
 

     Mladí vedci Slovenska, o. z.      
 
     Občianske združenie 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 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 do 20 rokov a zvyšova-
nie 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: 
• 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 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 15. februára 2011 bude 

Ing. Edita Nemcová, PhD. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 
škôl do vedeckej cukrárne dňa 15. februára 

2011 o 9.00 hod. Miesto konania: 
konferenčná miestnosť CVTI SR,  
Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
Teoretické a metodologické zázemie 
prognózovania vývoja spoločnosti  

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 15. februára 2011? 

 
Ing. Edita Nemcová, PhD. 

riaditeľka Prognostického ústavu  
Slovenskej akadémie vied  

edita.nemcova@savba.sk   
  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Edita Nemcová, PhD., je absolventkou Vysokej 

školy ekonomickej v Bratislave. Od roku 1990 pracuje v 

Prognostickom ústave Slovenskej akadémie vied, od 

roku 2008 vo funkcii riaditeľky ústavu.  

V súčasnosti sa venuje problematike priemyselnej politi-

ky, rozvoja priemyslu, inovácií a ich úlohe pri zvyšovaní 

konkurencieschopnosti regiónov. 

 Aktívne sa podieľa na riešení domácich a medzinárod-

ných projektov, hlavne RP EÚ a projektov COST.        

Pôsobí ako členka redakčnej rady Ekonomického časopi-

su a od roku 2010 je členkou Vedeckej rady Akademie 

für Raumforschung und Raumplanung v Hannoveri. Je 

autorkou viacerých publikácií v domácich karentova-

ných časopisoch a kapitol v domácich i zahraničných 

monografiách. 

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)? 

Teoretické a metodologické zázemie 
prognózovania vývoja spoločnosti 

      
      

Vidieť do budúcna bolo odvekou túžbou ľudstva. Na 
tom sa nič nezmenilo ani 
dnes. S vývinom civilizácie 
sa menili iba metódy, pomo-
cou ktorých sa ľudstvo usi-
lovalo predvídať deje budú-
ce. Všetky skúsenosti člove-
ka sú späté s minulosťou, 
kým všetky jeho rozhodnu-
tia sa týkajú budúcnosti. 
Ťažiskom, z ktorého pri 
svojom rozhodovaní vychá-

dzame, je naša predstava o budúcnosti. Preto charakter 
a kvalita existujúcich predstáv spoločnosti o jej budúc-
nosti sú najdôležitejším kľúčom jej celkovej dynami-
ky. 
Celosvetová ekonomická kríza podnietila diskusie o 
tom, či tvorba prognóz nie je nemožná a v konečnom 
dôsledku samoúčelná. Tieto pochybnosti sú dôsled-
kom skresleného chápania prog-
nostiky širokou verejnosťou. Jej 
ambíciou nie je podať nemenný 
a absolútne presný obraz budúc-
nosti v perspektíve 10, 20 či 
viac rokov. Úlohou prognostiky 
v žiadnom prípade nie je 
„uhádnuť, čo sa stane v budúc-
nosti“, ale formulovať alternatívne scenáre budúcnosti 
a cesty, ktoré k nim vedú.  Predvídať zmeny, zakom-
ponovať ich do strategických rozhodnutí, to všetko 
znamená konkurenčnú výhodu. Keď budeme priprave-
ní na možné zmeny, dokážeme na ne efektívnejšie 
reagovať a vyhnúť sa ich negatívnym dôsledkom. 
V tom spočíva hlavná úloha modernej prognostiky. 
 
Zdroj obrázkov: www.eurovisionbet.gr   

Vedecká cukráreň – priestor pre 
vedecké debaty popredných sloven-
ských vedcov s mládežou 


