
 

 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 vyhľa-

dávaniu a podpore nadaných mladých ľudí v oblasti 

vedy a techniky vo veku do 20 rokov.  

  Organizuje workshopy a semináre o rôznych aktu-

álnych témach vedy a výskumu formou verejných dis-

kusií – Café scientifique, ako aj vedecké konferencie 

pre nadaných mladých ľudí – Kongresy mladých báda-

teľov, ktoré sú zamerané na aktivizáciu nadaných mla-

dých 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 Direktoriátu pre výskum Európskej komisie 

– The European Union Contest for Young Scien-

tists – EUCYS, 

 celosvetová súťaž študentských výskumných pro-

jektov zameraných na problematiku vody 

o ocenenie Stockholm Junior Water Prize, ktorú 

pod patronátom kráľovskej rodiny organizuje Me-

dzinárodný inštitút vody so sídlom v Štokholme – 

Stockholm International Water Institute—SIWI . 

 

 Občianske združenie spolupracuje s viacerými ve-

deckými pracoviskami a univerzitami pri vyhľadávaní 

a podpore talentov vo vede a technike. Je riešiteľom 

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 24. marca 2009 bude  

 

RNDr. Pavla Pekárová, CSc.  

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne dňa 24. marca 

2009 o 9.00 hod. Miesto konania: 

konferenčná sála CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

Téma vedeckej debaty: 

O povodniach a suchu, alebo bude 

vody v našich riekach dosť? 

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 informá-

cií SR (CVTI SR). Jeho poslaním je predovšetkým po-

pularizovať vedu a techniku na celoslovenskej úrovni i 

smerom k zahraničiu, zvyšovať prestíž a celospoločen-

ské uznanie vedeckých a technických pracovníkov ako 

hlavných tvorcov ekonomickej prosperity krajiny, objas-

ňovať 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.  

      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    

http://www.vedatechnika.sk
http://www.cvtisr.sk


Koho sme pozvali do vedeckej  

cukrárne dňa 24. marca 2009? 

 

RNDr. Pavla Pekárová, CSc. 

Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied  

Račianska 75, 831 02 Bratislava 3  

 

      Vyštudovala matematickú analýzu na Matematicko-

fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 

V roku 1982 začala pracovať na Ústave hydrológie SAV, 

kde pôsobí dodnes. Jej profesijným zameraním je mode-

lovanie kvality vody v toku, modelovanie zrážkovo-

odtokových situácií na tokoch a dlhodobá predpoveď 

odtoku.  

Pavla Pekárová je autor-

kou a spoluautorkou 7 

monografií, vyše 20 za-

hraničných článkov a 

vyše 60 domácich vedec-

kých článkov.  

V roku 2004 bola vedú-

cou kolektívu 30 pracov-

níkov, ktorí získali Cenu 

SAV za rok 2004 v ob-

lasti spolupráce s vyso-

kými školami za prácu 

Vplyv klimatickej zmeny 

na dynamiku režimu od-

toku z povodí SR. V tom 

istom roku získala Pré-

miu Literárneho fondu za 

rok 2003 v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru za 

monografiu Dynamika kolísania odtoku svetových 

a slovenských tokov. 

 Bola vedúcou viacerých projektov VEGA, jedného 

projektu APVV a v súčasnosti je vedúcou medzinárod-

ného projektu UNESCO Flood regime of rivers in the 

Danube River basin.  

 

Osobná webová stránka: http://147.213.145.2/pekarova/  
 

 

 

Zdroj obrázku na titulnej strane: sacramentoscoop.com/.../12/flood_insurance.gif  

 

     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 cukrárne chceme pozývať predo-

všetkým mladých ľudí — žiakov 

základných a stredných škôl. 

Vedecká cukráreň vytvára jedi-

nečnú príležitosť pre žiakov 

stretnúť popredných slovenských 

alebo zahraničných vedcov 

v neformálnom, uvoľnenom 

a  pr ia teľskom pros t red í 

„vedeckej cukrárne― a spoločne 

s nimi diskutovať, vysvetľovať 

si aktuálne problémy a klásť 

podnetné otázky týkajúce sa 

danej problematiky. 

     Vedecké cukrárne podobne ako vedecké kaviarne 

(večerné stretnutia vedcov a verejnosti v kaviarňach, 

v divadlách, „puboch― – teda v priestoroch mimo akade-

mickej pôdy) sa realizujú v prístupnejšej podobe, ako sú 

vedecké prednášky, a zábavnou a priateľskou formou 

zapájajú žiakov do vedeckej diskusie. Vedecké cukrárne 

budú prístupné žiakom vo veku od 12 do 18 rokov a ich 

učiteľom. 

     Formát vedeckej cukrárne je veľmi jednoduchý. Po-

zvaní 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 manipulácie, biotechnológie, globálne otepľova-

nie, astronómia, robotika, umelá inteligencia, rozvoj in-

formačných technológií, 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)? 

O povodniach a suchu, alebo bude 

vody v našich riekach dosť? 
  

           

      Predpoveď budúceho vývoja vodných zdrojov v kra-

jine vždy patrila a patrí i dnes k najdôležitejším a súčasne 

k najzložitejším úlohám hydrológie. 

      Množstvo vody v tokoch vplyvom striedania sa roč-

ných období v priebehu roka kolíše. Najviac vody v to-

koch na severnej pologuli je 

v jarných mesiacoch, keď 

dochádza k doplňovaniu sa 

podzemných vôd v krajine. 

Koncom leta (a v zime) sú 

prietoky najnižšie a práve 

vtedy môžeme pociťovať 

nedostatok vody v tokoch. V 

kombinácii s vysokými tep-

lotami vzduchu v lete dochá-

dza navyše i k zhoršovaniu kvality vody v tokoch.  

    Okrem sezónnej variability dochádza k viacročnej 

variabilite odtoku, k zoskupovaniu viacerých suchých 

rokov a viacerých mokrých 

rokov k sebe. Prvotnou snahou 

hydrológov je hľadať a navrho-

vať také opatrenia v krajine, aby 

bol zabezpečený dostatok vody 

pre ľudí, zvieratá i rastliny po-

čas suchých období a aby škody 

počas povodní boli minimálne. 

     Príčiny viacročného kolísa-

nia prietokov (a celého hydrolo-

gického systému) nie sú dodnes 

objasnené. Viacerí vedci sa domnievajú, že tieto procesy 

majú pôvod mimo našej planéty. Výskumu v oblasti vzá-

jomných vzťahov Slnka, celej Slnečnej sústavy a ich 

vplyvu na hydrologický cyklus Zeme sa v porovnaní s 

témou klimatickej zmeny na Zemi venuje dnes na Slo-

vensku len okrajová pozornosť. Vyplýva to predovšet-

kým zo zložitosti a interdisciplinárnosti tejto tematiky a 

zo všeobecne rozšíreného názoru, že neexistuje súvislosť 

medzi slnečnou aktivitou, planétami Slnečnej sústavy a 

hydrologickými procesmi na Zemi.  

Cieľom stretnutia je diskutovať o kvalite meraní hydrolo-

gických radov, o výskyte suchých a vodných období na 

Slovensku i na celom svete a o príčinách výskytu viac-

ročných suchých a mokrých období na Zemi. 
 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty 

popredných slovenských vedcov  

s mládežou 

 

 

 

http://147.213.145.2/pekarova/

