivosť a ochranu. 

 

 


