
 

     je nezisková mimovládna organizácia, ktorá sa venuje 

problematike vzdelávania o vede (Science Education).   

Hlavným cieľom organizácie je vyhľadávanie nadaných 

ţiakov stredných škôl v oblasti vedy a techniky a ich    

všestranná podpora a rozvoj. Pôsobí tieţ v oblasti populari-

zácie vedy a techniky, predovšetkým vo vzťahu k mladým 

ľuďom do 20 rokov.  

     Organizuje workshopy a semináre na rôzne aktuálne 

témy vedy a techniky formou verejných diskusií – „Café 

Scientifique“, vedecké konferencie pre nadaných ţiakov 

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 prestíţnych medziná-

rodných súťaţí pre talentovanú mládeţ do 20 rokov 

v oblasti vedy a techniky a národným organizátorom ďal-

ších významných medzinárodných súťaţí: 

 EUCYS – The European Union Contest for Young Sci-

entists (www.eucontest.sk); 

 SJWP – Stockholm Junior Water Prize (www.sjwp.sk); 

 ISWEEEP – 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 Science 

Project Olympiad on Environment; 

 CASTIC  – China Adolescents Science and Technology 

Innovation Contest (www.stientiaprofuturo.sk).  

     Občianske zdruţenie je zmluvným partnerom Sloven-

skej akadémie vied v oblasti popularizácie vedy a techniky 

a pri vyhľadávaní nadaných ţiakov vo vede a technike.     

Je riešiteľom štyroch dlhodobých projektov podporovaných 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.  

 

 

Mladí vedci Slovenska, o. z. 

Saratovská 26/A-218, 841 02 Bratislava 

Tel./fax:+421 2 20 40 00 63 

E-mail: koordinator@eucontest.sk  

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

www.vzdelavaniekvede.sk    

 

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 23. septembra 2011 bude  

doc. RNDr. Nasir A. Jalili, CSc., 

MPH 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 23. septembra 

2011 o 9.00 hod. Miesto konania: 

multifunkčná miestnosť CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Exotické parazitárne ochorenia  

už aj na Slovensku? Čo je za tým? 

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 prestíţ 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 na 

stretávanie sa a diskusiu 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 –  kaţdú 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 – Ţivé 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 23. septembra 2011? 

 
doc. RNDr. Nasir A. Jalili, CSc., MPH 

Samostatný vedecký pracovník Lekárska fakulta UK      

v Bratislave, Mikrobiologický ústav 

nasir.jalili@fmed.uniba.sk  
 

 

doc. RNDr. Nasir A. Jalili, CSc., MPH vyštudoval Príro-

dovedeckú fakultu UK v Bratislave  

v roku 1986, odbor Biológia – Systema-

tická biológia a ekológia  so špecializá-

ciou Parazitológia. Po skončení štúdia 

zostal pracovať na fakulte, na Katedre 

zoológie, kde pôsobil ako asistent. 

V rokoch 1991 aţ 1994 bol interným 

vedeckým ašpirantom vo Virologickom 

ústave SAV. V roku 2009 ukončil štú-

dium na Vysokej škole zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alţbety, kde získal 

titul Master of Public Health – MPH. V roku 2009 habilitoval 

na Fakulte verejného zdravotníctva Trnavskej univerzity          

v Trnave.  

     V súčasnosti pracuje ako samostatný vedecký pracovník 

Mikrobiologického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 

kde je gestorom predmetu „Tropická parazitológia“. Je členom 

Slovenskej parazitologickej spoločnosti, Českej parazitologic-

kej spoločnosti a je členom Expertnej skupiny Ministerstva 

zdravotníctva SR na monitorovanie a hodnotenie vývojových 

štádií kalamitných druhov komárov na Slovensku a na poskyto-

vanie poradenstva za účelom realizácie efektívnych dezinsekč-

ných zásahov v ich prirodzených liahniskách v povodí rieky 

Moravy, Váhu, Nitry a Dunaja.  

     Počas svojej vedeckej kariéry absolvoval niekoľko zahra-

ničných stáţí a kurzov – v Laboratóriu vojenskej nemocnice 

v provincii Baghlan v Afganistane, na Lekárskej fakulte 

v Lodţi v Poľsku, na Přírodovědecké fakulte Karlovy univerzi-

ty v Prahe a na ďalších významných parazitologických praco-

viskách.  

     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, 

ţe do vedeckej cukrár-

ne chceme pozývať 

predovšetkým mla-

dých ľudí – ţiakov 

z á k l a d n ý c h 

a stredných škôl.  Ve-

decká cukráreň vytvára 

jedinečnú príleţitosť 

pre ţiakov 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-

mickej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú 

vedecké prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou 

a priateľskou formou zapája ţiakov do vedeckej diskusie. 

Vedecké cukrárne budú otvorené a prístupné učiteľom a 

ich ţiakom vo veku od 12 do 18 rokov. 

     Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozva-

ní vedci prednesú 15 aţ 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, dţús 

a koláčiky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 aţ 120 

minút.   

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 
Exotické parazitárne ochorenia  

už aj na Slovensku? Čo je za tým? 
 

      

     Po rozsiahlych tohtoročných záplavách, ktoré postihli 

nielen Slovensko, ale i celú Európu, sa dá povedať, ţe po-

vodne sú globálny problém. 

Takéto globálne klimatické 

zmeny prinášajú pre našu 

krajinu okrem materiálnych 

škôd aj nové hrozby 

v podobe náletov premno-

ţených komárov, ktoré 

môţu prenášať tropické 

parazitárne a infekčné ochorenia.  

     Funkcia komárov ako vektorov infekcií bola tradične 

spájaná s tropickými oblasťami sveta, kde medzi najznámej-

šie choroby patrí malária. 

Komáre však prenášajú 

niekoľko desiatok ďal-

ších chorôb. Zatiaľ čo 

väčšina z nich ostáva 

naďalej problémom tró-

pov, klimatické zmeny 

spôsobili, ţe niekoľko 

závaţných ochorení pre-

nášajú komáre uţ aj v našich zemepisných šírkach. 

     Tento dotieravý hmyz je prirodzenou súčasťou mokradí, 

luţných lesov, pravidelne zaplavovaných území v okolí riek 

a potokov, ale aj parkov a záhrad. Vyskytuje sa všade na 

svete. Na Zemi existujú uţ milióny rokov, no ich výskyt je  

v dnešnej dobe pravde-

podobne oveľa rozšíre-

nejší.  

Druhy komárov, ktoré 

prenášajú maláriu, sa 

uţ objavili aj na našom 

území. Malária sa 

zvykne spájať najmä 

so vzdialenými kraji-

nami alebo vzdialenou 

minulosťou. Komára, 

ktorý tohto parazita 

prenáša, však našli odborníci v posledných rokoch aj u nás. 

     V roku 2004 bol v prírodnej rezervácií Jurský Šúr zistený 

nebezpečný druh komára rodu Anopheles, ktorý je prenáša-

čom malárie. 

 

Zdroj obrázkov: sme.sk; parazitologie.cz; Peter Ţakovič   

 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 

mailto:nasir.jalili@fmed.uniba.sk

