
  

 

 

O tradičnú Vedeckú kaviareň CVTI SR v apríli záujemcovia neprídu. Zverejnená bude cez 
YouTube kanál.  

Každý mesiac sa CVTI SR, formou dobre známej Vedeckej kaviarne, snaží priniesť pútavú 
tému, na ktorú reagujú slovenskí vedci, technológovia či inovátori. Aktuálna situácia tieto 
spoločné stretnutia odborníkov s publikom nedovoľuje. Napriek tomu verejnosť o 
svoj obľúbený formát ani v súčasnej situácii nepríde.   

Aprílová vedecká kaviareň sa bude mimoriadne konať bez prítomnosti publika. Už teraz však môžete 
zasielať svoje otázky k téme prostredníctvom udalosti na Facebook-u. „Otázky môže verejnosť 
zasielať do 15. apríla 2020. Z otázok budeme následne vyberať podľa kapacitných možností hosťa,“ 
upresňujú z Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR (NCP VaT pri 
CVTI SR).  

Ako ďalej dodávajú, všetky potrebné informácie k podujatiu sú dostupné webovej stránke NCP VaT v 
sekcii Veda v CENTRE a na sociálnej sieti Facebook. 

„Chceli sme touto cestou, aby záujemcovia o náš formát podujatí, ani v tejto komplikovanej situácii 
neprišli a mohli si ju vychutnať z pohodlia domova. Miestom stretnutia nebude tentokrát budova CVTI 
SR na Lamačskej v Bratislave, ale v podstate kapacitne oveľa širší priestor – náš YouTube CVTI SR - 
Veda v CENTRE,“ dopĺňajú z NCP VaT.  

Tému, ktorú NPC VaT v apríli ponúkne sa týka mozgu a starnutia. Docent MVDr. Norbert Žilka, DrSc. z 
Neuroimunologického ústavu SAV bude odpovedať na otázky súvisiace konkrétne s témou: Aká je 
exspiračná doba ľudského mozgu? Odvrátená tvár starnutia. 

„V prednáške si napríklad vysvetlíme čo je demencia a aj to, ako jej môžeme uniknúť. Príčinu demencie 
poznáme len čiastočne, ale máme čoraz viac informácií o potenciálnych páchateľoch. Prielom v 
zobrazovaní chorobných zmien v priamom prenose nám umožňuje sledovať vznik ochorenia už v 
predklinických fázach demencie, takže sme schopní predpovedať, u koho sa časom ochorenie môže 
prejaviť.“ uzatvárajú z NCP VaT CVTI SR. 

Podobnou formou, ako aprílová Vedecká kaviareň, sa plánuje realizovať aj podujatie určené najmä 
žiakom a študentom – Vedecká cukráreň. Všetky informácie k podujatiam vrátane termínov nájdu 
záujemcovia na nižšie uvedených odkazoch.  

Dôležité odkazy: 
NPC VaT, sekcia Veda v CENTRE 
udalosť na Facebook-u 
YouTube CVTI SR - Veda v CENTRE 
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