
Počas školského roka 2017/2018 vyjdú ešte štyri čísla časo-
pisu Mladý vedec. Cena jedného čísla je 2,52 € vrátane DPH, 
cena ročného predplatného je 10,08 € plus poštovné a balné. 
Celoročné predplatné časopisu ponúkame školám v mi-
moriadne zvýhodnenej cene vo výške 6,60 € vrátane DPH, 
pričom k objednávke pripočítame poštovné a balné podľa 
počtu odoberaných kusov. Pri väčších objednávkach za kaž-
dých 20 kusov pribalíme jeden časopis zdarma pre učiteľa. 
Tento spôsob zvýhodňuje veľké objednávky pred menšími, 
preto odporúčame objednávať časopis spoločne prostredníc-
tvom školy alebo rodičovského združenia.

V prípade, že chcete odoberať rôzne počty kusov z jednot-
livých čísel časopisu alebo chcete získať staršie čísla časopi-

su, prípadne si chcete objednať aj elektronickú verziu časopi-
su, uveďte to v objednávke. 

Vyplnený objednávkový formulár obsahujúci informácie 
o odberateľovi, jeho adrese, mene kontaktnej osoby, IČO, IČ 
DPH/DIČ a počte kusov nám zašlite na našu e‑mailovú ad-
resu predplatne@mladyvedec.sk alebo prostredníctvom vypl-
nením formulára na našej stránke. Po prijatí objednávky vám 
e‑mailom zašleme faktúru a po jej uhradení vám zašleme ča-
sopisy. 

Ďalšie informácie o objednávaní časopisu, aktuálne ceny 
poštovného a balného a objednávkový formulár nájdete na 
našej webovej stránke 

www.mladyvedec.sk/predplatne.html.

oBjednáVka časopisu na školský
rok 2017/2018

Veda nás baví, n. o., v spolupráci s Fakultou matematiky, 
fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratisla-
ve a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
usporiadalo dňa 14. 9. 2017 druhý ročník Vedeckého veľtr-
hu v Bratislave. 

Vedecký veľtrh priniesol celodenný zábavný program pre 
deti a mládež, v rámci ktorého sa predstavili rôzne oblasti 
vedy a výskumu prezentované zaujímavou a interaktívnou 
formou. Medzi viac ako päťdesiatimi vystavovateľmi mali 
svoje zastúpenie vysoké a stredné školy, vedecké ústavy, zá-
ujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry. 

Náš časopis bol jedným z mediálnych partnerov tohto 
podujatia, a tak sme tam nemohli chýbať. V našom stán-
ku ste si mohli pozrieť a vyskúšať niekoľko zaujímavých 
pokusov, najmä s balónmi, ako vidno aj na obrázkoch niž-
šie, objednať si časopis, zapojiť sa do súťaže a vyhrať roč-
né predplatné nášho časopisu či prelistovať si staršie čísla 
časopisu.

Ak ste tento rok toto podujatie nestihli navštíviť, určite 
príďte o rok a navštívte aj náš stánok, kde pre vás budeme 
mať opäť pripravený zaujímavý program.

Martin Hriňák

Vedecký Veľtrh 2017




