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Cena za vedu a techniku 
 

 

Kategória:       Popularizátor vedy           

 

 Laureát:  PaedDr. Jozef Beňuška, PhD. 

 

Odborník v oblasti:  Teória vyučovania fyziky 

 

Pracovisko:   Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha  

Malá hora 3  

036 01 Martin 

      

 

Ocenenie sa udeľuje za:   
Založenie Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine a 

dlhoročnú popularizačnú činnosť v oblasti prírodných vied medzi mládežou. 

 

LAUDATIO: 
PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., sa venuje využívaniu informačných a komunikačných 

technológií vo vyučovacom procese a popularizácii experimentálnej činnosti v prírodných 

vedách na základnej a strednej škole. Jeho prelomovou prácou bola Digitálna učebnica fyziky, 

ktorá obsahuje komplexne spracované učivo základnej a strednej školy formou výučbových 

prezentácií. V roku 2005 za ňu získal mimoriadne ocenenie Fyzikálno-pedagogickej sekcie 

Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. V roku 2006 bol spoluzakladateľom projektu 

Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Nosná myšlienka 

projektu je popularizovať prírodovedné vzdelávanie medzi žiakmi predškolského veku, 

základných a stredných škôl a laickou verejnosťou. Popularizačné prednášky sú založené na 

predvádzaní interaktívnych fyzikálnych experimentov a ich cieľom je ukázať, opísať a vysvetliť 

fyzikálne javy, s ktorými sa stretávame v bežnom živote. Nemalý dosah Centra popularizácie 

fyziky dokazuje priemerná ročná návštevnosť 3 000 účastníkov, medzi ktorými sú i opakované 

návštevy učiteľov fyziky z Česka. PaedDr. Jozef Beňuška, PhD., je od roku 2003 hlavným 

organizátorom odborno-didaktického seminára Vanovičove dni, ktorý sa  organizuje bez 

prerušenia už 50 rokov a je určený pre učiteľov fyziky základných a stredných škôl. Ocenený 

spolupracuje so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou pri organizovaní Národného festivalu 

fyziky - konferencie venovanej problematike fyzikálneho vzdelávania, popularizácie fyziky a 

skvalitneniu výučby fyziky na všetkých typoch škôl. Je držiteľom viacerých ocenení a 

v súčasnosti tvorcom a realizátorom projektov ako Veríte, že fyzika môže byť zábavná? My vám 

to dokážeme, Zážitkovou experimentálnou fyzikou k poznaniu a ďalších. 
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