
Fyzika 
 

Jesenná 5/ Park Angelinum 9 
 
10:20 – 10:40 RNDr. Katarína Štroffeková, PhD. Prečo fyzika a prečo tu 
 Prezentácia Ústavu fyzikálnych vied, úvodná 15 min. prednáška, poslucháreň SJ2P08/P8 
 
10:40-12:20  5x20 minút paralelné akcie 

 
1. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. Tajomstvá mikrosveta – od atómov ku kvarkom  
  (prezentácia výskumu) 
 Prezentácia umožní študentom nahliadnuť do metód základného výskumu v oblasti jadrovej a subjadrovej 

fyziky, ktorý prináša nové poznatky o základných stavebných jednotkách hmoty  a interakciách medzi nimi. 
Budú predstavené experimenty na urýchľovačoch častíc (CERN, Dubna...) a aplikácie v oblasti klinickej 
medicíny a nukleárnej fyziky. 

 
2. RNDr. Tomáš Lučivjanský,  
 doc. Mgr.Štefan Parimucha, PhD. Od teoretickej fyziky až ku astrofyzike  
  (prednáška) 
 V prednáške predstavíme Katedru teoretickej fyziky a astrofyziky a povieme, čo to znamená študovať 

teoretickú fyziku a astrofyziku, načo je to dobré a „čo s tým“ v budúcnosti. Predstavíme jednotlivé zamerania 
výskumu a naše najzaujímavejšie výsledky. 

 
3. RNDr. Róbert Tarasenko, PhD.  Tajomstvá a krásy fyziky kondenzovaných látok a nízkych teplôt  
  (prezentácia výskumu) 
 Príď si prezrieť moderné laboratória fyziky kondenzovaných látok, oboznámiš sa s výskumnými možnosťami a 

postupmi práce špičkových vedcov. 
 
4. RNDr. Katarína Štroffeková, PhD. Biofotonika v medicíne a v životnom prostredí  
  (prezentácia výskumu a laboratórií) 
 Predstavíme použite svetla a fyzikálnych metód vo výskume liečby rakoviny a skúmaní znečistenia životného 

prostredia v moderných laboratóriách biofyziky. 
 
5. doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.  
 doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. Ako to vyzerá, keď nás učenie(sa) baví 
  (interaktívne aktivity) 
 Je iste úžasné, keď sa vám podarí naučiť sa niečo nové. O to krajšie je, ak to dokážete naučiť niekoho iného. 

Dnešná škola (a aj tá v blízkej budúcnosti) potrebuje kvalitných, nadšených a dobre pripravených učiteľov. 
Príď nahliadnuť do moderného laboratória fyzikálneho vzdelávania, kde učenie(sa) nás baví. 

 
12:20-14:00  5x20 minút paralelné akcie 

 
1. RNDr. Adela Kravčáková, PhD. Tajomstvá mikrosveta – od atómov ku kvarkom  
  (prezentácia výskumu) 
 Prezentácia umožní študentom nahliadnuť do metód základného výskumu v oblasti jadrovej a subjadrovej 

fyziky, ktorý prináša nové poznatky o základných stavebných jednotkách hmoty  a interakciách medzi nimi. 
Budú predstavené experimenty na urýchľovačoch častíc (CERN, Dubna...) a aplikácie v oblasti klinickej 
medicíny a nukleárnej fyziky. 

 
2. RNDr. Tomáš Lučivjanský,  
 doc. Mgr.Štefan Parimucha, PhD. Od teoretickej fyziky až ku astrofyzike  
  (prednáška) 
 V prednáške predstavíme Katedru teoretickej fyziky a astrofyziky a povieme, čo to znamená študovať 

teoretickú fyziku a astrofyziku, načo je to dobré a „čo s tým“ v budúcnosti. Predstavíme jednotlivé zamerania 
výskumu a naše najzaujímavejšie výsledky. 

 



3. RNDr. Róbert Tarasenko, PhD.  Tajomstvá a krásy fyziky kondenzovaných látok a nízkych teplôt  
  (prezentácia výskumu) 
 Príď si prezrieť moderné laboratória fyziky kondenzovaných látok, oboznámiš sa s výskumnými možnosťami a 

postupmi práce špičkových vedcov. 
 
4. RNDr. Katarína Štroffeková, PhD. Biofotonika v medicíne a v životnom prostredí  
  (prezentácia výskumu a laboratórií) 
 Predstavíme použite svetla a fyzikálnych metód vo výskume liečby rakoviny a skúmaní znečistenia životného 

prostredia v moderných laboratóriách biofyziky. 
 
5. doc. RNDr. Jozef Hanč, PhD.  
 doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD. Ako to vyzerá, keď nás učenie(sa) baví 
  (interaktívne aktivity) 
 Je iste úžasné, keď sa vám podarí naučiť sa niečo nové. O to krajšie je, ak to dokážete naučiť niekoho iného. 

Dnešná škola (a aj tá v blízkej budúcnosti) potrebuje kvalitných, nadšených a dobre pripravených učiteľov. 
Príď nahliadnuť do moderného laboratória fyzikálneho vzdelávania, kde učenie(sa) nás baví. 

 
 
14:00 -  „Odovzdávanie potvrdení o účasti“  
 


