
Realizáciu výstavy v Bratislave podporili: 
 
Nadácia pre podporu občianskych 
aktivít z prostriedkov Phare  
pre mimovládny sektor v rámci kampane 
na podporu rozvoja vedecko - 
technologickej gramotnosti s orientáciou 
na udržateľný rozvoj  
 
Slovenská fyzikálna spoločnosť  
v rámci 5.rámcového programu 
Európskej únie "FYZIKA NA SCÉNE",  
pri príležitosti 10. výročia Projektu 
Slovenské centrum vedy pre všetkých 
SCHOLA LUDUS s cieľom zabezpečiť 
podmienky pre jeho realizáciu.  

 
Nad výstavou prijali záštitu  
minister kultúry SR Milan Kňažko  
a primátor Hlavného mesta Slovenskej 
republiky Jozef Moravčík. 
 
Ministerstvo kultúry SR zaradilo 
výstavu  
SCHOLA LUDUS: KVAPALINY  
v roku 1999 do kampane Rady 
Európy:  
Európa - spoločné dedičstvo. 
 
 

Na realizáciu výstavy ďalej prispeli: 

finančne 

 

- Hlavné mesto SR Bratislava 

- Štátny fond kultúry Pro Slovakia 

- Jednota slovenských matematikov 

a fyzikov 

- Slovnaft VÚRUP 

materiálne  

- Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity 

Komenského 

- Slovnaft VÚRUP, 

- Merck, spol. s r.o. 

- Palma Tumys, a.s. 

- Technické sklo, a.s. 

- Henkel Slovensko, s.r.o.  

- Grafobal, a.s. 

- Habasit, GmbH,  

- FaxCOPY a.s. 

- Grafis reklama, s.r.o. 

- RECAR, a.s. 

zapožičaním 

- PHILIPS Slovakia s.r.o. 

- Slovenský hydrometeorologický ústav  

- Geologický ústav Dionýza Štúra 

- Earth Resources 

- Vodohospodárska výstavba, š.p. 

- Mariner, spol. s r.o. 

- Grundfos, spol. s r.o.  

- Občianske združenie  

VEDECKÁ HRAČKA  

- CEIT s.r.o. 

odborne 

- Matematicko-fyzikálna fakulta  

Univerzity Komenského, 

- Prírodovedecká fakulta  

Univerzity Komenského, 

- Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice, 

- Slovenský hydrometeorologický ústav, 

- Geologický ústav Dionýza Štúra, 

- Slovenská poľnohospodárska a 

potravinová inšpekcia 

Nadácia SCHOLA LUDUS 
Projekt Slovenské centrum vedy  

pre všetkých  
____________________________________ 

 
 
 
 

POZVÁNKA 
pre predstaviteľov významných 

spoločností a médií 

 

 
 
 

na stretnutie k projektu  
verejno-prospešnej inštitúcie  

novej generácie: 
SCHOLA LUDUS  

Slovenské centrum vedy pre všetkých  
 

Stretnutie sa uskutoční 
na interaktívnej výstave 

SCHOLA LUDUS: 
KVAPALINY  

hra - veda - umenie - príroda  
 
 
 

26. októbra 2000 
o 18.00 hod. 

v Dome techniky ZSVTS Bratislava 
Škultétyho ulica 1 



Vážená pani / Vážený pán, 

 
dovoľujeme si pozvať Vás na stretnutie, 
ktoré organizujeme pre predstaviteľov 
významných spoločností a médií  
s cieľom predstaviť Vám projekt 
"Slovenské centrum vedy pre všetkých"  
a Vašim prostredníctvom pozvať Vašu 
spoločnosť k spoluúčasti na jeho 
realizácii. 
  
Slovenské centrum vedy pre všetkých sa 
má stať prestížnou kultúrno-zábavnou 
inštitúciou novej generácie pre 
celoživotné neformálne vzdelávanie, 
prispievajúcou k permanentnému rozvoju 
vedecko-technologickej gramotnosti 
najširšieho obyvateľstva. 
 
Stretnutie sa uskutoční v prostredí 
siedmej interaktívnej výstavy SCHOLA 
LUDUS. Výstava, pripravená prakticky bez 
dotácií štátu a dobrovoľníkmi, naznačuje 
možnosti projektu "Slovenské centrum 
vedy pre všetkých" vo vzdelávacom, 
kultúrnom, hospodárskom  
a ekonomickom kontexte, vrátane 
náväznosti na medzinárodné dopady  
pre Slovensko. 
 
S úctou 
 
 
 
 
 
 

     RNDr. Katarína Teplanová, CSc.,  
  riaditeľka Projektu a  zriaďovateľka  
       Nadácie SCHOLA LUDUS 

Stretnutie  nadväzuje na podujatia, ktoré sa 
konali, resp. budú konať na výstave: 
 
- zasadnutie Komisie pre mládež, vzdelanie a  
   šport Mestského zastupiteľstva (5.10.2000), 

-  seminár predstaviteľov vysokých škôl, vedy  
   a kultúry k naliehavosti rozvoja všeobecnej    
   vedecko - technologickej gramotnosti  
   vo vzťahu k vysokým školám, základnému 
   a aplikovanému výskumu (12.10.2000), 

- návšteva účastníkov celoštátnej konferencie  
   s medzinárodnou účasťou "Efektívnosť  
   výskumu  a vývoja" konanou pod záštitou 
   ministra školstva SR (25.10.2000). 
 

Atraktívne sprostredkovanie súčasných 
poznatkov najširšej verejnosti si vyžaduje 
vytvoriť efektívne komunikačné prostredie 
s vlastným materiálno-technickým, 
personálnym a mediálnym zázemím.  

Za tým účelom bol v roku 1990 iniciovaný 
Projekt "Slovenské centrum vedy pre 
všetkých", ktorý v roku 1993, a opakovane 
v roku 1995 zaradila Generálna konferencia 
UNESCO v Paríži medzi pilotné Projekty 
2000+ v strednej a východnej Európe. 

Na podporu projektu vznikla v marci 1991 
Nadácia SCHOLA LUDUS. 

Od roku 1992 pripravila Nadácia SCHOLA 
LUDUS sedem pôvodných interaktívnych 
výstav, ktoré mali 86 reinštalácií a spolu slúžili 
verejnosti viac než 3600 dní na Slovensku, 
v Českej republike i v Maďarsku. 

 
 

 

K výstave KVAPALINY 

Je prírode vlastný poriadok alebo chaos?  

Jadro výstavy tvorí 72 interaktívnych 
demonštrácií s pôvodnou vzdelávacou 
koncepciou ku komplexným dynamickým 
procesom, pripravené tiež ako pôvodný 
príspevok k alternatívnej koncepcii výučby 
najmä fyziky, chémie a ekológie. 
Východiskom sú praktické skúsenosti a 
akceptovanie záujmu učiaceho sa. Cieľom je 
motivácia k poznávaniu prírody, rozvoj 
samostatnej inovačnej invencie a uvedomelej 
osobnej zodpovednosti adresátov.  

Vo všedný deň navštívi výstavu okolo 300-500 
návštevníkov, prevažne žiakov a študentov. 
Víkendy patria najmä rodinám. 

Výstavu mediálne podporujú 

- Denník SME, 

- Slovenský rozhlas - Rádio REGINA, 

- BIS - Bratislavská informačná služba 

__________________________________ 

Výstava je sprístupnená verejnosti 
od 22.augusta do 28.októbra 2000 
na ploche 1200 m2 

pondelok-piatok 8.00-18.00 hod.; 
sobota,nedeľa,sviatok 11.00-18.00 hod. 

__________________________________ 

Kontaktná adresa: 

    SCHOLA LUDUS,  
    Matematicko-fyzikálna fakulta UK, 
    Mlynská dolina F2, 
    842 48 Bratislava 4 
    Telefón: 6542 4335, 6029 5235 
    Fax::  6542 4335, 6542 4882 
    e-mail: schola@fmph.uniba.sk 



 Návratka 
 
Zúčastním sa stretnutia predstaviteľov 
významných spoločností a médií 
konaného 26.10.2000  o 18.00 hod.  
v Dome techniky ZSVTS Bratislava 
 
Názov spoločnosti: 
 
 
Meno účastníka: 
 
 
Funkcia: 
 
 
 
Kontaktná adresa: 
 
 
 
 
 
 
Telefón: 
 
 
e-mail: 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Návratku prosíme zaslať do 25.októbra 2000 
na adresu SCHOLA LUDUS  

e-mail: schola@fmph.uniba.sk 

 

 


