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Ján LEŠUNDÁK, moderátor: "Viete, že rastliny sa medzi sebou rozprávajú, že existuje spôsob ako postaviť
most tak, aby bol úplne bezpečný a nehrozila mu únava materiálu? Toto je len torzo z tém, ktoré sa dozvedia
návštevníci Centra vedecko-technických informácií, keď navštívia projekt vedeckej cukrárne a vedeckej
kaviarne. V štúdiu vítam vedúcu Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky, Andreu PUTALOVÚ.
Vitajte."
Andrea PUTALOVÁ, Centrum vedecko-technických informácií: Dobrý deň."
Ján LEŠUNDÁK: "Tak aký je rozdiel medzi týmito dvomi vecami, kaviarňou a cukrárňou?"
Andrea PUTALOVÁ: "Rozdiel je predovšetkým v cieľovej skupine návštevníkov. Zatiaľ, čo vedecké cukrárne sú
určené predovšetkým mladým ľuďom a teda tá veková kategória je od nejakých 14 do 20, vedecké kaviarne sú
určené širokej verejnosti, čiže tam tá veková hranica je neobmedzená."
Ján LEŠUNDÁK: "A čo sa tam robí?"
Andrea PUTALOVÁ: "Návštevníci sa dozvedia veľmi zaujímavé informácie z oblasti vedy a techniky. Sú to
informácie, ktoré sa možno bežne inde nedozvedia a je to vždy z nejakej inej oblasti vedy, inej oblasti techniky."
Ján LEŠUNDÁK: "Prečo ste sa rozhodli vôbec tento nápad realizovať?"
Andrea PUTALOVÁ: "Tak našou úlohou je predovšetkým popularizovať vedu a techniku v spoločnosti, priblížiť
trošku zaujímavosti z týchto oblastí verejnosti, povedať im, že to, čo majú okolo seba a bežne to používajú, bolo
treba niekde vymyslieť, niekto to musel vynájsť, takže toto je ten hlavný cieľ a predovšetkým zvýšiť aj záujem
mladých ľudí o štúdium na technických školách, prírodovedeckých školách."
Ján LEŠUNDÁK: "Darí sa vám zvyšovať tento záujem mladých ľudí? Ako na to reagujú?"
Andrea PUTALOVÁ:
"No, je to krok po krôčiku, ale veríme, že áno, že darí sa nám. Záujem stredoškolákov je naozaj veľmi veľký. Tie
kapacity, ktoré máme v našej vedeckej cukrárni, sú naplnené každý mesiac. Cukrárne máme raz do mesiaca,
pravidelne každý predposledný utorok, takže tu naozaj ten záujem je veľmi veľký a čo sa týka širokej verejnosti,
je samozrejmé, že tá návštevnosť sa pohybuje aj od závislosti od toho, aká téma zrovna je. Vždy téma z oblasti
zdravia alebo nejakej astrofyziky, astronómie je veľmi naplnená, pretože je to niečo, čo je človeku blízke, alebo
čo sa týka tej astronómie, je to nejaké to veľké neznámo, takže to ľudí veľmi, veľmi zaujíma, ale samozrejme,
prídu si vypočuť aj zaujímavosti z oblasti iných vied, z oblasti techniky."
Ján LEŠUNDÁK: "Práve to som sa chcel opýtať, že čo tých ľudí, ktorí prídu či už do kaviarne, alebo do
cukrárne najviac zaujíma a ktoré tie, tak poviem, semináre, alebo takéto sedenia, takéto stretnutia, ktoré majú
takú najväčšiu návštevnosť? Kto z hostí mal takú rekordnú sledovanosť?"
Andrea PUTALOVÁ: "Ako som už spomenula, bolo to práve mladý vedec, ktorý pôsobí v Amerike a ktorý teda
bol ochotný nám povedať niečo zaujímavé a robí teda pre NASA, bolo to z oblasti astrofyziky, pán WERNER,
ale boli to aj ďalší známi a významní vedci, ktorí, trebárs bolo to z oblasti, ja neviem, Alzheimerovej choroby pán
profesor NOVÁK a z oblasti iných vedných a teda aj medicínskych oblastí."
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Ján LEŠUNDÁK: "Ďakujem, že ste prišli do štúdia TA3. O popularizácii vedy a techniky sme sa rozprávali s
pani Andreou PUTALOVOU. Ďakujem pekne ešte raz."
Andrea PUTALOVÁ: "Ďakujem aj ja."
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