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Metamorfózy predstavujú cyklus vedecko-popularizačných verejných besied s poprednými 

predstaviteľmi slovenskej, ale i svetovej vedy. Organizátorom a realizátorom Metamorfóz je 

nezisková organizácia Pansophia za podpory grantu zo Slovenskej akadémie vied (SAV). SAV je 

zároveň odborným garantom projektu. 

 
m o d e r o v a n a   d i s k u s i u  

 

METAMORFÓZY - Vesmírna odysea  

 
Nezisková organizácia Pansophia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied Vás pozýva na 
popularizačnú moderovanú diskusiu s poprednými osobnosťami vedy o nových poznatkoch z 
oblasti aplikovaného či teoretického výskumu a o ich fyzikálno-filozofickom dosahu na 
spoločnosť. Dĺžka programu cca 130 min. Vstup voľný. 

 

Program sa uskutoční v kine Hviezda Trenčín 

21. novembra 2009 o 18.00 hodine 

 
Hostia programu: 
prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Dr.h.c., Fyzikálny ústav SAV 

prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc., predseda SAV, Virologický ústav SAV 
Doc. RNDr. Silvia PASTOREKOVÁ, DrSc., Virologický ústav SAV 
prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc., Fakulta elektrotechniky a informatiky  STU 
RNDr. Jiří GRYGAR, CSc., Fyzikálny ústav Akadémie vied ČR 
 
Čo spája svet mikročastíc s vývojom celého vesmíru? Ako ďaleko sme od finálnej teórie? Kde končí 
fyzika a kde sa začína chémia? Je vírus tým prvým naozajstným životom, ktorý sa usídlil na Zemi? A v 
akých formách môže život existovať vo vesmíre? Nechajte sa zlákať, bude zážitok! 

Témou aktuálnych metamorfóz je beseda o najnovších poznatkoch astrofyziky a kozmológie pri 

výskume nášho vesmíru, spojených predovšetkým so vznikom vesmíru, hľadaním života vo vesmíre 

a definíciou života tak, ako ho poznáme u nás na Zemi. Dozvieme sa, čo je nové pri hľadaní 

extrasolárnych planét, porozprávame sa o výskume najmenších elementárnych častíc a ako súvisia 

s teóriami o vzniku vesmíru a budeme sa baviť o vzniku života u nás i mimo našej planéty. 

TLAČOVÁ SPRÁVA 


