
 

     Je nezisková mimovládna organizácia, ktorá sa venuje 

problematike vzdelávania k vede (Science Education).   

Hlavným cieľom organizácie je vyhľadávanie nadaných 

žiakov stredných škôl v oblasti vedy a techniky a ich    

všestranná podpora a rozvoj. Pôsobí tiež v oblasti populari-

zácie vedy a techniky, predovšetkým vo vzťahu k mladým 

ľuďom do 20 rokov.  

     Organizuje workshopy a semináre o rôznych aktuálnych 

témach vedy a techniky formou verejných diskusií – „Café 

Scientifique“, vedecké konferencie pre nadaných žiakov 

stredných škôl – Kongresy mladých bádateľov, ktoré sú 

zamerané na zvyšovanie 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 a národným organizátorom ďal-

ších významných medzinárodných súťaží: 

 EUCYS – The European Union Contest for Young Sci-

entists (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 Environ-

ment Project Olympiad, 

 CASTIC  – China Adolescents Science and Technology 

Innovation Contest (www.scientiaprofuturo.sk).  

     Občianske združenie je zmluvným partnerom Sloven-

skej akadémie vied v oblasti popularizácie vedy a techniky 

a pri vyhľadávaní nadaných žiakov 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 20 40 00 63 

E-mail: koordinator@eucontest.sk  

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

www.vzdelavaniekvede.sk    

 

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 21. decembra 2011 bude  

PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. 

Dňa 21. decembra 2011 o 9.00 hod. 

pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne.  

Miesto konania: konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Načo sú nám symboly? Čomu sa  

venuje etnológia? 

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 tech-

nických pracovníkov ako hlavných tvorcov ekonomickej    

prosperity krajiny, objasňovať ciele a výsledky výskumu          

a vývoja, podporovať dialóg vedcov s verejnosťou, ako aj zvy-

šovať 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 Bystri-

ca) – popularizačné prednášky z rôznych oblastí vedy pre 

odbornú a laickú verejnosť, 

 Spektrum vedy – cyklus dokumentov o práci a úspechoch 

slovenských vedcov, realizovaný v spolupráci so Sloven-

skou akadémiou vied, každú stredu o 21.05 hod. na STV 2,  

 Laboratórium – cyklická diskusná relácia o vede v Rádiu 

Devín,  

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku – spolupráca s Minis-

terstvom školstva, vedy, výskumu  a športu SR,  

 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.vedatechnika.sk   

www.cvtisr.sk  

 



Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 21. decembra 2011? 

 
PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc. 

riaditeľka Ústavu etnológie  

Slovenskej akadémie vied 
gabriela.kilianova@savba.sk 

 

  

 PhDr. Kiliánová, Gabriela, CSc. rodená Náme-

rová (16.4.1951) absolvovala odbor etnológia na Filozo-

fickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 

(1974), kde získala titul PhDr. (1977) a CSc. (1990). 

V rokoch 1974 – 1982  

pôsobila na Katedre 

etnológie a kultúrnej 

antropológie FF UK, 

následne prešla do 

Ústavu etnológie 

SAV, kde od roku 

2000 zastáva funkciu 

riaditeľky. Zaoberá sa 

ústnou tradíciou, vý-

skumom kolektívnej 

identity, pamäte a  

rituálu.  

Publikovala knihu 

Identita a pamäť. 

Devín/ Theben/ Dévény ako pamätné miesto (2005, ne-

mecké vydanie 2011), dve desiatky kapitol 

v monografiách, vyše osemdesiat štúdií doma 

a v zahraničí a editovala viacero kníh. Bola spoluatorkou 

výskumného projektu Centra excelentnosti SAV 

o kolektívnych identitách (2003 ‒ 2007). Centrum vyda-

lo kolektívnu monografiu dvadsiatich dvoch autorov  My 

a tí druhí v modernej spoločnosti (2009, G. Kiliánová, E. 

Kowalská, E. Krekovičová eds.) a získalo Cenu ministra 

školstva SR v kategórii vedecký tím roka (2009). 

 Gabriela Kiliánová je nositeľkou medzinárodnej 

Herderovej ceny (2006). Prednášala na UK v Bratislave, 

na univerzitách vo Viedni a Regensburgu. Podieľala sa 

na riešení siedmych medzinárodných projektov.  

 
 

 

     Vedecká cukráreň je to isté, ako je vedecká kaviareň (Café 
Scientifique), ktorá je určená dospelým záujemcom 

o neformálne debaty 
o vede a technike. Roz-
diel je len v tom, že do 
vedeckej cukrárne chce-
me pozývať predovšet-
kým mladých ľudí ‒ 
žiakov základných 
a stredných škôl.  Ve-
decká cukráreň vytvára 
jedinečnú príležitosť 
pre žiakov stretnúť 
popredných sloven-
ských alebo zahranič-
n ý c h  v e d c o v 
v neformálnom, uvoľ-
nenom 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 akademic-
kej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú vedecké 
prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou a priateľskou for-
mou zapája žiakov do vedeckej diskusie. Vedecké cukrárne 
sú otvorené ‒ prístupné žiakom vo veku od 12 do 18 rokov 
a ich učiteľom. 
     Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozvaní 
vedci prednesú 15 až 20 ‒ minútovú informáciu o danej 
téme ‒ je to dosť času na predstavenie témy a zaujatie účast-
níkov danou problematikou. Potom je vytvorený dostatočný 
časový priestor na debatu. Témy vedeckých cukrární sú vy-
berané podľa aktuálnosti ‒ génové manipulácie, biotechnoló-
gie, globálne otepľovanie, astronómia, robotika, umelá inteli-
gencia, rozvoj informačných technológií, nanotechnológie 
a pod.  
     Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne 
a vytvorenie neformálneho prostredia sa počas debaty   po-
dáva čaj (káva pre dospelých), minerálka, džús a koláčiky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 

minút.   

           

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Načo sú nám symboly? Čomu sa  

venuje etnológia?  
 

       

 Každá skupina ľudí – napríklad členovia 

športového klubu, politickej strany, alebo priaznivci  

alternatívneho spôso-

bu života – môže  

a spravidla sa aj usi-

luje vytvoriť si sym-

boly, ktoré skupinu 

spájajú. I národ ako 

istý druh spoločen-

stva ľudí sa vyznaču-

je tvorením symbo-

lov na rôznych úrov-

niach. Historické postavy, významné miesta, či výz-

namné udalosti sa môžu stať 

symbolmi, pevne ukotvenými v 

pamäti príslušníkov národa. Čo 

sa však stane, ak si rovnaký 

symbol vyberú viaceré národy? 

Dokážu rôzne národy zdieľať 

napríklad rovnaké pamätné 

miesto? Alebo sa  z toho miesta 

vzájomne vytláčajú a chcú ho 

„obsadiť” iba pre seba? Tieto  

a podobné otázky, si kladie 

etnológia 

vo svojich výskumoch. Na stret-

nutí sa účastníci dozvedia o ak-

tuálnych témach výskumu v 

etnológii. Zároveň na príklade 

hradu Devín sa konkrétne ukáže, 

ako sa historická pamiatka môže 

stať národným symbolom nielen 

pre jeden národ (Slováci), ale aj 

pre iné národy (Nemci, Maďari). 

História pamätného miesta De-

vín dobre ukazuje, akú veľkú 

silu môže nadobudnúť symbol, 

ktorý dokáže vyvolať v ľuďoch silné emócie a pohnúť 

ich aj k významným akciám.   
 

Zdroj obrázkov: Mladí vedci Slovenska,   

 

  

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 

mailto:Michal.dubovicky@savba.sk

