
FestiVal VedecKých FilMoV
Festival	 vedeckých	 filmov	 je	 jed-
nou z aktivít Centra vedecko-tech-
nických	 informácií	 SR	 zameraných	
na	 oblasť	 populárno-vedeckých	 fil-
mov.	Cieľom	 festivalu	 je	 predstaviť	
zaujímavé	témy	z	oblasti	prírodných,	
technických	 či	 humanitných	 vied	
a	 reagovať	 na	 aktuálny	 stav	 a	 naj-
novšie	trendy	doma,	ako	aj	v	zahra-
ničí.	Chce	ukázať	vedu	ako	atraktív-
nu,	dynamickú,	neustále	sa	rozvíjajúcu	oblasť	a	prezentovať	
zaujímavé	vedecko-populárne	filmy	a	televízne	relácie,	kto-
ré	svojím	stvárnením	približujú	vedu	širokému	a	rôznorodé-
mu publiku.
Festival	sa	tento	rok	uskutočnil	12.	–	15.	11.	2014	v	priesto-

roch	Divadla	Malá	scéna	STU	v	Bratislave.	Okrem	premie-
tania	 súťažných	 a	 nesúťažných	 filmov	 (GMO	OMG,	Tesla	
–	pán	bleskov,	Hawking)	taktiež	vytvoril	priestor	pre	disku-
siu	priaznivcov	a	záujemcov	o	vedu	s	vedcami	a	odborníkmi	
na	rôzne	témy.
Témou	tohto	ročníka	bola	Veda	a	technika	–	Minulosť,	prí-

tomnosť	 a	 budúcnosť.	 Súťažné	 príspevky	 súťažili	 v	 dvoch	
kategóriách	–	súťaži	pre	mladých	a	súťaži	o	najlepšiu	repor-
táž.	Dĺžka	príspevkov	nesmela	presiahnuť	tri	minúty.	Súťaž	
pre mladých bola rozdelená do troch kategórií:
•		1.	Deti	vo	veku	do	12	rokov,
•		2.	Mládež	vo	veku	od	13	do	18	rokov,
•		3.	Mladí	ľudia	vo	veku	od	19	do	30	rokov.
Víťazmi	sa	v	jednotlivých	kategóriách	stali:
•		Kategória	1:	Daniel	Mantič	a	Rastislav	Samsely:	Tajom-
stvo	bŕzd

•		Kategória	 2:	 Laura	 Kočanová	 a	 Ema	 Lavríková:	 PTP	
(predtým,	teraz,	potom)

•	 Kategória	 3:	 Danica	 Bubelínyová	 a	 Miroslav	 Jurčák:	
Kurníkšopa,	Watson!

Novinárom	bola	určená	Súťaž	o	najlepšiu	 reportáž	o	slo-
venskej	 vede	 a	 technike,	 ktorá	 bola	 odvysielaná	 v	 televízii	
v	období	od	1.	1.	2013	až	do	30.	9.	2014.	Zvíťazila	v	nej	re-
portáž	Moniky	Hucákovej	Záchrana	hraboša	severského	pa-
nónskeho,	ktorá	bola	odvysielaná	na	RTVS	na	Jednotke.
Nižšie	vám	prinášame	krátke	charakteristiky	jednotlivých	

víťazných	videí	a	ak	si	ich	budete	chcieť	pozrieť,	tak	na	našej	
webovej	stránke	nájdete	aj	priame	prepojenia	na	ne.

Kategória 3. Mladí ľudia vo veku od 19 do 30 rokov:
Danica Bubelínyová a Miroslav Jurčák:

Kurníkšopa, Watson!
Kurníkšopa, Watson! je krátky animovaný film, ktorý s nadhľadom 

a humorom opisuje dávne i nedávne udalosti, ktoré prispeli 
k súčasnému poznaniu ľudského genómu a poukazuje na možnosti, 

ktoré nám toto poznanie dáva.

Kategória 2. Mládež vo veku od 13 do 18 rokov:
Laura Kočanová a Ema Lavríková:

PTP (predtým, teraz, potom)
Žiačka základnej školy raz na hodine dejepisu, keď sa učili o prvom 
bicykli zaspí a prisnije sa jej sen o cyklistovi, ktorý cestuje časom. 

Z minulosti, až do budúcnosti. No zrazu, zazvoní školský zvonček na 
koniec vyučovania a žiačka odíde domov na svojom bicykli.

Súťaž o najlepšiu reportáž o vede a technike:
Monika Hucáková – RTVS, Jednotka: 

Záchrana hraboša severského panónskeho
Vzácny živočíšny druh žije už iba na území Slovenska.  

Ochranári aj biológovia z Univerzity Komenského nastavili  
pasce, aby zmapovali výskyt živočícha.

Kategória 1. Deti vo veku do 12 rokov:
Daniel Mantič a Rastislav Samsely:

Tajomstvo bŕzd
Stačí sa zamyslieť a technika nám v budúcnosti určite pomôže.
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