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Vedecká show Michaela Londesborougha na Slovensku! 

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických 
informácií pripravilo sériu Vedeckých show známeho vedca Dr. Michaela Geoffreyho Stephena 
Londesborougha B.Sc Hons Ph.D. 

Vo vedeckých show na témy „Tajomstvo energie“ a „Špióni, raketové palivá, drogy a mikroelektronika: 
úžasná chémia boranov!“ Michael Londesborough predstaví záhady energie i svojho výskumu boranov 
tak, ako ich Slováci nepoznajú. Svojimi pokusmi a neopakovateľnou atmosférou divákov vtiahne do sveta 
vedy. Obe vedecké show sa postupne predstavia v každom kraji Slovenska. Prvá séria sa uskutoční 28. 4. 
2015 o 9.00 hod. a 13.00 hod. v priestoroch STU v BA, v Aule prof. Kneppa. Vedecká show "Tajomstvo 
energie" je určená najmä stredoškolskej mládeži. Druhá show "Špióni, raketové palivá, drogy a 
mikroelektronika: úžasná chémia boranov!" je určená hlavne vysokoškolskej mládeži a odbornej 
verejnosti. 
 
V téme „Tajomstvo energie“ Michael Londensborough objasní, čo je vlastne energia, aký je jej pôvod, 
ako sa uvoľňuje a ako ju môžeme skrotiť pre vlastné potreby. Odpovie tiež na otázku, či výroba energie 
musí škodiť životnému prostrediu. V téme „Špióni, raketové palivá, drogy a mikroelektronika: úžasná 
chémia boranov!“ Michael Londensborough vysvetlí, prečo sú borany – teda zlúčeniny bóru a vodíka – 
úžasné chemikálie. Návštevníkov prevedie prvým storočím ich výskumu plného špionáže, tajomného 
raketového paliva, polovodičov, mikroelektroniky a dokonca i nádeje pre chorých na HIV/AIDS.  
 
Bližšie informácie o podujatí a možnosť registrácie nájdete na stránke www.ncpvat.sk v sekcii 
Popularizačné podujatia. 
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Podujatie sa koná v rámci implementácie národného projektu PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku 
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