
Hosťom vedeckej cukrárne  
dňa 29. novembra 2010 bude 

PhDr. Elena Miroššayová, CSc. 

Pozývame žiakov  stredných škôl  
do vedeckej cukrárne dňa  

29. novembra 2010 o 10.30 hod.  
Miesto konania: CVČ—RCM 

Strojárska 3 v Košiciach  

Téma vedeckej debaty: 
 

BOLI KELTI  
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU  ? 

KOŠICKÁ  
VEDECKÁ CUKRÁREŇ  

Národné centrum pre popularizáciu vedy  
a techniky v spoločnosti  

 

     Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v 

spoločnosti (NCP VaT) bolo zriadené 15. júna 2007 ako 

nový útvar Centra vedecko-technických informácií SR 
(CVTI SR). Jeho poslaním je predovšetkým 

popularizovať vedu a techniku na celoslovenskej úrovni i 

smerom k zahraničiu, zvyšovať prestíž a 

celospoločenské uznanie vedeckých a technických 

pracovníkov ako hlavných tvorcov ekonomickej 

prosperity krajiny, objasňovať  ciele a výsledky 

výskumu a vývoja s dôrazom na slovenskú scénu, 

podporovať dialóg vedcov a širokej verejnosti, ako aj 

zvyšovať záujem mladých ľudí o vedu              a vedeckú 

kariéru.  

     NCP VaT spolupracuje s Ministerstvom školstva SR 

pri organizovaní podujatí v rámci Týždňa vedy a 
techniky na Slovensku, zabezpečuje prevádzku 

Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a 

inovácie, vydáva elektronické noviny Vedecký 
kaleidoskop.  
     V priebehu krátkeho času sa podarilo NCP VaT 

uviesť do života niekoľko zaujímavých aktivít. S 

pozitívnou odozvou verejnosti sa stretla nielen Vedecká 
cukráreň, ale aj VEDA V CENTRE – cyklus stretnutí 

odbornej i laickej verejnosti s osobnosťami vedy pri 

káve.  

     Projekt Vedecká cukráreň organizuje NCP VaT v 

spolupráci s o. z. Mladí vedci Slovenska.  
 
 
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  

 

     Centrum voľného času - Regionálne centrum 
mládeže v Košiciach je školské zariadene, rozpočtová 
organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom. 
Poslaním Centra je profesionálna podpora práce s mládežou v 
košickom kraji. Pri napĺňaní  poslania nášho Centra 
používame metódy neformálneho vzdelávania.   Vytvárame 
pre mladých ľudí možnosti na zvyšovanie ich kompetencií, 
získavanie informácií, nových zručností prostredníctvom 
akreditovaných školení, seminárov, workshopov, konferencií, 
výstav a besied. Oslovujeme mladých ľudí s témou 
participácie, občianstva, ľudských práv, dobrovoľníctva a 
medzinárodnej mobility. Sme aktívni aj vo vyhľadávaní a práci 
s talentovanými mladými ľuďmi v oblastiach vizuálneho 
umenia, vedy a techniky.  Organizujeme dlhodobé športové 
súťaže, krajské kolá predmetových olympiád a postupových 
súťaží MŠ SR. Spolupracujeme s významnými akademickými 
a vedeckými organizáciami. Centrum je členom 
medzinárodnej siete mládežníckych centier ENYC čo vytvára 
dobré podmienky pre rozvoj rôznych foriem  spolupráce so 
zahraničnými partnermi.  

Kontakt: CVČ-RCM, Strojárska 3, 040 01 Košice 
 
 
 



Koho sme pozvali do vedeckej  
cukrárne dňa 29. novembra 2010 ? 

 
 

PhDr. Elena Miroššayová, CSc. 
 Archeologička, Archeologický ústav SAV Nitra,  

pobočka Košice   
 
 
 
 
 

Štúdium: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (dnes 
Masarykova univerzita), odbor prehistoria–klasická 
archeologia, Brno, 1972. 1994-2005 vedúca pobočky; 
hlavná redaktorka časopisu Východoslovenský pravek. Od 
roku 2007 je predsedkyňou Slovenskej archeologickej 
spoločnosti pri SAV. Externe prednáša praveké dejiny na 
Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. 
Okruh vedeckej činnosti: Kultúrno–historický vývoj 
východokarpatského priestoru v dobe železnej, hmotná 
a duchovná kultúra nomádskych spoločenstiev, ktoré prišli 
v staršej dobe železnej (7. stor. pred Kr.) do Karpatskej 
kotliny zo stepí Severného Pričiernomoria. Sleduje 
kontakty obyvateľov východného Slovenska 
s východoeurópskym, západokarpatským a balkánskym 
kultúrnym prostredím v 1. tisícročí pred n. l. a počiatky 
metalurgie železa. Skúma historický vývoj severného 
Potisia po príchode Keltov. Realizovala archeologické 
výskumy na území Východoslovenskej nížiny (Stretavka, 
Rad, Zemplín, Budkovce), Košickej kotliny (Ždaňa, 
Košice-Krásna, Zádiel, Prešov) a Spiša (Letanovce – 
Kláštorisko, Vítkovce, Smižany). 
Venuje sa propagovaniu archeologickej lokality európskeho 
významu v obci Zemplín. 
 

 

 

 

PhDr. Elena Miroššayová, CSc. 
Archeologický ústav SAV Nitra 
Pobočka Košice 
Hrnčiarska 13  
Sk-040 01 Košice 
Email: mirossa@saske.sk  
 

     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 cukrárne chceme 

pozývať predovšetkým mladých 

ľudí - žiakov základných 

a stredných škôl.  V e d e c k á 

cukráreň vytvára jedinečnú 

príležitosť pre žiakov stretnúť 

popredných slovenských alebo 

z a h r a n i č 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. 

     Vedecké cukrárne podobne ako vedecké kaviarne (sú to 

večerné stretnutia vedcov a verejnosti v kaviarňach, 

v divadlách- 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 prístupné žiakom vo 

veku od 12 do 18 rokov a ich pedagógom. 

     Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozvaní 

vedci prednesú 20 až 30 - minútovú prednášku o danej téme s 

cieľom zaujať účastníkov danou problematikou. Potom je 

vytvorený dostatočný časový priestor na debatu. Témy 

vedeckých cukrární sú vyberané podľa aktuálnosti - génové 

manipulácie, biotechnológie, globálne 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, minerálka, 

a koláčiky. Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 

120 minút. 

     Vedecké cukrárne sú spoločným projektom Národného 
centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 
CVTI SR a o. z. Mladí vedci Slovenska. Organizátorom 

vedeckých cukrárni v Košickom kraji je Centrum voľného 
času-RCM Strojárska 3 v Košiciach.  Tieto organizácie 

garantujú vysokú kvalitu organizačnej a odbornej úrovne 

vedeckých cukrární. V súčasnosti sa v SR realizujú vedecké 

cukrárne   v Bratislave a v Košiciach. 

Centrum voľného času — RCM  
Strojárska 3, 040 01 Košice                                                           
tel: 0556223820, 055488801 

 
rcm@rcm.sk                             www.rcm.sk      

Čo je vedecká cukráreň  
(Junior Café Scientifique)? 

 
 
 
 
 
 
 
Kelti vstupujú na scénu európskej histórie v 5. storočí 
pred n. l., aby postupne osídlili rozsiahle územia od 
Britských ostrovov až po Čierne more, ale nikdy sa 
nezjednotili do jedného štátu. Písomné pramene starých 
Grékov a Rimanov ich spomínajú ako udatných 
bojovníkov brániacich svoje územie, ale aj ako 
žoldnierov v službách cudzích panovníkov. Kelti boli 
dobrí poľnohospodári, zruční remeselníci hlavne 
hrnčiari, kováči a šperkári. Zakladali opevnené osady 
mestského charakteru, ktoré si razili vlastné mince. 
Bohaté náboženské predstavy Keltov boli spojené 
s rôznymi rituálmi a tajomnými kultmi, pri ktorých sa 
nevyhýbali ani ľudským obetiam. Potomkov Keltov 
môžeme dnes stretnúť v Bretónsku, Írsku, Škótsku 
a Walese. Pamiatky po Keltoch nachádzame aj na 
Slovensku. Územie neosídlili naraz, ale prichádzali vo 
viacerých vlnách. Prví boli prospektori, ktorí hľadali 
ložiská rúd. Ďalší prúd zasiahol juh západného 
a východného Slovenska. Prednáška poukazuje na 
historický význam Keltov pre územie východného 
Slovenska, kde sa najskôr usadili v Košickej kotline 
a Východoslovenskej nížine. Ich prítomnosť dokladajú 
nálezy žiarových a kostrových hrobov bojovníkov 
pochovaných s kompletnou výzbrojou – železným 
mečom, kopijou a štítom. Muži aj ženy boli pochovávaní 
s ozdobami tela a šiat. K najobľúbenejším patrili spony, 
náramky, nánožné kruhy a opasky vyrábané z bronzu 
alebo zo železa. Do hrobov sa vkladali nádoby 
s nápojmi a mäsitou potravou pre mŕtveho. Osady si 
Kelti zakladali v blízkosti riek alebo na strategicky 
výhodných miestach. Pri archeologickom výskume osád 
nachádzame keramiku vytočenú na rýchlo rotujúcom 
hrnčiarskom kruhu, rôzne železné nástroje, predmety 
používané pri spracúvaní textilu, kamenné žarnovy na 
mletie obilia. K najvýznamnejším osadám na 
východnom Slovensku patrilo hradisko v Zemplíne 
obklopené viacerými výrobnými osadami. V 1. storočí 
pred n. l. bol Zemplín hospodárskym a obchodným 
centrom celého severného Potisia. Keltské etnikum na 
východnom Slovensku zaniká v priebehu 1. storočia n. l. 

 

BOLI KELTI  
 NA VÝCHODNOM SLOVENSKU ? 


