
 
 

Európska noc výskumníkov 2017 
Program prednášok vo V-klube, Námestie SNP 12 

 
9:00 - Čo s nami robí hudba?  
Prezentujúci: Vladimír Zvara, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského  
 
09:45 - Objav 20. storočia - tranzistor, alebo ako nás tranzistor vedie na hranicu reality a vedeckej 
fikcie  
Prezentujúci: Prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD., Ústav elektroniky a fotoniky, Fakulta 
elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita  
 
10:30 - Čo by ani Indiana Jones v džungli nenašiel. Hľadanie mayských miest v Guatemale 
slovenským tímom  
Prezentujúci: Tibor Lieskovský, Milan Kováč a Tomáš Drápela, Stavebná fakulta, STU a Filozofická 
fakulta, UK  
 
11:30 - Naplnené sny - SNÍVAJTE s AMAVET-om  
Prezentujúci: Janka Čorňáková, Filip Tomáška, Juraj Vasek, Gabriel Paľko, Asociácia pre mládež, vedu 
a techniku (AMAVET)  
 
12:30 - Slovensko, 40 rokov vo vesmíre. Potrebujeme kozmický výskum?  
Kozmonautika, Fyzika  
Prezentujúci: Ing. Ján Baláž, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice  
 
14:00 - Vráble-Fidvár najstaršie „mesto“ z doby bronzovej v strednej Európe  
Prezentujúci: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., Katedra archeológie, Filozofická fakulta UK Bratislava a 
Archeologický ústav, SAV Nitra  
 
14:45 - Využitie a tvorba interaktívnych hier a videohier vo vzdelávaní  
Prezentujúci: Mgr. Matej Held, Hemisféra, s.r.o., Vĺčatá.sk  
 
15:30 - Ako môžu občania manažovať vedu  
Prezentujúci: Tomáš Michalek, Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Odbor vedy a výskumu a Ústav 
výskumu sociálnej komunikácie, SAV  
 
16:30 - Človek a drevo  
Prezentujúci: Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., Ústav Interiéru a výstavníctva, Fakulta 
architektúry STU a BCD-lab  
 
17:30 - Sú bitky, ktoré menia dejiny. Sú bitky, ktoré nás chránia pred rakovinou  
Prezentujúci: MUDr. Pavol Janega, PhD., MEDIREX GROUP ACADEMY, n. o.  



18:00 - Črevná mikroflóra - čo pre nás znamená a čo pre ňu môžeme znamenať my?   
Prezentujúci: RNDr. Ján Radvánszky, PhD., Geneton s. r. o.  
 
18:45 - CERN ALICE VIRTUAL TOUR  
Prezentujúci: CERN  
Krátke intro k ALICE: Michal Mereš, Univerzita Komenského v Bratislave 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9:00 - Čo s nami robí hudba?  
Prezentujúci: Vladimír Zvara, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského  
 

Obsah prednášky: 
Hudba sa prelína ľudskými dejinami. Je pracovným prostriedkom šamanov, zbraňou, utešiteľkou 
trpiacich, luxusným tovarom, ale aj nástrojom masového marketingu. Čím to je, že hudba na nás 
tak silno pôsobí? Odpovede nachádzame vo sférach histórie, estetiky, psychológie i neurológie. 
 
Profil prednášajúceho: 
Vladimír Zvara je muzikológ a dramaturg. Študoval v Prahe, Bazileji a  Bayreuthe. Na Univerzite 
Komenského učí dejiny hudby a opery, hudobnú estetiku a dramaturgiu. V súčasnosti tiež vedie 
slovenský tím medzinárodného projektu v rámci programu EÚ HORIZON 2020. 

 
09:45 - Objav 20. storočia - tranzistor, alebo ako nás tranzistor vedie na hranicu reality a vedeckej 
fikcie  
Prezentujúci: Prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD., Ústav elektroniky a fotoniky, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky, Slovenská technická univerzita  
 

Obsah prednášky: 
Prednáška sa zaoberá tranzistorom považovaným za najväčší objav 20. storočia. Po vysvetlení, čo 
je to tranzistor, aký je princíp jeho činnosti, sa bude venovať miniaturizácii tranzistorov až k 
nanotechnológiám. Predstaví vybrané využitia tranzistorov od procesorov po Smart systémy, ktoré 
menia kvalitu nášho života.  
 
Profil prednášajúcej: 
Prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD. - absolvovala Fakultu elektrotechniky a informatiky Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave, kde pracuje ako učiteľka na Ústave elektroniky a fotoniky. 
Zaoberá sa elektrickou charakterizáciou polovodičových štruktúr, prvkov a materiálov, počítačom 
podporovaným technickým vzdelávaním a celoživotným vzdelávaním. Jej prioritou je vzdelávanie, 
výchova nových elektrotechnických inžinierov a popularizácia vedy a techniky pre deti a mládež. 

 
10:30 - Čo by ani Indiana Jones v džungli nenašiel. Hľadanie mayských miest v Guatemale 
slovenským tímom  
Prezentujúci: Tibor Lieskovský, Milan Kováč a Tomáš Drápela, Stavebná fakulta, STU a Filozofická 
fakulta, UK  

 
Obsah prednášky: 
Prednášajúci predstavia študentom a širokej verejnosti, ako objavujú pomocou najnovších 
technológií (LiDAR) mayské osídlenia, zavlažovacie systémy, či dokonca kukuričné polia, ktoré 
obrábali starí Mayovia. 
 
Profily prednášajúcich: 



Tibor Lieskovský – geodet, od roku 2013 pracuje systematicky na mapovaní mayského mesta 
Uaxactún.  
Milan Kováč – zakladateľ slovenskej mayológie. Od roku 2009 vedie archeologický projekt Uaxactún 
v Guatemale. 
Tomáš Drápela – doktorand na FiF UK, venuje sa mayskému urbanizmu a od roku 2010 pracuje na 
prospekcii v oblasti okolo mesta Uaxactún v Guatemale. 

 
11:30 - Naplnené sny - SNÍVAJTE s AMAVET-om  
Prezentujúci: Janka Čorňáková, Filip Tomáška, Juraj Vasek, Gabriel Paľko, Asociácia pre mládež, vedu 
a techniku (AMAVET)  
 

Obsah prednášky: 
Snívať o svojej budúcnosti je pre mladých ľudí prirodzené. Túžba po naplnení snov má u každého 
rôznu intenzitu a aj sny majú rôznu „veľkosť“. Dosiahnutý úspech určite motivuje ísť ďalej. A čo 
neúspech? Preruší naše sny a prestaneme snívať? Je krásne mať sny, ešte krajšie je sny prežiť! Ako 
uskutočniť svoje sny? Na pódiu štyria mladí ľudia, štyri sny, štyri osudy, štyri skúsenosti, ktoré ich 
motivujú ísť ďalej, aby svoje sny prežili. V auditóriu vy, ich rovesníci, so svojimi snami. Čas na 
diskusiu, otázky, polemiku. Priestor na odpovede na otázku „Ako uskutočniť svoje sny?“ 
 
Profily prednášajúcich: 
Janka Čorňáková – „Víťazstvo jej zmenilo život!“ 
Víťazka Festivalu vedy a techniky AMAVET z roku 2015 postúpila na svetovú „olympiádu“ 
vedeckých talentov a ako sedemnásťročná získala na najprestížnejšej projektovej súťaži na svete 
Intel ISEF 2016 vynikajúce štvrté miesto. V kategórii Rastlinné vedy uspela s projektom „Potenciálne 
využitie sekundárnych rastlinných metabolitov v ochrane rastlín proti parazitom“. V Arizonskom 
Phoenixe USA súťažilo v 27 kategóriách 1 760 študentov zo 77 krajín sveta.  
 
Filip Tomáška – „Od víťazstva k podnikaniu!“ 
Slovenská vlajka viala na počesť jeho bronzového umiestnenia na prestížnej celosvetovej 
projektovej olympiáde I-SWEEEP, International Sustainable World (Energy, Engineering & 
Environment) Project Olympiad v Houstone, štát Texas v USA. Súťaže sa zúčastnil ako víťaz 
národného finále Festivalu vedy a techniky AMAVET a spoločne s kolegom Adriánom Pálešom 
prezentovali svetovo prvú bezkontaktnú cyklo-nabíjačku RIDELO pre prenosné zariadenia. Ide o 
kinetickú cyklo-nabíjačku pre mobilné zariadenia, pomocou ktorej si môžete dobiť rôzne prenosné 
zariadenia, ako napríklad mobilný telefón, tablet a pod. 
 
Juraj Vasek – „Nezvíťazil, ale ide ďalej!“ 
Víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET z roku 2015 postúpili na svetovú „olympiádu“ vedeckých 
talentov. Juraj Vasek s Dominikou Gáborovou prezentovali spoločný projekt na Intel ISEF 2017. 
Projekt „Meranie kvality spánku pomocou Xiaomi Mi Band 1S“ tentokrát nezískal ocenenie poroty, 
ale už účasť na najprestížnejšej celosvetovej súťaži mladých vedcov je veľkým úspechom pre 
slovenských stredoškolákov. 
 
Gabriel Paľko – „Splnil si svoj sen!“ 
Ako jediný Slovák sa zúčastnil stredoškolskej vedeckej stáže v CERN S‘Cool LAB Summer CAMP, 
ktorá sa konala dva týždne v lete 2017. Bol to jeho životný sen navštíviť najväčšie výskumné 
centrum časticovej fyziky na svete – CERN. Európska organizácia pre jadrový výskum je výnimočná 
tým, že je najväčším laboratóriom časticovej fyziky na svete a predstavuje úplnú špičku základného 
a aplikovaného výskumu v tejto oblasti. Pre vedeckú a akademickú sféru centrum výskumu na 
švajčiarsko-francúzskej hranici predstavuje svätý grál vedy! Príležitosť navštíviť ho nedostane veľa 
ľudí a už vôbec nie takú, akú dostal Gabo. 



 
12:30 - Slovensko, 40 rokov vo vesmíre. Potrebujeme kozmický výskum?  
Kozmonautika, Fyzika  
Prezentujúci: Ing. Ján Baláž, PhD., Ústav experimentálnej fyziky SAV, Košice  
 

Obsah prednášky: 
Slovenský kozmický výskum jubiluje: 24. septembra 1977 do vesmíru odštartovala prvá slovenská 
kozmická vedecká aparatúra SK-1. Odvtedy z košického Ústavu experimentálnej fyziky SAV letelo 
do vesmíru mnoho ďalších vedeckých aparatúr, ktoré pomáhajú spoznávať nám bližší aj vzdialenejší 
vesmír a jeho vplyv na náš každodenný život.  
 
Profil prednášajúceho: 
Ing. Ján Baláž, PhD. je samostatným vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej fyziky, 
Slovenskej akadémie vied, kde sa zaoberá vývojom a konštrukciou vedeckých aparatúr pre výskum 
vesmíru na palube satelitov a kozmických sond. Svojou prácou prispel k realizácii dvanástich už 
uskutočnených vedeckých vesmírnych misií ruskej kozmickej agentúry RKA, čínskej CNSA aj 
európskej ESA. Podieľal sa na konštrukcii sondy ESA-Rosetta, ktorá uskutočnila historicky prvé 
pristátie na kométe. V súčasnosti sa podieľa na príprave misie ESA-BepiColombo k planéte Merkúr 
a ESA-JUICE k Jupiteru a jeho mesiacom. 

 
14:00 - Vráble-Fidvár najstaršie „mesto“ z doby bronzovej v strednej Európe  
Prezentujúci: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., Katedra archeológie, Filozofická fakulta UK Bratislava a 
Archeologický ústav, SAV Nitra  
 

Obsah prednášky: 
Prednáška je tematicky zameraná na problematiku opevnených sídlisk v staršej dobe bronzovej na 
území Slovenska, ako na centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity. 
Prednáška obsahuje a prezentuje výsledky dlhodobého systematického internacionálneho 
(slovensko-nemeckého) archeologického výskumu opevneného    
sídliska a k nemu priliehajúceho pohrebiska zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch, v polohe Fidvár, 
na juhozápadnom Slovensku. 
 
Profil prednášajúceho: 
Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., je vedúcim Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, a zároveň je vedúcim vedeckým pracovníkom Archeologického ústavu 
Slovenskej akadémie vied. Je špecialistom na problematiku eneolitu a doby bronzovej. V 
posledných rokoch vedie viaceré archeologické výskumy s medzinárodnou účasťou (Vráble, Rybník, 
Santovka, Šahy). 
Absolvoval viaceré dlhodobé výskumné a prednáškové pobyty na univerzitách v zahraničí (Frei 
Universität Berlín, Ruhr Universität Bochum, Universität Wien a Masarykova Univerzita v Brne). 
Je riadnym členom Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied a Členom korešpondentom 
Nemeckého archeologického ústavu v Berlíne. Je autorom viacerých monografií a vyše 350 
vedeckých a odborných štúdií a článkov publikovaných doma i v zahraničí. 

 
14:45 - Využitie a tvorba interaktívnych hier a videohier vo vzdelávaní  
Prezentujúci: Mgr. Matej Held, Hemisféra, s.r.o., Vĺčatá.sk  
 

Obsah prednášky: 
Hranie videohier je častokrát spojené so závislosťou a negatívnymi vplyvmi, a to najmä na mladých 
ľudí. Prednáška sa bude zaoberať okrem iného odpoveďami na otázky: Ako dlho by sa malo dieťa 
hrať a aké videohry sú pre deti vhodné? Aký vplyv má hranie videohier na vývoj dieťaťa? Ako sa 



môžu deti učiť programovať? Ako využívať hry v školách a čo učiť deti na hodinách informatiky? Na 
prednáške uvidíte niekoľko príkladov projektov, ktoré sa venujú edukácii a tvorbe (video)hier. 
 
Profil prednášajúceho: 
Mgr. Matej Held vyštudoval marketingový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Je 
členom Bratislavského hackerspace - Progressbar. V minulosti sa venoval viacerým rôznym 
projektom v oblasti webu a reklamy. Momentálne podniká v oblasti vzdelávania detí. 

 
15:30 - Ako môžu občania manažovať vedu  
Prezentujúci: Tomáš Michalek, Gabriel Bianchi, Miroslav Popper, Odbor vedy a výskumu a Ústav 
výskumu sociálnej komunikácie, SAV  
 

Obsah prednášky: 
Ak chceme robiť vedu, musíme ju byť schopní financovať. A keď ju financujeme, mali by sme 
podporovať také oblasti, ktoré prinesú úžitok aj bežným ľuďom. A aby sme vedeli, čo bežní ľudia 
chcú, mali by sme ich do celého procesu zapojiť. A práve o tom, ako je to možné urobiť v takom 
zložitom procese, ako je financovanie vedy, budeme hovoriť zo skúsenosti z jedného európskeho 
projektu na túto tému. 
 
Profily prednášajúcich: 
Tomáš Michalek - pracuje ako manažér výskumných projektov v Slovenskej akadémii vied, kde sa 
venuje občianskej participácii a využitiu poznania v tvorbe verejnej politiky. 
 
Gabriel Bianchi - pracuje v Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV a dlhodobo sa venuje 
psychologickému výskumu v oblasti identity, občianstva, hodnôt, intimity a sexuality. 
 
Miroslav Popper - pôsobí na Ústave výskumu sociálnej komunikácie SAV, kde sa venuje evolučnej 
a sociálnej psychológii, zameriava sa na problémy sociálne znevýhodnených skupín žien, migrantov 
a Rómov. 

 
16:30 - Človek a drevo  
Prezentujúci: Doc. Ing. Veronika Kotradyova, PhD., Ústav Interiéru a výstavníctva, Fakulta architektúry 
STU a BCD-lab  
 

Obsah prednášky: 
Prednáška je o dreve ako obnoviteľnom ekologickom materiáli pre všetky ľudské zmysly, ktorý je 
pevnou súčasťou našej kultúry. Je najmä o estetike dreva, kontaktnom komforte, prevádzke a 
údržbe, o jeho antimikróbnych vlastnostiach, jeho opracovateľnosti, ale aj o jeho potenciáli pre 
zníženie stresu z prostredia a zlepšenie ľudského zdravia, či o histórii/evolúcii vzťahu človeka a 
dreva. Odznejú v nej výsledky doterajších výskumov v tejto oblasti. 
 
Profil prednášajúceho: 
Veronika Kotradyová je pedagogička, výskumníčka a projektová manažérka na Fakulte architektúry 
STU Bratislava, v Ústave Interiéru a výstavníctva od roku 2002. Je absolventkou odboru Dizajn 
nábytku na DF vo Zvolene. Svoj výskum začínala v oblasti ekologického navrhovania a s výskumnou 
špecializáciou na dizajn s ohľadom na človeka sa začala zaoberať ako Fulbright scholar na UC 
Berkeley v USA v roku 2006. Absolvovala ešte viacero výskumno-prednáškových pobytov v 
Nemecku, Rakúsku, v Škandinávii a na Novom Zélande. Je výkonnou riaditeľkou výskumno-
vývojového centra BCD-lab na Fakulte architektúry od jeho založenia v roku 2012. Od roku 2011 sa 
intenzívne zaoberá témou interakcie človeka a dreva. Pracuje aj ako interiérová dizajnérka a 
konzultantka v rámci týchto filozofií. 



 
17:30 - Sú bitky, ktoré menia dejiny. Sú bitky, ktoré nás chránia pred rakovinou  
Prezentujúci: MUDr. Pavol Janega, PhD., MEDIREX GROUP ACADEMY, n. o.  
 

Obsah prednášky: 
Čo je to rakovina a ako vznikne? Bunky, ktoré majú potenciál sa správať agresívne, vznikajú v našom 
tele pravidelne. Sú to bunky, ktoré unikajú vnútorným regulačným mechanizmom organizmu. 
Získavajú nové nežiaduce vlastnosti. A sú to naše vlastné obranné bunky imunitného systému, 
ktoré ich vyhľadávajú a sú schopné ich zničiť skôr, ako vznikne choroba. V každom z nás prebieha 
boj. Vedecké poznanie nám prináša nové informácie o schopnosti organizmu chrániť sa pred 
rakovinou. Na mnohých úrovniach vieme túto schopnosť podporiť a otvoriť tak nové obzory liečby 
onkologických chorôb. 
 
Profil prednášajúceho: 
MUDr. Pavol Janega, PhD. - študoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 
2007 absolvoval kurz diagnostickej molekulárnej patológie v Medical University of Graz v Rakúsku. 
V súčasnosti pracuje ako odborný asistent Ústavu patologickej anatómie LF UK v Bratislave, 
samostatný vedecký pracovník SAV a vedecký pracovník MEDIREX GROUP ACADEMY. V roku 2011 
mu bol priznaný vedecký kvalifikačný stupeň IIa. Vo svojej práci sa okrem iného zaoberá najmä 
problematikou hodnotenia histologických a molekulárnych zmien pri nádorovej transformácii a v 
procesoch neurodegenerácie. Bol a v súčasnosti je riešiteľom mnohých vedeckých projektov 
Vedeckej grantovej agentúry ministerstva školstva a SAV SR VEGA, Agentúry pre podporu výskumu 
a vývoja APVV, projektov Ministerstva zdravotníctva SR, ako aj projektov v operačnom programe 
„Výskum a vývoj“ ASFEU. Bol zástupcom zodpovedného riešiteľa úspešne ukončených projektov, 
ktoré sa venovali možnostiam hodnotenia zmien expresie kyseliny sialovej a sialyltransferáz v 
nádorovo transformovanom tkanive: APVV20-025204 „Hodnotenie expresie kyseliny sialovej a 
sialyltransferáz ako nový marker patologických zmien v tkanive štítnej žľazy“ a MZSR 2006/23-UK-
02 „Diagnostické problémy ochorení štítnej žľazy – nové trendy v molekulárnej diagnostike“. V 
databáze Thomson Reuters Web of Science má registrovaných 84 príspevkov, s celkovo 276 
citáciami, h-index 9. 

 
18:00 - Črevná mikroflóra - čo pre nás znamená a čo pre ňu môžeme znamenať my?   
Prezentujúci: RNDr. Ján Radvánszky, PhD., Geneton s. r. o.  

 
Obsah prednášky: 
Pre väčšinu z nás nie je žiadnou novinkou, že v našich črevách existuje veľmi komplexná mikroflóra 
tvoriaca náš črevný mikrobióm. Pravdepodobne nikoho neprekvapí ani to, že jej vplyv na náš 
zdravotný stav je obrovský. Vedeli ste však, že niekomu na to, aby nebol chorý, doslova chýbajú 
črevné parazity? Alebo, že náš črevný mikrobióm dokáže ovplyvniť náš mozog a našu náladu, a že 
táto komunikácia funguje aj opačným smerom? Možno netušíte ani to, že existujú moderné 
technológie, ktoré majú potenciál vstúpiť do tejto komunikácie a modifikovať ju rôznymi spôsobmi. 
Dnes máme nevídané možnosti komplexne charakterizovať zloženie tohto nášho črevného 
mikrobiómu. Navyše existujú snahy o hodnotenie a monitorovanie zdravotného stavu ľudí na 
základe charakterizácie napríklad ich črevného mikrobiómu. Viete si predstaviť, že v budúcnosti 
možno i vaša toaleta zohrá významnú úlohu v tomto celom procese? Na tieto a podobné otázky sa 
budeme snažiť nájsť odpovede v rámci našej prednášky, na ktorú vás srdečne pozývame! 
 
Profil prednášajúceho: 
RNDr. Ján Radvánszky, PhD. - vedecký pracovník/molekulárny genetik, študoval na Katedre 
molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, kde získal akademické tituly 
všetkých troch úrovní (Bc., Mgr., RNDr., PhD.). Venuje sa aj pedagogike, pričom na PriF UK prednáša 



tematiku farmakogenetiky a farmakogenomiky a viedol/vedie viacero bakalárskych a diplomových 
prác. Vo výskumnom smerovaní sa venuje diagnostickým možnostiam závažných monogénových 
ochorení a ich molekulárno-genetickej charakterizácii v populácii SR. Hlavným fokusom jeho práce 
sa stalo masívne paralelné sekvenovanie a z neho vyplývajúce možnosti genomickej medicíny. 
Výsledkom jeho výskumnej činnosti (k septembru 2016) je spoluautorstvo jednej monografie, 
autorstvo/spoluautorstvo 16 vedeckých publikácií evidovaných v Current Contents, 6 vedeckých 
publikácií v domácich alebo zahraničných periodikách mimo Current Contents a mnoho desiatok 
abstraktov z rôznych vedeckých konferencií. Podľa databázy SCOPUS jeho publikácie získali doteraz 
123 citácií a jeho Hirschov index je aktuálne 6. Je členom Európskej spoločnosti pre humánnu 
genetiku (European Society of Human Genetics), Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky (SSLG) 
a pracovnej skupiny SSLG na vypracovanie dokumentov ohľadom špecifických aspektov 
implementácie genomických prístupov do klinickej praxe v SR. Bola mu tiež dvakrát pridelená cena 
SSLG za najlepšiu publikáciu v danom roku (2013 a 2014), cena Literárneho fondu za vedeckú a 
odbornú literatúru za rok 2014 v kategórii biologické a lekárske vedy a 3. miesto v Súťaži mladých 
vedeckých pracovníkov SAV v roku 2012. Je členom redakčnej rady časopisu NewsLab. 

 
18:45 - CERN ALICE VIRTUAL TOUR  
Prezentujúci: CERN  
Krátke intro k ALICE: Michal Mereš, Univerzita Komenského v Bratislave 

 
Virtuálna prehliadka experimentu ALICE, ktorý sa venuje štúdiu quark-gluon plazmy, skupenstvu, ktoré 
existovalo tesne po Veľkom tresku. 
 


