
 

Mladí vedci Slovenska, o. z.      
 
     Občianske združenie Mladí vedci Slovenska je nezisko-
vá mimovládna organizácia, ktorá bola registrovaná MV 
SR dňa 26. apríla 2004, avšak v oblasti popularizácie vedy 
a techniky pracuje ako neformálna skupina vedcov a peda-
gógov už od roku 1997. Pôsobí na území celej Slovenskej 
republiky. Venuje sa vyhľadávaniu a podpore nadaných 
mladých ľudí v oblasti vedy a techniky vo veku do 20 ro-
kov.  
     Organizuje workshopy a semináre o rôznych aktuálnych 
témach vedy a techniky formou verejných diskusií – „Café 
Scientifique“, vedecké konferencie pre nadaných mladých 
ľudí, kongresy mladých bádateľov, ktoré sú zamerané na 
aktivizáciu nadaných mladých ľudí do 20 rokov a zvyšova-
nie 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: 
• súťaž Generálneho riaditeľstva pre výskum Európ-

skej komisie – The European Union Contest for 

Young Scientists – EUCYS (www.eucontest.sk), 
• celosvetová súťaž študentských výskumných projek-

tov zameraných na problematiku vody o ocenenie 

„Stockholm Junior Water Prize“, ktorú pod patro-
nátom kráľovskej rodiny organizuje Medzinárodný 
inštitút vody v Štokholme – Stockholm Internatio-
nal Water Institute – SIWI (www.sjwp.sk). 

     Občianske združenie spolupracuje s viacerými vedecký-
mi pracoviskami a univerzitami pri vyhľadávaní a podpore 
talentov vo vede a technike. Je riešiteľom štyroch dlhodo-
bých projektov podporovaných Agentúrou na podporu vý-
skumu 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; www.isweeep.sk; 
www.vzdelavaniekvede.sk    

 
Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 14. decembra 2010 bude 
prof. RNDr. Daniela Reháková, PhD.   

Pozývame žiakov bratislavských stredných 
škôl do vedeckej cukrárne dňa 14. decembra 

2010 o 9.00 hod. Miesto konania: 
konferenčná miestnosť CVTI SR,  
Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

 

Téma vedeckej debaty: 
Paleontológia - otváranie geologickej 
histórie a času uzavretých v kameni 

BRATISLAVSKÁ  
VEDECKÁ CUKRÁREŇ 

Národné centrum pre popularizáciu vedy  
a techniky v spoločnosti  

 
Poslaním Národného centra pre popularizáciu vedy a tech-
niky v spoločnosti (NCP VaT), útvaru Centra vedecko-
technických informácií SR (CVTI SR) je predovšetkým 
popularizovať vedu a techniku na celoslovenskej úrovni i 
smerom k zahraničiu, zvyšovať prestíž a celospoločenské 
uznanie vedeckých a technických pracovníkov ako hlav-
ných tvorcov ekonomickej prosperity krajiny, objasňovať 
ciele a výsledky výskumu a vývoja s dôrazom na slovenskú 
scénu, podporovať dialóg vedcov a širokej verejnosti, ako aj 
zvyšovať záujem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru.  
 
Aktivity 
• Bratislavská vedecká cukráreň ( od r. 2008) – prie-

stor pre stretanie sa stredoškolákov s vedcami, poo-
tvorenie dverí do sveta vedy pre nich 

• Veda v CENTRE (Bratislava, Nitra, Prešov, Banská 
Bystrica) – popularizačné prednášky z rôznych ob-
lastí vedy pre širokú verejnosť 

• Spektrum vedy – cyklus televíznych dokumentov o 
práci a úspechoch slovenských vedcov, pripravova-
ný v spolupráci so SAV, každú stredu o 21.05 hod. 
na  Dvojke 

• Laboratórium – cyklická diskusná relácia, ktorá sa 
pravidelne vysiela každý druhý piatok  o 20.00 hod.  
na Rádiu Devín 

• Týždeň vedy a techniky na Slovensku – spolupráca s 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  a športu SR 

• Zapojte sa do živého vysielania! Manuál na hlav-
nej stránke www.vedatechnika.sk – Živé vysielanie 
– Základy práce s konferenčných systémov EVO 

•  Spolupráca s inými organizáciami pri popularizácii 
vedy 

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 14. decembra 2010? 

 
prof. RNDr. Daniela Reháková, PhD.  

zástupkyňa vedúceho Katedry geológie a paleontológie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského  

v Bratislave  
rehakova@fns.uniba.sk  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
    
 
 
 
 
 
 
Prof. RNDr. Daniela Reháková, PhD. Je profesorkou 
geológie, garantkou študijného odboru ložisková geoló-
gia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Pracuje v odboroch mikrobiostratigrafia, 
eventostratigrafia, sekvenčná stratigrafia, paleogeografia 
a paleoceánografia. Patrí medzi popredných špecialistov 
na  kalpionelidy a vápnité dinoflageláty. Zaoberá sa 
kvantifikáciou mikrofaciálnych elementov významných 
pre detailnú stratigrafiu, dešifrovaním bioeventov vo 
vzťahu ku kolísaniu oceánskej hladiny, klimatickým 
výkyvom a režimu oceánskeho prúdenia.  
Prof. D. Reháková je autorkou  a spoluautorkou počet-
ných vedeckých štúdií, monografických prác, učebných 
textov a populárno-vedeckých článkov. Participuje 
a vedie domáce vedecké projekty (VEGA, KEGA), ak-
tívne sa zúčastňuje na riešení medzinárodných geologic-
kých projektov (IGCP UNESCO, NATO, 6RP EÚ, 
KBGA, projekty Visegrádskeho fondu). 

 

Vedecká cukráreň je priestor pre žiakov stredných 
škôl so záujmom o vedu a techniku. Podobne ako ve-
decká kaviareň (Café Scientifique), ktorá je určená 
dospelým záujemcom, je neformálnym priestorom na 
diskusiu o vede a technike. Vedecká cukráreň vytvára 
jedinečnú príležitosť pre žiakov, stretnúť popredných 
slovenských alebo zahraničných vedcov 
v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí 
„vedeckej cukrárne“ a dáva im možnosť spoločne s 
nimi diskutovať na aktuálne témy. 
Cukrárne sú určené žiakom vo veku od 12 do 18 rokov 
a ich učiteľom.  
Pozvaný vedec odprednáša zaujímavú tému 
a oboznámi žiakov vo vedeckej cukrárni 
s problematikou. Po prednáške poskytujeme primera-
ný časový priestor na diskusiu. Témy vedeckých cuk-
rární vyberáme podľa aktuálnosti: génové manipulá-
cie, biotechnológie, globálne otepľovanie, astronómia, 
robotika, umelá inteligencia, rozvoj informačných 
technológií, nanotechnológie a pod.  
Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne 
a vytvorenie neformálneho prostredia počas diskusie 
ponúkame čaj (kávu pre dospelých), minerálku 
a koláče. 
Jedno stretnutie trvá cca 2 hodiny. 
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Čo je vedecká cukráreň  
(Junior Café Scientifique)? 

Paleontológia — otváranie geologickej  
histórie a času uzavretých v kameni 

    

Paleontológia nám dáva prehľad o vývoji života na Zemi – 
jeho počiatkoch, druhovej variabilite, disperzii, adaptácii, 

migrácii i vymieraní druhov, 
asociácií a niekedy aj celých 
komunít. Cez vertikálny záznam 
zvyškov fauny a flóry sme schop-
ní vyjadriť sa pomerne presne 
k veku jednotlivých horninových 
sekvencií. Štruktúrne usporiada-
nie, látkové zloženie, biologický, 
sedimentologický a litologický 
záznam vo výplniach našich pa-
niev sú spoľahlivým podkladom 

aj pre detekciu klimatických výkyvov. Práve poznanie príčin 
a zákonitosti ich vý-
voja má nesmierny 
význam aj pre súčas-
nosť, nakoľko pocho-
penie multikauzálnych 
prírodných procesov 
v minulosti nám môže 
významným spôso-
bom napomôcť pri 
interpretácii súčas-
ných trendov vývoja životného prostredia. Významnou mie-
rou pomáha pri odhaľovaní vývoja ľudskej civilizácie.  
Paleontológia je rovnako potrebná aj pre geologickú prax 
a to tak pre výskum a vyhľadávania ložísk plynu, ropy ako 

aj ostatných nerast-
ných surovín zalo-
žených na organic-
kej báze. Nezastu-
piteľné miesto jej 
patrí aj v geologic-
kom mapovaní. 
Súčasný trend vý-
skumu kladie náro-
ky na výchovu 
vysoko kvalifikova-
ných odborníkov v 

existujúcich paleontologických špecializáciách. 
 
 
Zdroj obrázkov: autorka, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trilobit_5.jpg  
  

Vedecká cukráreň – priestor pre 
vedecké debaty popredných sloven-
ských vedcov s mládežou 


