
 

     Mladí vedci Slovenska, o. z.      
 
     Občianske združenie Mladí vedci Slovenska je nezisko-
vá mimovládna organizácia, ktorá bola registrovaná MV 
SR dňa 26. apríla 2004, avšak v oblasti popularizácie vedy 
a techniky pracuje ako neformálna skupina vedcov a peda-
gógov už od roku 1997. Pôsobí na území celej Slovenskej 
republiky. Venuje sa vyhľadávaniu a podpore nadaných 
mladých ľudí v oblasti vedy a techniky vo veku do 20 ro-
kov.  
     Organizuje workshopy a semináre o rôznych aktuálnych 
témach vedy a techniky 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 zvyšova-
nie 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: 
• súťaž Generálneho riaditeľstva pre výskum Európ-

skej komisie – The European Union Contest for 

Young Scientists – EUCYS (www.eucontest.sk), 
• celosvetová súťaž študentských výskumných projek-

tov zameraných na problematiku vody o ocenenie 

„Stockholm Junior Water Prize“, ktorú pod patro-
nátom kráľovskej rodiny organizuje Medzinárodný 
inštitút vody v Štokholme – Stockholm Internatio-
nal Water Institute – SIWI (www.sjwp.sk). 

     Občianske združenie spolupracuje s viacerými vedecký-
mi pracoviskami a univerzitami pri vyhľadávaní a podpore 
talentov vo vede a technike. Je riešiteľom štyroch dlhodo-
bých projektov podporovaných Agentúrou na podporu vý-
skumu a vývoja.  
 

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.mladivedci.sk; www.isweeep.sk; 
www.vzdelavaniekvede.sk    

 
Hosťom vedeckej cukrárne  
dňa 18. januára 2011 bude 

Mgr. Miroslav Ovečka, PhD. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 
škôl do vedeckej cukrárne dňa 18. januára 

2011 o 9.00 hod. Miesto konania: 
konferenčná miestnosť CVTI SR,  
Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

 

Téma vedeckej debaty: 
Rastlinná neurobiológia – nová 

vedná disciplína 21. storočia 

BRATISLAVSKÁ  
VEDECKÁ CUKRÁREŇ 

Národné centrum pre popularizáciu vedy  
a techniky v spoločnosti  

 
Poslaním Národného centra pre popularizáciu vedy a tech-
niky v spoločnosti (NCP VaT), útvaru Centra vedecko-
technických informácií SR (CVTI SR) je predovšetkým 
popularizovať vedu a techniku na celoslovenskej úrovni i 
smerom k zahraničiu, zvyšovať prestíž a celospoločenské 
uznanie vedeckých a technických pracovníkov ako hlav-
ných 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.  
 
Aktivity 
• Bratislavská vedecká cukráreň ( od r. 2008) – prie-

stor pre stretanie sa stredoškolákov s vedcami, poo-
tvorenie dverí do sveta vedy pre nich 

• Veda v CENTRE (Bratislava, Nitra, Prešov, Banská 
Bystrica) – popularizačné prednášky z rôznych ob-
lastí vedy pre širokú verejnosť 

• Spektrum vedy – cyklus televíznych dokumentov o 
práci a úspechoch slovenských vedcov, pripravova-
ný v spolupráci so SAV, každú stredu o 21.05 hod. 
na  Dvojke 

• Laboratórium – cyklická diskusná relácia, ktorá sa 
pravidelne vysiela každý druhý piatok  o 20.00 hod.  
na Rádiu Devín 

• Týždeň vedy a techniky na Slovensku – spolupráca s 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  a športu SR 

• Zapojte sa do živého vysielania! Manuál na hlav-
nej stránke www.vedatechnika.sk – Živé vysielanie 
– Základy práce s konferenčným systémom EVO 

•  Spolupráca s inými organizáciami pri popularizácii 
vedy 

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 18. januára 2011? 

 
Mgr. Miroslav Ovečka, PhD. 

vedecký pracovník Botanického ústavu Slovenskej 
akadémie vied  

Miroslav.Ovecka@savba.sk  
 
      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Mgr. Miroslav Ovečka, PhD., po absolvovaní Gym-
názia v Skalici v roku 1985 študoval na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium so 
zameraním na fyziológiu rastlín ukončil v roku 1991.  
     V súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník v odde-
lení fyziológie rastlín Botanického ústavu SAV. Cieľom 
výskumnej práce oddelenia fyziológie rastlín je štúdium 
morfogenézy koreňových buniek a fyziologických a 
štruktúrnych odpovedí rastlín na stresové podmien-
ky prostredia a následné poznávanie mechanizmov pro-
cesov vývinu rastlinných buniek a mechanizmov ich 
adaptácie na nepriaznivé podmienky s dôrazom na abio-
tický stres. Použitím mikroskopických, cytochemických 
a imunofluorescenčných techník študuje úlohu cytoske-
letálnych zložiek a niektorých regulačných látok (napr. 
MAP kinázy) v týchto procesoch. 
     V roku 1999 absolvoval študijný pobyt na Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität v Bonne (Nemecko), v 
rokoch 2003 – 2005 absolvoval študijný pobyt na Institu-
te of Ecology and Conservation Biology, University of 
Vienna (Rakúsko), a v rokoch 2008 - 2010 absolvoval 
študijný pobyt na Institute de Agrobiotecnologia, Pam-
plona (Španielsko).  

 

Vedecká cukráreň je priestor pre žiakov stredných 
škôl so záujmom o vedu a techniku. Podobne ako ve-
decká kaviareň (Café Scientifique), ktorá je určená 
dospelým záujemcom, je neformálnym priestorom na 
diskusiu o vede a technike. Vedecká cukráreň vytvára 
jedinečnú príležitosť pre žiakov, stretnúť popredných 
slovenských alebo zahraničných vedcov 
v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí 
„vedeckej cukrárne“ a dáva im možnosť spoločne s 
nimi diskutovať na aktuálne témy. 
Cukrárne sú určené žiakom vo veku od 12 do 18 rokov 
a ich učiteľom.  
Pozvaný vedec odprednáša zaujímavú tému 
a oboznámi žiakov vo vedeckej cukrárni 
s problematikou. Po prednáške poskytujeme primera-
ný časový priestor na diskusiu. Témy vedeckých cuk-
rární vyberáme podľa aktuálnosti: génové manipulá-
cie, biotechnológie, globálne otepľovanie, astronómia, 
robotika, umelá inteligencia, rozvoj informačných 
technológií, nanotechnológie a pod.  
Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne 
a vytvorenie neformálneho prostredia počas diskusie 
ponúkame čaj (kávu pre dospelých), minerálku 
a koláče. 
Jedno stretnutie trvá cca 2 hodiny. 
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Čo je vedecká cukráreň  
(Junior Café Scientifique)? 

Rastlinná neurobiológia – nová 
vedecká disciplína 21. storočia 

      
     Biológia rastlín sa venuje základným otázkam, ako sú: 
generované bunky rastlinného tela,  to ako sa z nich tvoria 
pletivá a orgány a akým spôsobom je celý rastlinný organiz-
mus udržiavaný vo funkčnom stave. Rastlina predstavuje 

veľmi dôležitý modelový 
objekt, ktorý nám pomáha 
pochopiť základné procesy 
formovania mnohobunko-
vých organizmov. Veľmi 
atraktívne je štúdium me-
dzibunkových interakcií, 
ktoré tvoria základ komuni-
kácie medzi bunkami na-

vzájom v rastline, ale aj medzi rastlinami. Rastlina však 
dokáže aj viac. Je schopná vnímať tlak, teplotu, smer gravi-
tácie alebo stres. Rastliny 
dokonca používajú pamäť. 
Napríklad stres z nedostatku 
vody si rastlina nejakým 
spôsobom zapamätá a v bu-
dúcnosti vie na nedostatok 
vody reagovať lepšie ako 
rastlina, ktorá nedostatok 
nikdy nepoznala. Aj keď sa 
rastliny v podstate nedokážu hýbať ako živočíchy, vedia 
svoje okolie účinne ovplyvňovať. Vylučujú špeciálne látky, 
ktorými privolávajú alebo odpudzujú iné rastliny a živočí-
chy. Mohli by sme to nazvať akousi "chemickou rečou rast-
lín". Týmito otázkami sa zaoberá nová kontroverzná vedec-
ká disciplína, neurobiológia rastlín. Nejde síce o hľadanie 
nervov v rastlinách, ale princípom prenosu signálov v rastli-
nách sa venuje intenzívne. Rastlinné bunky vykazujú akčné 

potenciály, ktoré majú 
úplne rovnaké fyzikál-
ne a fyziologické cha-
rakteristiky ako u ži-
vočíchov alebo u ľudí. 
Rastlinné bunky sú 
schopné prenášať 
vzruchy pomocou 
akčných potenciálov a 

chemikálií. Okrem toho je každá rastlinná bunka schopná 
prijímať signály, čiže dokáže fungovať ako senzorický neu-
rón. Ide teda o novú oblasť rastlinnej biológie, ktorá objas-
ňuje princípy signalizácie a správania sa rastlín.  
Zdroj obrázkov: www.landesbioscience.com; www.nbb.cornel.edu;  
 

Vedecká cukráreň – priestor pre 
vedecké debaty popredných sloven-
ských vedcov s mládežou 


