
 

 
 Občianske združenie Mladí vedci Slovenska 
je nezisková 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 mla-
dých ľudí v oblasti vedy a techniky vo veku do 20 
rokov.  
  Organizuje diskusné semináre o rôznych 
aktuálnych témach vedy a výskumu formou verej-
ných diskusií – „Café scientifique“, vedecké konfe-
rencie pre nadaných mladých ľudí – Kongresy mla-
dých 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 koordi-
nátorom a výhradným organizátorom dvoch prestíž-
nych medzinárodných súťaží pre talentovanú mládež 
do 20 rokov v oblasti vedy a techniky: 
• súťaž Direktoriátu pre výskum Európskej ko-

misie – The European Union Contest for 
Young Scientists – EUCYS, 

• celosvetová súťaž študentských projektov 
zameraných na výskum vody pre mládež vo 
veku od 15 do 20 rokov o ocenenie 
„Stockholm Junior Water Prize“, ktorú pod 
patronátom kráľovskej rodiny organizuje Me-
dzinárodný inštitút vody so sídlom 
v Štokholme – SIWI . 

 Obč ianske združenie spolupracuje 
s viacerými vedeckými pracoviskami a univerzitami 
pri vyhľadávaní talentov vo vede a technike. Je rieši-
teľom troch dlhodobých projektov financovaných 
Agentúrou na podporu výskumu a vývoja MŠ SR.  
 

Viac informácií o aktivitách nájdete na 
www.eucontest.sk   

Hosťom vedeckej cukrárne  
dňa 29. októbra 2008 bude 

 

MUDr. Ing. Mgr. P. Celec, PhD. 

Pozývame žiakov bratislavských stredných 
škôl  do vedeckej cukrárne dňa  

29. októbra 2008 o 9.00 hod. do konferenčnej 
sály CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 

Bratislava 

Téma vedeckej debaty: 
 

Génová terapia - ohrozenie  
alebo príležitosť? 

PRVÁ BRATISLAVSKÁ  
VEDECKÁ CUKRÁRE Ň 

Národné centrum pre popularizáciu vedy 
a techniky v spoločnosti 

 
Uznesením vlády Slovenskej republiky č.103 zo 

7. februára 2007 bol schválený návrh Stratégie populari-
zácie vedy a techniky v spoločnosti. V súlade s touto 
stratégiou zriadilo Ministerstvo školstva Slovenskej re-
publiky v rámci Centra vedecko-technických informácií 
(CVTI SR) Národné centrum pre popularizáciu vedy a 
techniky v spoločnosti (NCP VaT)  ako podporný nástroj 
v oblasti popularizácie vedy a techniky na celosloven-
skej úrovni a smerom voči zahraničiu. 

NCP VaT začalo svoju činnosť 15. júna 2007 
a jeho úlohou je zabezpečovať činnosti spojené 
s popularizáciou vedy a techniky v spoločnosti. 

Budovaním NCP VaT vzniká administratívno-
organizačné zázemie pre celú akademickú obec (vysoké 
školy, Slovenská akadémia vied, štátne organizácie vý-
skumu a vývoja, výskumné pracoviská podnikateľského 
sektoru, neziskové organizácie výskumu a vývoja) na 
prezentáciu výsledkov výskumu a vývoja, problémov 
organizácií výskumu a vývoja s udržiavaním a získava-
ním ľudských zdrojov pre výskum a vývoj, s modernizá-
ciou a budovaním ich infraštruktúry; pre mladých ľudí, 
ktorí majú záujem pracovať vo výskume a vývoji, pred-
staviteľov médií, podnikateľov, odbornú i širokú verej-
nosť.  

 

Vedecká cukráreň je spoločným projektom 
 

Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky 
v spoločnosti, CVTI SR 

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk  

Web: www.vedatechnika.sk 
www.cvtisr.sk  

a 
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 



Koho sme pozvali do vedeckej  
cukrárne dňa 29. októbra 2008? 

 

MUDr. Peter Celec, PhD. 

vedecký pracovník   

Ústavu patologickej fyziológie LF UK a Katedry 
molekulárnej biológie PriF UK v Bratislave 

           

      MUDr. Ing. Mgr. Peter Celec, PhD., MPH,  sa 
narodil v roku 1979 v Krupine. Vyštudoval medicínu 
a molekulárnu biológiu na Univerzite Komenského v 
Bratislave a odbor Financie, bankovníctvo, investovanie 

na Ekono-
mickej Uni-
verzite v 
Brat is lave. 
Po študijnom 
p o b y t e 
v Göttingene 
(Nemecko) 
abso lvoval 
postgraduál-
ne štúdium 
n a  U K 
a Slovenskej 
Zdravotníc-
kej Univerzi-

te. Pracuje na Katedre molekulárnej biológie Prírodove-
deckej fakulty UK a Ústave patologickej fyziológie Le-
kárskej fakulty UK v Bratislave. Vo svojej vedeckej prá-
ci sa zaoberá využitím génovej terapie na ovplyvnenie 
zápalu, oxidačného stresu a tvorby nových ciev. V rámci 
doktorandskej práce popísal novú štatistickú metódu 
ANORVA a objavil mesačný hormonálny cyklus 
u mužov.  

     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 študentov do vedeckej disku-
sie. 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 - 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 zákusky. 
     Trvanie jedného stretnutia nie je dlhšie ako  90 až 120 
minút.   

Čo je vedecká cukráreň  
(Junior Café Scientifique)? 

Čo je génová terapia a aké metódy 
využíva? 

  
          Moderná medicína je priamo prepojená 
s molekulárnou biológiou, a to nielen v diagnostike, ale 
medzičasom aj v experimentálnej terapii rôznych ochore-
ní. Jedným z nádejných prístupov je génová terapia, 
ktorá využíva na liečbu nukleové kyseliny. Kľúčovým 
pre účinnosť nie je len výber sekvencie (génu), ale aj vý-
ber vektora – prenášača a spôsob aplikácie. Génová terapia 
je stále testovaná v experimentoch, ale aj v množstve kli-
nických štúdií. Hoci vývoj nebol tak rýchly, ako sa 
v minulosti predpokladalo, v budúcnosti bude mať 

v rutinnej medicíne určite svoje miesto. Hlavnou motivá-
ciou génovej terapie teda je nájsť nové spôsoby liečenia 
ochorení, pre ktoré je tradičná terapia neefektívna, resp. 
málo efektívna.  

     Príkladov na využitie génovej terapie v súčasnosti ale-
bo blízkej budúcnosti je oveľa viac. Aj o tom bude naša 
debata s pozvaným odborníkom. 

Stretnutia vo vedeckej cukrárni: 
koláčik a čaj vytvoria podnetnú 
atmosféru na vedecké debaty po-
predných slovenských vedcov s mlá-
dežou 


