
 

     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 22. mája 2012 bude  

doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 22. mája 2012 

o 9.00 hod. Miesto konania: konferenčná sála 

CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Prečo je sociálna antropológia     

najzaujímavejšou sociálnou vedou? 

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 spo-

ločnosti, 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. mája 2012? 

 
doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.  

Ústav sociálnej antropológie, Fakulta sociálnych 

a ekonomických vied, Univerzita Komenského 

kanovsky@fses.uniba.sk   

docent v študijnom odbore  3.1.15. sociálna antropológia 

 

     Doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD., v roku 1994 

ukončil vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte 

UK v Bratislave (Mgr. Histórie a Estetiky) a následne v 

roku 1996 rovnakú 

fakultu v špecializácii 

Filozofia (Mgr. Filozo-

fie). Dizertačnú prácu 

obhájil v roku 1999 

(PhD. Filozofia).   

     Jeho špecializáciou 

je kognitívna antropo-

lógia, teda mnohé spô-

soby, ako na seba kul-

túra a myseľ vzájomne 

pôsobia v konkrétnom 

sociálnom prostredí, 

a evolučná antropoló-

gia.  

     Zaujíma sa hlavne 

o to, ako si ľudia, naj-

mä predškolské deti, 

reprezentujú sociálne skupiny (rasu, etnicitu), a ako so-

ciálne vplyvy pôsobia na takéto reprezentácie, a ako sa 

tieto kognitívne schopnosti evolučne vyvinuli. Jeho vý-

skumnou oblasťou je západná Ukrajina a rôzne sloven-

ské i zahraničné škôlky. 

 

     V súčasnosti sa venuje najmä spracovaniu vý-

skumných údajov z projektu Culture and Mind, AHRC 

Research Program, University of Sheffield, Veľká Britá-

nia (2006 ‒ 2012). 

www.philosophy.dept.shef.ac.uk/culture&mind/people/  

 
 
 
 

     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. 

 V e d e c k á 

cukráreň vytvára jedi-

nečnú príležitosť pre 

žiakov stretnúť popred-

ných slovenských alebo 

zahraničných vedcov 

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  

(Junior Café Scientifique)? 

Prečo je sociálna antropológia     

najzaujímavejšou sociálnou vedou? 

 

  

      Sociálna antropológia skúma správanie ľudí rôz-

nych kultúr v ich prirodzenom sociálnom prostredí, 

prostredníctvom 

d l h o d o b ý c h 

(viacmesačných) 

terénnych vý-

skumov priamo 

v skúmaných 

k o m u n i t á c h . 

Zúčastnené po-

zorovanie, teda 

integrácia antro-

pológa do skúmanej komunity a získanie dôvery skú-

maných ľudí, umožňuje antropológii ako jedinej dis-

ciplíne popísať a vysvetliť príčiny sociálnych proce-

sov, ktoré si neuvedomujú a nedokážu zistiť ani skú-

maní aktéri, ani vedci iných disciplín. 

Sociálni antropológovia neskúmajú a nezhromažďujú 

exotické zvláštnosti a odlišnosti iných kultúr, alebo 

nezvyklé veci 

našej vlastnej 

kultúry: ukážeme 

si na viacerých 

príkladoch, že 

systematické skú-

manie sociálnych 

a kultúrnych čin-

ností (školské 

vzdelávanie, ro-

d i n n é 

a príbuzenské 

prostredie, každodenné aktivity) a ich podmienok pro-

stredníctvom zúčastneného pozorovania je jediným 

spôsobom, ako sa dá získať dobre podložené a ucelené 

poznanie o sociálnych a kultúrnych javoch. 

Zdroj obrázkov: www.mpi.nl; www.evolutionaryanthropology.duke.edu; www.sophrosineradical.net 

   

 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 
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