
Slovenská akadémia vied 

 

 

Týždeň vedy a techniky 2014 

 

Prednášky, besedy, výstavy, dni otvorených dverí pre 

študentov a širokú verejnosť 

ústavov a organizácií SAV 

v Bratislave, Košiciach 

Nitre, Banskej Bystrici, Zvolene, Tatranskej Lomnici. 

 

 

10. – 16. november 2014 



Pondelok, 10. novembra 2014 

 

Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, Košice 

 

 Program dňa otvorených dverí: 

9:00-11:00  prehliadka laboratórií ÚMV SAV (1. skupina) 

11:00-13:00 prehliadka laboratórií ÚMV SAV (1. skupina) 

  -Tribologické laboratórium 

-Prípravovňa metalografických preparatov 

-Optická mikroskopia 

-RTG difrakcia 

-Laboratórium termických analýz 

-El. mikroskopia 

-AFM / nanoindentacia 

-Elektrofyzikálne laboratorium 

-GDOS, keramografia, FIB 

-Laboratorium progresívnych zliatin a SPS 

Kontaktná osoba: Ing. Karel Saksl, DrSc., +421-55-792-2496, ksaksl@imr.saske.sk 

 

Matematický ústav SAV, Grešákova 6, Košice 

 

 Program dňa otvorených dverí: 

- Uvítanie  
- Beseda  doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., Mgr. P. Mlynarčík – O starej a novej 

matematike 
 

Ďalšie prednášky ústavu:  

- prednáška:  RNDr. Emília Halušková, PhD.- O úspechoch slovenskej vedy  
ZŠ J.D. Matejovie v Lipt. Hrádku, 13.11.2014, 10.00-12.00 hod. 

- prednáška: RNDr. Emília Halušková, PhD.- .- O úspechoch slovenskej vedy   ZŠ  v 
Lipt. Jáne, 14.11.2014 10.00-12.00 hod. 

- prednáška: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. –Od ostrej matematiky k neostrej 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta 12.11.2014, 9.40-10.30  

Kontaktné osoby: A. Dvurečenskij, K. Nemoga, R. Frič, 02/52497316, dvurecen@mat.savba.sk 
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Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

 Program dňa otvorených dverí:  

 

 

 

 

 

 

  

Kontaktná osoba: Mgr. Anna Guttová, PhD., 02-59426140, anna.guttova@savba.sk 

 

Ústav krajinnej ekológie SAV, Štefánikova 3, Bratislava 

 

Program dňa otvorených dverí:  

10.11.2014 KC Smolenice, 10:00 – 17:00. Pracovníci ÚKE SAV sa už tradične zúčastnia 

Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pripravia pútavý odborný program na tému 

Výskum krajiny, jej zložiek a prvkov s využitím v praxi. Cieľom podujatia bude 

popularizačnou formou prezentovať výsledky krajinnoekologického výskumu pre 

odbornú aj laickú verejnosť a pokračovať tak v začatom Cykle prednášok. Odborne 

bude program zahŕňať problematiku hodnotenia kvality životného prostredia, 

hodnotenia prírodného kapitálu a ekosystémových služieb a ochrany prírody. 

Súčasťou prezentácie bude aj premietanie filmu „Krajina a jej udržateľný rozvoj“, 

prezentácia posterov a knižných publikácií.  

Kontaktná osoba: RNDr. Milena Moyzeová, PhD., 02/20920315, 02/52494508 

 

 

 

 

 

9:30 – 10:00 Botanický ústav SAV -  Čo je botanika v súčasnosti? 

privítanie, multimediálne intro, rozdelenie do skupín 

10:00 – 13:00 Šesť podlaží nášho ústavu alebo od rastlinnej bunky 

k rastlinným spoločenstvám (zoznamovanie sa s BÚ 

v skupinách) 

Na ceste stretneme zaujímavé prístroje a ešte zaujímavejších 

ľudí a otázky, na ktoré pri štúdiu rastlín, húb a ich spoločenstiev 

odpovedajú 
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Utorok, 11. novembra 2014 

 

Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 

 

 Program dňa otvorených dverí:  

  17:00 – Mgr. Emil Kundra, PhD.: Supernovy 

  19:00 – RNDr. Yoltan Garai: Výskum exoplanét na Astronomickom ústave SAV 

  21:00 – Mgr.  Marcela Bodnárová, PhD: Slnko, naša najbližšia hviezda 

Paralelne s prednáškami v čase medzi 18:00 – 23:00 za priaznivých podmienok 

(obloha bez oblačnosti) bude pre návštevníkov realizovaná prehliadka objektov 

nočnej oblohy (Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD., Mgr. Matej Sekeráš, PhD., Mgr. Zuzana 

Kreibiková). V prípade nepriaznivého počasia -  vo veľkej zasadačke AsÚ SAV 

simulovaný program SpaceEngine. 

Kontaktná osoba: Mgr. Martin Vaňko, PhD.,  052/7879169, vanko@ta3.sk 

 

Geofyzikálny ústav SAV, pracovisko Stará Lesná 

 

Program dňa otvorených dverí v  spolupráci s Astronomickým ústavom SAV, v areáli SAV v 

Starej Lesnej: 

10, 11, 13, 14 a 15.00 hod. vstupy na prehliadku pracoviska GFÚ SAV – informácie 

o meteorologických meraniach a výskumných aktivitách. 

16:00 „Klimatické merania na pracovisku GFÚ SAV v Starej Lesnej“ - posterová 

prezentácia výsledkov klimatických meraní a pozorovaní v rokoch 1988-2013. 

Kontaktná osoba:  Ing. Svetlana Bičárová, PhD., 052/7879165, 052/7879145, bicarova@ta3.sk 

 

Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava 

  

Program dňa otvorených dverí: 

09:00 – 09:50: doc. Ing. Gabriel Okša, CSc.. – Ako matematika pomáha zvyšovať 
bezpečnosť jadrových elektrárni 

10:00 – 10:50: doc. RNDr. K. Nemoga, CSc. – Potrebujeme ešte matematiku ? 

mailto:vanko@ta3.sk
mailto:bicarova@ta3.sk


11:00 – 11:50: doc. RNDr. R. Hajossy, CSc. – zahrajme si s Pytagorom 

12:00 – 12:50:  Mgr. K. Čevorová – Ako priviesť dlaždiča do šialenstva. 

Kontaktná osoba: A. Dvurečenskij,  K. Nemoga, R. Frič (Košice), 02/5249 7316  

dvurecen@mat.savba.sk (Frič: 0948842567) 

 

Elektrotechnický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

 Program dňa otvorených dverí: 

9:00 -  Úvodný seminár o aktivitách EIÚ SAV, každá skupina absolvuje ukážky na 

pracoviskách s nasledovnými témami: 

-Magnetická levitácia 

-Drôt bez odporu 

-„Dotknúť“ sa atómu 

-Čo „vidia“ elektróny? 

-Ohybné senzory 

-Super rýchly a super silný 

-„Nano-lesík“ plný diód 

-Nanášanie po atómových vrstvách 

 

Kontaktná osoba: Ing. Milan Ťapajna, PhD., 02/59222974, milan.tapajna@savba.sk 

 

Ústav merania SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

 Program dňa otvorených dverí:  

  9:30 - 10:00 

  Ústav merania a jeho výskumné aktivity (doc. Ing. Tyšler, CSc., riaditeľ ÚM SAV) 

  10:00 - 15:00 

  Laboratóriá Národného centra NMR (prízemie č.009-012) 

V laboratóriách sa uskutočnia výklady a praktické ukážky činnosti MR výskumných 

tomografov s pevnými a rezistívnymi magnetmi. (prof. Ing. Frollo, DrSc., Ing. Andris, 

CSc.). 

Laboratórium röntgenovej mikrotomografie (prízemie č.002)  

V laboratóriu bude prezentovaný röntgenový mikrotomograf Nanotom 180 a 

výsledky jeho aplikácie pri výskume v materiálových vedách a biológii (RNDr. Hain, 

PhD.) 

Laboratórium elektrónovej mikroskopie (prízemie, č.007a, pracovisko ÚMMS SAV)  
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V laboratóriu bude predstavený špičkový mikroskop JSM-7600F a uskutoční sa výklad 

možností rastrovacej elektrónovej mikroskopie v materiálovom výskume (Ing. Nosko, 

PhD.)  

Laboratórium FIB na prípravu a tvarovanie nanoštruktúr (prízemie č.007b, pracovisko 

ElÚ SAV) 

V laboratóriu bude predstavená činnosť mikroskopu s duálnym zväzkom (t.j. 

sfokusovaným iónovým a elektrónovým  zväzkom, FIB) a jeho využitie v 

nanotechnológii  (Ing. Vávra, CSc.) 

Laboratórium na meranie slabých magnetických polí (odchody z vrátnice ústavu) 

V unikátnom  laboratóriu umiestnenom v lese pri ústave budú vysvetlené možnosti 

merania extrémne slabých magnetických signálov (Mgr. Škrátek, PhD.). 

Laboratórium biomeraní (5. poschodie č.506) 

Meranie a modelovanie akivity srdca,  merania a analýzy biosignálov z viacerých 

ľudských orgánov. Vysvetlenie princípov a ukážky merania  (Ing. Švehlíková, PhD.,  

Ing. Kaľavský). 

Laboratórium oddelenia teoretických metód (5. poschodie č.505) 

Ukážky merania a analýzy EEG signálu (Mgr. Teplan, PhD.) 

 

Kontaktná osoba: Eva Bukovenová, 02/ 5477 4033, umersekr@savba.sk 

 

Ústav experimentálnej endokrinológie, Vlárska 3, Bratislava 

 

 Program dňa otvorených dverí: 

9:00 – 15:00 - LEČ- demonštrácia klinických endokrino- metabolických testov: test na 

sklopnom lôžku, meranie percenta tuku v tele a antropometrických ukazovateľov 

kardiovaskulárneho rizika, meranie bazálneho metabolizmu, záťažová bicyklová 

ergometria, meranie glykémie, meranie TK a EKG, demonštrácia liposukčnej techniky 

odberu podkožného tuku, demonštrácia odberu biologického materiálu a jeho 

spracovanie na centrifúgach, ukážka technického vybavenia (izolácia PBMC 

z odobratej krvi, inkubácia, DNA analýza, PCR,...) 

SO-LDPM – klinické vyšetrovacie techniky demonštrácia, popis; práca s kultúrami 

primárnych ľudských buniek (ukážka); molekulárne genetické spracovanie vzoriek 

biologického materiálu (ukážka) 

Prednášky: 

Blok prednášok od 11:00-12:30 hod, 11. nov. 2014. v knižnici UEE SAV: 

- Adela Penesová, Miroslav Vlček: Kardiometabolický syndróm- rizikový faktor 
aterosklerózy a cukrovky. (15 min) 
- Miroslav Vlček,  Richard Imrich: Inzulínová rezistencia a chronické zápalové 
ochorenia (RA, SM). (15 min) 

mailto:umersekr@savba.sk


- Barbara Ukropcová, Jozef Ukropec: Fyzická aktivita a zdravie – nájdeme si v živote 
čas na pohyb. (15 min) 
 Miroslav Baláž, Barbara Ukropcová, Jozef Ukropec: Zaostrené na tukové tkanivo pri 
obezite a cukrovke. (15 min) 
-Jozef Ukropec, Miroslav Baláž, Tímea Kurdiová, Barbara Ukropcová: Hnedý tuk 
u človeka. (15 min) 
Nataša Hlaváčová, Daniela Ježová: Aldosterón - starý hormón, nové účinky. (15 min) 

Kontaktná osoba: MUDr. Adela Penesová, PhD., Mgr. Jozef Ukropec, PhD., 02/54 77 2687; 

adela.penesova@savba.sk, jozef.ukropec@savba.sk 

 

Ústav molekulárnej biológie SAV, Dúbravská cesta 21, Bratislava 

 

Program dňa otvorených dverí:  

  09:30 – 11:00 vedecko-popularizačný seminár 

11:00 – 12:30 občerstvenie a praktická prezentácia nových aplikačných metodík 

vyvíjaných na našom pracovisku 

Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD., +421 2 5930 7413, lubos.klucar@savba.sk 

 

Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, Zvolen 

 

 Program dňa otvorených dverí:  

  9:00           Ing. Miroslav Blaženec, PhD.: Otvorenie DOD pre deti 

9:10           Mgr. Ladislav Naďo: Japonci, kraby a evolúcia (prednáška) 

9:40          Pre deti sú pripravené rôzne aktivity pripravené doktorandmi 

a zamestnancami, ktoré odpovedajú na otázky ako: 

Čo je to tu za rastlinu? Načo slúži termokamera? Dá sa vidieť 

neviditeľné?, Ako rastie strom? Sú tieto lieky rovnaké a je vôbec 

citrón kyslý? a Načo nám sú včely a hmyz? 

15:00  RNDr. Ditmarová Ľubica, PhD: Otvorenie DOD  

15:10  Mgr. Schrieber Branislav, PhD: Meniace sa podmienky prostredia z  

pohľadu fenológie  

15:30  Doc. Mgr. Kluvánková-oravská Tatiana, PhD: Smart governance:  

globálne zmeny – navigácia, adaptácia   

(V rámci Vedeckej kaviarne) 

16:45  Ing. Barna Milan, PhD: Prirodzená obnova bukových porastov 

17:05  Dr. Ing. Janík Rastislav: Financovanie SAV na Slovensku 

17:25  RNDr. Klufan Ján, PhD: Motýle a ľudia 
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Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Blaženec, PhD., Mária Havašová, blazenec@savzv.sk, 

maria.havasova@gmail.com, 045/5241111 

 

Archeologický ústav SAV, Akademická 2, Nitra 

 

 Prednášky: 

- Archeologická prosekcia a archeologické výskumy. 
- Spracovanie archeologických nálezov v laboratoórnych podmienkach. 
- Prezentácia a popularizácia výsledkov archeologického bádania. 
 

Kontaktná osoba: Mgr. P. Horváth a Mgr. A Vrteľová, 094060159, etmawerick@yahoo.com 

 

Ústav etnológie SAV, Klemensova 19, Bratislava 

 

Prednáška pre verejnosť: 

13:00 hod. – PhDr. Arne Mann, Csc.: Stereotypy vo vtipoch o Rómoch. Prednáška sa 

koná v budove Ústavov spoločenských vied SAV (zasadačka v podkroví), Klemensova 

19:00 -  Bratislava. 

Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Popelková, CSc., katarina.popelkova@savba.sk 

 

Ekonomický ústav SAV, Šancová 56, Bratislava 

 

 Prednášky:  

-  K aktuálnym ekonomickým a sociálnym otázkam vývoja svetovej a slovenskej 

ekonomiky (knižnica EÚ SAV).  

-  Vedecký seminár zameraný na Transatlantickú spoluprácu a Euroázijskú oblasť    

(Kongresové centrum SAV). 

- Empirický seminár pre pracovníkov EÚ a pre vybraných zástupcov z ústredných 
orgánov (knižnica EÚ SAV). 

Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír LAUDÁR, CSc., 0905 627 692, lubomir.laudar@savba.sk 
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Ústav slovenskej literatúry SAV, Konventná ulica 13, Bratislava 

 

 Program dňa otvorených dverí:  

9:00  – Oddelenie dejín slovenskej literatúry 19. storočia 

Mgr. Jana Pácalová, PhD.: Cestovanie v čase  

(Čo sa o slovenskej literatúre 19. storočia učili gymnazisti v 19. storočí)  

10:30 – Oddelenie dejín slovenskej literatúry 20. storočia 

          Mgr. Karol Csiba, PhD.:  Žáner pamätí v slovenskej medzivojnovej literatúre  

12:00 – Oddelenie literárnej teórie,Mgr. Fedor Matejov, CSc.: Interpretácia básne 

Jána Ondruša 

Kontaktné osoby: Mgr. Oľga Vaneková, PhD., PhDr. Adelaida Mezeiová, 5441 3391, 5441 6025, 

Olga.Vanekova@savba.sk, Adelaida.Mezeiova@savba.sk, Dana.Huckova@savba.sk 

 

Výpočtové stredisko SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

Názov: „Deň otvorených dverí vo VS SAV, Cieľová skupina: pracovníci SAV, odborná verejnosť, 

školy 

 Časový rozpis:   1.skupina  9:30 hod.,    2. skupina 11:30 hod.,     3. skupina 14:30 hod. 

Program: 

         - budova VS SAV:  Rozšírenie superpočítača, jeho prevádzka a riešené úlohy 

          -  budova  Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku :  

              -    40 rokov počítača RPP-16  

                 -     prehliadka expozícií starých počítačov  

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kohút, 02/ 3229 3128, stefan.kohut@savba.sk 

 

Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, detašované pracovisko Arborétum Mlyňany SAV 

 

  Program dňa otvorených dverí - aktivity pre žiakov základných, stredných škôl a gymnázií: 

10:00 hod. 
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Slávnostné otvorenie vernisáže výtvarných prác 1. ročníka súťaže pre základné školy 

pod názvom „Ekoplagát Arborétum Mlyňany SAV 2014“, vyhlásenie výsledkov súťaže 

a odovzdanie cien výhercom. 

10:00– 14:00 

- Exkurzia po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany SAV pod 
vedením odborných   sprievodcov. 

- Predstavenie vedeckej činnosti v AM SAV. 
- Ukážky laboratórnych priestorov a techniky. 
- Prehliadka okrasných škôlok. 

 

Aktivity pre verejnosť počas Dňa otvorených dverí v čase 9:00 – 14:00 hod.: 

- exkurzie po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany SAV pod 
vedením odborných sprievodcov pre návštevníkov Arboréta Mlyňany 
SAV (exkurzie budú začínať o 10:00, 12:00 a 14:00 hod., v prípade 
záujmu nahlásiť sa na vrátnici najneskôr 30 min. pred začatím 
prehliadky), 
-poradenská činnosť (informácie budú podávané v Okrasných 
škôlkach, resp. v predajni drevín Arboréta Mlyňany SAV), 
- v priestoroch kaštieľa Arboréta Mlyňany SAV si návštevníci budú 
môcť pozrieť pamätnú izbu zakladateľa Arboréta Mlyňany - Dr. 
Štefana Ambrózy – Migazziho, spojenú s ukážkami jeho odborných 
publikácií, vernisáž výtvarných prác „Ekoplagát Arborétum Mlyňany 
SAV 2014“, výstavu „Farebná jeseň“ a posterové prezentácie 
propagujúce rôznorodú činnosť pracoviska,  
ukážky aranžovania rastlín s využitím sempervirentov. 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Ferus, PhD.,037/6334211, 0915 771 869, peter.ferus@savba.sk 

 

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji 

 

 Program dňa otvorených dverí: 

   Vedci deťom, deti vedcom - Deň otvorených dverí pre žiakov ZŠ v Ivanke  pri Dunaji 

9:00 – 13:00  Exkurzia do laboratórií pre žiakov šiestych tried.Vyhlásenie 

súťaže výtvarných prác žiakov na tému  „Veda a vedci očami detí“. 

Kontaktná osoba: RNDr. Ľubor Košťál, CSc., 02/45943151, Lubor.Kostal@savba.sk 
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Streda, 12. novembra 2014 

 

Geofyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

  Program dňa otvorených dverí:  

   Exkurzia do seizmického laboratória s výkladom v čase od 10:00 do 14:00 hod. 

Kontaktná osoba: Mgr. Miriam Kristeková, PhD., 02/59410610, geofmikr@savba.sk 

 

Ústav informatiky SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava  

   

Program dňa otvorených dverí       

9:00 – 12:30  

   Prezentácie výsledkov výskumu a prehliadka laboratórií: 

   - Meteorologická simulácia 

   - Sémantické vyhľadávanie na webe 

   - Analýza a syntéza reči 

   - Počítačová simulácia požiarov 

   - Swarm robotika – s ukážkami (Lego Mindstorms, ardukoptéry) 

   - Nanotechnológie - s ukážkou laboratórií 

   - Návrh a testovanie systémov na čipe – s ukážkou laboratórií 

   - Prehliadka laboratória vysokovýkonného počítania 

 

Výstava postrov prezentujúcich najnovšie výsledky výskumu ÚI SAV spojená s výkladom. 

Každý deň od 10.11.2014 do 16.11.2014 od 9.00 do 14.00  v miestnosti c. 102 na ÚI SAV. Otvorené pre 

individuálnych záujemcov.   

Väčšie skupiny (10 a viac účastníkov) prosím hláste vopred.  

Kontaktná osoba: Ivana Budinská, 0907 777 411, budinska@savba.sk 

 

Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vlárska 7, Bratislava 

 

Názov podujatia: Prevencia v onkológii – onkológia v laboratóriu 
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Typ podujatia: Workshop 

 

Program: 

 

9:00 – 10:00 

- Prednáška: Čo môžem urobiť pre seba v rámci prevencie (20 min.) 

Prednášajúci: RNDr. Miroslav Piršel, CSc. 

- Otázky k téme (10 min.) 

- Prednáška: Zdravým životným štýlom predchádzajme rakovine (20 min.) 

Prednášajúci: MUDr. Igor Bukovský, PhD. 

- Otázky k téme (10 min.) 

 

Od 10:00  (2-3 hodiny) 

Onkológia interaktívne 

- Súťaž „Molekula DNA inak...“ (vytvorenie modelov z rôznych materiálov) 

 

Sekcie: 

- Vytvor si sladkú DNA 

- Genetická informácia z origami 

- Slová v kóde DNA 

- Staň sa na chvíľu vedcom a vyskúšaj si izoláciu DNA z banánu 

 

Záver: Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťazov (ceny budú odovzdané osobne alebo zaslané 

poštou): 

 

Kontaktná osoba: RNDr. Ivana Fridrichová, CSc., 02/59327221, Ivana.Fridrichova@savba.sk 

 

Ústav experimentálnej psychológie SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

Program dňa otvorených dverí: 

10:00 – 10:50 - Mgr. Katarína Košíková: Emócie v rozhodovani zdravotníckych 

profesionálov, popularizačná prednáška pre verejnosť, zasadačka Pavilónu 

spoločenských vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava. 

11:00 – 11:50 - Mgr. Mária Hatoková, PhD., PhDr. Radomír Masaryk, PhD. Očkovať či 

neočkovať? Čo vplýva na výsledné rozhodnutie? popularizačná prednáška pre 

verejnosť, zasadačka Pavilónu spoločenských vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava. 

Kontaktná osoba: Doc. Peter Halama, PhD., 02/54773509, peter.halama@savba.sk 
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Ústav pre výskum srdca SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava  

 

 Program dňa otvorených dverí: 

   9:30-9:40 - privítanie, stručné oboznámenie s históriu, zameraním, funkciou ústavu 

9:40-10:15 -popularizačná prednáška o srdci, prevencii a liečbe ochorení 

kardiovaskulárneho systému a potrebnosti výskumu v tejto oblasti   

10:15-11:15 - prezentácia záznamu z perfúzie srdca 

10:15-11:15 -ukážka a praktická demonštrácia resuscitácie, praktické oboznamovanie 

sa so zásadami správnej realizácie prvej pomoci 

11:15-11:45 - náučný kvíz zameraný na srdce  

11:45-12:15 -občerstvenie (aj produktami, ktoré sú súčasťou správnej výživy – s 

informáciami, čím môžu tieto potravinové produkty prispievať k prevencii, ochrane 

kardiovaskulárneho systému) 

12:15-13:30 - prehliadka ústavu, praktické ukážky činnosti niektorých prístrojov, 

metodík a výsledkov nimi získavaných 

 

Kontaktné osoby: RNDr. Ľudmila Okruhlicová, CSc., RNDr. Miroslav Barančík, DrSc., 02 5477 4405, 

Ludmila.Okruhlicova@savba.sk, Miroslav.Barancik@savba.sk 

 

Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

Program dňa otvorených dverí: 

  Exkurzie v  laboratóriách (10:00 – 14:00) 

Oddelenie enzymológie sacharidov (Ing. Jozef Nahálka, PhD.)  

Oddelenie glykobiotechnológie (Ing. Ján Tkáč, DrSc.)  

Oddelenie glykochémie (Doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc.) 

Oddelenie imunochémie glykokonjugátov (Ing. Slavomír Bystrický, DrSc.)  

Oddelenie štruktúry a funkcie sacharidov (Ing. Miloš Hricovíni, PhD.)  

Zbierka kvasiniek (Ing. Renáta Vadkertiová, PhD.)                            

Oddelenie glykobiológie (RNDr. Ján Mucha, PhD.)  

Oddelenie glykomateriálov (Ing. Zdenka Hromádková, PhD.) 

Analytické oddelenie (Ing. Vladimír Pätoprstý, PhD.)  

Realizačné oddelenie - Technikum (Ing. Peter Magdolen)  

 

Kontaktná osoba: RNDr. Desana Lišková, PhD., 02 59410265, chemlisk@savba.sk 
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Parazitologický ústav SAV, Hlinkova 3, Košice 

 

Program dňa otvorených dverí:  

Program je pripravený pre školy a bude organizovaný v hodinových turnusoch (vo vopred 

ohlásených a dohodnutých časových  intervaloch) , náhodní návštevníci budú zaradení do 

jednotlivých školských turnusov. 

- Úvodná prednáška v prednáškovej  sále Parazitologického ústavu v budove na Hlinkovej 

ulici. Téma prednášky: Slovenskí parazitológovia na Ďalekom východe  – 20 minút;  

  - Krátky film o parazitoch zvierat a ľudí v prednáškovej sále ústavu – 10 minút; 

- Ukážky exponátov parazitov rýb a poľovnej zveri v malej rokovacej sále ústavu, diskusia – 30   

minút. 

 

Kontaktná osoba: RNDr. Vladimíra Hanzelová, DrSc., (055) 633 44 55,  hanzel@saske.sk 

 

Ústav etnológie SAV, Klemensova 19, Bratislava 

 

Prednáška pre verejnosť: 

13:00 - PhDr. Peter Salner, DrSc. Obraz sveta v židovskom humore. Prednáška sa koná 

v budove Ústavov spoločenských vied SAV (zasadačka v podkroví), Klemensova 19, Bratislava.

   

Kontaktná osoba: PhDr. Katarína Popelková, CSc., katarina.popelkova@savba.sk 

 

 

Ústav hudobnej vedy SAV 

Ústav dejín umenia SAV 

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV 

 

- usporiadajú v rámci Týždňa vedy a techniky 12. novembra o 17:00 v zasadačke na prízemí 
pavilónu spoločenských vied (areál SAV Dúbravská cesta 9, Bratislava) spoločné 
umenovedno-vzdelávacie podujatie pre verejnosť, s osobitným zameraním na aktivistov 
koledníckej akcie Dobrá novina. 

Ivan Gerát: Traja králi vo vizuálnej kultúre stredoveku  
Hana Urbancová: Vianočné piesne a koledy z ústnej tradície   
Anna Hlaváčová: Koledovanie v ľudovom divadle – priestor, hravosť, radosť 
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Kontaktná osoba: Sylvia Ševčíková, sylvia.sevcikova@savba.sk 

 

Ústav svetovej literatúry SAV, Konventná 13, Bratislava 

 

 Program dňa otvorených dverí: 

9:00 – 12:00 Spomienkový seminár k 50. výročiu založenia Ústavu svetovej 
literatúry SAV (podrobný program podujatia bude zverejnený na webovej stránke 
ústavu http://usvl.sav.sk) 

13:00 Prezentácia publikácií ÚSvL SAV za rok 2014 

Iné aktivity:  

Výstava publikácií Ústavu svetovej literatúry SAV, 9:00 – 15:00, v budove ÚSvL SAV, 
Konventná 13, Bratislava  

 Kontaktná osoba: doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD., 02/ 5443 1995, rgafrik@yahoo.com 

 

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

 Program dňa otvorených dverí: 

Okrúhly stôl – diskusia: Malé kongresové centrum  VEDA SAV, Štefánikova 3 , 
Bratislava 

  14:00 – 16:00 – Slovenské (národné) divadlo v zrkadle archívnych materiálov 

Divadelné inscenácie 1920 – 1938 (činohra, opera, opereta). 

Podujatie sa koná v rámci riešenia  úlohy prípravy rekonštrukcie vybraných inscenácií 
SND pri príležitosti 100 rokov Slovenského národného divadla (2020)) 

 

Kontaktná osoba:  PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.,  0903 700 450,  dagmar.podmakova@gmail.com 

 

Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV, Moyzesova 61, Ivanka pri Dunaji 

 

Program dňa otvorených dverí: 

  Deň otvorených dverí pre študentov  stredných a vysokých škôl. 
  Prezentácia práce ústavu a exkurzia pre študentov Evanjelického lýcea v Bratislave  
  a študentov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave:   
 
  9:00 – 13:00 Prezentácia práce a výsledkov jednotlivých laboratórií ústavu,  
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    exkurzia do laboratórií a ukážky riešenej problematiky  
    Seminár „ÚBGŽ SAV včera, dnes a zajtra“ 

14:00-15:00  seminár – neformálna prezentácia histórie, súčasnosti a budúcnosti 
ústavu 

  15:00-18:00       stretnutie zamestnancov a bývalých zamestnancov, pozvaných  
             hostí zo spolupracujúcich inštitúcií  
  
Kontaktná osoba: RNDr. Ľubor Košťál, CSc., 02/45943151, Lubor.Kostal@savba.sk 
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Štvrtok, 13. novembra 2014 
 

 

Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

 

  Program dňa otvorených dverí:  

 

09:00 — 15:00: paralelné sekcie 

Sekcia "Plenárne prednášky" — pavilón QUTE: Plenárne prednášky z oblasti kvantovej fyziky, 

nanotechnológií, jadrovej a subjadrovej fyziky (30 min + 15min. diskusia) 

Sekcia "Prednášky na voľné témy a diskusie" — zasadacia miestnosť č. 295 

Sekcia "Exkurzie": Exkurzie po laboratóriách a pracoviskách Fyzikálneho ústavu 

Podrobnejšie informácie budú aktualizované na www stránke podujatia:  

http://www.fu.sav.sk/index.php?id=dod 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Erik Bartoš, PhD.,  02/59410512, erik.bartos@savba.sk 

 

Ústav hydrológie SAV, Račianska 75, Bratislava 

 

               

  Program dňa otvorených dverí:   

 

 8:00 - 10:00  Prezentácia účastníkov a vyvesovanie posterov. 

 10:00 - 10:30 Otvorenie 21. Posterového dňa. 

10:30 - 11:30 Profilové prednášky (Prof. G. Schume – BOKU Viedeň, Prof. J.   

Škvarenina – TU Zvolen) na aktuálnu tému; tvorba odtoku v zalesnených 

povodiach.  

11:30 - 16:00 Prezentácie pri posteroch s diskusiami pre odbornú aj laickú 

verejnosť. 

16:00  Občerstvenie a ukončenie 21. Posterového dňa. 

 

Kontaktná osoba: RNDr. Tomáš Orfánus, PhD., +421 2 49268262, orfanus@uh.savba.sk 

 

 

Výpočtové stredisko SAV, Dúbrovská cesta 9, Bratislava 

 

 

   Program dňa otvorených dverí: 
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„Prednášky pre Občianske združenie Aktívne chvíle oddychu „(OZ ACHO), cieľová skupina: 

členovia a účastníci akcií OZ ACHO 

Program:  

- budova VS SAV : Rozšírenie superpočítača, jeho prevádzka a riešené úlohy 

Časový rozpis: 15:00 hod. 

- budova  Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku :  

-     40 rokov počítača RPP-16,  

-    premietnutie filmu Počítače z Oravy, 

- prehliadka expozícií starých počítačov, 

- diskusia s lektormi 

 

Časový rozpis: 16:00 hod.      

 

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kohút, 02/ 3229 3128, stefan.kohut@savba.sk 

 

 

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, Košice 

 

 

 Program dňa otvorených dverí:  

 

Kreatívny tím ÚEF SAV v spolupráci s košickými univerzitami a USS Košice vytvoril 

významnú časť  interaktívnych vedeckých exponátov pre  košické vedecko-zábavné 

centrum STEEL PARK – Kreatívna fabrika. STEEL PARK je časťou kultúrneho centra 

Kasárne – kultúrpark, ktoré bolo nosným projektom EHMK 2013 v Košiciach. Vedenie 

ÚEF SAV a NbÚ SAV sa  rozhodlo, že v roku 2014 sa zapojí do akcií TVT akciou Deň 

SAV v Kreatívnej fabrike – Steel Park v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.  

Dňa 12.11.2013 v čase  9.00  – 16.00 v STEEL PARKU na Kukučínovej ulici č. 2 

zamestnanci ÚEF SAV predstavia miestnym školám, verejnosti ako aj zamestnancom 

SAV svoje interaktívne vedecko-technické  exponáty. 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Szabó, CSc, 0905 55 67 25, pszabo@saske.sk 

 

 

Ústav geotechniky SAV, Watsonova 45, Košice  

 

 

Program dňa otvorených dverí:  

 

V čase od 9:00 do 16:00 budú laboratóriá ÚGT SAV otvorené študentom a 

verejnosti, pričom bude prezentovaná oblasť geotechniky, úpravy nerastných 

surovín, mechanochémie, minerálnych biotechnológií a ochrany životného 

prostredia, ako aj výskum čistenia vôd a pôd od zmiešaných kontaminantov (FP7-

People-IAPP-2013-WaSClean). 
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Kontaktná osoba: Ing. Lucia Ivaničová, PhD., +421 55 7922641 

 

Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Sienkiewiczova 1, Bratislava 

 

Program dňa otvorených dverí  

 9:30-10:30  Blok popularizačných prednášok pre študentov gymnázií, stredných odborných 

škôl a širšiu verejnosť na tému „Pohľad do vnútra cievy“ (RNDr. František 

Kristek, DrSc.; RNDr. Soňa Čačányiová, PhD., Mgr. Anna Zemančíková, PhD.) 

- z čoho sú cievy zložené 
- ako cievy pracujú 
- ako sa môžu cievy poškodiť 

(zasadačka ústavu) 

 

10:30-11:00  Prezentácia vybraných prác vo forme posterov, voľná diskusia 

    (zasadačka ústavu) 

 

11:00       -     prehliadka vybraných laboratórií ústavu 

- ako sa dá zmerať potkanovi tlak krvi 
- ako sa dá zmerať aktivita cievy 
- pod drobnohľadom elektrónového mikroskopu 

 

Kontaktná osoba: RNDr. Soňa Čačányiová, PhD., 421-2-32296014, sona.cacanyiova@savba.sk 

 

Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

  

Program dňa otvorených dverí:  

 

   9:00 – 9:10 –     Zahájenie dňa otvorených dverí 

                     RNDr. M. Dubovický, PhD., riaditeľ ÚEFT   SAV 

   9:10 – 10:00 – Blok popularizačných prednášok: 

9:10 – 9:30  Model neurodegenerácie Alzheimerovho typu a účinok vybraných 

látok (RNDr. Zdenka Gáspárová, CSc.) 

   9:30 – 10:00   Prečo jesť ovocie a zeleninu (Mgr. Petronela Žižková, PhD.) 

    10:00 – 11:15 – Prehliadka vybraných laboratórií: 

LAB 1 –  Problematika priduseného novorodenca - štúdium príčin a následkov u 

novorodených potkanov (PharmDr. Kateřina Plachá; Mgr. Dominika Luptáková)  

   LAB 2 – Toxikológia a teratológia (Doc. RNDr. Eduard Ujházy, CSc.)  

LAB 3 – Zvieracie modely ľudských chorôb a experimentálna artritída (PharmDr. 

Silvester Poništ, PhD.) 

LAB 4 – Biochemická farmakológia liečiv  (Ing. Marta Prnová, Ing. Jana Baleková) 



LAB 5 – Hodnotenie animálnych modelov   (Mgr. Natália Sedláčková; MVDr. Romana 

Koprdová) 

11:15 – 11:30 – Prestávka a občerstvenie 

11:30 – 12:00 –Vedomostná súťaž s vyhodnotením a ocenením najlepších 

   12:00 – 12:15 – Vyhodnotenie a záver 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Marianna Lucová, PhD., 02/59410671, marianna.lucova@savba.sk 

 

 

 

Neurobiologický ústav SAV, Šoltésovej 4, Košice 

 

   

Program dňa otvorených dverí:  

 

9:00 - 15:00 v Steel Parku Košice spoločne s Ústavom experimentálnej fyziky SAV. 

Deň otvorených dverí 2014 zorganizuje Neurobiologický ústav SAV  spoločne s 

Ústavom experimentálnej fyziky SAV v Košiciach v priestoroch interaktívneho 

vedecko-zábavného centra Steel Park. Steel Park je centrum, v ktorom 

zamestnanci oboch ústavov vytvorili, v spolupráci s košickými univerzitami a USS 

Košice, významnú časť interaktívnych vedeckých exponátov. Tieto exponáty 

reprezentujú zrozumiteľnou formou javy a problémy, ktoré sa na pracoviskách 

riešia.  

 

Kontaktná osoba: RNDr. Ján Gálik, CSc., 0902-685 455, galik@saske.sk 

 

 

Ústav anorganickej chémie, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

   

Program dňa otvorených dverí:  

 

8:30 -  8:45 Otvorenie vo vestibule  

8:45 – 14:30  

  Exkurzia po oddeleniach ústavu  

- prehliadka laboratórií a prístrojového vybavenia s odborným výkladom, 

- výstava produktov výskumu 

- Predvádzanie chemických experimentov a merania na vybraných prístrojoch. 

- Počas celého dňa bude možné sledovať vývesné tabule s tematikou výskumu 

ústavu. 

- Prednášky na zaujímavú tému. 

- Občerstvenie počas celého dňa. 

Prekvapenie pre návštevníkov – každý, kto správne odpovie na otázky počas exkurzie 

si môže odniesť malý darček 
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Kontaktná osoba: Ing. Ondrej Hanzel, PhD., 02/59410425, ondrej.hanzel@savba.sk 

 

 

 

 

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Akademická 2, Nitra 

 

   

Program dňa otvorených dverí:  

 

09:30 - „Naša história a súčasnosť“ - prednáška o histórii a súčasnosti ÚGBR SAV v 

Nitre, jeho postavení v rámci II. OV SAV a súčasnom odbornom zameraní a 

riešených vedeckých úlohách 

10:00 – 16:00 - Prehliadka laboratórnych priestorov a kultivačných miestností 

ústavu spojená s odborným výkladom 

10:00 – 16:00 - Názorné ukážky rutinne používaných laboratórnych techník s 

možnosťou praktického vyskúšania 

 

Kontaktná osoba: Ing. Andrea Hricová, PhD., 037/6943 328, andrea.hricova@savba.sk 

 

 

Historický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava 

 

Prednášky: 

 16:00 

Bojovať, ale za čo? Ako sa menila lojalita – PhDr. Elena Mannová, CSc., Historický 

ústav SAV 

Vojna končí, čo ďalej? Sociálne dôsledky Veľkej vojny – Mgr. Gabriela Dudeková, 

PhD., Historický ústav SAV 

- Diskusia 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela Dudeková, PhD., 0905 131 916,  histgdud@savba.sk 

 

 

Spoločenskovedný ústav SAV, Karpatská 5, Košice 

 

 

 Program dňa otvorených dverí:  

   

17:30 – 19:30 – cyklus prednášok + diskusia 

Vnímané bezpečie (PhD., Mgr. Miroslava Bozogáňová, Mgr. Miroslava Kopaničáková, Mgr. 

Jana Fecková) 

  Vzťahy v školskej triede a ich vývoj (Mgr. Radka Lipovská) 
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Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Bozogáňová, 0904 699 793, bozoganova@saske.sk 

 

Prognostický ústav SAV, Šancová 56, Bratislava 

 

 

 Prednášky:   

 

9:00 – 12:30 Prognóza vývoja domácností v SR v strednodobom a dlhodobom horizonte 

(spracovaná na základe výsledkov posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 

2011) MKC VEDA SAV, Štefánikova, Bratislava (B.Vaňo, B. Bleha, B. Šprocha) 

 

Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD., Ing. Richard Heriban, 02/52495114, 

progluby@savba.sk, progasis@savba.sk 

 

 

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, Bratislava 

 

 

 Program dňa otvorených dverí: 

 

13:00 – 16:30 – zasadacia miestnosť oddelenia Slovenského národného korpusu 

13:00 – 13:45 – Viete, čo je kolokácia? (O koncipovaní Slovníka slovných spojení 

slovenčiny) (D. Majchráková, K. Chlpíková, K. Bobeková) – prezentácia  

  14:00 – 14:30: Historický korpus slovenčiny (R. Garabík) – prezentácia  

14:40 – 15:20: Zvukový archív slovenských nárečí (A. Karčová) – prezentácia  

15:30 – 16:30: Prezentácia produkcie Slovenského národného korpusu, priestor na 

otázky používateľov (M. Šimková, R. Garabík, K. Gajdošová, J. Levická) 

 

V rámci Týždňa vedy a techniky organizuje JÚĽŠ SAV v oddelení Slovenského 

národného korpusu tieto prezentácie a praktické semináre: 

 

  10. november 2014, Týždeň vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse 

 13:00 – 13:45: Autori, texty a jazyky v Slovenskom národnom korpuse 

Prednáška určená pre poskytovateľov textov do celku Slovenského národného 

korpusu 

 14:00 – 15:00: Diskusia s poskytovateľmi textov do SNK 

 

11. november 2014, Týždeň vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse 

 10:00 – 10:45: Slovenský národný korpus a jeho databázy 

Prednáška určená pre širšiu (nielen) odbornú verejnosť 

11:00 – 11:45: Slovenská terminologická databáza (J. Levická) 

Prednáška určená pre širšiu (nielen) odbornú verejnosť 

14:00 – 17:00: Vyhľadávanie v písaných korpusoch – začiatočníci (K. Gajdošová) 
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Praktický seminár zameraný na vyhľadávanie v písaných korpusoch Slovenského 

národného korpusu prostredníctvom nástroja NoSketch Engine; povinná registrácia 

na seminár prostredníctvom stránky SNK 

 

12. november 2014, Týždeň vedy a techniky v Slovenskom národnom korpuse 

10:00 – 10:45: Korpus slovenských nárečí (K. Gajdošová) 

Prednáška určená pre širšiu (nielen) odbornú verejnosť 

11:00 – 11:30: Slovník sémantických vzťahov typu WordNet (R. Garabík, A. Žáková) 

Prednáška určená pre širšiu (nielen) odbornú verejnosť 

13:30 – 14:00: Paralelné slovensko-cudzojazyčné korpusy (R. Garabík) 

Prednáška určená pre širšiu (nielen) odbornú verejnosť 

14:00 – 17:00: Vyhľadávanie v paralelných korpusoch (K. Gajdošová) 

Praktický seminár zameraný na vyhľadávanie v paralelných korpusoch Slovenského 

národného korpusu prostredníctvom webového rozhrania SNK a vyhľadávacieho 

nástroja NoSketch Engine; povinná registrácia na seminár prostredníctvom stránky 

SNK 

 

Informácie sú zverejnené na aj stránke Slovenského národného korpusu v sekcii 

Kalendár podujatí SNK (http://korpus.sk/calendar.html). 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Gajdošová, 02 5441 0307, 0907 687 851, katarinag@korpus.sk 

 

 

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

Program dňa otvorených dverí:  

16:00 –  Slavistické výskumy v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV; zasadačka 

Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava; 

riaditeľ pracoviska a vedúci projektov 

16:30 - prezentácia publikácií pracovníkov Slavistického ústavu;  zasadačka 

Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava, 

referujú autori a editori jednotlivých publikácií. 

Kontaktná osoba: ThLic. Andrej Škoviera, PhD., 02/59209421, andrej.skoviera@savba.sk 

 

 

Fyzikálny ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

 

Program dňa otvorených dverí: 

 

09:00 — 15:00 

- plenárne prednášky z oblasti kvantovej fyziky, nanotechnológií, jadrovej a subjadrovej fyziky 
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- diskusie s fyzikmi na zaujímavé témy 

- exkurzie po laboratóriách a pracoviskách Fyzikálneho ústavu 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Erik Bartoš, PhD., 02/59410512, erik.bartos@savba.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Piatok, 14. novembra 2014 
 

 

Astronomický ústav SAV, Tatranská Lomnica 

 

 Program dňa otvorených dverí: 

  17:00 – Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD.: Exoplanéty sú iný svety. 

  19:00 -  Mgr. Zuzana Kreibiková: Nebezpečný vesmír. 

  21:00 -  Mgr. Natália Shagátová: Život hviezd. 

Paralelne s prednáškami v čase medzi 18:00 – 23:00 za priaznivých podmienok 

(obloha bez oblačnosti) bude pre návštevníkov realizovaná prehliadka objektov 

nočnej oblohy (Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD., Mgr. Emil Kundra, PhD). V prípade 

nepriaznivého počasia budeme vo veľkej zasadačke AsÚ SAV simulovaný program 

SpaceEngine. 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Martin Vaňko, PhD.,  052/7879169, vanko@ta3.sk 

 

Geologický ústav SAV, pobočka Bratislava 

 

Program dňa otvorených dverí:  

od 9:00 do 13:00 hod. 

-  pozorovanie fosílnych rastlín a živočíchov pod lupou 

-  pozorovanie minerálov a hornín pod lupou a mikroskopom 

-  pozorovanie svetielkujúcich minerálov pod UL lampou 

-  premietanie animovaného filmu o vzniku a histórii Zeme 

-  rozprávanie o geológii a práci geológov 

 

Kontaktná osoba: RNDr. Silvia Ozdínová, PhD.: 02/32293220, geolsisa@savba.sk 

 

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat, Šoltésovej 4-6, Košice 

 

               Program dňa otvorených dverí: 

 9:00-14:00 - Prehliadka vybraných laboratórií pracoviska spojená s prezentáciami, 

ukážkami a súťažami o zaujímavé ceny každú celú hodinu 
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Kontaktné osoby: MVDr. Ľubomíra Grešáková, PhD., MVDr. Zuzana Šefčíkova, CSc., 055/ 7922970, 

gresakl@saske.sk, 0915206281, sefcikz@saske.sk 

 

 

 

Ústav polymérov SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 

 

 

Program dňa otvorených dverí: 

 

9:00   Otvorenie 

9:30 – 11:00  Polymérna čajovňa 

diskusia s kapacitami v makromolekulovaj chémii o polyméroch, molekulách, 

plastoch, novinkách a zaujimavostiach vo vede 

 

11:00 – 15:00  Názorne ukážky z kuchyne Ústavu polymérov 

Ako horia plasty?; Čo je XPS? Uvidíte zaujímavé prístroje, zariadenia a môžete si aj 

zasimulovať. 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Silvia Podhradská, PhD. +421-2-3229 4307, silvia.podhradska@savba.sk 

 

 

Výnimočný termín 

Štvrtok, 6.novembra 2014 

 

Sociologický ústav SAV, Klemensova 19, Bratislava 

 

Program dňa otvorených dverí:  

9:00 – 17:30 -  vystúpenia špecialistov k téme „Slovenská verejnosť, diskurz a politika 

na sklonku 60. rokov 20. storočia“ 

10:00 – 10:30 Otvorenie (riaditelia SÚ SAV, ÚPV SAV, zástupca FÚ AV ČR), vedúci 

projektu 

 

10:30 – 12:30 Spoločenská štruktúra a verejná mienka v rokoch 1967 – 1969 

(moderuje M. Tížik) 

Bohumil Búzik: Nerovnosti na ceste k rovnosti. K výskumu sociálnej stratifikácie 

v Československu v roku 1968 

Markéta Škodová: Pavel Machonin: Slovo o výzkumu československé společnosti 

Martin Vávra, Tomáš Čížek: Veřejné mínění a jeho výzkum na přelomu šedesátých 

a sedmdesátých let 
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12:30 – 14:00 Obed 

14:00 – 16:00 Rôzne podoby reformy I. (moderuje N. Kmeť) 

Miroslav Londák: Šikova reforma a tendencie k samosprávnym formám riadenia 

ekonomiky. 

Štefan Šutaj: Národnostné práva na prelome 60 - 70. rokov 

James Krapfl: Miestne akčné programy v obrodnom procese 

Dalibor Státník: Společenské organizace Slovenské národní fronty v okrese Svidník 

v letech 1968-1969. Komparatiní studie 

 

16:00-16:30 Prestávka 

 

16:30 – 18:00 Rôzne podoby reformy II. (moderuje J. Marušiak) 

Jaroslav Pažout: Studentské hnutí v Československu v období Pražského jara 

Jan Mervart: Hledání slovenského marxistického humanismu 

Joseph G. Feinberg: Ako sa stali proletári občanmi a naopak 

 

7. 11. 2014 

9:00-10:30 Kultúra a politika (moderuje J. Mervart) 

Pavel Matejovič: Kultúrne časopisy a spisovatelia na Slovensku v rokoch 1968-69 

Juraj Marušiak: Časopis Kultúrny život ako súčasť občianskej spoločnosti v roku 1968 

Zdeněk Doskočil: Ladislav Novomeský a vznik Nového slova v éře tzv. pražského jara 

 

10:30 – 11:00 Prestávka 

 

11:00 – 12:00 Tiene okupácie (moderuje J. G. Feinberg) 

J. Luke Ryder: Dvadsať päť rokov mieru? Oslavy Slovenského národného povstania v 

predvečer normalizácie 

Dobrota Pucherová: August 1968 v slovenskej poézii 

 

12:00 – 13:30 Obed 

 

13:30 – 15:00 Cirkvi a náboženstvo (moderuje T. Bužeková) 

Jan Pešek: Spory a konflikty vnútri rímskokatolíckej cirkvi 

Norbert Kmeť: Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku a rok 1968 

Miroslav Tížik: Religiozita na Slovensku v obrodnom období konca 60-tych rokov 

 

15:00 – 16:00 Spätný pohľad na rok 1968 (moderuje James Krapfl) 

Tatiana Bužeková, Táňa Grauzelová: Lokálne interpretácie politických zmien v a po 

roku 1968 

Milan Zeman: Názory súčasnej verejnosti na udalosti v roku 1968 

 

16:00 Záver  

 



 

 

 
 

 

 

    

    

  


