Festival fyzikálnych filmov: Druhý ročník prebehne už koncom mája
Bratislava (15.5. 2014): Na jar minulého roku sa uskutočnil projekt, ktorý sa
pokúsil priniesť vedu medzi záujmy mladých ľudí. Podarilo sa mu to celkom úspešne, a
to prostredníctvom súťaže amatérskych filmov s fyzikálnou tematikou. Za podujatím s
názvom Festival fyzikálnych filmov stojí P-MAT, n.o. v spolupráci s Fakultou
matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Tohtoročný druhý ročník
bude slávnostne zavŕšený 23.5. 2014 v kine Mladosť v Bratislave. Festival finančne
podporil Audiovizuálny fond.
Žiaci základných a stredných škôl natočili svoje filmy súvisiace s fyzikou a
následne ich prihlásili do súťaže. Potom porota zložená z filmových i vedeckých
odborníkov diela zhodnotila a musela vybrať tie najlepšie. Na samotnom festivale totiž
vyhlási a odmení víťazov. Tento rok sú pre autorov najlepších filmov nachystané
odmeny v celkovej hodnote 900 €.
V druhom ročníku žiaci do súťaže poslali až 91 príspevkov- 13 krátkych filmov,
41 stredoškolských a 37 filmov z dielne základných škôl. O rozmanitosť teda rozhodne
nebude núdza. Organizátori už zverejnili aj náčrt programu. Podrobnosti o ňom budete
môcť nájsť priamo na stránkach projektu.
9:30 - otvorenie kina Mladosť
9:50 - začiatok Festivalu
10:00- 11:00 - 1. blok
11:00 - 11:40 - 2. blok
11:40 - 12:30 - obedná pauza
12:30 - 13:35 - prednáška Juraj Tekel: Svet na striebornom plátne
13:30 - 14:30 - 3. blok
14:30 - 15:15 - 4. blok
15:20 - slávnostné vyhlásenie výsledkov

Jednu z noviniek podujatia predstavuje práve prednáška Svet na striebornom
plátne. Počas nej bude Mgr. Juraj Tekel, PhD. rozprávať o tom, aký rozdiel je medzi
fyzikálnymi zákonmi v realite a tými vo filme. Navyše, víťazné súťažné diela tento rok
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neurčuje iba porota- o najlepšom diváckom filme rozhodnú návštevníci kina
hlasovaním. Návštevníci so smartfónom budú môcť verejne pridávať svoje komentáre,
otázky a hlasovať za jednotlivé filmy.
Vstup na podujatie je po celý deň voľný. Žiaci, školy i širšia verejnosť sú na
festivale srdečne vítaní.

Kontakt pre médiá:
Mgr. Ondrej Bogár: bogar@p-mat.sk, 0902 792 252
P-MAT je nezisková organizácia, ktorá sa venuje popularizácii vedy a podpore nadaných detí v oblasti
matematiky a fyziky. Má bohaté skúsenosti s organizovaním celoslovenských súťaží z fyziky a
matematiky či podujatí pre bratislavské školy.
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