
 

     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 24. apríla 2012 bude  

doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 24. apríla 

2012 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Prečítané z kostí – osobné      

informácie uchované v čase 

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 24. apríla 2012? 
 

doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. 

vedúci Katedry antropológie, prírodovedecká     

fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

benus@fns.uniba.sk     
 

 

      Doc. RNDr. Radoslav Beňuš, PhD. je absolventom 

Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenské-

ho v Bratislave. Po 

ukončení štúdia antro-

pológie v roku 1998 

začal na Katedre antro-

pológie doktorandské 

štúdium, ktoré ukončil 

v roku 2002 dizertačnou 

prácou „Rekonštrukcia 

f y z i c k é h o  s t r e s u 

a pracovnej aktivity vo 

veľkomoravskej popu-

lácii z lokality Devín – 

Za kostolom (9. stor.) 

a ranostredovekej popu-

lácii z lokality Devín – 

Hrad (11. – 12. stor.). V 

roku 2000 obhájil rigoróznu prácu „Patologické zmeny 

na kĺbnych plochách a markery fyzického stresu na dl-

hých kostiach z ossária kaplnky sv. Jakuba v Bratislave 

(vrchná vrstva datovaná do XV.-XVIII. storočia)“. Od 

roku 2002 pôsobí na Katedre antropológie Prírodovedec-

kej fakulty UK ako odborný asistent a od roku 2009 ako 

docent. Od roku 2011 je vedúcim katedry.  

      Profesionálne sa venuje paleopatológii, historickej 

a forenznej (kriminalistickej) antropológii. Od roku 1996 

je členom Slovenskej antropologickej spoločnosti pri 

SAV, od roku 1999 je členom European Anthropological 

Association (EAA) a od roku 2001 členom Paleooathol-

ogy Association (PPA).  

 
 

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 mladých 

ľudí ‒ žiakov základ-

ných a stredných škôl. 

Vedecká cukráreň vy-

tvára jedinečnú príleži-

tosť 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 otáz-

ky 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 vedec-

ké prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou a priateľskou 

formou zapája žiakov do vedeckej diskusie. Vedecké cukrár-

ne sú otvorené ‒ prístupné žiakom vo veku od 12 do 18 ro-

kov 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 

vyberané podľa aktuálnosti ‒ génové manipulácie, biotech-

nológie, globálne otepľovanie, astronómia, robotika, umelá 

inteligencia, rozvoj informačných technológií, nanotechno-

lógie 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  
Prečítané z kostí – osobné       

informácie uchované v čase 
 

  

      Kostné tkanivo patrí k najtvrdším materiálom 

v ľudskom tele, vďaka čomu sa za určitých okolnos-

tí  veľmi dobre 

zachováva dlhý 

čas po smrti. 

Keďže počas 

života kosť ne-

ustále reaguje na 

všetky zmeny 

organizmu a na 

mnohé ochore-

nia, poskytuje 

dôležitú informáciu o živote človeka spred mnohých 

rokov, storočí, ba i tisícročí. Analýzou kostry a zubov 

získavame najpresnejšie 

informácie o pohlaví, 

veku, etnickom pôvo-

de,  prekonaných ocho-

reniach, pracovnej akti-

vite, ale aj o  konzumo-

vanej strave či príbuz-

nosti skúmaných jedin-

cov. Tieto poznatky 

predstavujú cennú infor-

máciu pri rekonštrukcii 

života historických populácií z archeologických loka-

lít. Podobné postupy 

sa však využívajú aj 

pri nálezoch kostro-

vých pozostatkov, 

ktoré sú zaujímavé 

z kriminalistického 

hľadiska. V takýchto 

prípadoch sa snažíme 

podať čo najpresnejší 

biologický profil  

nájdeného jedinca, ktorého súčasťou býva aj rekon-

štrukcia podoby tváre z lebky. 

 
Zdroj obrázkov: autor prednášky    

 

  

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 


