
 

     Občianske zdruţenie 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 uţ 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 prestíţnych 

medzinárodných súťaţí pre talentovanú mládeţ do 20 

rokov v oblasti vedy a techniky: 

 súťaţ Generálneho riaditeľstva pre výskum pri 

Európskej komisii – The European Union 

Contest for Young Scientists – EUCYS, 

 celosvetová súťaţ 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 The European Union Contest for 

Young Scientists The European Union Contest 

for Young Scientists — SIWI. 

     Občianske zdruţenie 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.  
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Hosťom vedeckej cukrárne  

dňa 26. januára 2010 bude  

RNDr. Miroslav Piršel, CSc. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 26. januára 

2010 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR 

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 

Ako si bunka chráni svoje 

gény?   

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 prestíţ 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 ţivota 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 zdruţením 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  
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      Po absolvovaní Gymnázia Eisteinova (bývala Makarenko-

va) v Bratislave (1970) vyštudoval genetiku na Prírodovedec-

kej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1975). Diplo-

movú aj kandidátsku dizertačnú prácu (1980) vypracoval na 

Ústave experimentálnej onkológie SAV, ktorý je dodnes jeho 

domovským pracovi-

skom. Celý ţivot sa ve-

nuje problematike me-

chanizmov opravných 

procesov poškodenej 

DNA. Po absolvovaní 

prvého z troch pobytov 

na Národnom onkologic-

kom ústave v Bethesde, 

USA, zaloţil skupinu, 

ktorá sa zaoberá vý-

skumom opravných 

procesov v cicavčích 

bunkách. Získal prestíţ-

ne štipendiá od Medziná-

rodnej agentúry pre vý-

skum rakoviny (IARC) 

v Lyone, Francúzsko, od 

Americkej onkologickej spoločnosti spravujúcej štipendium 

Eleanor Rooseweltovej, ktoré udeľuje Medzinárodná únia proti 

rakovine (UICC) v Ţeneve, Švajčiarsko, od Národného onkolo-

gického ústavu v Bethesde. Bol a je zodpovedným riešiteľom 

doteraz siedmich grantov Slovenskej grantovej agentúry VE-

GA, grantu Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV), 

grantu od Fogarty International Center, USA, grantu Sloven-

sko-americkej a Slovensko-českej vedecko-technickej spolu-

práce, grantu Medzinárodného Vyšegrádskeho fondu. Bol or-

ganizátorom a predsedom piatich medzinárodných workshopov 

zaoberajúcich sa opravou DNA. Bol pozvaný prednášať na 

významné medzinárodné kongresy (FEBS, EEMS...). Bol čle-

nom vedeckej rady PRIF UK a podpredsedom Komisie VEGA 

pre molekulovú a bunkovú biológiu. Prednáša na PRIF UK 

a LF UK. Je členom Odborovej komisie v odbore Genetika pre 

Ph.D. štúdium na ÚPJŠ v Košiciach a na UK v Bratislave.  

     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, 

ţe do vedeckej cukrár-

ne chceme pozývať 

predovšetkým mla-

dých ľudí – ţiakov 

z á k l a d n ý c h 

a stredných škôl.  Ve-

decká cukráreň vytvára 

jedinečnú príleţitosť 

pre ţiakov 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 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 ţiakov do vedeckej diskusie. 

Vedecké cukrárne budú otvorené, prístupné ţiakom vo 

veku od 12 do 18 rokov a ich učiteľom. 

     Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Pozva-

ní vedci prednesú 15- aţ 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, dţús 

a koláčiky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 aţ 120 

minút.   

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 
Ako si bunka chráni svoje 

gény?   
         

          Ţijeme v prostredí, v ktorom sme denne vystavovaní 

rôznym faktorom, ako je napríklad slnečné ţiarenie, cigare-

tový dym, chemické látky 

v ovzduší, vode, potravinách, 

ktoré sústavne poškodzujú 

DNA v našich bunkách. Ok-

rem toho základné chemické 

reakcie, ktoré sa prirodzene 

uskutočňujú v našich bun-

kách, generujú škodlivé ved-

ľajšie produkty spôsobujúce 

poškodenia DNA. Jedna ľud-

ská bunka tak získa aţ 10 000 

poškodení DNA za deň. Po-

škodenie DNA je teda úplne 

beţným a častým javom. Ak 

k tomu pridáme ešte chyby, 

ktoré sa vyskytnú počas repli-

kácie DNA, zistíme, ţe 

v našich bunkách sa počas ţivota postupne akumulujú po-

škodenia DNA, ktoré spôsobujú hromadenie mutácií a môţu 

potenciálne viesť k vzniku rakoviny. Prečo teda neochorie-

me všetci na rakovinu? 

     Všetky ţivé organizmy, od baktérií počnúc aţ po člove-

ka, počas evolúcie vyvinuli sady mechanizmov, pomocou 

ktorých rozpoznávajú a opravujú poškodenie DNA. Oprava 

DNA, ako kaţdý iný 

dej, ktorý sa odohrá-

va v bunke, nie je 

účinná na 100 %, 

takţe nie kaţdé 

poškodenie je opra-

vené. Ak oprava 

zlyhá a poškodenie 

DNA je príliš závaţ-

né, bunka podstúpi 

programovú bunko-

vú smrť – apoptózu. 

Narušenie rovnová-

hy medzi signalizá-

ciou prítomnosti 

poškodenia DNA, jeho opravou a apoptózou môţe mať fa-

tálne následky: od predčasného starnutia aţ po vznik rakovi-

ny.  
Zdroj obrázkov: www.rsc.orgimagesb810008-275,  

www.sciencedaily.com  

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 


