
Nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou 
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského 
v Bratislave a ďalšími školami a inštitúciami usporiada dňa 
14. 9. 2016 v Bratislave 1. ročník Vedeckého veľtrhu na ná-
mestí NC Eurovea. Oficiálne otvorenie veľtrhu sa predpokla-
dá o 9:30 hod. uprostred areálu podujatia. Podujatie bude tr-
vať až do neskorých popoludňajších hodín. Ďalšie informácie 
nájdete na webovej stránke www.vedeckyveltrh.sk.

Vedecký veľtrh prináša celodenný zábavný program pre 
deti a mládež, v rámci ktorého budú rôzne oblasti vedy a vý-
skumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Je 
určený najmä pre deti školského veku (6 – 18 rokov) a pre ich 
rodičov a zameraný na povzbudenie záujmu slovenskej mlá-
deže o význam vedy v každodennom živote a prípadnú budú-
cu kariéru vo vedeckých odboroch. Okrem toho, že sa účast-
níci budú môcť zapojiť do rôznych pokusov a vedeckých 
hier, je pripravený pútavý program, ktorý bude zaujímavý aj 
pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť.

Patrónom 1. vedeckého veľtrhu v Bratislave je prof. 
RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadé-
mie vied.

Cieľ	Vedeckého	veľtrhu

Organizátori veľtrhu si stanovili za cieľ hravou formou pri-
blížiť vedu študentom a žiakom základných a stredných škôl, 
ale i zvedavým dospelým. Vysoké a stredné školy, vedecké 
ústavy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, 
ktoré sa veľtrhu zúčastnia, sa vo svojich stánkoch pokúsia 
ukázať, že veda je všade okolo nás a že je potrebná v každo-
dennom živote. Návštevníci si budú môcť niektoré pokusy 
sami vyskúšať alebo si overiť svoje schopnosti a znalosti 
v súťažných kvízoch.

„Je veľmi dôležité podporovať vedecký potenciál v deťoch 
už od útleho detstva. Veda je veľmi perspektívna disciplína. 
Vďaka skorému podchyteniu talentov môže byť veľa šikov-

ných ľudí prínosom pre Slovensko, a zároveň preraziť na glo-
bálnej úrovni,“ – povedal prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., 
dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Účastníci sa už teraz môžu tešiť napríklad na rôzne ukážky 
z oblasti robotiky a elektrotechniky, ktoré bude prezentovať 
napríklad Stredná odborná škola v Starej Turej či Stredná 
priemyselná škola v Trnave. Zaujímavosťou budú aj pokusy 
v prenosnom chemickom laboratóriu Strednej odbornej školy 
v Hlohovci. Na svoje si 
prídu aj návštevníci, ktorí 
sa zaujímajú o astronó-
miu. Na veľtrhu sa totiž 
zúčastní Astronomický 
klub z Bratislavy a Mo-
bilné planetárium z Pra-
hy.

V susednej Českej re-
publike sa minulý rok ko-
nal jeho 3. ročník pod ná-
zvom Vědecký jarmark. 
Posledný vedecký veľtrh 
v Prahe navštívilo viac 
ako 13 000 účastníkov. 

Chcete	vystavovať	na	1.	Vedeckom	veľtrhu?
● Viete predviesť zaujímavé experimenty alebo pokusy?
● Chcete predstaviť a odprezentovať nie celkom bežné pos-

tupy na dosiahnutie zaujímavého výskumného cieľa?
● Môžete sa podeliť s ostatnými o zaujímavé skúsenosti 

a činnosti spojené s vedou?
Zúčastnite sa aktívne vedeckého veľtrhu a staňte sa súčas-

ťou tejto akcie. Záujmové organizácie, združenia a kluby 
môžu vystavovať bezplatne. 

Organizátorov môžete kontaktovať vyplnením formulára 
na stránke: www.vedeckyveltrh.sk (časť „Prezentujúci“) alebo 
e-mailom na adrese: dmarekova@vedanasbavi.sk.

Predstavujeme

vedecký veĽTrh prvýkráT na slovensku

VSTUP  
ZDARMA

14. septembra 2016
od 8.30 do 17.30

Miesto konania: námestie Eurovea

www.vedeckyveltrh.sk
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