
 

     Mladí vedci Slovenska, o. z.      

 

     Občianske zdruţenie 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 uţ 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 prestíţnych medziná-

rodných súťaţí pre talentovanú mládeţ 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 zdruţenie 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 19. apríla 2011 bude  

RNDr. Juraj Tóth, PhD. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 19. apríla 

2011 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná miestnosť CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

 

Téma vedeckej debaty: 

Planéty, asteroidy a meteority. 

Čo sú a odkiaľ prichádzajú? 

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.  

 

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, kaţdú stredu o 21.05 hod. 

na  Dvojke 

 Laboratórium – cyklická diskusná relácia o vede,  

             v 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 – Ţivé vysielanie 

– Základy práce s konferenčným systémom 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  

 

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 19. apríla 2011? 

 

RNDr. Juraj Tóth, PhD. 
vedecký pracovník Katedry astronómie, fyziky  

Zeme a meteorológie,  

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v 

Bratislave 
http://www.daa.fmph.uniba.sk/  

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RNDr. Juraj Tóth, PhD. vyštudoval astronómiu 

a astrofyziku na Fakulte matematiky, fyziky 

a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 

v roku 1998. Následne bol prijatý na Astronomicko

-geofyzikálne observatórium FMFI UK v Modre, 

kde pracoval do roku 2004.  

     Neskôr prešiel na pozíciu vedeckého pracovníka 

Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie 

FMFI UK v Bratislave so zameraním na malé telesá 

Slnečnej sústavy, špeciálne – meteory.  

     Viedol expedície pri hľadaní meteoritov na Slo-

vensku. Rozvíja nový pozorovací program v oblasti 

celooblohových videopozorovaní meteorov.  

     Na univerzite prednáša úvod do astronómie, 

kozmický výskum planét, planetárnu kozmogóniu, 

dejiny astronómie a astronómiu pre učiteľské kom-

binácie a  Univerzitu tretieho veku UK. Venuje sa 

aj popularizácii astronómie. 

 

     Vedecká cukráreň je priestor pre ţiakov 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 príleţitosť pre ţiakov, stretnúť popredných 

slovenských alebo zahraničných vedcov 

v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí 

„vedeckej cukrárne“ a dáva im moţnosť spoločne s 

nimi diskutovať na aktuálne témy. 

Cukrárne sú určené ţiakom vo veku od 12 do 18 rokov 

a ich učiteľom.  

Pozvaný vedec odprednáša zaujímavú tému 

a oboznámi ţiakov 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)? 
Planéty, asteroidy a meteority.       

Čo sú a odkiaľ prichádzajú? 

      

     Od roku 2006 máme vďaka Medzinárodnej astrono-

mickej únii novú definíciu planét slnečnej sústavy. Navy-

še vznikla úplne nová kategória trpasličích planét. Ako sa 

tieto telesá odlišujú od 

klasických planét? A čo 

vieme povedať o iných 

typoch telies nášho blíz-

keho vesmíru, napríklad 

asteroidoch, kométach 

alebo meteoroidoch? 

V rámci pedagogickej a 

vedeckej činnosti na Fakulte matematiky, fyziky 

a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave sa 

študenti bakalárskeho a magisterského štúdia fyziky, 

a neskôr, astronómie a astrofyziky teoreticky, ako aj pri 

praktických pozorovaniach, 

či expedíciách, detailne 

zoznamujú s týmito telesa-

mi, s astronómiou „on the 

walking distance“. Počas 

pozorovaní asteroidov 

a komét z Astronomického 

a geofyzikálneho observatória FMFI UK, ktoré sa nachá-

dza v Modre, sa podarilo objaviť viac ako sto nových 

asteroidov v oblasti medzi dráhami Marsu a Jupitera. 

Dokonca aj dva asteroidy,  ktoré kriţujú dráhu Zeme 

a patria do skupiny blízkozem-

ských asteroidov. Tie sú poten-

ciálnou hrozbou pre Zem, ná-

metom akčných filmov, a pre 

nás vedcov, príleţitosťou na 

ich dôkladnejšie skúmanie.  

Stáva sa, ţe časť asteroidu sa 

rozhodne opustiť svoju domo-

vinu vo forme meteoroidu, ktorý potom niekoľko milió-

nov rokov obieha po samostatnej dráhe okolo Slnka. Pri 

prelete okolo Zeme sa mu zapáči napríklad Slovensko, 

okolie Košíc a namieri si to na blízke lúky a lesy. To sa 

stalo jednému meteoritu 28. februára 2010, ktorý teraz 

voláme Košický. Tento sa nechal dokonca aj nájsť, ale 

väčšina meteoritov na planéte Zem zostane inkognito. 

Porozprávam vám, ako sa to všetko odohralo. 
 
Zdroj obrázkov: RNDr. Juraj Tóth, PhD.  

 

Vedecká cukráreň – priestor pre 

vedecké debaty popredných sloven-

ských vedcov s mládežou 

http://www.daa.fmph.uniba.sk/

