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1.

Prevádzkový čas knižnično-informačných služieb

výpožičné služby, čitateľské katalógy, vnútroštátna
medziknižničná služba, všeobecná študovňa, študovňa periodík
Pondelok:
Utorok-piatok:
Sobota:

11.00 – 19.00 hod.
8.00 – 19.00 hod.
9.00 – 15.00 hod.

2.

Študovňa špeciálnej literatúry

3.

Medzinárodná medziknižničná služba, informačné a rešeršné služby,
Kancelária Úradu pre publikácie – vydavateľstva EÚ
a knihárska dielňa

Informácie

Informácie

Pondelok-piatok:

9.00 – 18.00 hod.

Pondelok:
Utorok – piatok:

10.00 – 15.30 hod.
8.00 – 15.30 hod.

tel.: +421 2 69253 158, e-mail: info@cvtisr.sk

Národné centrum pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti

tel.: +421 2 69253 129, e-mail: ncpvat@cvtisr.sk
www.vedatechnika.sk

NÁRODNÉ CENTRUM
PRE POPULARIZÁCIU
VEDY A TECHNIKY
V SPOLOČNOSTI

popularizácia vedy a techniky
na celoslovenskej úrovni i voči zahraničiu



zvyšovanie prestíže vedeckých pracovníkov



podpora dialógu vedcov a širokej verejnosti



zvyšovanie záujmu mladých ľudí o vedu
a vedeckú kariéru



sprístupňovanie informácií o vede
prostredníctvom CIP VVI



posilnenie nástrojov masovej komunikácie
v oblasti popularizácie vedy
MHD – zastávka Patrónka
Autobus č.: 21, 22, 25, 30, 34, 37, 38, 63, 83, 92
Trolejbus č.: 212
Leták číslo: 45/0911

Kontakt:

Mgr. Andrea Putalová
vedúca NCP VaT

Tel: +421 2 69253 128
E-mail: andrea.putalova@cvtisr.sk

Oddelenie komunikácie
a propagácie




Organizuje podujatia popularizujúce vedu a techniku
v spoločnosti



Podporuje komunikáciu medzi odbornou a laickou verejnosťou
Propaguje podujatia v NCP VaT v médiách

Ťažiskové aktivity




VEDA V CENTRE

vedecká kaviareň, popularizujúca svet vedy a výskumu

stretnutie vedeckých osobností s odbornou i širokou
verejnosťou pri občerstvení

organizovanie podujatí v Bratislave, mimo Bratislavy
v spolupráci s univerzitami (Nitra, Banská Bystrica,
Prešov)






prezentácia aktuálnych tém z oblasti vedy a výskumu
pre mládež
neformálna diskusia popredných vedcov s mladými
ľuďmi pri občerstvení
organizovanie podujatí v Bratislave v spolupráci
s občianskym združením Mladí vedci Slovenska, o. z.
a v Košiciach, s Centrom voľného času















Konferencia o vzdelávaní k vede a technike
na stredných školách
Výtvarná a grafická súťaž
Národná konferencia
Slávnostné odovzdávanie ceny ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR za vedu a techniku
Festival vedy a techniky

Spektrum vedy – cyklus televíznych dokumentov o práci
a úspechoch slovenských vedcov, realizovaný v spolupráci so
SAV a RTVS
Diskusné rozhlasové relácie o vede a technike v RTVS

Výstavy o vede a technike – interaktívne a náučné výstavy
o vede a technike

Spolupráca s inými organizáciami popularizujúcimi vedu a
techniku na Slovensku
Spolupráca so zahraničím v oblasti popularizácie vedy a
techniky

Kontakt:
Mgr. Agáta Fisterová
Tel.:+421 2 69253 129
E-mail: ncpvat@cvtisr.sk






Údaje v databázach informačného systému od
roku 2000:

aktuálne výzvy na podávanie projektov

identifikácia viac ako 700 organizácií
z oblasti vedy a výskumu

charakteristika 6 500 riešených projektov

údaje o takmer 1 200 expertoch
zo všetkých vedných odborov

charakteristika viac ako 3 000 laboratórií
a zariadení slúžiacich vede a výskumu

hodnotenie spôsobilosti vykonávať výskum a
vývoj
Formuláre na zber dát do informačného
systému
Rubriky portálu:










Veda v SR
Veda v EÚ
Zdroje financovania
Výsledky projektov vedy a výskumu
Stimuly pre výskum a vývoj
Dotácie na vedecko-technické služby
Spolupráca SR s ESA
Pramene vedeckej literatúry
Odkazy na inštitúcie
Kontakt:
Ing. Danica Zendulková
Tel.:+ 421 2 69253 133
E-mail: danica.zendulkova@cvtisr.sk

Oddelenie elektronických
služieb
Centrálny informačný portál a informačný
systém pre výskum, vývoj a inovácie

komunikačný a informačný nástroj
popularizácie vedy a techniky

Sekcie portálu CIP VVI





spolupráca s MŠVVaŠ SR pri organizácií podujatí
Týždňa vedy a techniky na Slovensku


tvorbu informačného systému,
tvorbu centrálneho informačného
portálu

pravidelnú aktualizáciu informácií
a ich sprístupňovanie prostredníctvom
internetu.
prevádzkovateľ: CVTI SR





Týždeň vedy a techniky na Slovensku


Centrálny informačný portál a informačný
systém pre výskum, vývoj a inovácie

oficiálna vstupná brána k informáciám
o vede a výskume na Slovensku

zriaďovateľ a správca: Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR
MŠVVaŠ SR zodpovedá za:

Vedecká cukráreň


Oddelenie správy
a prevádzky portálu











Aktivity Národného centra pre popularizáciu
vedy a techniky v spoločnosti

popularizácia činnosti centra a
spolupracujúcich inštitúcií

živé online vysielanie z akcií

audio a videoarchív z podujatí NCP VaT
a relácií odvysielaných v médiách

fotoreportáže
Veda a spoločnosť





popularizácia vedy a techniky
mladá generácia a veda
ženy vo vede
etika vo vede

Aktéri na scéne popularizácie vedy
a techniky – katalóg organizácií v SR a EÚ

Vedecký kaleidoskop – e-noviny NCP VaT




priestor na zviditeľnenie slovenskej
vedeckej scény
rozhovory s osobnosťami vedy
reportáže z populárno-vedeckých akcií

Ocenenia – prehľad ocenení a video-medailóny
vybraných vedcov
Dynamické moduly portálu – katalóg
z podujatí a vzdelávacích aktivít

SciTech navigátor – katalóg vyše
730 bezplatných zdrojov internetu zo všetkých
oblastí vedy a techniky

SciTech blog – neformálny digitálny priestor pre
odborníkov, študentov i verejnosť
Kontakt:
Ing. Alena Oravcová
Tel.: +421 2 69253 131
E-mail: alena.oravcova@cvtisr.sk

