
 

     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  

Scientists (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 22. novembra 2011 bude  

RNDr. Michal Dubovický, CSc. 

Dňa 22. novembra 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: 
 

Prečo sú niektorí ľudia psychicky 

chorí? 

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 22. novembra 2011? 

 
RNDr. Michal Dubovický, CSc., 

vedecký pracovník Ústavu experimentálnej farmakológie 

a toxikológie SAV 

michal.dubovicky@savba.sk 

 

 V roku 1991 absolvoval Prírodovedeckú fakultu 

Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1992  

pracuje v Ústave experimentálnej farmakológie 

a toxikológie SAV, v sú-

časnosti ako vedecký pra-

covník v oddelení repro-

dukčnej  toxiko lógie . 

V rokoch 2001 ‒ 2002 pra-

coval v USA, na Wright 

State University, School of 

Medicine, Department of 

Pharmacology and Toxico-

logy, Dayton, Ohio.  

 Venuje sa experi-

mentálnemu výskumu mož-

ných nepriaznivých účin-

kov chemických látok 

a iných vplyvov na vývin 

mozgu pred a krátko po 

narodení v súvislosti so zmenami v správaní 

v neskoršom živote jedinca. Intenzívne sa venoval štúdiu 

účinkov nadmerného stresu u mláďat potkanov na ich 

správanie v neznámom prostredí v dospelosti, ako aj 

pohlavným rozdielom v pôsobení stresu. Ďalej študoval 

účinky nedostatku kyslíka pred narodením 

a v novorodeneckom období na behaviorálny, emočný 

a kognitívny vývin mláďat potkanov. V súčasnosti sa 

jeho záujem sústredil najmä na výskum nepriaznivých 

účinkov psychoaktívnych látok (napr. antidepresívne 

lieky) podávaných počas tehotenstva na funkčný vývin 

mozgu a správania. RNDr. Michal Dubovický externe 

prednáša na Katedre živočíšnej fyziológie a etológie, 

Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a venuje sa tiež 

popularizácii svojho výskumu.    
 

 

     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, 

že do vedeckej cukrár-

ne chceme pozývať 

predovšetkým mla-

dých ľudí ‒ žiakov 

z á k l a d n ý c h 

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, 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 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. Pozva-

ní vedci prednesú 15 až 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 sú vyberané podľa aktuálnosti ‒ génové manipu-

lácie, 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, džús 

a koláčiky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 

minút.   

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Prečo sú niektorí ľudia psychicky 

chorí? 
 

      Psychické choroby sprevádzajú ľudstvo od počiatku jeho 

existencie. Postoj spoločnosti k takto postihnutým jedincom 

sa počas histórie menil od väznenia a mučenia  v stredoveku, 

cez ich „zbožšťovanie“ v niektorých kultúrach až 

k humánnemu prístupu v 19. storočí. Seriózny výskum prí-

čin vzniku týchto ochorení a možností ich liečenia sa začal 

až v 20. storočí. V ostatných desaťročiach sa výskyt psy-

chických ochorení zvyšuje. U 

takmer 30 % Európanov sa 

počas života vyskytla aspoň 

jedna forma psychického 

ochorenia. Najčastejšie sú 

úzkostné poruchy, depresie a 

poruchy správania diagnosti-

kované v detstve.  

     Pri vzniku psychických 

chorôb sa uplatňujú ako genetické faktory, tak aj vplyvy 

sociálneho prostredia a určité rizikové faktory prostredia, 

ktoré pôsobia na vývin mozgu počas tehotenstva a/alebo 

raného detstva. Dôležité je aj vzájomné spolupôsobenie 

uvedených faktorov. Miera ich spolupôsobenia určuje, či sa 

narodí zdravý, chorý alebo zdanlivo zdravý jedinec, 

u ktorého sa porucha prejaví až za 

určitých okolností. Medzi najzávaž-

nejšie rizikové faktory patria alko-

hol, drogy, niektoré lieky, nikotín, 

znečistené životné prostredie, nedos-

tatok kyslíka, nedostatočná výživa 

a nadmerný stres. Výskumy ukázali, 

že pôsobenie týchto faktorov počas 

senzitívnych vývinových štádií moz-

gu môže spôsobiť mentálnu retardá-

ciu, poruchu pozornosti sprevádzanú hyperaktivitou, autiz-

mus, schizofréniu, depresiu, úzkostnú poruchu a/alebo rôzne 

poruchy správania v detskom veku a v období dospievania.   

     V súčasnosti je biomedicínsky výskum psychických 

ochorení nemysliteľný bez využitia vhodných animálnych 

modelov. Na výskum možných nepriaznivých účinkov che-

mických látok používame laboratórne potkany, ktorých po-

tomstvo sledujeme od narodenia až do dospelosti. Využíva-

me pritom rôzne špeciálne testy na hodnotenie ich neuromo-

torického a reflexného vývinu, lokomočnej aktivity, učenia a 

sociálneho správania. Zistením príčin vzniku psychických 

porúch a hľadaním nových liečebných postupov prispieva-

jú aj vedci — biológovia k zlepšeniu psychického zdravia 

ľudskej populácie.  
 

Zdroj obrázkov: Mladí vedci Slovenska, Dr. Dubovický    

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

