
 

 

 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, 

 celosvetová súťaž študentských výskumných 

projektov zameraných na problematiku vody 

o ocenenie „Stockholm Junior Water Prize“, 

ktorú pod patronátom kráľovskej rodiny orga-

nizuje Medzinárodný inštitút vody so sídlom 

v Štokholme – SIWI . 

 Občianske 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 21. novembra 2008 bude  

 

Dr. Ing. Jaroslav Jerz 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 21. novembra 

2008 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Technické materiály blízkej 

a ďalekej budúcnosti 

PRVÁ BRATISLAVSKÁ  

VEDECKÁ CUKRÁREŇ 

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 

Slovenskej republiky (CVTI SR) Národné centrum pre 

popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP 

VaT)  ako podporný nástroj v oblasti popularizácie  

vedy a techniky na celoslovenskej úrovni a smerom  

k zahraničiu. 

NCP VaT začalo svoju činnosť 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 

sektora, 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, ďalej pre mladých 

ľudí, ktorí majú záujem pracovať vo výskume a vývoji, 

predstaviteľov médií, podnikateľov, odbornú a širokú 

verejnosť.  
 

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: ncpvat@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  

http://www.eucontest.sk/


Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 21. novembra 2008? 

 

      Dr. Ing. Jaroslav Jerz 
 

vedecký pracovník 

Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV 

v Bratislave 

 
 

Dr. Jerz sa narodil v roku 1965 v Bratislave. Je absolven-

tom Strojársko-technologickej fakulty (terajšia MTF) 

STU. Doktorandské štúdium absolvoval na Ústave che-

mickej technoló-

gie anorganic-

kých materiálov 

TU vo Viedni, 

kde vyvinul tech-

nológiu, ktorá 

umožňuje výrobu 

súčiastok z pe- 

nového hliníka, a 

venoval sa vývoju 

hliníkových zlia-

tin, z ktorých sa  

v súčasnosti pe-

nový hliník vyrá-

ba. Po obhájení 

dizertačnej práce 

v roku 1995 pra-

coval v bratislav- 

skom Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV ako 

vedúci oddelenia práškovej metalurgie, ktoré sa venova-

lo vývoju výrobkov z penového hliníka a konštrukcii 

technologických zariadení slúžiacich na jeho priemysel-

nú výrobu. Neskôr bol zástupcom vedúceho divízie No-

vé materiály a technológie, zaoberajúcej sa vývojom 

progresívnych kovových materiálov, akými sú napr. ko-

vové peny alebo kompozity s kovovou matricou. V sú-

časnosti je koordinátorom slovenskej výskumno-

vývojovej  a inovačnej siete zameranej na oblasť tech-

nických materiálov a priemyselných technológií – Mat-

Net, ktorej internetová adresa je www.matnet.sav.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 cukrár-

ne chceme pozývať 

predovšetkým mla-

dých ľudí – žiakov  zá- 

kladných a stredných 

škôl.   

Vedecká cukráreň 

vytvára jedinečnú prí-

ležitosť pre žiakov 

stretnúť popredných 

slovenských alebo 

zahraničných vedcov 

v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí 

„vedeckej cukrárne“ a spoločne diskutovať a vysvetľovať 

si aktuálne témy a podnetné otázky z oblasti vedy  

a techniky. 

     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 žiakov do vedeckej diskusie. 

Vedecké cukrárne budú otvorené –  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 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 netrvá dlhšie ako  90 až 120 

minút.   

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Aké trendy sa očakávajú  

      v materiálovom vývoji?   
           

 

Vývoj moderných technických materiálov je jed-

nou z najdynamickejších oblastí vedeckého bádania. 

Nanotechnologický výskum v najbližšom čase umožní 

výrobu nových druhov mate-

riálov, ktorých vlastnosti bu-

dú natoľko výnimočné, že 

významnou mierou posunú 

hranice ľudských možností  

v mnohých oblastiach prírod-

ných a technických vied. 

Často je neuveriteľne jedno-

duché prinútiť niektoré kovy, 

polyméry alebo keramické 

materiály, aby sa ich atómy usporiadali tak, že súčiast-

ky z nich vyrobené 

budú mať práve také 

vlastnosti, aké od nich 

očakávame. Dôvodom 

toho, že mnohé zo sú-

časných technických 

zázrakov neboli obja-

vené už v dávnej minu-

losti, je skutočnosť, že 

až úroveň nášho súčas-

ného poznania umožňuje získavať dôležité informácie 

nielen o atómovej štruktúre materiálov, ale predovšet-

kým o procesoch, ktoré v nich prebiehajú, keď atómy 

zámerne vystavíme rôznym mechanickým, fyzikálnym 

alebo chemickým vplyvom. 

Množstvo unikát-

nych inovačných 

technických rieše-

ní svedčí o tom, že 

materiálová veda 

je oveľa atraktív-

nejšia, ako sa 

možno mnohým 

zdá. Aj vás sa o 

tom pokúsi pre-

svedčiť nami po-

zvaný odborník. 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 

 


