
 

     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. 

Čajakova 13, 811 05 Bratislava 

Tel./fax:+421 2 444 600 41 

E-mail: koordinator@eucontest.sk  

Web: www.mladivedci.sk; www.scientiaprofuturo.sk; 

www.vzdelavaniekvede.sk    

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 16. októbra 2012 bude  

 

RNDr. Milan Kozánek, CSc.  

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 16. októbra 

2012 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Bioterapeutické metódy v praxi -

minulosť a súčasnosť 

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 16. októbra 2012? 

 

RNDr. Milan Kozánek, CSc. 

riaditeľ Ústavu zoológie SAV 

Milan.Kozanek@savba.sk   

 
     Milan Kozánek vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity 

Komenského v Bratislave, Katedra zoológie. V rokoch 1977 ‒ 1979 

pôsobil na Ústave experimentálnej fytopatológie a entomológie SAV, 

kde obhájil v roku 1983 doktorskú dizertačnú prácu a získal titul kandi-

dáta vied. V roku 2000 

absolvoval medzinárodný 

kurz pre využitie metódy 

sterilného hmyzu v boji 

proti škodcom, Gainesville, 

Florida, USA. Od roku 

1993 pôsobil na Ústave 

zoológie SAV ako samo-

statný vedecký pracovník, 

vedúci viacerých domácich 

vedeckých projektov veno-

vaných výskumu hmyzu 

Slovenska, vedúci bilaterál-

neho taliansko-slovenského 

projektu na výskum morfo-

lógie hmyzu, vývoj metódy 

na biologickú likvidáciu 

organických odpadov 

s využitím lariev hmyzu. Je 

spoluriešiteľom viacerých 

medzinárodných projektov zameraných na využitie metódy sterilného 

hmyzu v boji proti hmyzím škodcom a výskum farmakologicky aktív-

nych látok v žľazách hmyzu, výskum taxonómie dvojkrídlovcov  ‒

objavenie a popísanie 49 nových druhov; 1 domáci a 1 zahraničný 

patent.  

      Od roku 2002 je riaditeľom pre výskum a vývoj medzinárodnej 

spoločnosti InSecta ltd. so sídlom v Londýne,  orientujúcej sa na ekolo-
gický boj proti hmyzím škodcom. 

     Dr. Kozánek je členom Slovenskej entomologickej spoločnosti, 

členom redakčnej rady vedeckých časopisov Biologia a Entomological 
Problems. 

 
Koníčky: turistika, fotografia, literatúra, relaxačné športy. 

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.  Ve-
decká cukráreň vytvára 
jedinečnú príležitosť 
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 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 akademic-
kej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú vedecké 
prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou a priateľskou for-
mou 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 účast-
níkov danou problematikou. Potom je vytvorený dostatočný 
časový priestor na debatu. Témy vedeckých cukrární sú vy-
berané podľa aktuálnosti ‒ génové manipulácie, biotechnoló-
gie, globálne otepľovanie, astronómia, robotika, umelá inteli-
gencia, rozvoj informačných technológií, nanotechnológie 
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)? 

Bioterapeutické metódy v praxi -

minulosť a súčasnosť 

     Bioterapie predstavujú významný doplnkový alebo alternatívny 

spôsob liečby viacerých závažných ochorení s vysokým stupňom 

účinnosti. Pri tomto spôsobe liečby sa využíva blahodarný účinok 
pôsobenia niektorých biologických agens (napr. sterilné larvy), 

ktoré sú priamo aplikované na postihnutú 

časť tela pacienta. Proces hojenia prebieha 
vďaka pôsobeniu biologicky aktívnych 

látok, ktoré tieto organizmy produkujú. 

Jedným z najdôležitejších pozitív biotera-
peutických metód je skutočnosť, že vďaka 

ich aplikácii sa darí dosiahnuť výrazné 

zlepšenie stavu pacienta, ba dokonca jeho 
plné vyliečenie, i v takých prípadoch, kde 

konvenčné terapeutické metódy neboli úspešné.   

      V ostatných rokoch bol na viacerých pracoviskách v zahraničí 
testovaných a do klinickej praxe zavedený celý rad bioterapeutic-

kých metód a ich počet naďalej výrazne stúpa. Na Slovensku sa 

s výskumom prvej bioterapeutickej metódy – larvoterapie – začalo 
pred siedmimi rokmi, keď Ústav zoológie SAV založil kolóniu 

bzučiviek Lucilia sericata za účelom produkcie sterilných lariev, 

ktoré sa následne začali využívať pre potreby rozsiahlej klinickej 
štúdie na pacientoch 1. chirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice 

v Bratislave.  
      Hirudoterapia je v ostatnom čase intenzívne študovaná predo-

všetkým ako vysokoúčinný spôsob obnove-

nia činnosti cievneho mikroriečišťa 
v úrazovej alebo plastickej chirurgii. Mimo-

riadne účinné antikoagulanty, ktoré sú pro-

dukované slinnými žľazami pijavíc dokážu 
dlhodobo zabrániť zrážaniu krvi v cievnych 

kapilárach v oblasti chirurgického zákroku 

a napomôcť tak potrebnému prítoku krvi. 
V ostatnom čase bolo zverejnených niekoľ-

ko štúdií, ktoré testovali využitie pijavíc pri 

terapii niektorých cievnych ochorení. 
      Ichtyoterapia využíva kaprovité rybky Garra rufa pre čistenie 

oblastí poškodenej pokožky pacientov, ktorí trpia psoriázou 

a niektorými ďalšími kožnými ochoreniami. Účinok je dlhodobý 
a pretrváva 9 ‒ 12 mesiacov.  

Apiterapia patrí v súčasnosti 

k intenzívne študovaným metódam, 
najmä vďaka veľmi sľubným výsled-

kom pri liečbe niektorých autoimunit-

ných ochorení (artritída, sclerosis mul-
tiplex).  

Výskum bioterapeuticky aktívnych 

látok má mnohoročnú tradíciu na Ústave zoológie SAV a viacerých 
ústavoch. Na tomto výskume spolupracujú s renomovanými praco-

viskami najmä zahraničí. Výskum biologicky aktívnych látok pro-

dukovaných živočíchmi patrí v súčasnosti k najrýchlejšie sa rozvíja-
júcim oblastiam vo farmakologickom výskume. 
 

Zdroj obrázkov: otramedicina.com, muchabelleza.com,  

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 

mailto:Milan.Kozanek@savba.sk

