
Podujatie Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014 sa 
uskutoční od 10. do 16. novembra 2014. V tomto čase sa 
budú po celom Slovensku konať zaujímavé prednášky, pre-
zentácie, výstavy, workshopy a iné aktivity, ktoré priblížia ši-
rokej verejnosti najnovšie poznatky z vedy a techniky. 

Hlavné podujatia Týždňa vedy a techniky organizuje Mi-
nisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-
publiky (MŠVVaŠ SR), Centrum vedecko-technických infor-
mácií SR a Národné centrum pre popularizáciu vedy a tech-
niky v spoločnosti. Sprievodné podujatia organizujú univer-
zity, Slovenská akadémia vied, organizácie výskumu a vývo-
ja, zväzy, združenia, ministerstvá, vyššie územné celky a ško-
ly na celom území SR. 

Týždeň plný vedy a techniky odštartuje 10. novembra 2014 
o 9.00 hod. v priestoroch Centra vedecko-technických infor-
mácií SR. Už prvý deň sa návštevníci môžu tešiť na mnoho 
zaujímavých podujatí. Medzi tie najzaujímavejšie určite pat-
rí Veda	netradične, ktorá sa uskutoční od 10. do 11. novem-
bra 2014. Na tomto podujatí budú netradičným spôsobom 
prezentované výsledky výskumu a vývoja organizácií a spo-
ločností, ktoré sa zaoberajú výskumno-vývojovou činnosťou.

Mladým a kreatívnym ľuďom je každoročne určená vý-
tvarná	a	fotografická	súťaž. Témou tohto ročníka je otázka 
Ako veda a technika zmenila môj život? Slávnostné vyhláse-
nie výsledkov a odovzdanie ocenení týchto súťaží sa usku-
toční taktiež v pondelok 10. 11. 2014.

Odbornú verejnosť určite zaujme konferencia PopVaT 
Day	2014, ktorá sa uskutoční v stredu 12. 11. 2014. Na kon-
ferencii sa budú neformálnym, netradičným či dokonca vtip-
ným spôsobom prezentovať popularizačné projekty a aktivi-
ty z oblasti vedy a techniky.

Štvrtok 13. 11. 2014 prinesie hlavné podujatie Týždňa vedy 
a techniky – národnú konferenciu na tému IKT a interneto-
vá ekonomika v kontexte vedy a techniky pre rozvoj hospo-
dárstva a spoločnosti. Na konferenciu bude ďalej nadväzo-
vať workshop zameraný na prezentáciu aktivít MŠVVaŠ SR 
ako koordinátora prioritnej oblasti 7 – Znalostná spoločnosť, 
Stratégie Európskej únie pre Dunajský región. Štvrtok nako-
niec vyvrcholí odovzdávaním Ceny	 za	 vedu	 a	 techniku. 
Ocenení budú vedeckovýskumní pracovníci za ich prínosy 
v oblasti vedy, techniky a inovácií v kategóriách Osobnosť 
vedy a techniky, Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techni-
ky, Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, Popularizátor 
vedy a Vedecko-technický tím roka.

Nielen nadšencom fyziky je určené podujatie Piatok s fyzi-
kou. Návštevníci si budú môcť 14. 11. 2014 vypočuť zaují-
mavé prednášky zamerané na popularizáciu fyziky. 

Nie je pochýb o tom, že Týždeň vedy a techniky 2014 je na-
bitý zaujímavými podujatiami, ktoré stojí za to vidieť. Verej-
nosť sa môže tešiť aj na Festival	vedy	a	techniky	– celoštát-
nu súťaž bádateľských projektov mladých ľudí so záujmom 
o vedu a techniku, ktorú organizuje AMAVET, n. o. Festival 
sa uskutoční na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave od 13. 11. do 15. 11. 2014. 

Filmovým a vedeckým nadšencom je určený Festival ve-
deckých	filmov, prehliadka filmov s tematikou vedy, techni-
ky, výskumu a vývoja. Festival sa začne 12. 11. 2014 
v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave a trvať 
bude do soboty 15. 11. 2014, kedy budú vyhodnotené vyhlá-
sené súťaže – súťaž o najlepší film s dĺžkou do troch minút 
pre mladých ľudí na tému Veda a technika – Minulosť, prí-
tomnosť a budúcnosť a súťaž pre médiá o najlepšiu reportáž 
o slovenskej vede a technike. 

Záujemcom o vývoj komunikačných technológií, ako aj ši-
rokej verejnosti, je určená výstava Wireless	World	 –	bez-
drôtový	svet s podnázvom Jozef	Murgaš	–	bezdrôtová	te-
legrafia,	rádio,	mobilná	komunikácia, ktorá bude prístupná 
verejnosti od 1. 11. do 14. 11. 2014 v Bratislave v obchodnom 
centre AVION.

Viac informácií o hlavných, ako aj sprievodných poduja-
tiach nájdete na www.tyzdenvedy.sk. Tešíme sa na vašu náv-
števu!
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