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POZVÁNKA 
 

 

Festival vedeckých filmov priblíži vedu pre budúcnosť 

 

 

Veda pre budúcnosť je mottom tohtoročného Festivalu vedeckých filmov. Priaznivci vedy a 

vedecko-populárnych filmov sa tentokrát dozvedia, v čom nám veda môže zabezpečiť 

priaznivejšiu budúcnosť v jednotlivých oblastiach života. Aj na tomto, v poradí už štvrtom 

ročníku podujatia, bude v popredí práve slovenská veda.  

 

 

Festival vedeckých filmov 2017 sa bude tentokrát konať 29. – 31. mája 2017, v priestoroch Centra 

vedecko-technických informácií SR. Tešiť sa môžete na filmy zo slovenskej produkcie, ale aj na 

diskusie s poprednými slovenskými vedcami a vedkyňami. Festival bude rozdelený do troch 

tematických dní. V pondelok sa budeme venovať novým výzvam v oblasti molekulárnej biomedicíny 

s dôrazom na Biotechnológie v medicíne. Hosťami tohto tematického dňa budú doc. RNDr. MUDr. 

Ing. Peter Celec, DrSc. MPH a RNDr. Ľubomíra Tóthová, PhD. z Ústavu molekulárnej 

biomedicíny LF UK v Bratislave.  

 

Druhý deň bude patriť Matematike a budeme sa zamýšľať nad tým, prečo vlastne potrebujeme 

v živote matematiku a či je vôbec možný život bez nej. Diskutovať o tom budú prof. RNDr. Pavol 

Brunovský, DrSc. a prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. z Fakulty matematiky, fyziky 

a informatiky UK a Doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc. zo Strojníckej fakulty STU v Bratislave.  

 

Na tretí deň sa zameriame na oblasť energetiky, najmä na Ekológiu v energetike s dôrazom na zdroje 

energie budúcnosti. Hosťami tohto tematického dňa budú prof. Ing. Vladimír Slugeň,  DrSc. z  

Fakulty elektrotechniky a informatiky STU, prof. Ing. Ľubomír Šoóš, PhD. zo Strojníckej fakulty 

STU a RNDr. Pavol Faško, PhD. zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. 

 

V rámci záverečného premietania, ktoré sa uskutoční 31. 5. 2017 o 17:00 hod., odvysielame unikátny 

zahraničný dokumentárny film Príbeh lesa dvojice autorov Jacques Perrin a Jacques Cluzaud. Po 

premietaní bude nasledovať diskusia s odborníkmi, zoológom Mgr. Marekom Semelbauerom, PhD. 

z Ústavu zoológie SAV, botanikom RNDr. Pavlom Mereďom, PhD. z Centra biológie rastlín 

a biodiverzity SAV a lesníkom a filmárom Karolom Kaliským. 

 

Organizátorom Festivalu vedeckých filmov je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky 

v spoločnosti pri CVTI SR. Partnermi podujatia sú Science.sk, Startitup.sk, portál 

www.vedanadosah.sk a časopis Quark.   

 

 

 

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

 
 
                                    
 
Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

tel: 02/59 374 253, tlacove@minedu.sk. 

 

Kontakt pre médiá – Centrum vedecko-technických informácií SR: 

Eva Vašková, tel.: 02/ 69 253 113, eva.vaskova@cvtisr.sk 

http://www.cvtisr.sk/
http://www.fvf.cvtisr.sk/
mailto:tlacove@minedu.sk
mailto:eva.vaskova@cvtisr.sk

