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NOC VÝSKUMNÍKOV
(20.09.2011; Televízna stanica TA 3; Rozhovor; 13.20; 5 min.; R)
Lucia FARKASOVÁ, moderátorka: "Festival vedy - aj tak sa dá nazvať podujatie Noc výskumníkov 2011,
ktorého cieľom je propagácia slovenskej vedy a prenesenie jej výsledkov do praxe. Dnes sa s naším hosťom,
Andreou PUTALOVOU, vedúcou Národného centra pre popularizáciu vedy porozprávame o tom, ako môže byť
z vedy festival a na čo je to celé dobré. Dobrý deň, vitajte u nás, v štúdiu."

Andrea PUTALOVÁ, Národné centrum pre popularizáciu vedy: "Dobrý deň."

Lucia FARKASOVÁ: "Tak začnime teda možno od základu. Čo znamená Festival vedy? Ako to máme
chápať?"

Andrea PUTALOVÁ: "Tak slovo fest už samotný znamená oslava, alebo predstavenie, tak isto aj festival vedy
je vlastne oslava a predstavenie vedy samotnej a práce vedeckých a výskumných pracovníkov."

Lucia FARKASOVÁ: "Čo je hlavnou myšlienkou tohto podujatia?"

Andrea PUTALOVÁ: "Hlavnou myšlienkou je predovšetkým vtiahnuť verejnosť do diania vovede, zoznámiť ich
s prácou vedeckých pracovníkov, dáva im možnosť osobne sa stretnúť so špičkovými slovenskými vedcami a v
neposlednom rade im dáva možnosť aj zúčastniť sa samotných experimentov, ktoré sú pripravené z rôznych
oblastí vedy a techniky."

Lucia FARKASOVÁ: "Na aké sprievodné akcie sa na Noci výskumníkov môžeme tešiť? Čo všetko sa tam bude
konať?"

Andrea PUTALOVÁ: "Podujatí je množstvo, ja by som predstavila to, ktoré, alebo tie, ktoré robí naša
organizácia, naše Národné centrum pre popularizáciu vedy a technicky. Jedná sa predovšetkým o vedecké
cukrárne."

Lucia FARKASOVÁ: "Cukrárne?"

Andrea PUTALOVÁ: "Cukrárne. Je to preto, že je to určené hlavne stredoškolákom, máme dve vedecké
cukrárne, ktoré majú rôzne témy. Jedna je zameraná na vedu ako takú, kde sa stretneme, kde vlastne sa
dozvedia účastníci týchto cukrární niečo z histórie vedy, o minulosti, o súčasnosti a o nejakom smerovaní do
budúcnosti a druhá cukráreň nám povie niečo viac o exotických parazitických ochoreniach na Slovensku, či ich
tu máme, alebo či nám niečo hrozí."

Lucia FARKASOVÁ: "To znamená, že pod tým si nemáme predstavovať žiadne koláče, žiadne pečenie?"

Andrea PUTALOVÁ: "Tie sú súčasťou, lebo my máme záujem, aby mladí ľudia sa dozvedeli niečo z oblasti
vedy, ale aby sa nebáli pýtať, čiže aby to bolo také neformálne stretnutie s osobnosťami vedy."
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Lucia FARKASOVÁ: "Na akých hostí sa môžu návštevníci tešiť? Kto všetko príde na tieto podujatia?"

Andrea PUTALOVÁ: "Jednu cukráreň, teda tú prvú, ktorú som spomenula, všeobecnú z oblasti vedy, tam bude
akási konfrontácia názoru, staršieho, skúsenéhovedca, ktorý naozaj robil v oblasti vedy celý život a bol aj
predsedomSlovenskej akadémie vied, s pánom profesorom LUBYM a s názorom mladých vedcov, ktorí robia vo
vede nie tak dlho a je to pán Ing. KUDERAVÝ a pán OSLANEC, ktorí sú zas z oblasti technických vied."

Lucia FARKASOVÁ: "Pre koho je toto podujatie vekovo určené? Sú to žiaci možno základných škôl, alebo je to
podujatie, ktoré nie je vekovo ohraničené? To znamená, že môže sa prísť pozrieť každý?"

Andrea PUTALOVÁ: "Je to viac menej určené stredoškolákom, ale samozrejme, že je to otvorené aj žiakom
starších ročníkov základných škôl, lebo predsa len tá veda už musí, musia tí účastníci mať nejakú základnú
informáciu a vedomosť, takže predovšetkým veková hranica je tá, tých 15 až 20 rokov."

Lucia FARKASOVÁ:
"A čo si môžu študenti alebo teda návštevníci z takéhoto podujatia takpovediac v úvodzovkách "odniesť"?"

Andrea PUTALOVÁ:
"Tak my veríme, že predovšetkým si odnesú viacej vedomostí z oblasti,či už z oblasti vedy, alebo konkrétne aj z
oblasti tých exotických parazitických ochorení a v druhom rade, čo je tiež veľmi dôležité, môžu sa zoznámiť so
zaujímavými osobnosťami slovenskej vedy a techniky."

Lucia FARKASOVÁ: "A ešte by sme si mohli na záver povedať, odkedy sa toto podujatie koná."

Andrea PUTALOVÁ: "Podujatie sa koná 23. septembra, od rána a konkrétne tieto cukrárne sú od 9. do 11. u
nás, v Centre vedecko-technických informácií."

Lucia FARKASOVÁ: "A ešte, prečo názov Noc výskumníkov? Bude sa to konať v noci, celé toto podujatie?"

Andrea PUTALOVÁ: "Keďže to je vlastne 24 hodín, takže áno, bude to aj v tých večerných alebo nočných
hodinách a je to vlastne celoeurópsky projekt, takže Noc výskumníkov je vlastne otvorené tých zaujímavých
pracovísk a spolupráce s vedcami aj večer alebo v noci."

Lucia FARKASOVÁ: "Ďakujem pekne za rozhovor. Hosťom v štúdiu bola Andrea PUTALOVÁ, vedúca
Národného centra pre popularizáciu vedy. Ďakujem, pekný deň."

Andrea PUTALOVÁ: "Ďakujem pekne aj ja, dovidenia."
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