
 

      Mladí vedci Slovenska o. z.  
 

Nezisková mimovládna organizácia zaregistrovaná na 

MV SR dňa 26. apríla 2004. V oblasti popularizácie 

vedy a techniky pracovala ako neformálna skupina ved-

cov a pedagógov uţ od roku 1997. Pôsobí na území celej 

Slovenskej republiky. Venuje sa vyhľadávaniu a podpo-

re nadaných mladých ľudí v oblasti vedy a techniky vo 

veku do 20 rokov.  

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 zvyšovanie ich záujmu o rôzne oblasti vedy a 

techniky. 

V Slovenskej republike je národným koordinátorom 

a výhradným organizátorom dvoch prestíţnych medzi-

národných súťaţí pre talentovanú mládeţ do 20 rokov 

v oblasti vedy a techniky: 

· súťaž Generálneho riaditeľstva pre výskum Európskej 

komisie (The European Union Contest for Young 

Scientists  – EUCYS, www.eucontest.sk), 

· celosvetová súťaž študentských výskumných projektov 

zameraných na problematiku vody o ocenenie 

„Stockholm Junior Water Prize“, ktorú pod pat-

ronátom kráľovskej rodiny organizuje Medziná-

rodný inštitút vody v Štokholme – Stockholm 

International Water Institute – SIWI 

(www.sjwp.sk). 

 Občianske zdruţenie spolupracuje s viacerými vedecký-

mi pracoviskami a univerzitami pri vyhľadávaní a pod-

pore talentov vo vede a technike. Je riešiteľom 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; 

 www.isweeep.sk;  

www.vzdelavaniekvede.sk  

 

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 23. novembra 2010 bude  

prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc.   

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 23. novembra 

2010 o 9.00 hod.  Miesto konania: 

konferenčná miestnosť CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

 

Téma vedeckej debaty: 
Geologická stavba a tektonický vývoj   

Malých Karpát – čo sa skrýva pod našimi 

nohami? 

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 prestíţ 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.  
  
Akcie a aktivity 

 Bratislavská vedecká cukráreň ( od r. 2008) – priestor 

pre stretanie sa stredoškolákov s vedcami, pootvorenie 

dverí do sveta vedy pre nich 

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

trica) (od r. 2008) – popularizačné prednášky z rôznych 

oblastí vedy pre širokú verejnosť 

 Spektrum vedy – cyklus televíznych dokumentov o práci 

a úspechoch slovenských vedcov, kaţdá streda o 21.05 

hod. na  Dvojke 

 Laboratórium – cyklická diskusná relácia, kaţdý druhý 

piatok  o 20.00 hod.  na Rádiu Devín 

 Zapojte sa do ţivého vysielania! Manuál na hlavnej 

stránke www.vedatechnika.sk – Ţivé vysielanie – Zákla-

dy práce s konferenčným systémom EVO 

 Správa a prevádzka Centrálneho informačného portálu 

pre výskum, vývoj a inovácie www.vedatechnika.sk 

 Správa a prevádzka portálu Týţdeň vedy a techniky na 

Slovensku www.tyzdenvedy.sk 

Spolupráca s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  a 

športu SR –Týždeň vedy a techniky na Slovensku  a inými 

organizáciami pri popularizácií vedy 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoloč-

nosti, 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 
www.cvtisr.sk  

 

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/Spektrum-vedy.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/Laboratorium.aspx


Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 23. novembra 2010? 

 

prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc. 
vedúci Katedry geológie a paleontológie  

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave 
plasienka@fns.uniba.sk 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. RNDr. D. Plašienka, DrSc. je profesorom geológie 

a garantom študijného odboru tektonika na PriF UK v 

Bratislave. Zaoberá sa tektonicky a štruktúrne orientova-

ným výskumom hlavne mezozoických komplexov Zá-

padných Karpát, predovšetkým v oblasti Malých Karpát, 

Povaţského Inovca, veporika a bradlového pásma, ako aj 

regionálnou geológiou, paleotektonickou evolúciou a 

geodynamikou celých Karpát. Na základe predovšetkým 

vlastných výskumov vytvoril základnú schému sukcesie 

alpidných tektonických a metamorfných udalostí Západ-

ných Karpát a podrobne rekonštruoval paleotektonický 

vývoj západokarpatského orogénneho klinu. 

Prof. Plašienka je autorom a spoluautorom mnoţstva 

vedeckých prác, o. i. jednej monografie a kapitoly 

o tektonike Karpát v prestíţnom kniţnom diele „The 

Geology of Central Europe“ publikovanom Londýnskou 

geologickou spoločnosťou. Prednášal na početných do-

mácich a zahraničných konferenciách a na univerzitách 

v Amsterdame, Bazileji, Budapešti, Tübingene, Leobene, 

Brne a v Prahe. Viedol a vedie viacero výskumných pro-

jektov a pôsobí aj ako organizátor vedeckého geologic-

kého ţivota na Slovensku (predseda Slovenskej geolo-

gickej spoločnosti, Národného geologického komitétu, 

Tektonickej komisie Karpatsko-balkánskej geologickej 

asociácie a iné). 
 

Vedecká cukráreň, priestor pre ţiakov stredných škôl 

so záujmom o vedu a techniku, podobne ako vedecká 

kaviareň (Café Scientifique), určená dospelým záu-

jemcom, je o neformálny priestor na diskusiu o vede 

a technike. Vedecká cukráreň vytvára jedinečnú príle-

ţitosť pre ţiakov stretnúť popredných slovenských 

alebo zahraničných vedcov v neformálnom, uvoľne-

nom a priateľskom prostredí „vedeckej cukrárne“ 

a dáva im moţnosť spoločne diskutovať s vedcami na 

aktuálne témy. 

 Cukrárne sú prístupné ţiakom vo veku od 12 do 18 

rokov a ich učiteľom.  

Pozvaný vedec v dostatočnom čase odprednáša zaují-

mavú tému a oboznámi ţiakov vo vedeckej cukrárni 

s problematikou. Následne je poskytnutý primeraný 

časový priestor na diskusiu. 

Témy vedeckých cukrární sú vyberané podľa aktuál-

nosti: génové manipulácie, biotechnológie, globálne 

otepľovanie, astronómia, robotika, umelá inteligencia, 

rozvoj informačných technológií, nanotechnológie 

a pod.  

Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne 

a vytvorenie neformálneho prostredia sa počas debaty 

podáva čaj (káva pre dospelých), minerálka 

a koláčiky. 

Jedno stretnutie trvá cca 2 hodiny. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Geologická stavba a tektonický vývoj   

Malých Karpát – čo sa skrýva pod našimi 

nohami?    

     Zaujímali ste sa niekedy o to, čo leţí pod vašimi nohami, 

presnejšie pod chodníkom po ktorom kráčate kaţdý deň do 

školy? Zväčša asi veľmi nie, a pritom je geosféra pre ţivot 

človeka rovnako dôleţitá ako atmosféra, hydrosféra či bio-

sféra. Geosféra – to sú horniny zemskej kôry vrátane pôdne-

ho pokryvu, pričom horniny sú predmetom štúdia jednej z 

hlavných prírodovedných disciplín – geológie. Horniny 

vznikajú viacerými spôsobmi, po miliardy rokov postupne 

budujú zemskú kôru, v ktorej sa premieňajú, premiestňujú 

a vytvárajú tak pestrú 

mozaiku geologickej 

stavby kaţdého úze-

mia. Tú sa potom 

geológovia pokúšajú 

rôznymi metódami 

v y s v e t l i ť 

a rekonštruovať kedy 

a ako dané horniny 

vznikli a ako sa dneš-

nej polohy dostali. 

Bratislava má šťastie na dobrú polohu nielen 

z geografického, ale aj z geologického hľadiska. Geologická 

mapa Malých Karpát hrá mnohými farbami, čo naznačuje 

ich veľmi pestré 

horninové zloţenie. 

V prednáške načrt-

neme hlavné rysy 

geologickej stavby 

a tektonického vý-

voja Malých Karpát 

a priblíţime niekto-

r é  z a u j í m a v é 

a významné geolo-

gické fenomény, 

ktoré moţno v okolí 

Bratislavy vidieť. 

Zdroj obrázkov: prof. Plašienka, www.marianka.sk, www.visitsklvakia.sk  

Vedecká cukráreň — priestor pre vedecké debaty 

popredných slovenských vedcov s mládežou 


