
 

     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 24. januára 2012 bude  

Ing. Miroslav Trnka 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 24. januára 

2012 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Quo Vadis bezpečnosť IT a ochrana 

pred kyberzločinom 

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. januára 2012? 

 

Ing. Miroslav Trnka 
konateľ a spolumajiteľ spoločnosti ESET  

 

 

 Ing. Miroslav Trnka sa narodil 29. marca 1961 v Tr-

nave. V detstve sa venoval raketovému modelárstvu, kde 

dosiahol aj juniorský titul majstra Slovenska. Vyštudoval 

Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej 

univerzity. Je spoluzaklada-

teľom firmy ESET a jedným 

zo spolumajiteľov. Spolu 

s Petrom Paškom je tvorcom 

prvej verzie oceňovaného 

antivírusového produktu 

NOD. Od mladosti bol veľ-

kým popularizátorom počíta-

čov a založil niekoľko počí-

tačových klubov. Trinásť 

rokov viedol rubriku 

„Vírusový radar“ v časopise 

PC Revue. Medzi jeho záľu-

by patrí hra na gitare a hud-

ba. V roku 2006 sa stal víťazom súťaže Podnikateľ roka, 

ktorú organizovala spoločnosť Ernst & Young.  

 Je laureátom ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2007 

v kategórii hospodárstvo. Na výročnom podujatí slovenskej 

komunity informačných technológií a telekomunikácií IT 

SUMMIT a IT GALA sa stal IT OSOBNOSŤ ROKA 2008 

za prínos k technickému rozvoju v oblasti informačných 

technológií a rozvoj IT priemyslu na Slovensku a za jeho 

osobné angažovanie sa v oblasti informačnej bezpečnosti. 

 V roku 2009 bol ocenený Cenou primátora Bratislavy 

a Cenou mesta Trnavy a titulom „Top manažér Slovenska 

roku 2009“ od organizácie JCI. V roku 2010 sa umiestnil na 

štvrtom mieste v hodnotení  popredného amerického perio-

dika CRN medzi „Top 25 Most Innovative CEO“ 

v celosvetovom rebríčku úspešnosti v oblasti IT. 

 

 

     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.   

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, uvoľnenom a priateľskom prostredí 

„vedeckej cukrárne“ a spoločne diskutovať a vysvetľovať si 

aktuálne témy a podnetné otázky vo vede a  technike. Vedec-

ké cukrárne podobne ako vedecké kaviarne (sú to večerné 

stretnutia vedcov a verejnosti v kaviarňach, v divadlách, 

v puboch ‒  teda v priestoroch mimo akademickej 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. Pozvaní 

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 manipulácie, biotechnológie, glo-

bálne otepľovanie, astronómia, robotika, umelá inteligencia, 

rozvoj informačných technológií, 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)? 

Quo Vadis bezpečnosť IT a ochrana 

pred kyberzločinom 
 

       
 O počítačových vírusoch a škodlivom softvéri je v literatúre 

nesmierne veľa údajov. Väčšina používateľov o tejto problematike 

už niekedy niečo prečítali, ale ešte stále je veľa používateľov, ktorí 

toto nebezpečenstvo podceňujú. Pritom nejde iba o škodlivé kódy, 

ktoré urobia škody v počítači. 

Podstatne nebezpečnejšie sú 

rôzne vírusy, ktoré pripravia 

majiteľa počítača o vysoké 

sumy peňazí, alebo získajú 

jeho citlivé informácie. Asi 

dve tretiny používateľov 

internetu sa niekedy stali 

obeťou kyberzločinu.  

O bezpečnosť počítačov sa 

starajú špeciálne programy, 

ktoré vyhľadávajú škodlivé programy a „liečia“ počítače. Najrozšíre-

nejšie programy tohto typu vyvinuli slovenskí odborníci na antivíru-

sovú problematiku zo spoločnosti ESET. 

 Spoločnosť ESET koncom minulého roka vydala tlačovú 

správu so zoznamom najvážnejších 

predpokladaných hrozieb v roku 2012  

v oblasti počítačovej bezpečnosti. Digi-

tálne technológie budú opäť zneužívať 

útočníci, ktorí sa vďaka nim pokúsia 

o vlastné obohatenie. Výskumníci antiví-

rusovej spoločnosti ESET preto pripravi-

li sumár kybernetických hrozieb, 

s ktorými sa môžu slovenskí používatelia 

stretnúť v roku 2012.  Medzi najvážnej-

šie budú patriť tzv. „obchodníci so stra-

chom“, kedy zločinci budú využívať naivitu ľudí, ktorí bezhlavo 

vyplnia registračné údaje a nepreštudujú si zmluvné podmienky. 

Neskôr od nich budú vymáhať peniaze za prihlásenie. Vďaka rastú-

cej obľube smartfónov sa zvýši sa výskyt mobilného malwaru. Spo-

ločnosť ESET po analýze vzoriek 

škodlivého kódu získaného 

z infikovaných mobilných zaria-

dení zistila, že 30 % všetkých 

hrozieb pochádzalo z Android 

Market-u. SMS trójske kone 

tvorili 37 % mobilného malwaru, 

60  % vzoriek škodlivého kódu 

malo charakteristiky botnetu, čo 

znamená, že boli schopné istej 

formy ovládania prístroja na 

diaľku.  Medzi ďalšie kybernetické hrozby v roku 2012 sa zaradí aj 

zneužívanie ukradnutých digitálnych certifikátov, ktoré zločincom 

slúžia na vytvorenie podvodníckych stránok. Tieto podpíšu platným 

ale ukradnutým certifikátom autority, ktorá je vo webovom prehlia-

dači označená ako dôveryhodná. O takýchto témach bude aj naša 

debata vo Vedeckej cukrárni.  
 

Zdroj obrázkov: Mladí vedci Slovenska, enterprisegrcblog.wordpress.com;eset, inob ate.com   
 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 


