
 

 Občianske združenie 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 už od roku 1997. Pôsobí na území celej 

Slovenskej republiky. Venuje sa vyhľadávaniu       a 

podpore nadaných mladých ľudí v oblasti vedy a techni-

ky 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 prestížnych 

medzinárodných 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 vedecký-

mi pracoviskami a univerzitami pri vyhľadávaní         a 

podpore talentov vo vede a technike. Je riešiteľom šty-

roch 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 21. septembra 2010 bude  

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc.   

Pozývame žiakov bratislavských stredných 

škôl do vedeckej cukrárne  

dňa 21. septembra 2010 o 9.00 hod.  

konferenčná miestnosť CVTI SR,  

Lamačská cesta 8/A, Bratislava  

 

Téma vedeckej debaty: 
Tohoročné leto bolo extrémne...  

Čo sa  s tým naším Slnkom deje?   

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, vedy, 

výskumu a športu SR pri organizovaní podujatí v rámci 

Týždňa vedy a techniky na Slovensku, zabezpečuje 

prevádzku Centrálneho informačného portálu pre vý-

skum, vývoj a inovácie, vydáva elektronické noviny Ve-

decký kaleidoskop.  
 

V priebehu krátkeho času sa podarilo NCP VaT uviesť 

do života niekoľko zaujímavých aktivít. S pozitívnou 

odozvou verejnosti sa stretla nielen Vedecká cukráreň, 

ale aj VEDA V CENTRE – cyklus stretnutí odbornej i 

laickej verejnosti s osobnosťami vedy pri káve.  

  

Projekt Vedecká cukráreň organizuje NCP VaT v spo-

lupráci s občianskym združením Mladí vedci Slovenska.  

 

 

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 21. septembra 2010? 
 

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. 
vedúci vedecký pracovník Astronomického ústavu SAV 

v Tatranskej Lomnici  

vrusin@ta3.sk  

 
      Vysokoškolské štúdium skončil na UK v Bratislave (1970), 

titul RNDr. získal na Karlovej univerzite v Prahe (1975), CSc. 

(1978) a DrSc. (1994) v  SAV. Je vedúcim vedeckým pracov-

níkom Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici, 

v rokoch 1995 –  2005 bol členom Predsedníctva SAV. Veno-

val sa výskumu slnečnej koróny a protuberancií na koronálnej 

stanici na Lomnickom štíte; koróne aj počas úplných zatmení 

Slnka Mesiacom na rôznych miestach zemského povrchu, kto-

rú od roku 1973 pozoroval počas osemnástich expedícií  

za úplnými zatmeniami Slnka (Ekvádor/Galápagy, Francúzska 

Polynézia/Tatakoto, Chile, India – 2x, Indonézia, Juhoafrická 

republika, Marshallove ostrovy/Enewetak, Mexiko, Mongolsko 

– 2x, Niger – 2x, 

Ruská federácia 

(ZSSR) – 2x, 

Turecko, Venezu-

ela, Zambia). Je 

autorom 2 odbor-

ných kníh, spolu-

autorom 1 vedec-

kej knihy a práve 

mu vychádza 

kniha o zážitkoch 

z expedícií za 

zatmeniami Sln-

ka. Napísal množ-

stvo populárno-

vedeckých člán-

kov a  pre verejnosť predniesol okolo 1 100 prednášok. Vo 

svojej vedeckej práci sa zaoberá štruktúrou koróny, časovo-

šírkovým rozdelením intenzít zelenej koróny a protuberancií, 

súvislosti medzi viacerými indexmi slnečnej aktivity (škvrny, 

RTG a EUV žiarenie) a magnetickým poľom na Slnku, ako aj 

vzťahom medzi kozmickým žiarením a slnečnou aktivitou. Je  

autorom alebo spoluautorom viac ako 220 vedeckých prác. Je 

držiteľom Pribinovho kríža II. triedy, Ceny SAV za vedeckú 

činnosť, ako aj Ceny SAV za popularizáciu vedy (2x). Je po 

ňom pomenovaný asteroid č. 26390.   
 

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., Astronomický ústav SAV, 059 60 Tatranská  

Lomnica Tel: 052/78791 64 alebo 0910/280 253 

     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 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 a koláčiky. 

     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 

minút.   

 

Čo je vedecká cukráreň  

(Junior Café Scientifique)? 

Tohoročné leto bolo extrémne...  

Čo sa s tým naším Slnkom deje?   
         

      

 Slnko, naša najbližšia hviezda, je centrálnym telesom slnečnej 
sústavy, ktoré svojou gravitáciou a elektromagnetickým žiare-
ním v nej ovplyvňuje všetko dianie. Slnko je zdrojom svetla, 
tepla a energie, ktoré podmieňujú existenciu života na Zemi,  

a preto jeho poznaniu sa venu-
je veľká pozornosť. Zem od 
Slnka dostáva síce okolo 95 
percent všetkej energie, ktorá 
na hranici zemskej atmosféry 
má hodnotu 1 366 W/m2 a vo 
viditeľnej oblasti žiarenia je 
relatívne stabilná. Na druhej 
strane na Slnku prebiehajú 

dynamické procesy, ktoré síce nemôžu okamžite meniť klímu 
na Zemi, ale spolu s časticami kozmického žiarenia zanecháva-
jú svoje stopy v atmosfére Zeme. RNDr. Rušin v prednáške 
predstaví Slnko a prejavy jeho aktivity vo svetle najnovších 
poznatkov, ktoré nám pri-
niesli prístroje na umelých 
družiciach Zeme a kozmic-
kých sondách alebo sme sa 
o nich dozvedeli pomocou 
moderných pozemských 
ďalekohľadov. Moderný 
výskum Slnka dovoľuje nie-
len sa  pozrieť pod jeho 
viditeľný povrch – fotosféru, 
ale tiež zistiť, ako sa častice po eruptívnych procesoch na Sln-
ku (erupcie, ejekcie koronálnej hmoty, eruptívne protuberan-
cie)  šíria k Zemi a čo najviac ovplyvňujú. Eruptívne procesy 
na Slnku majú svoju periodicitu, ktoré poznáme pod menom 
slnečná aktivita, ktorej základná perióda je 22 rokov (cyklus 

magnetickej akti-
vity), ale vo verej-
nosti sa skôr po-
zná ako 11-ročný 
cyklus slnečnej 
aktivity, definova-
ný podľa výskytu 
tmavých škvŕn na 

povrchu Slnka.   
 

Zdroj obrázkov: M. Druckmuller, V. Rusin a ESA/NASA/SOHO/EIT; M. a P. Rapavý; : M. Minarovjech 

                                V. Rušin 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 

koláčik a čaj vytvoria podnetnú 

atmosféru na vedecké debaty po-

predných slovenských vedcov s mlá-

dežou 


