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TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

       V Bratislave, 29. septembra 2016 
 

Noc výskumníkov prinesie na Slovensko kúsok z minulosti aj z budúcnosti: Odfoť sa 
ako historická osobnosť alebo si vyskúšaj ovládanie inteligentného robota 
 
 
Jubilejný desiaty ročník festivalu vedy – Európska Noc výskumníkov 2016, najväčšie vedecko-
popularizačné podujatie na Slovensku, sa uskutoční 30.9.2016 v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, 
Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. Okrem desiatok ukážok praktického využitia výsledkov 
práce slovenských „mozgov“, bude v Košiciach lákadlom aj možnosť ovládať inteligentného robota 
alebo hra s magnetickou plastelínou. 
 
 Výročnú, už desiatu Noc výskumníkov 2016 si bude môcť verejnosť užiť 30. septembra 
v obchodnom centre Atrium Optima Košice. „Noc výskumníkov má ukázať, že aj v slovenských 
podmienkach sa dá robiť kvalitný výskum s praktickým využitím v priemysle, ale aj v bežnom 
živote,“ dodáva Petra Lipnická, predsedníčka Správnej rady o.z. Slovenská organizácia pre 
výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). Noc výskumníkov sa od svojho prvého ročníka stala 
najväčším vedecko-popularizačným podujatím nielen na Slovensku. 

Program Európskej noci výskumníkov v obchodnom centre Atrium Optima Košice vám 
prináša 70 stánkov, viac ako 170 vedcov a 6 prednášok. Súčasťou programu bude tiež hra s 
magnetickou plastelínou, magnetickou stavebnicou, demonštrácia magnetického ježka. Program 
zahŕňa aj ukážku jednoduchej izolácie DNA s použitím saponátu a snímanie odtlačkov prstov. Ako 
bonus sa budú môcť účastníci odfotiť ako historické osobnosti. Návštevníkov čaká program aj pod 
holým nebom, kde budú pozorovať objekty dennej a večernej oblohy pomocou astronomických 
ďalekohľadov. „Chceme ukázať verejnosti, že veda nie je nudná. Práve naopak, hoci vyžaduje veľa 
trpezlivosti, odhodlania a disciplíny, veda je naozaj okrem serióznej práce aj zábava,“ hovorí Petra 
Lipnická. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku a cieľom projektu je zvýšiť 
ich záujem o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.  

 
V šiestich mestách budú prezentovať slovenskí vedci výsledky ich práce a technológie, ale 

pre deti budú pripravené aj tvorivé aktivity. Minulý rok navštívilo festival viac ako 166-tisíc ľudí, 
ktorí mali možnosť vidieť v šiestich slovenských mestách viac ako 200 expozícií a 1000 vedcov. 

http://www.nocvyskumnikov.sk/
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„Sme najväčším podujatím aj v rámci Európskej noci výskumníkov a tento ročník bude ešte väčší 
ako minulý,“ dodáva Pavol Sabela, riaditeľ SOVVA.   

 
Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou 

Európskej komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť 
verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich motivuje 
k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a ako je možné 
výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. 
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