
 

     Občianske združenie Mladí vedci Slovenska je 

nezisková mimovládna organizácia, ktorá bola regis-

trovaná 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 vy-

hľadávaniu a podpore nadaných mladých ľudí v ob-

lasti vedy a techniky vo veku do 20 rokov.  

     Organizuje workshopy a semináre o rôznych aktu-

álnych témach vedy a výskumu formou verejných 

diskusií – „Café scientifique―, ako aj vedecké konfe-

rencie pre nadaných mladých ľudí – Kongresy mla-

dých bádateľov, ktoré sú zamerané na aktivizáciu 

nadaných mladých ľudí do 20 rokov a na zvyšovanie 

ich záujmu o rôzne oblasti vedy a techniky.  

     V Slovenskej republike je národným koordináto-

rom a výhradným organizátorom dvoch prestížnych 

medzinárodných súťaží pre talentovanú mládež do 20 

rokov v oblasti vedy a techniky: 

 súťaž Generálneho riaditeľstva pre výskum 

Európskej komisie – 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 – Stockholm International Water 

Institute—SIWI . 

     Občianske združenie spolupracuje s viacerými 

vedeckými pracoviskami a univerzitami pri vyhľadá-

vaní a podpore talentov vo vede a technike. Je riešite-

ľom troch dlhodobých projektov financovaných 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja MŠ SR.  

 

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     

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 28. apríla 2009 bude  

 

prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 28. apríla 

2009 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Nekonečno v matematike,      

filozofii a náboženstve 

PRVÁ BRATISLAVSKÁ  

VEDECKÁ CUKRÁREŇ 

Národné centrum pre popularizáciu vedy  

a techniky v spoločnosti  
 

     Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v 

spoločnosti (NCP VaT) bolo zriadené 15. júna 2007 ako 

nový útvar Centra vedecko-technických informácií SR 

(CVTI SR). Jeho poslaním je predovšetkým popularizo-

vať vedu a techniku na celoslovenskej úrovni i smerom k 

zahraničiu, zvyšovať prestíž a celospoločenské uznanie 

vedeckých a technických pracovníkov ako hlavných 

tvorcov ekonomickej prosperity krajiny, objasňovať  

ciele a výsledky výskumu a vývoja s dôrazom na sloven-

skú scénu, podporovať dialóg vedcov a širokej verejnos-

ti, ako aj zvyšovať záujem mladých ľudí o vedu              

a vedeckú kariéru.  

     NCP VaT spolupracuje s Ministerstvom školstva SR 

pri organizovaní podujatí v rámci Týždňa vedy a tech-

niky na Slovensku, zabezpečuje prevádzku Centrálneho 

informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie, 

vydáva elektronické noviny Vedecký kaleidoskop.  

     V priebehu krátkeho času sa podarilo NCP VaT 

uviesť do života niekoľko zaujímavých aktivít. S pozitív-

nou odozvou verejnosti sa stretla nielen Vedecká cukrá-

reň, ale aj VEDA V CENTRE – cyklus stretnutí odbor-

nej i laickej verejnosti s osobnosťami vedy pri káve.  

     Projekt Vedecká cukráreň organizuje NCP VaT v 

spolupráci s občianskym združením Mladí vedci Sloven-

ska.  

 

 

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. apríla 2009? 

 

prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc. 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komen-

ského v Bratislave, Katedra algebry, geometrie a didaktiky 

matematiky, zlatos@fmph.uniba.sk  
 

 
      Absolvoval Gymnázium Jura Hronca na Novohrad-

skej ul. v Bratislave, štúdium matematiky na Prírodove-

deckej a vedeckú ašpirantúru na vtedy novozaloženej 

Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. 

V rámci ašpirantúry strávil rok u prof. Vopěnku na Ma-

tematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity v Pra-

he. Počas štúdia aj nejaký čas 

po ňom pôsobil v študentskom 

divadle Pegasník vo vtedaj-

šom Klube u Rolanda. 

      V rámci Fulbrightovho 

štipendia strávil rok na Uni-

versity of Illinois at Urbana - 

Champaign. Ako prednášateľ 

bol pozvaný na viacero uni-

verzít a konferencií v Českej 

republike, Francúzsku, Ma-

ďarsku, Nemecku, Rakúsku, 

ZSSR (Rusku), Slovensku, 

Taliansku a USA. 

      Vedecky a publikačne je aktívny v oblastiach univer-

zálnej algebry, matematickej logiky, teórie kategórií, 

alternatívnej teórie množín, neštandardnej analýzy,   

farmakokinetiky a filozofie matematiky. Je autorom  

knihy Ani matematika si nemôže byť istá sama sebou. 

Úvahy o množinách, nekonečne, paradoxoch a Gödelo-

vých vetách. 

      V súčasnosti je vedúcim Katedry algebry, geometrie 

a didaktiky matematiky FMFI UK, dokončuje rozsiahlu 

učebnicu Lineárna algebra a geometria a venuje sa apli-

káciám neštandardnej analýzy na otázky stability grupo-

vých homomorfizmov v nádeji, že mu to pomôže pri 

dôkaze Gordonovej hypotézy, ktorá ho máta pomaly už 

20 rokov. 

     K jeho záľubám patrí vysokohorská turistika, beh na 

lyžiach, jazda na horskom bicykli, literatúra, film            

a divadlo.  

     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-

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 nie je dlhšie ako  90 až 120 

minút.   

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Nekonečno v matematike, filozofii   

a náboženstve 

         

 

     Fascinácia nekonečnom, ako niečím, čo nás priamo 

zo svojej podstaty zásadne presa-

huje a vymyká sa možnostiam 

zmyslového vnímania aj myšlien-

kového chápania, sprevádza ľud-

stvo od počiatkov jeho kultúr-

nych dejín až po dnešok. 

     Vo vedeckej diskusii budeme  hovoriť o vplyve 

niektorých náboženských predstáv na vývoj predstáv o 

nekonečne, no taktiež na vznik a vývoj vedeckého 

pohľadu na svet a 

novovekej európ-

skej vedy ako celku. 

Ďalej budeme dis-

kutovať o jave ob-

zoru a s ním súvi-

siacou podobou 

nekonečna, ktoré 

nazývame prirodze-

ným nekonečnom, 

na rozdiel od abso-

lútneho nekonečna, 

čerpajúceho svoje 

oprávnenie z istých 

teologických výkladov. Taktiež sa pokúsime o rozlíše-

nie tzv. potenciálneho a aktuálneho nekonečna a pou-

kážeme na niektoré paradoxy a logické spory, ku kto-

rým v matematike vedie snaha vykladať si nekonečno 

ako zavŕšené (t. j. aktuálne).  

     Napokon naznačíme základné myšlienky Bolza-

novho a Cantorovho prístupu k nekonečným množi-

nám, ako aj spôsob, akým sa axiomatická teória mno-

žín spomínaným sporom vyhýba. 

 
 

 

 
 

 
Zdroj obrázkov: 

www.barbellushi.sblog.cz 

www.acyou.comyouyoutime.htm 

www.texample.net/tikz/examples/

borromean-rings/ 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 

http://www.texample.net/tikz/examples/borromean-rings/
http://www.texample.net/tikz/examples/borromean-rings/

