
 

     Občianske združenie Mladí vedci Slovenska je nezis-

ková mimovládna organizácia, ktorá bola registrovaná 

MV SR dňa 26. apríla 2004, avšak v oblasti popularizá-

cie 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 mladých ľudí v oblasti vedy a tech-

niky vo veku do 20 rokov.  

     Organizuje workshopy a semináre o rôznych aktuál-

nych témach vedy a techniky formou verejných diskusií 

– „Café Scientifique“, vedecké konferencie pre nada-

ných mladých ľudí – Kongresy mladých bádateľov, kto-

ré 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 koordinátorom 

a výhradným organizátorom dvoch prestížnych medzi-

národných súťaží pre talentovanú mládež do 20 rokov 

v oblasti vedy a techniky: 

 súťaž Generálneho riaditeľstva pre výskum Eu-

rópskej komisie – The European Union Contest 

f o r  Yo u n g  S c i en t i s t s  –  EUC YS 

(www.eucontest.sk), 

 celosvetová súťaž študentských výskumných 

projektov zameraných na problematiku vody 

o ocenenie „Stockholm Junior Water Prize“, 

ktorú pod patronátom kráľovskej rodiny organi-

zuje Medzinárodný inštitút vody v Štokholme – 

Stockholm International Water Institute - SIWI 

(www.sjwp.sk). 

     Občianske združenie spolupracuje s viacerými vedec-

kými pracoviskami a univerzitami pri vyhľadávaní         

a podpore talentov vo vede a technike. Je riešiteľom 

štyroch dlhodobých projektov podporovaných Agentú-

rou na podporu výskumu a vývoja.  

 

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.mladivedci.sk; www.isweeep.sk; 

www.vzdelavaniekvede.sk    

Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 27. apríla 2010 bude  

prof. PharmDr. Ján 

Kyselovič, CSc.   

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 27. apríla 

2010 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 

Je možné zo štruktúry chemickej 

látky predvídať jej biologickú  

aktivitu?   

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 Slo-

venska.  

 

 

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 27. apríla 2010? 

 

prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. 

Vedúci katedry farmakológie a toxikológie  

a dekan Farmaceutickej fakulty Univerzity  

Komenského v Bratislave 
kyselovic@fpharm.uniba.sk  

 

 
 Prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc. v roku 

1987 vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komen-

ského v Bratislave. Po úspešnom ukončení internej vedec-

kej ašpirantúry na Ústave farmakológie LF UK sa vrátil na 

Farmaceutickú fakultu, kde pôsobí dodnes. Od roku 2005 

vedie Katedru farmakológie a toxikológie. V roku 2009  bol 

inaugurovaný za pro-

fesora farmakológie. 

V tom istom roku bol 

zvolený za dekana 

fakulty.  

      Vo svojej vedecko

-výskumnej práci sa 

zameriava na analýzu 

účinku látok ovplyv-

ňujúcich predovšet-

kým kardiovaskulár-

ny systém. Tím, ktorý 

vedie sa venuje štúdiu 

vzťahov medzi che-

mickou štruktúrou 

a biologickou aktivi-

tou (beta-adrenolytiká, lokálne anestetická, antiarytmiká 

a ďalšie).   

     Počas svojej vedecko-pedagogickej kariéry absolvoval 

niekoľko významných zahraničných pobytov, v rokoch 

1996 až 2001 pôsobil ako hosťujúci vedec na Katolíckej 

univerzite, Louvain v Belgicku, postgraduálny pobyt 

MDAC vo Farmakologických laboratóriách na Lekárskej 

fakulte Univerzity v Ottawe, pôsobil ako hosťujúci vedecký 

pracovník v Sainte Justine nemocnici v Montrealy. Je zod-

povedným riešiteľom viacerých domácich aj zahraničných 

výskumných projektov a grantov.  
 

     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, 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 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 koláčiky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 

minút.   

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Je možné zo štruktúry chemickej lát-

ky predvídať jej biologickú  aktivitu?     
 

 

     Snaha človeka liečiť rôzne ochorenia, bolesť a iné nepríjemné 

stavy má dlhú históriu. Z obdobia, kedy je možné nájsť písomné 

zmienky je veľa informácií o využití prírodných látok na liečenie 

chorôb a utíšenie bolesti. Využívali sa pritom empirické poznatky 

z použitia väčšinou prírod-

ných liečiv. V období prvých 

objavov v chémií sa poznatky 

o liečivách posunuli na vyššiu 

úroveň. Budovali sa prvé 

oporné body na založenie 

modernej vedeckej farmako-

lógie – v 19. storočí sa izolo-

vali prvé biologicky účinné látky (strichnín, chinín, emetín, kyseli-

na salicylová a pod.). Tieto nové 

prístupy otvárajú novú éru experi-

mentálnej farmakológie. Začiatok 

20. storočia je v znamení hľadania 

nových chemických štruktúr 

s biologickými účinkami využiteľ-

nými na liečenie rôznych ochorení. 

Vo vedeckých laboratóriách sa sys-

temizovalo nesmierne množstvo 

chemických zlúčenín, ktoré farma-

kológovia testovali, aby našli najúčinnejšie liečivá s najnižšou 

toxicitou. Jedným z výsledkov takýchto postupov bolo získanie 

informácií o vzťahu medzi chemickou štruk-

túrou liečiva a jeho biologickým účinkom. Vo 

vývoji nových liečiv postupne dochádza 

k radikálnym zmenám v prístupe k výskumu 

nových liečiv. Novo syntetizované chemické 

zlúčeniny vznikajú ako produkt premyslené-

ho využitia poznatkov farmakológov – začí-

najú farmaceutickým chemikom navrhovať nové chemické štruk-

túry, ktoré s vysokou pravdepodobnosťou budú mať želateľný 

biologický účinok.  Do hľadania nových účinných látok sa postup-

ne zapájalo aj počítačové modelovanie. Pochopenie vzťahu che-

mickej štruktúry účinnej látky a jej účinku je jedným z najväčších 

objavov modernej farmácie. Výsledkom je oveľa ľahšie 

a rýchlejšie rozširovanie používaných druhov liekov. Vďaka to-

muto poznaniu sa súčasný prvotný výskum potenciálnych liekov 

presunul z chemických do počítačových laboratórií, kde sa na 3D 

modeloch hľadajú odpovede na mnohé otázky modernej farmako-

lógie. O tomto novom hľadaní bude aj debata vo vedeckej cukrár-

ni.  

Zdroj obrázkov: www.pharmacology2000.com  

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty 

popredných slovenských vedcov 

s mládežou 


