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Jana ZVALOVÁ, moderátorka:
"Veda nie je nuda. Odkazujú deťom petržalská samospráva a Slovenská akadémia vied.
Spoločne pripravili unikátny projekt. Sériu deviatich prednášok pre základné školy. Vedecké kapacity
tak malým Petržalčanom vysvetlia, prečo vzniká zemetrasenie, ako funguje ekonomika, či ako vznikla
Petržalka. Na prvej prednáške bol aj Michal KATUŠKA."
Michal KATUŠKA, redaktor:
"Petržalská super škola, projekt, ktorý má povzbudiť mladé talenty a prehĺbiť v nich záujem
o vedu a vedeckú prácu, začal svoj účel napĺňať ešte pred prvou prednáškou o zemetraseniach."
DETI:
"Ja viem to bude aj o sopkách tam bude. Tak mňa budú zaujímať tie sopky. Jak sa pohybujú tie
dosky. Že ako vznikajú zemetrasenia a tak."
Michal KATUŠKA: "Či by si vedeli predstaviť pracovať ako vedci, odpovedala väčšina detí kladne.
Iných sa pokúsia presvedčiť prednášajúci odborníci. Napríklad tohto žiaka. Aj v budúcnosti by si sa
chcel tomu venovať?"
ŽIAK:
"No možno aj hej, ale mňa zaujíma skôr futbal."
Michal KATUŠKA:
"Prvú prednášku viedol profesor Peter MOCO z Katedry astronómie, fyziky zeme a meteorológie
UK. Uvažovaním o zemetrasení v Petržalke prítomných aj trochu vystrašil."
Peter MOCO:
"Súčasník na Slovensku si myslí, že na Slovensku nemáme problémy so zemetrasením: Ale pozor,
my sme mali štyri zemetrasenia, ktoré zabíjali. Ak prišlo zajtra, nebolo by to nič prekvapujúce. Na
území Petržalky sa môžu dosť výrazne prejaviť zemetrasenia."
Michal KATUŠKA:
"Neskôr však plénum upokojil, že môže ísť o slabé otrasy zo vzdialených epicentier. Túto
i nasledujúcich osem ďalších prednášok spoluorganizuje Slovenská akadémia vied. Jej predseda
Jaromír PASTOREK."
Jaromír PASTOREK:
"Veda musí byť nosnou silou do budúcna. Každá inštitúcia, ktorá sa nestará o svoj dorast, speje
k zániku. Našou úlohou je, aby sme mali čo najviac kvalitných mladých vedeckých pracovníkov."
Michal KATUŠKA:
"Do projektu je zapojených jedenásť petržalských základných škôl. Petržalský starosta
Vladimír BAJAN."
Vladimír BAJAN:
"Aby sme tým deťom trošku priblížili chémiu, fyziku, matematiku, aby sa jej prestali báť, alebo aby
našli k tomu nejaký vzťah či geografie, alebo dejepisu."
Michal KATUŠKA:
"Ak bude mať petržalská super škola úspech medzi najmenšími školákmi, budúci rok do projektu
zapoja aj stredné školy na jej území."

