
 
 

Európska noc výskumníkov 2017 
Program prednášok v Lab.cafe, Námestie SNP 25 

 
15:30 - Má Bratislava pamäť?  
Prezentujúci: Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v 
Bratislave  
 
16:30 - Elektrónová mikroskopia ako inšpirácia pre dizajn  
Prezentujúci: RNDr. Marta Novotová, CSc. a Mgr.art. Martin Baláž, ArtD., Ing. Ivo Vávra, CSc. Centrum 
biovied, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV a Ústav dizajnu, Fakulta architektúry, STU 
 
17:30 - Vplyv kofeínu na činnosť mozgu  
Prezentujúci: Martin Pekarčík, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 
18:15 - Všeobecný prierez translatológiou  
Prezentujúci: Silvia Ružičková 
 
19:00 - Z kartotéky utajovaných skutočností. Pôsobenie komunistickej cenzúry na prelome 50. a 60. 
rokov. 
Prezentujúci: Marína Zavacká, Historický ústav SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
15:30 - Má Bratislava pamäť?  
Prezentujúci: Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského v 
Bratislave  
 

Obsah prednášky: 
Digitalizácia umožňuje nové prístupy k bádaniu o dejinách miest. Vďaka pamäťovým portálom 
môžete zistiť nielen to, ako vyzerali panovníci, či čo písali v listinách, ale často aj to, kde býval Váš 
dedko, alebo ako vyzerala základná škola, kam chodila Vaša mama. Predstavíme si, čo dokáže 
takýto portál zameraný na dejiny Bratislavy a interaktívne si ho niektorí z Vás vyskúšajú. 
 
Profil prednášajúceho: 
Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. - Docent na Univerzite Komenského, absolvoval okrem 
domovskej fakulty aj štúdium na Univerzite vo Viedni, špecializuje sa na stredoveké dejiny (najmä 
dejiny písomnej kultúry a miest). Inicioval vytvorenie pamäťového portálu pre dejiny mesta 
Bratislavy www.PamMap.sk. Autor vedeckých textov publikovaných v 8 krajinách, zástupca 
Slovenska v 3 svetových historických grémiách. 

 
16:30 - Elektrónová mikroskopia ako inšpirácia pre dizajn  
Prezentujúci: RNDr. Marta Novotová, CSc. a Mgr.art. Martin Baláž, ArtD., Ing. Ivo Vávra, CSc. Centrum 
biovied, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, SAV a Ústav dizajnu, Fakulta architektúry, STU 



Obsah prednášky: 
Prírodu vnímame väčšinou v takých rozmeroch, ktoré nám umožňujú vnímať naše oči. Ak máme 
príležitosť, môžeme pozorovať drobné časti rastlín alebo živočíchov pomocou lupy alebo optického 
mikroskopu. Dokonca potom objavujeme nové štruktúry a obdivujeme dokonalosť a krásu, ako aj 
funkčnosť. Človek nemusí byť vedcom ani umelcom, aby bol naplnený úžasom pri sledovaní 
fantastických obrázkov, ktoré môžu poskytnúť pohľad na nové, predtým neviditeľné svety. Sú to 
svety plné tajomstva, vzrušujúcej krásy, fantastických tvarov a štruktúr. Ich podstatou je krása, 
harmónia, poriadok a účelnosť. Existuje niekoľko rôznych typov elektrónovej mikroskopie, ktoré vo 
veľkej miere smerujú k štúdiu ultraštruktúry živých organizmov. Obraz spája mikroskopické vedy s 
umením a krásou a potvrdzuje vedomosti a dokonalosť stvorenia. Spoločne prezentujeme možnosť 
využitia vybraných mikrosnímkov v dizajne zvýraznením estetického efektu. Vyskúšajte si to s nami. 
 
Profily prednášajúcich: 
RNDr. Marta Novotová, CSc. 
Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky 
Absolventka Univerzity Komenského v Bratislave 
Oblasť výskumu: Bunková biológia. Laboratórium je špecializované na charakterizáciu adaptačných 
zmien cytoarchitektúry buniek živočíšnych tkanív na fyziologickú a patologickú záťaž. Využíva 
metódy elektrónovej mikroskopie a obrazovej analýzy na definovenie zmien v interakcii 
vnútrobunkových organel.  
 
Mgr.art. Martin Baláž, ArtD.,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu 
Absolvent doktorandského štúdia na FA STU a magisterského štúdia na VŠVU 
Zameranie: Dizajnér a pedagóg v odbore priemyselný dizajn a transportdizajn. Autor projektu 
dizajnerskakresba.sk a vedúci dizajnérskeho ateliéru FAST 
 
Ing. Ivo Vávra, CSc. 
Bývalý pracovník - Elektrotechnický ústav SAV 
Absolvent Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave 
Oblasti odborného záujmu: Fyzika tenkých vrstiev, vákuová fyzika, mikroštruktúra materiálov, 
nanotechnológia, nanočastice v mikroorganizmoch 

 
17:30 - Vplyv kofeínu na činnosť mozgu  
Prezentujúci: Martin Pekarčík, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 

Obsah prednášky: 
Prednáška venovaná vyhľadávanej téme, ako vplýva kofeín na mozog človeka, presnejšie na pamäť. 
 
Profil prednášajúceho: 
Martin Pekarčík, 21 rokov, študent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, vo voľnom čase sa 
rád venuje: horolezectvu, hokeju, sledovaniu odborných diskusií, čítaniu vedeckých publikácií, 
čítaniu kníh... 

 
18:15 - Všeobecný prierez translatológiou  
Prezentujúci: Silvia Ružičková 
 

Obsah prednášky: 
Prednáška pokryje definíciu a dejiny translatológie, najvýznamnejšie aspekty umeleckého a 
odborného prekladu, základy postupu prekladania, postavenie prekladu v slovenskom prostredí. 
 



Profil prednášajúcej: 
Silvia Ružičková - prekladateľka na voľnej nohe, v roku 2009 absolvovala magisterské štúdium v 
odbore prekladateľstvo / tlmočníctvo, špecializácia anglický a taliansky jazyk na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa aj literárnovednému výskumu. 

 
19:00 - Z kartotéky utajovaných skutočností. Pôsobenie komunistickej cenzúry na prelome 50. a 60. 
rokov. 
Prezentujúci: Marína Zavacká, Historický ústav SAV a Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
 

Obsah prednášky: 
Prednáška priblíži každodennú prax bratislavskej Správy tlačového dozoru na prelome 50. a 60. 
rokov minulého storočia.  
 
Profil prednášajúcej: 
Marína Zavacká - historička, vedecká pracovníčka Historického ústavu SAV. Venuje sa dejinám 
propagandy a širšieho kontextu budovania režimových lojalít v Európe 20. storočia. K príbuzným 
témam vedie semináre na katedrách histórie a rusistiky FiF UK. 


