
 

     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 20. marca 2012 bude  

Mgr. Michal Hazlinger, PhD. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 20. marca 

2012 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Prečo nás ohrozujú povodne? 

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 20. marca 2012? 

 
Mgr. Michal Hazlinger, PhD. 

Vedecko-výskumný pracovník Slovenského  

hydrometeorologického ústavu 

michal.hazlinger@shmu.sk 

 

 

     Mgr. Michal Hazlinger, PhD. je absolventom Prírodo-

vedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Titul Mgr. v odbore Geografia – Kartografia obhájil 

v roku 2004 a v rovnakom roku nastúpil na interné dok-

torandské štúdium. To ukončil v roku 2008 obhájením  

svojej dizertačnej práce na 

tému: „Povodňová hrozba 

a povodňové riziko v  po- 

vodí Stupavského potoka“. 

V roku 2008 nastúpil na 

Slovenský hydrometeorolo-

gický ústav, odbor Hydrolo-

gických výstrah a predpo- 

vedí, kde pracuje aj dnes. 

Od roku 2011 ho je možné 

vídať na obrazovkách TV 

JOJ, kde spoluvytvára a 

moderuje predpoveď poča-

sia.  

     Ako už napovedá aj ná-

zov dizertačnej práce, hlavnou záujmovou oblasťou prá-

ce Michala Hazlingera sú povodne a s nimi spojené ne-

gatívne dopady tejto prírodnej hrozby na ľudskú spoloč-

nosť. V rámci práce na SHMÚ sa zaoberá aj spôsobmi 

ich predpovedania, mapovania a ochrany pred nimi 

a vplyvom meteorologických prvkov na vznik a priebeh 

povodňových situácií. Aktuálne zodpovedá za vývoj 

hydrologického predpovedného systému na predpoveda-

nie prívalových povodní ako fenoménu, ktorý sa 

v ostatných rokoch dostáva čoraz viac do popredia 

a ovplyvňuje svojim výskytom ľudí nielen na Slovensku, 

ale aj vo svete. 

 

 

 
 

     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 zá- 

kladných a stredných 

škôl. Vedecká cukrá-

reň vytvára jedinečnú 

príležitosť pre žiakov 

stretnúť popredných 

slovenských alebo za- 

hraničných vedcov 

v neformálnom, uvoľ-

nenom 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 nás ohrozujú povodne? 
 

  

      

    Povodne ľudstvo ovplyvňovali odnepamäti. Stačí 

spomenúť veľké povodne spomínané napríklad 

v  E p o s e 

o Gilgamešovi. His-

torické záznamy 

o povodniach máme 

aj z novšieho obdo-

bia, kedy boli 

v Európe zazname-

nané obrovské po-

vodne v roku 1501 

(najväčšia povodeň 

v povodí Dunaja) či v roku 1784, kedy voda zničila 

Karlov most v Prahe. Povodne sú tu aj dnes, 

a dokonca sa zdá, že sú čoraz častejšie a ničivejšie.  

     Ľudia sa snažia proti vode bojovať rôznymi spô-

so b mi .  P r vé  z mie n k y 

o protipovodňových hrádzach 

na Slovensku sú až z 13. sto-

ročia. V 20. storočí pribudla 

ochrana proti povodniam 

v podobe veľkých priehrad. 

Napriek tomu tu máme povod-

ne aj dnes. V súčasnosti je 

v kurze ochrana proti povod-

niam zameraná na zadržiavanie vody v krajine. Či 

bude úspešnejšia, ukáže až čas. 

     Jedným z najefektívnejších spôsobov povodňovej 

prevencie je predpovedná 

služba, ktorá má za úlohu 

identifikovať blížiacu sa 

povodeň a podať o nej vý-

strahu. V príspevku bude 

opísané aj fungova-

nie  povodňovej služby na 

Slovensku a možné jej 

ďalšie smerovanie.  

 
Zdroj obrázkov: Mladí vedci Slovenska, www.endy.sk; www.aktuality.sk    

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 

mailto:michal.hazlinger@shmu.sk

