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Festival vedeckých filmov po prvýkrát na Slovensku 

 
 
V rámci Týždňa vedy a techniky začíname novú tradíciu. Po prvýkrát sa na Slovensku uskutoční Festival 
vedeckých filmov – FVF 2014, a to v dňoch od 12. do 15. novembra 2014 v priestoroch Divadla Malá scéna STU v 
Bratislave. Festival organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Národné centrum pre 
popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR (NCP VaT). Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
 
Jeho cieľom je ukázať vedu ako atraktívnu, dynamickú a neustále sa rozvíjajúcu oblasť a predstaviť zaujímavé 
témy z oblasti prírodných, technických či humanitných vied. Snahou organizátorov je taktiež reagovať na aktuálny 
stav a najnovšie trendy doma aj v zahraničí.  
 
Návštevníci festivalu sa môžu tešiť na zaujímavé vedecko-populárne filmy Hawking, Tesla: Master of lightning  či 
na filmy OMG/GMO, Klimatická zmena a potravinová bezpečnosť alebo film Ako nakŕmiť mestá? – Výzva pre 
budúcnosť, ktoré sa zaoberajú súčasnými celospoločenskými otázkami. Okrem filmov budú na festivale 
prezentované aj televízne relácie, ktoré svojím stvárnením približujú vedu širokému a rôznorodému publiku. 
Premietať sa budú napríklad aj televízne dokumenty z cyklu Spektrum vedy či videomedailóny Portréty vedcov.  
 
Počas festivalu budú môcť priaznivci vedy a záujemcovia o výskumné poznatky diskutovať s vedcami a odborníkmi 
na rôzne témy. Týždeň vedy a techniky na Slovensku im okrem toho ponúka celú paletu podujatí, akými sú 
vedecké prednášky, výstavy či interaktívne inštalácie. Bližšie informácie sú zverejnené na stránke 
www.tyzdenvedy.sk.   
 
Viac informácií o festivale nájdete na www.fvf.cvtisr.sk  
 
Kontakt pre médiá – Komunikačný odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:  
Martina Slušná, mobil: 0907 910 498; martina.slusna@minedu.sk  
 
 
 

  
 
 
 

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