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Veda je život – spoznávame sa, aby sme pracovali účinnejšie 
 

Pozvánka k 1. okrúhlemu stolu stakeholderov NCPVaT 
 

pre expertov národných a nadnárodných projektov z oblasti vedy a techniky 
 
 

Pozvánka k 1. okrúhlemu stolu je určená projektom v rezorte MŠVVaŠ SR, pre ktoré je priamo 

alebo nepriamo dôležité porozumenie verejnosti vede a technike, zvyšovanie podpory vedy a techniky v 

spoločnosti a záujem mladých o profesie z týchto oblastí.  

Cieľom okrúhleho stola je nájsť vzájomné prieniky národných a nadnárodných projektov a tým 

podporiť ich rozvoj vo vzťahoch k ďalším projektom a zvyšovať tak kvalitu a efektivitu pre adresátov.  

 

Otázky k okrúhlemu stolu 

- popularizácia vedy a techniky v spoločnosti,  

- rozvoj efektívnych profesii a efektívnej praxe pre inteligentný,  udržateľný a inkluzívny rozvoj,  

- zlepšovanie operačného prostredia a služieb centier vedy,  

- rozvoj inovácií na lokálnej a nadnárodnej úrovni, 

- vzájomná kooperácia, koordinácia a podpora rôznych projektov s využitím služieb NCPVaT. 

Organizátor okrúhleho stola 
Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a jeho projekty 
 
1. nadnárodný projekt  

Podpora inovácií budovaním kapacít a siete centier vedy v regióne juhovýchodnej Európy – 
SEE Science  (Boosting innovation through capacity building and networking of science centres 
in the SEE region).  
Doba trvania projektu: apríl 2009 – marec 2014.  
Projektová manžérka a expertka pre centrá vedy a neformálne vzdelávanie:  
RNDr. Katarína Teplanová, PhD. 
Anotácia projektu: 
Projekt je zameraný na efektívne prepájanie vedy, vzdelávania a ekonomiky, k tvorbe inovácií 
na lokálnej a nadnárodnej úrovni.  
Centrum vedy je moderná otvorená inštitúcia, ktorá plní funkciu katalyzátora inovácií,  
prispieva k zmene spoločenskej klímy voči vede a technike, zvyšuje motiváciu mladých ľudí 
k výberu vedeckej alebo technickej kariéry.  
Inováciou sa chápe zmena na úrovni základných operácií s výrazným pozitívnym dosahom na 
pracovníkov organizácie, partnerov aj užívateľov.   
Realizovali sa lokálne SWOT analýzy i štúdie dobrej praxe európskych centier vedy, vlastné 
pilotné programy i festivaly vedy. Pripravuje sa nadnárodný okrúhly stôl pre stakeholderov a 
spoločné odporúčania pre ďalšie smerovanie a rozvoj centier vedy.  
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2. národný projekt  

Popularizácia vedy a techniky na Slovensku  
Doba trvania projektu:  marec 2013 – október 2015 
Odborný garant projektu: Mgr. Andrea Putalová, riaditeľka NCPVaT 

 
Anotácia projektu: 
Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia verejnosti, vrátane mládeže, o význame vedy a 
techniky a vedeckej komunity o význame popularizácie vedy. Jeho cieľom je popularizácia vedy 
a techniky smerom k trom cieľovým skupinám. Oslovovaná bude široká verejnosť, mládež 
a vedecká komunita. Každá z cieľových skupín bude oslovovaná špecifickou – pre ňu 
najvhodnejšou formou popularizácie, s ohľadom na želaný efekt. 
Súčasťou aktivít projektu je okrem iného aj vybudovanie kamenného centra vedy v Bratislave, 
široká propagácia vedy, vytvorenie platformy pre informácie o vedecko-popularizačných 
podujatiach, zabezpečenie a rozvoj virtuálneho centra vedy a sprievodné vedecko-
popularizačné programy a súťaže. 

 

Organizácia okrúhleho stola 
 
Termín prihlasovania k 1. okrúhlemu stolu od 5. 2. 2014 do 12. 2. 2014 prostredníctvom online 
formulára. Formulár je k dispozícii aj na stránke www.cvtisr.sk.  
 
Miesto realizácie 1. okrúhleho stola: 
CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava 
  
Čas konania 1. okrúhleho stola:  
14. 2. 2014, od 10.00 hod. 
 
Rámcový program 1. okrúhleho stola: 
- privítanie a predstavenie cieľa okrúhleho stola 
- predstavenie účastníkov, ich projektov a potrieb smerom k popularizácii vedy a techniky 
- realizácia okrúhleho stola 
- formulovanie záverov 
 
Sprievodný program  
Výstava vedeckých obrázkových vtipov z 8. ročníka súťaže SCHOLA LUDUS: Vedecký obrázkový vtip 
2013 a vyhodnotenie súťaže. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Ol2z1Y9k3ufKbxqrP6KL1lHUvqLjVH2-pSzigc_Qfjc/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ol2z1Y9k3ufKbxqrP6KL1lHUvqLjVH2-pSzigc_Qfjc/viewform
http://www.cvtisr.sk/

