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METAMORFÓZY 2010 
III. ročník 

 

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) 

a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. 

 

III. ročník Metamorfóz 
sa uskutoční 6. novembra 2010 o 18:00 hod. v kine Hviezda Trenčín. 

Aktuálny III. Ročník ma názov: Metamorfózy – Klimatické zmeny na modrej planéte. 
Témou aktuálnych metamorfóz je beseda o globálnych klimatických zmenách prebiehajúcich na našej planéte. 

 

hosťami besedy sú: 

prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc., FEI STU, SR  

prof. RNDr. Milan LAPIN CSc., oddelenie meteorológie a klimatológie KAFZM FMFI UK, SR 

Ing. Viliam NOVÁK DrSc., Ústav hydrológie SAV, SR  

Mgr. Vítězslav KREMLÍK,  klimatológ, publicista, tvorca portálu Klimaskeptik.cz, ČR 

  

nestor a moderátor programu: 

prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Fyzikálny ústav SAV 

 

Ešte nie je tak dávno, čo bolo počasie obligátnou témou len pre Angličanov. Avšak v súčasnosti je už touto 
mainstreamovou témou posadnutá cela Európa, ba aj ostatný svet. Čo sa to deje s tým počasím? Vyčíňalo 
takto bezočivo aj v minulosti, alebo sa „zbláznilo“ až v posledných rokoch? Čím to je, že prakticky každá 
búrka, či aj len obyčajný klimaticky front môže mať za následok povodne? Budeme schopní tieto nežiaduce 
zásahy do nášho inak pokojného života aj predvídať? Ak sa chcete o tejto problematike dozvedieť viac, tak 
Vás pozývame už na tretí ročník Metamorfóz, tento krát pod patronátom moderátora – dlhoročného 
predsedu SAV prof. Štefana Lubyho a jeho hostí – na slovo vzatých odborníkov, ktorý budú odpovedať aj na 
vaše otázky. 
 

Bližšie informácie o predošlých ročníkoch nájdete na:   

http://www.pansophia.sk/metamorfozy2008.html a http://www.pansophia.sk/metamorfozy2009.html  
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Špecifikácia Metamorfóz 
Metamorfózy sú pódiová moderovaná diskusia za podpory modernej audiovizuálnej technológie. 
V týchto moderovaných pásmach diskutujú popredné osobnosti vedy o nových poznatkoch z 
oblasti aplikovaného či teoretického výskumu a o ich fyzikálno-filozofickom dosahu na 
spoločnosť za priamej účasti poslucháčov–laickej i odbornej verejnosti. Akcia prebieha 
v priestoroch kina, divadla či kultúrneho domu. Tieto verejné vedecko–popularizačné 
moderované diskusie slúžia na spropagovanie vedy a rozširovanie všeobecnej vzdelanosti medzi 
laickou, ale i odbornou verejnosťou. Prinášajú najnovšie poznatky a postrehy z teoretickej aj 
aplikovanej vedy.     
 
Diskusia 
V diskusii sa zúčastňujú popredné osobnosti slovenskej a českej vedy a moderátor. Moderátor 
narába pružne so slovom, udáva tón a skladbu programu. Flexibilne reaguje na podnety z 
publika a ovláda jednu z dvoch veľkoprojekčných videoplôch. Moderátor je osoba 
s popularizačným nadaním a všeobecne rozhľadená. Vedecké osobnosti sú z príbuzných 
vedeckých disciplín a navzájom sa dopĺňajú a vytvárajú ucelený aktuálny obraz o danej tematike.   
 
Scéna 
Moderovaná diskusia prebieha v dome kultúry či v kine vybavenom patričným javiskom a 
s dostatočnou kapacitou (cca 350-600 miest). Javisko je prípadne dramaturgicky umocnené 
kulisami, ktoré korešpondujú na danú tematiku, obsahuje dve veľkoplošné premietacie plochy. 
Na veľkoplošných plochách sa premietajú konkrétne obrazy spojené s témou momentálnej 
diskusie.   
 
Technické zabezpečenie diskusie. 
Počas predstavení je k dispozícií najmodernejšia projekčná a prezentačná technika, zvukové 
a obrazové režijné štúdio, 3 kamery na prenos obrazu a digitálny AV záznamový systém v kvalite 
D1 PAL.  
 
Výstup 
Výstupom okrem priamej účasti verejnosti je obrazové DVD, ktoré môže byť distribuované na 
školské zariadenia SR. Záznam bude možné bezplatne stiahnuť zo stránok neziskovej 
organizácie Pansophia (www.pansophia.sk). 
 


