
 

 Občianske združenie Mladí vedci Slovenska 

je nezisková mimovládna organizácia, ktorá bola regis-

trovaná MV SR dňa 26. apríla 2004, avšak v oblasti 

popularizácie vedy a techniky pracuje ako neformálna 

skupina vedcov a pedagógov už od roku 1997. Pôsobí 

na území celej Slovenskej republiky. Venuje sa vyhľa-

dávaniu a podpore nadaných mladých ľudí v oblasti 

vedy a techniky vo veku do 20 rokov.  

 Organizuje workshopy a semináre o rôznych 

aktuálnych témach vedy a výskumu formou verejných 

diskusií – „Café scientifique―, vedecké konferencie pre 

nadaných mladých ľudí – Kongresy mladých bádateľov, 

ktoré sú zamerané na aktivizáciu nadaných mladých 

ľudí do 20 rokov a zvyšovanie ich záujmu o rôzne ob-

lasti vedy a techniky.  

 V Slovenskej republike je národným koordiná-

torom a výhradným organizátorom dvoch prestížnych 

medzinárodných súťaží pre talentovanú mládež do 20 

rokov v oblasti vedy a techniky: 

 súťaž Direktoriátu pre výskum Európskej komisie – 

The European Union Contest for Young Scientists – 

EUCYS, 

 celosvetová súťaž študentských výskumných pro-

jektov zameraných na problematiku vody 

o ocenenie „Stockholm Junior Water Prize―, ktorú 

pod patronátom kráľovskej rodiny organizuje Me-

dzinárodný inštitút vody so sídlom v Štokholme – 

Stockholm International Water Institute—SIWI . 

 Občianske združenie spolupracuje s viacerými 

vedeckými pracoviskami a univerzitami pri vyhľadávaní 

a podpore talentov vo vede a technike. Je riešiteľom 

troch dlhodobých projektov financovaných Agentúrou 

na podporu výskumu a vývoja MŠ SR.  

 

Mladí vedci Slovenska, o. z. 

Saratovská 26/A-218, 841 02 Bratislava 

Tel./fax:+421 2 64 28 79 48 

E-mail: koordinator@eucontest.sk  

Web: www.eucontest.sk  
   

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 24. februára 2009 bude  

 

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.  

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 24. februára 

2009 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Poznáme Zem - planétu, na   

ktorej žijeme? 

PRVÁ BRATISLAVSKÁ  

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 predovšet-

kým popularizovať vedu a techniku na celoslovenskej 

úrovni i smerom k zahraničiu,  zvyšovať prestíž 

a celospoločenské uznanie vedeckých a technických 

pracovníkov ako hlavných tvorcov ekonomickej prospe-

rity krajiny, objasňovať ciele a výsledky výskumu 

a vývoja s dôrazom na slovenskú scénu, podporovať 

dialóg vedcov a širokej verejnosti, ako aj zvyšovať záu-

jem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru. 

 NCP VaT  spolupracuje s Ministerstvom škol-

stva SR pri organizovaní podujatí v rámci Týždňa vedy 

a techniky na Slovensku, zabezpečuje prevádzku Cen-

trálneho informačného portálu pre výskum, vývoj 

a inovácie, vydáva elektronické noviny Vedecký kalei-

doskop . 

 V priebehu krátkeho času sa podarilo NCP VaT 

uviesť do života niekoľko zaujímavých aktivít. 

S pozitívnou odozvou verejnosti sa stretla nielen Vedec-

ká cukráreň, ale aj VEDA V CENTRE  – cyklus  stret-

nutí odbornej i laickej verejnosti s osobnosťami vedy pri 

káve.   

 Projekt Vedecká cukráreň organizuje NCP 

VaT v spolupráci s občianskym združením 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 

www.cvtisr.sk 

Web: www.vedatechnika.sk 

 
 

http://www.cvtisr.sk
http://www.vedatechnika.sk


Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 24. februára 2009? 

 

Prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.,  
 

      je absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Ko-

menského, habilitoval sa v roku 1968, doktorát vied ob-

hájil v roku 1987, profesorom je od roku 1990. 

V minulosti bol vedúcim katedry mineralógie 

a petrológie a riaditeľom Geologického ústavu Prírodo-

vedeckej fakulty  UK. Zastával a zastáva rôzne funkcie 

v odborných grémiách - Slovenská komisia UNESCO 

pri MZV SR, komisia pre vedeckú literatúru Literárneho 

fondu Slovenskej republiky, 

výkonný výbor SAVOL,  Slo-

venská komisia pre vedecké 

hodnosti MŠ SR,  komisia pre 

obhajoby doktorských dizertácií 

(DrSc.) pre všetky geovedné 

odbory a iné. Viedol medziná-

r o d n ý  v e d e c k ý  p r o j e k t 

UNESCO/IUGS  (Anorganické 

suroviny neolitu a ich migračné 

cesty v Európe – IGCP 

UNESCO/IUGS Nr. 442). Ako 

expert Technoexportu Praha realizoval terénne vyhľadá-

vanie cementárskych surovín na ostrove Sulavesi 

(Indonézia). Zúčastnil sa medzinárodných expedícií na 

Čukotku, do Mongolska, na polárny Ural, južný Ural, do 

Kazachstanu, pracoval ako konzultant terénnych kurzov 

doktorandov geológie zo Švédska, prednášal doktoran-

dom na univerzite v Göteborgu.  Je členom medzinárod-

ného tímu, ktorý laboratórne spracováva vrtné jadro 

z najhlbšieho vrtu na svete na Kolskom polostrove 

(12.262 m).  

       Publikoval 6 knižných monografií, vyše 180 vedec-

kých prác zverejnených doma a v zahraničí. Napísal vy-

še 50 vedecko-popularizačných článkov do Vesmíru, 

Quarku, Sveta vedy. Je autorom niekoľkých desiatok  

publicistických článkov v Literárnom týždenníku, Sme, 

Hospodárskych novinách. Je autorom hesiel z geovied 

pre encyklopédiu Beliana.   

      Vo vydavateľstve Veda má prijatý rukopis knižnej 

monografie (vyjde v roku 2009).  

     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 

z á k l a d n ý c h 

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, uvoľnenom a priateľskom prostredí 

„vedeckej cukrárne― a spoločne s nimi diskutovať, vysvet-

ľovať si aktuálne problémy a klásť podnetné otázky týka-

júce sa danej problematiky. 

     Vedecké cukrárne podobne ako vedecké kaviarne 

(večerné stretnutia vedcov a verejnosti v kaviarňach, di-

vadlách, „puboch― – teda v priestoroch mimo akademickej 

pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú vedecké 

prednášky, a zábavnou a priateľskou formou zapája žiakov 

do vedeckej diskusie. Vedecké cukrárne budú 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 problematikou), potom je vytvorený dostatočný 

časový priestor na debatu. Témy vedeckých cukrární budú 

vyberané podľa aktuálnosti – génové manipulácie, bio-

technológie, globálne otepľovanie, astronómia, robotika, 

umelá inteligencia, rozvoj informačných technológií, na-

notechnológie a pod.  

     Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne 

a vytvorenie neformálneho prostredia sa počas debaty   

podáva čaj (káva pre dospelých), minerálka, džús 

a zákusky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 

minút.   

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Poznáme Zem - planétu, na ktorej 

žijeme?   
           

 

     Zem je výrazne dynamické teleso. Jej litosféra 

(zemská kôra + najvrchnejšia časť plášťa Zeme) je rozde-

lená na 7 veľkých platní, ktoré sú motorom pohybov 

pozorovaných na povrchu Zeme, napr. veľké tsunami 

v Indickom oceáne, zemetrasenia v Číne v minulom roku 

a pod. Pohyb platní je mera-

teľný, udáva sa v centimet-

roch za rok. Na pohyb lito-

sféry majú vplyv aj činnosti 

človeka, napríklad po napus-

tení Oravskej priehrady zem-

ská kôra pod ňou sa prehla o 

2,5 cm. Zvýšením teploty 

zemského povrchu, ktorého 

otepľovanie začalo v Európe  pred asi 15 000 rokmi 

(dôsledkom je „ústup― kontinentálneho ľadovca na sever 

Európy), celá Škandinávia posledných 10 000 rokov 

v dôsledku odľahčenia permanentne stúpa.  

   Najmladšia sopka nášho úze-

mia, Pútikov vršok pri Novej 

Bani, bola  naposledy činná pred 

110 000 rokmi. Najvážnejším 

prírodným nebezpečenstvom 

nášho územia sú zosuvy pôdy 

a záplavy. Proti týmto prírodným 

katastrofám sa vieme brániť – 

vyžaduje to stále monitorovanie 

a realizovanie ochranných opat-

rení. Tenká zemská kôra 

v Podunajskej a Východosloven-

skej  nížine sú miesta vysokého 

tepelného toku (príkonu tepla 

z hĺbky na štvorcovú jednotku), je to geotermálna energia 

– najlacnejšia energia súčasnosti a najmä budúcnosti.  

    Sme dostatočne hrdí na to, že Banská Štiavnica pred-

stavovala v 18. storočí centrum technického pokroku 

v Európe? Vieme, že z územia dnešnej Slovenskej repub-

liky je prvýkrát opísaných 9 nových minerálov? Vieme, 

že SR má na dne Tichého oceána „claim― o rozlohe nie-

koľko tisíc km2   s bohatými rudami niklu, mangánu, medi 

a železa? O týchto témach a ďalších zaujímavostiach 

geológie budeme diskutovať.  
 

Zdroj fotografii: www.geology.rockbandit.net 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 


