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POZVÁNKA 

 

 

Druhý ročník Festivalu vedeckých filmov bude venovaný svetlu 

 

Nadšenci vedy a vedecko-populárnych filmov už po druhý raz uvidia množstvo zaujímavých 

filmov. Súčasťou festivalu budú aj rôzne prednášky či sprievodné podujatia. A keďže je rok 2015 

Medzinárodným rokom svetla, hlavnou témou tohto ročníka bude svetlo.  

Festival vedeckých filmov sa bude konať od 9. do 13. novembra v Bratislave. Ťahákom festivalu je 

premietanie filmu Light out!, ktorý bol v roku 2014 nominovaný na Canadian Screen Awards, ako 

najlepší vedecký dokumentárny snímok. Jeho autorom je kanadský režisér Michael McNamara, ktorý 

bude exkluzívnym hosťom festivalu.  

Hlavné premietanie sa uskutoční v priestoroch Divadla Malá scéna STU. Novinkou tento rok je, že 

premietanie sa rozšíri aj do UPéCé a do KC Dunaj. Navyše v KC Dunaj sa môžu návštevníci tešiť na 

zaujímavú interaktívnu prednášku o laseroch v podaní Dr. Dušana Chorváta.  

Tohtoročný Festival vedeckých filmov bude bohatý aj na sprievodný program. V priestoroch Divadla 

Malá scéna STU v Bratislave bude počas festivalu sprístupnená výstava „Otto Wichterle. Príbeh 

kontaktnej šošovky“ a zároveň  10. novembra o 9.00 hod. bude odvysielaný animovaný film, ktorý 

predstavuje dielo a osobnosť jedného z najväčších českých vynálezcov 20. storočia. Nasledovať bude 

prednáška Ing. Jiřího Micháleka, CSc., z Ústavu makromolekulárnej chémie AV ČR, na tému "Otto 

Wichterle: osobnosť, dielo a príbeh hydrogélových kontaktných šošoviek".  

Viac informácií o FVF nájdete na www.fvf.cvtisr.sk 

Organizátorom Festivalu vedeckých filmov je Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré je 

priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR. Festival sa koná v rámci 

Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015.  
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Monika Hucáková, mobil: 0915 835 841; monika.hucakova@minedu.sk  
Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR: 
Monika Vozárová, monika.vozarova@cvtisr.sk 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 
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