V pondelok sa začína Týždeň vedy a techniky
(06.11.2014; www.itnews.sk; biznis, , s. -; Redakcia)

Viac ako 300 sprievodných akcií pre širokú aj odbornú verejnosť, ktoré majú spopularizovať vedu, bude
súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Tohtoročný 11. ročník podujatia sa začne v pondelok 10.
novembra. „Jeho cieľom je meniť pohľad širokej verejnosti na vedu“, uviedol na dnešnom brífingu minister
školstva, vedy, výskumu a športu Peter Pellegrini.
Minister zároveň očakáva prínos podujatia aj v tom, že podnieti mladých ľudí, aby sa zaujímali o vedu a
vyberali si na svoje štúdium aj vedecké odbory a nezameriavali sa iba na humanitné odbory. Ako dodal, už od
1. novembra môžu záujemcovia navštíviť v bratislavskom obchodnom centre Avion výstavu Wireless world bezdrôtový svet, čo je výstava vynálezov Jozefa Murgaša.
Organizátorom niekoľkých akcií v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku je aj Centrum
vedecko-technických informácií SR (CVTI). Ako dnes povedal generálny riaditeľ CVTI Ján Turňa, Národné
centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI pripravuje napríklad podujatie s názvom
Veda netradične. Dvojdňové podujatie sa začína 10. novembra a jeho cieľom je popularizovať vedu a techniku
prezentáciou rôznych experimentov a exponátov. Návštevníci podujatia sa tiež môžu tešiť na Festival
vedeckých filmov.
Na podujatia pozýva aj Jakub Kapuš zo Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity, ktoré sa zaoberá
vývojom prvej slovenskej družice. Projekt robia už približne dva roky, v prvej polovici roka 2015 chcú dokončiť
hardvér družice, ktorá by mala ísť následne na testy. Organizácia bude mať svoj stánok v budove CVTI, kde
budú vedci prezentovať vývojové modely a hovoriť o technickom riešení modelu družice.
Do organizácie podujatí sa zapája každoročne tiež Slovenská akadémia vied. Ako dnes uviedol organizátor
sprievodných podujatí Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak, tento rok sa zapojilo do organizácie podujatí
47 pracovísk z rôznych vedných odborov.
Ústav ekológie lesa organizuje prehliadku Arboréta Mlyňany, Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici
organizuje prednášky a nočné pozorovania oblohy, Ústav merania SAV organizuje laboratórium v lese na
zachytávanie nízkofrekvenčných signálov, Ústav slovenskej literatúry SAV ľuďom priblíži, ako sa o slovenskej
literatúre učili v 19. storočí a Ekonomický ústav SAV bude organizovať prednášky o problémoch slovenskej a
svetovej politiky. Podujatia budú v mestách, kde sídlia jednotlivé ústavy a organizácie SAV, čiže okrem
Bratislavy aj v Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici, vo Zvolene a v Tatranskej Lomnici.
Týždeň vedy a techniky na Slovensku organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci
s Centrom vedecko-technických informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v
spoločnosti.
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