INFORMÁCIA PRE MÉDIÁ

Už o pár dní odštartuje Týždeň vedy a techniky
V pondelok, 7. novembra 2016, slávnostne odštartuje trinásty ročník Týždňa vedy a techniky na
Slovensku, ktorý potrvá až do 13. novembra 2016. Návštevníci sa počas tohto týždňa môžu tešiť na
rôzne prednášky, súťaže, festivaly, workshopy a iné podujatia, vďaka ktorým budú mať možnosť
nahliadnuť do sveta vedy a techniky a oboznámiť sa s ním, v duchu motta „zaži vedu naživo“.
Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky sa uskutoční 7. novembra 2016 o 9.00 hod. na Bojnickej
3 v Bratislave v Zážitkovom centre vedy Aurelium. Zážitkové centrum vedy bude pri tejto príležitosti
prvýkrát oficiálne predstavené verejnosti. Otvorenie Týždňa vedy a Zážitkového centra vedy Aurelium
sa uskutoční za prítomnosti zástupcov vlády a predstaviteľov vedecko-výskumných inštitúcií.
V rámci tohto podujatia bude tiež predstavená nová podoba sochy Ceny za vedu a techniku. Zlatoplatinová plastika pretavená do skla z dielne umelca Achilleasa Sdoukosa symbolizuje celú škálu
vedných disciplín, ktoré spolupracujú a smerujú k jednému ušľachtilému cieľu. Hoci bude cena
predstavená verejnosti už 7. novembra 2016, významným osobnostiam slovenskej vedy a techniky
bude odovzdaná až 10. novembra 2016 na galavečere v priestoroch Incheba expo v Bratislave.
Osobnosti budú ocenené v kategóriách: osobnosť vedy a techniky; celoživotné zásluhy v oblasti vedy a
techniky; osobnosť vedy a techniky do 35 rokov; popularizátor vedy a vedecko-technický tím roka.
Vybrané podujatia pre verejnosť
Pre verejnosť je 8. novembra 2016 pripravené podujatie Utorok s chémiou, ktoré sa uskutoční
v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Predpoludním bude na tému Chémia lásky
prednášať doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. Na popoludňajšej prednáške porozprávajú o Symbióze
chémie a umenia doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a doc. Danica Stojkovičová.
V rámci TVT 2016 bola taktiež vyhlásená Výtvarná súťaž na tému umelecké stvárnenie „Stroja času“ a
Fotografická súťaž na tému „Veda pod mikroskopom“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oboch súťaží
sa uskutoční 10. novembra 2016 o 11.00 hod. v priestoroch bratislavského výstaviska Incheba.
„Zažiť vedu naživo“ môžu návštevníci na podujatí Veda netradične. Pre verejnosť bude pripravených
množstvo interaktívnych stánkov ponúkajúcich zaujímavé experimenty a exponáty. Tešiť sa môžu na
stánky Keď sa bunka zblázni..., Plasma je COOL, Archeológia – moderná veda či na Mobilné
planetárium. V rovnakom termíne je pripravená prehliadka bádateľských projektov študentov
stredných škôl so záujmom o vedu a techniku v rámci Festivalu vedy a techniky AMAVET. Obe
podujatia sa uskutočnia 10. – 11. novembra 2016 v priestoroch Incheba Expo Bratislava, v čase od
9.00 do 19.00 hod.
Viac informácií o Týždni vedy a techniky nájdete na www.tyzdenvedy.sk
Viac informácií o Zážitkovom centre vedy Aurelium nájdete na www.aurelium.sk

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom
pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť
Huawei.
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