
TS TVT 2013 – sprievodné podujatia a výstavy 

 

Vážený kolega/ vážená kolegyňa 

 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, 

ktoré je spolu s Ministerstvom školstva VV a Š SR a o.z. Mladí vedci Slovenska 

organizátorom podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2013 

  

Vás pozýva 

 

do Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A 

v Bratislave  na sprievodné výstavy a prezentácie v rámci Týždňa vedy 

a techniky na Slovensku. Ich spoločných cieľom je popularizovať rôzne oblasti 

vedy a techniky rôznou formou.  

 

V pondelok dňa 11.11. od 14.00- 18.00 hod. a v utorok 12.11. od 9.00 – 13.00  

hod. sa bude  konať celoslovenská súťažná prehliadka bádateľských projektov 

žiakov stredných škôl o cenu Scientia Pro Futuro 2013, ktorej cieľom je 

vyhľadávať,  motivovať a podporovať nadaných žiakov so záujmom o vedu 

a techniku a povzbudiť ich v budúcej voľbe povolania v oblasti vedy a techniky.  

Žiaci budú svoje bádateľské projekty predstavovať v jednotlivých stánkoch. 

Odovzdávanie cien sa uskutoční v rámci slávnostného finále súťaže v utorok dňa 

12.11. o 13.30 hod.  

 

V stredu dňa 13.11. 2013 od 9.00 – 13.00 hod sa budú konať prezentácie 

výsledkov výskumu a vývoja vybraných inštitúcií pod názvom Veda netradične 

– interaktívne vedecké prezentácie. Podujatie sa koná v rámci implementácie 

národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku. 

Návštevníci si budú môcť v jednotlivých stánkoch naživo pozrieť a vyskúšať 

rôzne zaujímavé prístroje, experimenty a pokusy.  Medzi 12 stánkami nájdete 

napr.  prezentácie Chemického ústavu SAV pod názvom Dobi sa cukrom, či 

prezentáciu Fakulty informatiky a informačných technológií STU v Bratislave 

pod názvom Ovládaj všetko všetkým a ďalšie. Presný zoznam prezentácií je na 

www.tyzdenvedy.sk .  

 

V dňoch 11. – 15.11. budú  v priestoroch CVTI SR pre verejnosť sprístupnené 

ďalšie rôzne panelové a interaktívne popularizačné výstavy pod názvom Veda 

pre všetkých.  Výstava sa koná v rámci implementácie národného projektu 

PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku. Okrem iných v našom 

Centre nájdete interaktívnu stolovú hru pre deti a mládež „Duel na labilnej 

tácke“, interaktívnu výstavu „Kvapaliny v pohybe“, výstavu príspevkov 

výtvarnej a fotografickej súťaže, či posterovú výstavu zapožičanú z Českej 

akadémie vied pod názvom „Akademické duety“ 

  

Bližšie informácie o sprievodných podujatiach TVT 2013 nájdete na 

www.tyzdenvedy.sk.   

http://www.tyzdenvedy.sk/
http://www.tyzdenvedy.sk/

