
 

     Mladí vedci Slovenska, o. z.  
 
Občianske združenie Mladí vedci Slovenska je nezisková 
mimovládna organizácia, ktorá bola registrovaná MV SR 
dňa 26. apríla 2004, avšak v oblasti popularizácie vedy a 
techniky pracuje ako neformálna skupina vedcov a pedagó-
gov 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 vo veku do 20 rokov a 
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 vo veku do 20 ro-
kov 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 vedeckými 
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 22. marca 2011 bude 

Ing. Alojz Bernát 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 
škôl do vedeckej cukrárne dňa 22. marca 

2011 o 9.00 hod. Miesto konania: 
konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

 

Téma vedeckej debaty: 
Odpadová voda ako zdroj energie. 

Je to vôbec možné? 

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 o vede, 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 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  



Koho sme pozvali do vedeckej  
cukrárne dňa 22. marca 2011? 

 
Ing. Alojz Bernát 

generálny riaditeľ Bionergy, a. s.  
alojz.bernat@bionergy.sk 

Ing. Alojz Bernát vyštudoval odbor priemyselného inžinier-
stva na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (v súčas-
nosti Žilinská univerzita). Od roku 2006 pracoval 
v spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., kde 

pôsobil v oblasti strategického riadenia. Zaoberal sa strate-
gickými projektmi rozvoja spoločnosti. Jedným z týchto 
projektov, ktorým prezentuje svoj vzťah k životnému pro-
strediu, je aj projekt energetického využitia odpadových 

vôd. Od roku 2009 pôsobí v spoločnosti BIONERGY, a. s., 
ktorá je dcérskou spoločnosťou Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s. Od roku 2010 pracuje vo funkcii generál-
neho riaditeľa. Je členom európskej asociácie národných 

vodárenských združení EUREAU, v ktorej pôsobí v komisii 
pre legislatívu a marketing. Svoju snahu o podporu obnovi-
teľných zdrojov energií na Slovensku sa snaží napĺňať aj 
založením Asociácie výrobcov energií z obnoviteľných 

zdrojov (AVEOZ), ktorej je v súčasnosti predsedom správ-
nej rady.  

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)? 

Odpadová voda ako zdroj energie. 
Je to vôbec možné? 

  
V posledných rokoch sa stále viac a viac hovorí o recyklácii 
a opätovnom využívaní druhotných surovín. Všetci sme si 

už zvykli separovať papier, 
sklo či plasty. Možno si to ani 
neuvedomujeme, ale medzi 
nami sú aj iné druhotné suro-
viny, o ktorých by sme to na 
prvý pohľad nepovedali. 
Medzi tieto patrí aj odpadová 
voda. Je to voda, ktorú produ-

kuje každá domácnosť, ale 
i podnik či reštaurácia. Odpado-
vá voda sa kanalizačným systé-
mom dopravuje do čistiarní 
odpadových vôd, kde sa násled-
ne po vyčistení vypúšťa do riek 
(recipientu). Jedným z procesov 
čistenia je aj separácia kalu 
(hutnej časti) od vody. Tento kal, zložený prevažne 
z organických častí je tou surovinou, ktorá má energetický 
potenciál. Za určitých podmienok sa v kale začína rozkladať 
jeho organická časť a vytvára 
sa metán, ktorý je vysoko hor-
ľavý. V minulosti tento proces 
rozkladu prebiehal neriadene 
a metán sa uvoľňoval do 
ovzdušia, čím prispieval 
k zmenšovaniu ozónovej vrst-
vy. V súčasnosti tento proces 
riadime a vyprodukovaný me-
tán zachytávame. Následne ho spaľujeme v tzv. kogenerač-
ných jednotkách a vyrábame elektrickú energiu a teplo. 
V Bratislave týmto spôsobom z odpadovej vody ročne vyro-
bíme viac ako 15 GWh elektrickej energie, čo predstavuje 
priemernú ročnú spotrebu elektrickej energie 4 388 domác-

ností. 
A to nie je všetko. Stále máme 
potrebu veci zlepšovať a hľadať 
ďalšie a ďalšie spôsoby, ako vyu-
žívať nám blízke suroviny na 
výrobu energií, a tým prispievať 
k zachovaniu našej „zelenej“ pla-

néty  pre ďalšie generácie.  

 
Zdroj obrázkov: Mladi vedci Slovenska, o. z.; www.globe-net.com; www.bionergy.sk   

 

 
Vedecká cukráreň – priestor pre 

vedecké debaty popredných sloven-
ských vedcov s mládežou 


