
 

     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 techniky formou verejných 

diskusií – „Café Scientifique“, vedecké konferencie 

pre nadaných mladých ľudí – Kongresy mladých bá-

dateľov, 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 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 pri 

Európskej komisii – 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 

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 štyroch dlhodobých projektov podporovaných 

Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.  

 

Mladí vedci Slovenska, o. z. 

Saratovská 26/A-218, 841 02 Bratislava 
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Web: www.mladivedci.sk     

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 15. decembra 2009 bude  
 

plk. gšt. Ing. Ivan BELLA 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 15. decembra 

2009 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR 

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 
 

Vedecký program vesmírnej 

misie Štefánik   

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   
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Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 15. decembra 2009? 

 
   

plk. gšt. Ing. Ivan Bella   

 
    Prvý slovenský kozmonaut plukovník Armády SR 

Ing. Ivan Bella sa narodil 21. mája 1964 v Brezne. V 

rokoch 1979 – 1983 študoval na Vojenskom gymnáziu 

v Banskej Bystrici. V štúdiu pokračoval na Vysokej 

vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach (1983 – 987).       

     Od roku 1993 slúžil v 33. leteckej základni stíhacích 

a bombardovacích lieta-

diel v Malackách. Bol 

pilotom vojenskej stí-

hačky Armády SR, ofi-

ciálny názov jeho za-

mestnania bol: letovod- 

-programátor. Lietal na 

strojoch MiG-21 a SU-

22. V marci 1998 odišiel 

d o  m o s k o v s k é h o 

Hviezdneho Mestečka, 

kde sa začal pripravovať 

na vesmírny let.  

     V auguste 1998 vy-

brali Ivana Bellu za čle-

na hlavnej rusko-

francúzsko-slovenskej posádky 27. expedície na Mir, 

ktorá odštartovala 20. februára 1999. V nej pôsobil ako 

kozmonaut-výskumník v rámci slovenskej misie 

(experimenty) Štefánik.  

     Po ukončení letu pracoval ako pridelenec obrany na 

ambasáde (SR) v Moskve, kde v lete roku 2007 ukončil 

svoje pôsobenie. Od 28. 6. 2008 je veliteľom Veliteľ-

stva posádky Bratislava Síl výcviku a podpory OS SR.  

     Je druhýkrát ženatý, z prvého manželstva má syna 

Ivana a dcéru Zuzanu. Jeho terajšia manželka Judita má 

syna Erika. Má rád extrémne športy, v mladosti skákal 

na lyžiach. Ovláda ruský jazyk a k jeho záľubám patrí 

šport a hra na gitare. Má rád country hudbu a folk.   
 

 

     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, ako aj klásť 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 akademic-

kej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú ve-

decké 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 ma-

nipulácie, biotechnológie, globálne otepľovanie, astronó-

mia, robotika, umelá inteligencia, rozvoj informačných 

technológií, nanotechnológie a pod.  

     Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne 

a vytvorenie neformálneho prostredia sa počas debaty   

podáva 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)? 
Vedecký program vesmírnej 

misie Štefánik   
         

          Jeden z posledných letov na stanicu Mir bol v rámci 

misie Sojuz TM-29, ktorého posádku tvoril aj prvý slo-

venský kozmonaut major Ing. Ivan Bella. Ďalší dvaja v 

posádke boli ruský veliteľ Afanasjev a Francúz Haigneré. 

Štart rakety Sojuz vyšiel podľa plánu z kozmodrómu Baj-

konur dňa 20. februára 

1999 o 5:18 SEČ. 

     Pobyt Ivana Bellu na 

Mire trval 6 dní. Celková 

dĺžka letu prvého sloven-

ského kozmonauta je 7 dní 

21 hodín a 56 minút, pri-

čom sa stal v poradí 385. 

človekom vo vesmíre. 

     Bezprostredne v kozme plnil Ivan Bella štyri z celko-

vých šiestich vedeckovýskumných úloh, pričom tri z nich 

sa mu podarilo zvládnuť na sto percent. Ide najmä o pro-

jekt s názvom Endotest, v rámci ktorého sa slovenský 

kozmonaut ako prvý na svete podujal na pomerne rozsiah-

ly experiment predpokladajúci odbery krvi v zložitých 

podmienkach bezváhového stavu a navyše aj vo zvýše-

ných stresogénnych situáciách. Riešiteľom tohto projektu 

bol Richard Kvetňanský, riaditeľ Endokrinologického 

ústavu SAV v Bratislave, ktorý potvrdil, že všetkých 12 

vzoriek krvi odobratých Ivanovi Bellovi na palube orbi-

tálnej stanici Mir počas 

troch dní sa v špeciál-

nom kontajneri dostalo v 

poriadku na Zem. 

     Pokiaľ ide o experi-

ment s japonskými pre-

pelicami, ten sa v kozme 

plne nevydaril kvôli 

poruche na centrifúge. 

Za nečakaný úspech však koordinátor slovenského vedec-

kého programu doktor Kvetňanský označil skutočnosť, že 

sa ich na Mire vyliahlo až 36. S ich prácnym kŕmením 

mali vraj plné ruky práce všetci kozmonauti.  

     Slovenský kozmonaut pred návratom z vesmíru naložil 

do inkubátora desať vyliahnutých prepelíc, z ktorých tri sa 

podarilo dostať na Zem živé. Ostatné neprežili pravdepo-

dobne kvôli chladu v inkubátore, ako aj v pristávacej ob-

lasti. 
 

Zdroj obrázkov: http://kozmonautika.sk/node/12 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 

http://kozmonautika.sk/node/12

