
 

     Občianske zdruţenie 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 uţ 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 prestíţnych 

medzinárodných súťaţí pre talentovanú mládeţ do 20 

rokov v oblasti vedy a techniky: 

 súťaţ Generálneho riaditeľstva pre výskum 

Európskej komisie – The European Union 

Contest for Young Scientists – EUCYS, 

 celosvetová súťaţ 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 zdruţenie 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 26. mája 2009 bude  
 

prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 26. mája 2009 

o 9.00 hod. Miesto konania: konferenčná sála 

CVTI SR  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Genetika v evolúcii, evolúcia    

v genetike 

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 prestíţ 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 ţivota 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 zdruţením Mladí vedci Sloven-

ska.  

 

 

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 26. mája 2009? 

 
 

      prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc. 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 

v Bratislave, vedúci Katedry genetiky 

tomaska@fns.uniba.sk     

 
      Po absolvovaní gymnázia v Ţiline (1984) vy-

študoval genetiku a molekulárnu biológiu na Príro-

dovedeckej fakulte Univerzity Komenského 

v Bratislave (1989). Je ţiakom profesora Ladislava 

Kováča, na základe odporúčania ktorého v rokoch 

1990 – 1993 absol-

voval študijný po-

byt v laboratóriu 

Efraima Rackera na 

Cornell University 

(USA). Po návrate 

spolu s kolegom 

Jozefom Nosekom 

vybudovali spoloč-

né laboratórium 

Katedier biochémie 

a genetiky (http://

monet.fns.uniba.sk/

b i o c e n t e r /

welcome1.html), v ktorom sa so svojimi študentmi 

venujú výskumu rôznych aspektov biológie bunky. 

Absolvoval študijné pobyty na University of North 

Carolina v Chapel Hill (USA), Leiden University 

(Holandsko) a Institut Curie v Paríţi (Francúzsko). 

V súčasnosti je profesorom genetiky a vedúcim 

Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univer-

zity Komenského v Bratislave.  

 

 

 

Viac informácií je moţné nájsť na  

http://monet.fns.uniba.sk/biocenter/lt.html    

     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, 

ţe do vedeckej cukrár-

ne chceme pozývať 

predovšetkým mla-

dých ľudí – ţiakov 

z á k l a d n ý c h 

a stredných škôl.  Ve-

decká cukráreň vytvára 

jedinečnú príleţitosť 

pre ţiakov 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 ţiakov do vedeckej diskusie. 

Vedecké cukrárne budú otvorené – prístupné ţiakom vo 

veku od 12 do 18 rokov a ich učiteľom. 

     Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozva-

ní vedci prednesú 15- aţ 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, dţús 

a zákusky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 aţ 120 

minút.   

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Genetika v evolúcii, evolúcia v 

genetike 
        

     Vedecké otázky je moţné rozdeliť do dvoch skupín. 

Otázky „Ako?― majú za cieľ odhalenie proximatívnych 

(bezprostredných) príčin nejakého javu. Otázkami 

„Prečo?― sa pýtame na ultimatívne (konečné) príčiny. 

Otázky „Ako...?― a „Prečo...?― sa tiahnu celým obdobím 

existencie ľudstva, počas ktorého pátrame po príčinách 

fungovania sveta. Je dôleţité pýtať sa „Ako bunky v tele 

starnú?―, aby sme mali predstavu, ako je moţné 

s bunkovým starnutím manipulovať. Aby sme však vede-

li odhadnúť, aké sú celkové šance na úspech, musíme tieţ 

vedieť, prečo bunky nie sú nesmrteľné. Na prvú otázku 

nám odpovedá biochémia a genetika, na zodpovedanie 

druhej potrebujeme po-

znať princípy evolučnej 

biológie. „V biológii 

dáva čokoľvek zmysel iba 

vo svetle evolúcie,― po-

vedal genetik Theodosius 

Dobzhansky a tým vy-

svetlil, prečo biológovia 

aţ odhalením základných 

princípov evolúcie Char-

lesom Darwinom pred 

150 rokmi začali získa-

vať jasnejšiu predstavu 

o odpovediach na dovte-

dy nezodpovedateľné (všeobecné i špecifické) otázky: 

Prečo príroda disponuje tak obrovským repertoárom 

rôznych ţivých foriem? Prečo sa väčšina organizmov 

rozmnoţuje pohlavne, keď by bolo efektívnejšie produ-

kovať potomstvo nepohlavne? Prečo majú pávie samce 

dlhý chvost, ktorý im komplikuje ţivot? Prečo periodic-

ké cikády niekoľko rokov čakajú v larválnom štádiu na 

to, aby v dospelosti strávili iba niekoľko hodín?  Prečo sa 

objavuje čoraz viac kmeňov patogénnych baktérií rezis-

tentných na antibiotiká? Darwinova genialita je okrem 

iného v tom, ţe bez adekvátnej predstavy o mecha- 

nizmoch dedičnosti formuloval dodnes platné evolučné 

princípy. Princípy, ktorým genetika od začiatku 20. sto-

ročia poskytla veľmi silnú podporu. Aké sú základné tézy 

evolučnej teórie? Aké sú genetické argumenty, ktoré ju 

podporujú? A ako nám pomáhajú odpovedať na otázky 

„Prečo?―  
 

Zdroj obrázkov: http://members.surfeu.at/nina.horvath/darwin.jpg 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 

http://members.surfeu.at/nina.horvath/darwin.jpg

