
 

     Je nezisková mimovládna organizácia, ktorá sa venuje 

problematike vzdelávania k vede (Science Education).   

Hlavným cieľom organizácie je vyhľadávanie nadaných 

žiakov stredných škôl v oblasti vedy a techniky a ich    

všestranná podpora a rozvoj. Pôsobí tiež v oblasti populari-

zácie vedy a techniky, predovšetkým vo vzťahu k mladým 

ľuďom do 20 rokov.  

     Organizuje workshopy a semináre o rôznych aktuálnych 

témach vedy a techniky formou verejných diskusií – „Café 

Scientifique“, vedecké konferencie pre nadaných žiakov 

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 prestížnych medziná-

rodných súťaží pre talentovanú mládež do 20 rokov 

v oblasti vedy a techniky a národným organizátorom ďal-

ších významných medzinárodných súťaží: 

 EUCYS – The European Union Contest for Young Sci-

entists (www.eucontest.sk), 

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

 I-SWEEEP – 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 Envi-

ronment Project Olympiad (www.geniusolympiad.org), 

 CASTIC  – China Adolescents Science and Technology 

Innovation Contest (www.scientiaprofuturo.sk).  

     Občianske združenie je zmluvným partnerom Sloven-

skej akadémie vied v oblasti popularizácie vedy a techniky 

a pri vyhľadávaní nadaných žiakov vo vede a technike.     

Je riešiteľom štyroch dlhodobých projektov podporovaných 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.  

 

 

Mladí vedci Slovenska, o. z. 

Čajakova 13, 811 05 Bratislava 

Tel./fax:+421 2 444 600 41 

E-mail: info@mladivedci.sk  

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

www.modraskola.sk    

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 28. mája 2013 bude  

 

Ing. Roman Vandák 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 28. mája 2013 

o 9.00 hod. Miesto konania: konferenčná sála 

CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Aký je zmysel a dôvody separovania 

plastov? 

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 prestíž 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 pre 

debatu 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, 

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku – spolupráca s Minister-

stvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

www.tyzdenvedy.sk.  

  

Spolupráca s médiami 

  Spektrum vedy – cyklus dokumentov o práci a úspechoch slo-

venských vedcov,  realizovaný v spolupráci  so Slovenskou 

akadémiou vied, každú stredu o 21.05 hod. na STV 2,  

    Magnet – pravidelná relácia o vede a technike v Rádiu Regina. 

  

Zapojte sa do živého vysielania!  

Manuál na hlavnej stránke www.vedatechnika.sk – Živé vysie-

lanie – 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 28. mája 2013? 

 

Ing. Roman Vandák 

riaditeľ komoditného oddelenia oprávnenej           

organizácie ENVI-PAK, a. s. 

      

     Ing. Roman Vandák po ukončení stredoškolského 

vzdelania (gymnázium v Senici) absolvoval univerzitné 

štúdium na Materiálovo technologickej fakulte Sloven-

skej technickej univerzity v Trnave, odbor environmen-

tálne a bezpečnostné inži-

nierstvo. 

 

     Od roku 2009 pracuje v 

oprávnenej organizácii  

ENVI-PAK ako projektový 

manažér zodpovedný za 

intenzifikáciu spolupráce 

oprávnenej organizácie 

s miestnymi samosprávami.     

 

     Od roku 2011 pracuje 

vo funkcii riaditeľa komo-

ditného oddelenia a zabezpečuje zber, zhodnotenie 

a recykláciu odpadov z obalov v zákonom stanovenom 

rozsahu pre klientov oprávnenej organizácie ENVI-PAK. 

 

     Je autorom viacerých odborných článkov, v ktorých 

sa venuje problematike nastavenia a optimalizácie sepa-

rovaného zberu v mestách a obciach SR.  

  

 

 

 

          Vedecká cukráreň je to isté, ako je vedecká kaviareň 
(Café Scientifique), ktorá je určená dospelým záujemcom 

o neformálne debaty 
o vede a technike. Roz-
diel je len v tom, že do 
vedeckej cukrárne chce-
me pozývať predovšet-
kým mladých ľudí ‒ 
žiakov základných 
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, uvoľ-
nenom 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 akademic-
kej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú vedecké 
prednášky. Vedecká cukráreň zábavnou a priateľskou for-
mou zapája žiakov do vedeckej diskusie. Vedecké cukrárne 
sú otvorené ‒ prístupné žiakom vo veku od 12 do 18 rokov 
a ich učiteľom. 
     Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozvaní 
vedci prednesú 15 až 20 ‒ minútovú informáciu o danej 
téme ‒ je to dosť času na predstavenie témy a zaujatie účast-
níkov danou problematikou. Potom je vytvorený dostatočný 
časový priestor na debatu. Témy vedeckých cukrární sú vy-
berané podľa aktuálnosti ‒ génové manipulácie, biotechnoló-
gie, globálne otepľovanie, astronómia, robotika, umelá inteli-
gencia, rozvoj informačných technológií, nanotechnológie 
a pod.  
     Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne 
a vytvorenie neformálneho prostredia sa počas debaty   po-
dáva čaj (káva pre dospelých), minerálka, džús a koláčiky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 

minút.   

 

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Aký je zmysel a dôvody separovania 

plastov? 

      Plast alebo plastická hmota je typ materiálu, ktorý  

sa v priemyselnom rozsahu vyrába pomerne krátko, jeho výroba 

odštartovala len začiatkom 20. storo-

čia. V dnešnej dobe sa nachádza 

takmer v každom výrobku a je ťažké 

si bez neho moderný život predstaviť. 

Je veľmi trvanlivý, má nízku hmot-

nosť a relatívne nízke výrobné nákla-

dy, čo z neho robí nesmierne užitoč-

ný materiál a zároveň tieto vlastnosti 

spôsobujú problém pre životné pro-

stredie, najmä čo sa týka jeho zneškodňovania. 

    Ročne sa v Európe vyrobí asi 60 miliónov ton plastov a táto 

produkcia bude v budúcnosti ďalej rásť. Ani Slovensku sa prob-

lematika plastov nevy-

hýba. Čo sa týka len 

jedného prúdu plasto-

vých výrobkov a to 

obalov, tak sa na Slo-

vensku v roku 2012  

predalo viac ako 

100 000 ton. 

     Všetky tieto plasty sa po skončení ich životnosti stanú odpa-

dom a nasleduje negatívna stránka plastových odpadov t.j., ako 

ich zo životného prostredia čo najekologickejším 

a najekonomickejším spôso-

bom odstrániť.   

     Na Slovensku v rámci 

komunálneho odpadu vznikne 

ročne viac ako 25 tisíc ton 

plastov, ktorým dominujú 

najmä obaly ako PET fľaše, 

fólie, obaly z drogérie a pod. 

Z pohľadu hmotnosti nevyzerá 

na prvý pohľad 25 tisíc ton až tak hrozivo, ale ak by sme toto 

množstvo chceli dať bez úpravy do bežných kontajnerov na 

separovaný zber, tak by sme ich potrebovali takmer 1 250 000 

kusov. Ak by sme potom tie kontaj-

nery vysypali na jednu kopu, táto 

kopa by mala objem skoro 1,4 milió-

nov m3.  

     Našťastie je väčšina plastov viac-

menej recyklovateľná, na Slovensku 

sa ročne recykluje takmer 17 000 ton 

plastov. Zo 68 % odpadov z plastov, 

ktoré obyvatelia miest a obcí za rok  vyprodukujú, je teda mož-

né recykláciou vyrobiť nový výrobok, ktorý by bol inak vyrobe-

ný z prírodných zdrojov. O tejto téme budeme diskutovať vo 

vedeckej cukrárni 28. mája 2013.   

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 


