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Možno ste si už kládli otázky, ktoré si v niektorých 
životných situáciách kladie každý z nás.

Kde to vlastne žijeme? 
Ako a z èoho vesmír vznikol a ako dlho už vlastne existuje? 

Èo je ten vesmír vlastne zaè? 
Stvoril ho Boh alebo je tu vesmír veène? ... 

Na audio CD sa nachádza vedecko–popularizaèná prednáška v celkovej dåžke cca 79 min. 

Prednáška je vhodná pre študentov stredných a vysokých škôl, odbornú i laickú verejnosś.



Vážený èitate¾ a poslucháè,

... veda sa snaží daś odpoveï na 
mnohé z týchto otázok, ale aj na 
mnohé ïalšie, ktoré s nimi súvi-
sia. Èastokrát sú riešenia zdanlivo 
zložité a nároèné na pochopenie. 
Vedci už odpovede do znaènej miery 
poznajú. Ale rád by ich iste poznal 
aj taký èlovek, ktorý matematiku, 
alebo fyziku neovláda dokonale... 
 Práve pre Vás je urèené toto zvukové CD, na ktorom je zachyte-
ná prednáška a beseda o vzniku a vývoji vesmíru. A to prednáška nie 
hocijaká! Nech už si pustíte pripravené CD kdeko¾vek - vo svojej pra-
covni, v uèebni, školskom kabinete fyziky, v kancelárii alebo doma vo 
svojej izbe, vstúpi k Vám jeden z najznámejších a najerudovanejších 
slovenských popularizátorov vedy, profesor Július Krempaský. Budete 
si môcś vychutnaś tú zvláštnu atmosféru, ktorú dokázal v Trenèíne na-
vodiś svojím príśažlivým spôsobom vysvet¾ovania i tých najzložitejších 
vedeckých myšlienok a teórií. Poïte teda zistiś aj Vy, ako sa pri pozná-
vaní nášho Vesmíru doteraz vyznamenala veda. 
 Dozviete sa tiež, že aj za najväèšie omyly svojho života by dnes 
vedec mohol dostaś Nobelovu cenu! A viete, èo má hrniec z hliny, smr-
tonosné tsunami alebo mravce – faraóny, èi dokonca láska dvoch ¾udí, 
spoloèné s celým naším vesmírom? Poèúvajte.
 A – dá sa pri tom ešte aj schuti zasmiaś? Nuž, posúïte sami, aká 
môže byś veda v podaní skvelého prednášate¾a zábavná a vtipná!   
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