
 

 
 Občianske združenie Mladí vedci Slovenska 
je nezisková mimovládna organizácia, ktorá bola 
registrovaná 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 vyhľadávaniu a podpore nadaných mla-
dých ľudí v oblasti vedy a techniky vo veku do 20 
rokov.  
  Organizuje diskusné semináre o rôznych 
aktuálnych témach vedy a výskumu formou verej-
ných diskusií – „Café scientifique“, vedecké konfe-
rencie pre nadaných mladých ľudí – Kongresy mla-
dých bádateľov, ktoré sú zamerané na aktivizáciu 
nadaných mladých ľudí do 20 rokov a zvyšovanie ich 
záujmu o rôzne oblasti vedy a techniky.  
 V Slovenskej republike je národným koordi-
nátorom a výhradným organizátorom dvoch prestíž-
nych medzinárodných súťaží pre talentovanú mládež 
do 20 rokov v oblasti vedy a techniky: 
• súťaž Direktoriátu pre výskum Európskej ko-

misie – The European Union Contest for 
Young Scientists – EUCYS, 

• celosvetovú súťaž študentských projektov 
zameraných na výskum vody pre mládež vo 
veku od 15 do 20 rokov o ocenenie 
„Stockholm Junior Water Prize“, ktorú pod 
patronátom kráľovskej rodiny organizuje Me-
dzinárodný inštitút vody so sídlom 
v Štokholme – SIWI . 

 Obč ianske združenie spolupracuje 
s viacerými vedeckými pracoviskami a univerzitami 
pri vyhľadávaní talentov vo vede a technike. Je rieši-
teľom troch dlhodobých projektov financovaných 
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja MŠ SR.  
 

Viac informácií o aktivitách nájdete na 
www.eucontest.sk  

Hosťom vedeckej cukrárne  
dňa 30. septembra 2008 bude 

RNDr. Milan Zboril, PhD. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 
škôl  do vedeckej cukrárne dňa 30. 

septembra 2008 o 09.00 hod.                         
do kongresovej sály CVTI SR, Lamačská 

cesta 8/A, Bratislava 

Téma vedeckej debaty: 
Vznikol pozemský život skutočne na Zemi?  

alebo 
Čo je nové v Astrobiológii  

PRVÁ BRATISLAVSKÁ  
VEDECKÁ CUKRÁRE Ň 

Národné centrum pre popularizáciu vedy 
a techniky v spoločnosti 

 
Uznesením vlády Slovenskej republiky č.103 zo 

7. februára 2007 bol schválený návrh Stratégie populari-
zácie vedy a techniky v spoločnosti. V súlade s touto 
stratégiou zriadilo Ministerstvo školstva Slovenskej re-
publiky v rámci Centra vedecko-technických informácií 
(CVTI SR) Národné centrum pre popularizáciu vedy a 
techniky v spoločnosti (NCP VaT)  ako podporný nástroj 
v oblasti popularizácie vedy a techniky na celosloven-
skej úrovni a smerom voči zahraničiu. 

NCP VaT začalo svoju činnosť k 15. júna 2007 
a jeho úlohou je zabezpečovať činnosti spojené 
s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti. 

Budovaním NCP VaT vzniká administratívno-
organizačné zázemie pre celú akademickú obec (vysoké 
školy, Slovenská akadémia vied, štátne organizácie vý-
skumu a vývoja, výskumné pracoviská podnikateľského 
sektoru, neziskové organizácie výskumu a vývoja) na 
prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja, problémov 
organizácií výskumu a vývoja s udržiavaním a získava-
ním ľudských zdrojov pre výskum a vývoj, s modernizá-
ciou a budovaním ich infraštruktúry; pre mladých ľudí, 
ktorí majú záujem pracovať vo výskume a vývoji, pred-
staviteľov médií, podnikateľov, odbornú i širokú verej-
nosť.  

 

Vedecká cukráreň je spoločným projektom 
 

Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky 
v spoločnosti, CVTI SR 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
E-mail: ncp@cvtisr.sk  

Web: www.vedatechnika.sk 
www.cvtisr.sk  

a 
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 



Koho sme pozvali do vedeckej  
cukrárne dňa 30. septembra 2008? 

 
RNDr. Milan Zboril, PhD.,  

vedecký pracovník Astronomického  
ústavu SAV v Tatranskej Lomnici 

      
     Milan Zboril sa narodil v roku 1960 v Skalici na Slo-
vensku. Po ukončení štúdia na MFF UK v Bratislave v 
roku 1984 začal pracovať na Astronomickom ústave 
SAV v Tatranskej Lomnici.  
     Titul PhD. obhájil v roku 1997 na Astronomickom 
ústave SAV, kde v súčasnosti naďalej pracuje ako vedec-
ký pracovník (research fellow). Niekoľkokrát pracoval v 

zahraničí, dlhodobejšie pobyty absolvoval napr. vo Veľ-
kej Británii, Írsku a v Nemecku. 
     Jeho záujem sa sústreďuje na modernejšie metódy 
Astrofyziky ako aj na niektoré súčasné úlohy Astrobioló-
gie. Viac v zahraničí je známy progresívnejšími prácami 
o niektorých vlastnostiach hviezd alebo záujmom a pod-
porou rozvíjajúcej sa Astrobiológie. 
 

Domovská stránka  
http:///www.astro.sk/~zboril 

 
 

Zdroj ilustračných obrázkov: http://ieti.org  a www.dailygalaxy.com  

     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 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-
mickú pôdu) sa realizujú v prístupnejšej podobe ako sú 
vedecké prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou 
a priateľskou formou zapája študentov do vedeckej disku-
sie. Vedecké cukrárne budú otvorené - prístupné pre žia-
kov vo veku od 12 do 18 rokov a ich učiteľov. 
     Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozva-
ní vedci prednesú 15—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 budú vyberané podľa aktuálnosti – génové mani-
pulácie, 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 zákusky. 
     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 
minút.   

Čo je vedecká cukráreň  
(Junior Café Scientifique)? 

Čo je Astronómia, Astrofyzika,     
Astrobiológia, Astronet 

  
Astronómia 
     Patrí medzi najstaršie vedné disciplíny a uvádza sa, že 
má svoj význam pre počiatky napr. matematiky a fyziky. 
Zaoberá sa štúdiom vesmírnych objektov, kozmického 
priestoru a vesmíru ako celku. Je teda „vedou o vesmíre“ a 
je súčasťou fyziky, avšak na rozdiel od iných fyzikálnych 
smerov skúma objekty a javy nenapodobiteľné v pozem-
ských podmienkach, aspoň zatiaľ.  
Astrofyzika 
     Z hľadiska veku Astronómie prebehlo delenie tejto 
vedy na Astronómiu a Astrofyziku pomerne nedávno 
(približne začiatkom 19. storočia). Zrejme hlavný rozdiel 
je v tom, že pre Astronómiu nie je dôležité fyzikálne a 
chemické zloženie, naopak v Astrofyzike sú dôležité fyzi-
kálne vlastnosti kozmických objektov. Astrofyzika dopl-
ňuje informácie o tom kde sa telesá nachádzajú a ako sa 
pohybujú, ako žiaria, aké majú povrchové vlastnosti a 
vnútornú stavbu alebo ako sa vyvíjajú. Ide teda o mladšie 
odvetvie.  
Astrobiológia 
     Astrobiológia študuje prejavy života vo vesmíre. Skú-
ma pôvod, vývoj a budúcnosť života na Zemi ako aj vo 
vesmíre. Pokúša za zodpovedať rámcovo 3 hlavné otázky: 
- ako život začal a ako sa rozvinul?  
- existuje život aj mimo Zeme a ako ho možno rozpoznať?
- aká je budúcnosť života na Zemi a vo vesmíre?  
     V súčasnosti sa Astrobiológia dynamicky rozvíja a má 
výraznejšiu podporu v Európe i mimo nej. 
Astronet 
     Za posledných 25 rokov dosiahla Európska astronómia 
výraznejší pokrok a v súčasnosti ma popri pozemskom 
programe veľmi dobre rozvinutý aj kozmicky program. 

Zrejme to viedlo k tomu, že 
niekoľko národných kozmic-
kých agentúr v EÚ sa rozhod-
lo vytvoriť nadnárodnú sieť - 
Astronet, ktorý má za úlohu 
zostaviť strategicky plán pre 
Európsku astronómiu na naj-
bližších 20 rokov. Vo svojich 
materiáloch Astronet uvádza, 
že na prahu tisícročia získala 
Európska astronómia svetovú 
vedúcu úlohu v tejto oblasti. 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 
koláčik a čaj vytvoria podnetnú 
atmosféru na vedecké debaty po-
predných slovenských vedcov s mlá-
dežou 


