
 

Občianske zdruţenie Mladí vedci Slovenska je nezisko-

vá 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 uţ od roku 1997. Pôsobí na území celej 

Slovenskej republiky. Venuje sa vyhľadávaniu  a podpo-

re nadaných mladých ľudí v oblasti vedy a techniky vo 

veku do 20 rokov.  

 

Organizuje workshopy a semináre o rôznych aktuálnych 

témach vedy a techniky formou verejných diskusií – 

„Café Scientifique“, vedecké konferencie pre nadaných 

mladých ľudí – Kongresy mladých 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 koordiná-

torom a výhradným organizátorom dvoch prestíţnych 

medzinárodných súťaţí pre talentovanú mládeţ do 20 

rokov v oblasti vedy a techniky: 

 súťaţ 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 súťaţ 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 zdruţenie spolupracuje s viacerými vedecký-

mi pracoviskami a univerzitami pri vyhľadávaní  a pod-

pore talentov vo vede a technike. Je riešiteľom štyroch 

dlhodobých projektov podporovaných Agentúrou 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 19. októbra 2010 bude  

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.   

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 19. októbra 

2010 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná miestnosť CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

 

Téma vedeckej debaty: 

Aké je postavenie imunológie  

v modernej medicíne?   

BRATISLAVSKÁ  

VEDECKÁ CUKRÁREŇ 
Národné centrum pre popularizáciu vedy  

a techniky v spoločnosti  

 

Poslaním Národného centra pre popularizáciu vedy a tech-

niky v spoločnosti (NCP VaT), útvaru Centra vedecko-

technických informácií SR (CVTI SR) je predovšetkým 

popularizovať vedu a techniku na celoslovenskej úrovni i 

smerom k zahraničiu, zvyšovať prestíţ a celospoločenské 

uznanie vedeckých a technických pracovníkov ako hlav-

ných tvorcov ekonomickej prosperity krajiny, objasňovať 

ciele a výsledky výskumu a vývoja s dôrazom na slovenskú 

scénu, podporovať dialóg vedcov a širokej verejnosti, ako aj 

zvyšovať záujem mladých ľudí o vedu a vedeckú kariéru.  

 

Aktivity 

 Bratislavská vedecká cukráreň ( od r. 2008) – prie-

stor pre stretanie sa stredoškolákov s vedcami, poo-

tvorenie dverí do sveta vedy pre nich 

 Veda v CENTRE (Bratislava, Nitra, Prešov, Banská 

Bystrica) – popularizačné prednášky z rôznych ob-

lastí vedy pre širokú verejnosť 

 Spektrum vedy – cyklus televíznych dokumentov o 

práci a úspechoch slovenských vedcov, pripravova-

ný v spolupráci so SAV, kaţdú stredu o 21.05 hod. 

na  Dvojke 

 Laboratórium – cyklická diskusná relácia, ktorá sa 

pravidelne vysiela kaţdý druhý piatok  o 20.00 hod.  

na Rádiu Devín 

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku – spolupráca s 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  a športu SR 

 Zapojte sa do živého vysielania! Manuál na hlav-

nej stránke www.vedatechnika.sk – Ţivé vysielanie 

– Základy práce s konferenčných systémov EVO 

  Spolupráca s inými organizáciami pri popularizácii 

vedy 
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  

 

https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/Spektrum-vedy.aspx
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaASpolocnost/NCPVaT/Stranky/Laboratorium.aspx


Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 19. októbra 2010? 

 

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc. 
Prednosta Imunologického ústavu LF UK v Bratislave  

milan.buc@fmed.uniba.sk  

 
       

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Milan Buc (1944) ukončil štúdium medicíny na Lekárskej fa-

kulte UK v Bratislave v r. 1968. Po ročnej práci na detskom 

oddelení NsP v Krupine sa vrátil na svoju alma mater, na vte-

dajšiu Katedru mikrobiológie a imunológie, z ktorej neskôr 

vznikol aj súčasný Imunologický ústav. Od jeho začiatku 

(1969) sa venuje pedagogickej, vedeckej a odbornej činnosti. 

Počas tejto doby postupne prechádzal „klasickým“ vývojom 

vysokoškolského učiteľa a vedeckého pracovníka. Získal tituly 

CSc., DrSc., a hodnosti docent a univerzitný profesor. K jeho 

profesionálnemu vývoju prispelo nielen tvorivé prostredie ma-

terského pracoviska, ale aj viaceré dlhšie či kratšie študijné 

pobyty v zahraničí. Najvýraznejší prínos k jeho vedeckej orien-

tácii mal pobyt na pracovisku nositeľa Nobelovej ceny prof. J. 

Dausseta v Paríţi. Tu získal profesionálne zručnosti 

a vedomosti, ktoré mu umoţnili poloţiť základy transplantač-

nej imunológie a imunogenetiky, a tak sa podieľať na spustení 

transplantačného programu na Slovensku. Tejto oblasti sa  

venuje dodnes, i keď sa jeho spektrum záujmov zákonite rozší-

rilo tým, ţe začal vychovávať ďalšie vedecké generácie a stal 

sa prednostom Imunologického ústavu. Ako pedagóg prispel 

k presadeniu imunológie ako samostatného výučbového odboru 

napísaním vyše desiatky učebníc. Je členom grantových agen-

túr doma i v zahraničí, dlhoročným podpredsedom Slovenskej 

imunologickej spoločnosti, Vedeckej rady LF UK a má aj ďal-

šie funkcie. 

 
prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., Lekárska fakulta UK v Bratislave, Imunologický 

ústav, tel: 02/59357 398, e-mail: milan.buc@fmed.uniba.sk  

 

Vedecká cukráreň je priestor pre ţiakov stredných 

škôl so záujmom o vedu a techniku. Podobne ako ve-

decká kaviareň (Café Scientifique), ktorá je určená 

dospelým záujemcom, je neformálnym priestorom na 

diskusiu o vede a technike. Vedecká cukráreň vytvára 

jedinečnú príleţitosť pre ţiakov, stretnúť popredných 

slovenských alebo zahraničných vedcov 

v neformálnom, uvoľnenom a priateľskom prostredí 

„vedeckej cukrárne“ a dáva im moţnosť spoločne s 

nimi diskutovať na aktuálne témy. 

 Cukrárne sú určené ţiakom vo veku od 12 do 18 ro-

kov a ich učiteľom.  

Pozvaný vedec odprednáša zaujímavú tému 

a oboznámi ţiakov vo vedeckej cukrárni 

s problematikou. Po prednáške poskytujeme primera-

ný časový priestor na diskusiu. Témy vedeckých cuk-

rární vyberáme podľa aktuálnosti: génové manipulá-

cie, biotechnológie, globálne otepľovanie, astronómia, 

robotika, umelá inteligencia, rozvoj informačných 

technológií, nanotechnológie a pod.  

Na spríjemnenie atmosféry vedeckej cukrárne 

a vytvorenie neformálneho prostredia počas diskusie 

ponúkame čaj (kávu pre dospelých), minerálku 

a koláče. 

Jedno stretnutie trvá cca 2 hodiny. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 
Aké je postavenie imunológie  

v modernej medicíne?  
         

  

Ak by sme sa spýtali beţného človeka, čo je imunológia, väčšina by 
určite odpovedala, ţe je to veda, ktorá sa zaoberá štúdiom mecha-

nizmov, ktorými sa naše telo 

bráni proti rôznym druhom 

mikroorganizmov, ako sú napr. 

baktérie, vírusy atď. Je to iste 

pravda, ale moderná imunoló-
gia ďaleko prekračuje tento 

rámec, dnes hovoríme, ţe je to 

veda, ktorá študuje imunitný 
systém, t. j. jeho orgány, bun-

ky, rôzne molekuly  a iné, 

študuje jeho biologický zmysel 

a pod. Málokto však vie, ţe 

našu biologickú jedinečnosť, 

zabezpečuje práve imunitný 
systém, ţe za donosenie plodu 

v tele matky zodpovedá imu-

nitný systém. Imunológia však 
nie je len teoretický odbor, výrazne zasahuje do klinickej medicíny 

a výrazne prispieva k jej modernizácii. Zoberme si napr. transplan-
tácie, dnes ich kaţdý povaţuje za samozrejmé, ale pred polstoročím, 

kým sa neobjasnili imunolo-

gické zákonitosti a nebo-
li lieky potláčajúce imunitné 

reakcie, to tak nebolo. Liečba 

mnohých chorôb sa vďaka 
imunológii výrazne zmenila, 

napr. liečba monoklonovými 

protilátkami či imunohor-
mónmi (cytokínmi) výrazne 

zlepšuje osud pacienta. Imu-

nológia sa však stala viac 
„populárna“ kvôli modernej 

pliage ľudstva – AIDS, kde špecifické vírusy (HIV) doslova likvi-

dujú niektoré zloţky imunitné-
ho systému v takom rozsahu, 

ţe postihnutý jedinec napokon 

zomiera. Ţiaľ, imunitné mecha-
nizmy niekedy pôsobia aj proti 

svojmu nositeľovi. Výsledkom 

s ú  r ô z n e  a l e r g i c k é 
a autoimunitné choroby. Napo-

kon, imunológia sa spolupodie-

ľala na azda najväčšom úspechu 
medicíny v minulom storočí – 

vďaka očkovaniu zmizli 

z povrchu Zeme pravé kiahne a o chvíľu ich bude nasledovať aj 
detská obrna. Vcelku moţno konštatovať, ţe prakticky niet medicín-

skeho vedného odboru, ktorý by imunológia v súčasnosti neovplyv-

ňovala. 
Zdroj obrázkov: Milan Buc,  www.awmonteiro.blogspot.com  

Vedecká cukráreň — priestor pre 

vedecké debaty popredných sloven-

ských vedcov s mládežou 
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