Nezisková organizácia Pansophia je zameraná predovšetkým na propagáciu a
popularizáciu vedeckých poznatkov z oblasti prírodných, technických i humanitných vedeckých smerov.
Túto činnosť uskutočňuje Pansophia, n.o. širokou paletou činorodých aktivít,
ako sú napríklad tvorba a uskutočňovanie vzdelávacích multimediálnych predstavení pre žiakov základných a študentov stredných škôl, organizovanie škôl
v prírode a v neposlednom rade vydavateľská činnosť - vydávame publikácie
a multimediálne CD a DVD, ktoré pripravujeme v rámci našich projektov a podujatí. Ďalej je naša činnosť zameraná aj na prípravu vzdelávacích workshopov,
organizovanie sympózií a kongresov pre pedagógov. Pri napĺňaní našich aktivít
priamo spolupracujeme so SAV, s vysokými školami, s MPC a to aj za podpory
grantov z APVV a MK SR.
Svojou činnosťou priamo podporujeme aj vedecký výskum a bádanie vo
všetkých jeho formách. Zúčastňujeme sa na výskume v oblasti fyziky premenných hviezd, spolupracujeme na vývoji aparatúr pre robotizáciu profesionálnych astronomických prístrojov a podieľame sa aj na teoretickom a experimentálnom rozpracovaní nového výskumu v oblasti vzniku našej Slnečnej sústavy
a Zeme (SAV). Naši členovia pracujú aj v oblasti výskumu a vývoja biopalív,
recyklácií olejov a rekultivácii hospodársky využiteľných rastlín.
Jednou z hlavných činností Pansophia, n.o. sú motivačné prednášky pre základné a stredné školy. Tieto výchovno–vzdelávacie multimediálne predstavenia sú
na Slovensku ojedinelou a pritom významnou mimoškolskou formou vzdelávania. Zábavným a popularizačným spôsobom vysvetľujú žiakom a študentom
základných a stredných škôl najnovšie poznatky z rôznych prírodovedných oblastí. Naše predstavenia doteraz videlo už viac ako 70 000 mladých divákov.
Predstavenia v sebe zahŕňajú tieto základne atribúty:
• Najmodernejšie multimediálne technológie
• Dve veľké projekčné plochy
• Interaktívne vzdelávanie - Škola hrou
• Priamy kontakt s publikom
• Variabilný vzdelávací a motivačný program
• Súťaže a ceny pre žiakov
• Aktualizované vedecké informácie
Každé predstavenie je realizované s použitím najmodernejšej audiovizuálnej
a výpočtovej techniky priamo na javisku. Obrazový materiál je premietaný na
veľkoformátové plátna. Predstavenia sú doplnené o živé hudobné vystúpenia,
v piesňach sú ukryté odpovede na súťažné otázky, týkajúce sa prednášanej
témy. Diváci sú interaktívne zapájaní do výchovno–vzdelávacieho procesu počas predstavenia. Správnymi odpoveďami na súťažné otázky získajú súťažiaci
hodnotné ceny. Bližšie informácie o nami ponúkaných edukačných predstaveniach ako aj množstvo fotografického a videomateriálu nájdete na:
www.pansophia.sk

Nezisková organizácia Pansophia poskytujúca verejnoprospešné služby, vznikla za účelom
poskytovania a šírenia informácií zo všetkých
prírodných a humanitných odborov laickej
i odbornej verejnosti, s hlavným zameraním
na deti a mládež.
Jej cieľom je preklenúť rozdiely medzi vednými disciplínami a nedeliť informácie na biologické, geologické, matematické, fyzikálne
atď., ale poskytovať ucelený pohľad na svet,
v ktorom žijeme, za pomoci integrácie dostupných vedných a humanitných smerov. Samotný vesmír a príroda je kompaktný a prepojený
jednotný celok a v takom duchu sa nesú
informácie, ktoré poskytujeme formou vzdelávacích prednášok a multimediálnych predstavení. Jedným zo zakladateľov a zároveň aj
nestorom neziskovej organizácie Pansophia je
prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc.
Pansophia, n.o. kladie veľký dôraz na rozvoj estetického cítenia a myslenia kráčajúceho
ruku v ruke s logickým a vedeckým pohľadom na svet, pri zachovaní individuálnych
vlastností a daností jednotlivca, v zmysle
vyjadrenia „Vidieť a cítiť v matematike hudbu
a v hudbe matematiku“.
Ďalším z cieľov Pansophia n.o. je pomôcť
vhodnou formou pri rozvíjaní prirodzených
vlastností človeka, ktoré sú v každom z nás
- zvedavosť, skúmanie a túžba po poznaní.
Pohľad na esteticko–vedné informácie by
sa predsa nemal odohrávať len v teoretickej
a pomyselnej rovine, ale má zodpovedať reálnym faktom a prežívanej skutočnost i pri
ich praktickom uplatnení v živote a tým aj pri
skvalitnení existenčných podmienok jednotlivca a nadväzne celej spoločnosti .
Zásadný problém dnešnej civilizácie vidíme v priepastnom rozdiele medzi stagnujúcim
kultúrnym, humanistickým a duchovným
rozvojom na jednej strane a enormne rýchlym
technickým pokrokom, kladúcim neustále
väčšie požiadavky na ľudské a prírodné zdroje,
na strane druhej.
Civilizácia, ktorá stráca kontakt a jednotu s prírodou ako takou a umocňuje svoju
existenciu v neduchaplnej virtuálnej zábave
a rancovaním svojho existenčného priestoru,
poväčšine potláča vlastnú estetickosť, cítenie,
logiku, spolupatričnosť a komplexnosť bytosti
akou je človek.

Trenčín 21.11. 2009

Kapitoly:
1. Úvod programu
2. Veda dnes
3. tmava hmota a energia
4. lHC – Čo nového prinesie urýchľovač častíc?
5. Vznik chemických prvkov a život vo vesmíre
6. Vznik života na planéte Zem
7. Storočie panspermie
8. Hľadanie a poznávanie extrasolárnych planét
9. otázky publika
10. Záver programu

Profesor Ing. Štefan
Luby, DrSc., Dr.h.c. sa
narodil v r. 1941 v Bratislave. Stredoškolské
vzdelanie absolvoval na
Gymnáziu. Po ukončení
gymnázia získal univerzitné vzdelanie na
Elektrotechnickej fakulte
SVŠT v Bratislave. Odbor
fyzika tuhých látok mal
v tom období špičkových pracovníkov a pod ich vedením
talentovaný Štefan Luby nasával vedomosti od osobností
akými boli páni Ilkovič, Krempaský a ďalší.
Vysokoškolský titul Ing. obhájil v r. 1963. Doktorantúru
obhájil v r. 1969. Na Univerzite Lecce v Taliansku dostal v r.
1996 titul Dr.h.c.. a v tom istom roku habilitoval svoju profesúru na STU v Bratislave. V r. 2002 mu titul Dr.h.c. udelila
aj Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Dlhšie študijné
pobyty absolvoval v Nemecku, Taliansku a USA, v Nemecku
ako hosť Humboldstovej nadácie. Zaoberal sa amorfnými
polovodičmi, integrovanými obvodmi, optikou mäkkého
rtg. žiarenia, laserovou technikou a interakciou laserového
žiarenia s materiálmi, teraz sa venuje nanotechnológiam. Je
autorom 280 vedeckých prác a 8 patentov.
Profesor Luby pracoval na Elektrotechnickom ústave
SAV a momentálne pracuje na Fyzikálnom ústave SAV, na
tomto ústave bol v rokoch 1984 až 1992 aj riaditeľom. V roku
1995 sa stal predsedom Slovenskej akadémie vied a bol ním
až do roku 2009, kedy sa z vlastnej vôle rozhodol viac nekandidovať a prenechať starostlivosť o SAV ďalším.
Pán profesor Luby je nielen medzinárodne uznávaný
vedec-fyzik a pedagóg. Je známy aj svojím literárnym nadaním a výborným zmyslom pre humor. Je autorom niekoľkých
popularizačných a cestopisných knižných publikácií. Napísal
trilógiu Moji intelektuáli I, II, III, v ktorej spropagoval postavy významných slovenských a zahraničných vedcov vrátane
laureátov Nobelovej ceny. Napísal tri knihy cestopisných čŕt
a esejí Cestovná správa z kongresu o ničom, Poriadok verzus
chaos a Fascinácia Nobelom.
Za svoje úspechy na poli vedy a jej propagácie bol
ocenený mnohými významnými cenami. V r. 1995 dostal
Humboldtovu medailu, v r. 2000 Zlatú medailu Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, a v r. 2001 získal
hneď niekoľko ocenení: Krištálové krídlo SR, Pamätná plaketa prezidenta SR Rudolfa Schustera, Zlatá medaila FMFI UK,
Bratislava, AV CR De scientia et humanitate optime meritis.
V roku 2005 dostal Pribinov kríž I. triedy. Profesor Luby je aj
predsedom Redakčnej rady Encyklopédie Beliana.

RNDr. Jiří GryGar,
CSc. je český astronóm
a astrofyzik, Narodil sa
17. marca 1936 v Heinersdorfe (Pruský Jindřichov,
Nemecko, dnes Dziewiętlice, Poľsko). Je najvýznamnejším českým popularizátorom vedy v oblasti
astronómie, astrofyziky
a vzťahu vedy a viery,
za čo získal mnoho ocenení, vrátane ocenenia od UNESCO
(Kalinga 1996).
Po štúdiách fyziky na Masarykovej Univerzite v Brne
a astronómie na Karlovej Univerzite v Prahe nastúpil na Oddelenie stelárnej astronómie v Astronomickom ústave ČSAV.
Po dvadsiatich rokoch prešiel do Oddelenia fyziky nízkych
teplôt vo Fyzikálnom ústave v Řeži, kde pôsobil asi 10 rokov. Po Nežnej revolúcii prešiel do Oddelenia fyziky vysokých
energií v rovnakom ústave. V rokoch 1992-1998 predsedal
Českej astronomickej spoločnosti. Dnes je jej čestným predsedom. Je tiež členom čestnej rady Českej kresťanskej akadémie (sekcie prírodných a technických vied), podpredsedom
Rady pre popularizáciu vedy AV ČR a člen výboru Českého
klubu skeptikov SISYFOS.
Jiří Grygar je autorom asi stovky odborných prác (predmetom jeho výskumu sú fotometria a spektroskopia premenných hviezd a medziplanetárna hmota), množstva populárno-náučných kníh a vzdelávacích programov. Napísal tiež
mnoho článkov v novinách či na internete a často vystupuje
v rádiu a televízii.
Medzi jeho najznámejšie popularizačné televízne
aktivity patria Okná vesmíru dokorán (seriál bratislavského
štúdia Čs. televízie) ako aj Zlaté století astronómie (program
Českej televízie). Od roku 1966 každý rok zostavuje prehľad
najdôležitejších objavov uplynulého roku pod názvom „Žeň
objevů“, ktorý prezentuje na prednáškach, zverejňuje tlačou
(najskôr v časopise Říše hvězd, neskôr KOZMOS). Je ale známy aj svojím športovým duchom, ktorý sa prejavil v založení
cyklisticko-astronomických spanilých jázd územiami Čiech,
ale i okolitých štátov vrátane Slovenska.
Svoj čistý charakter prejavil v roku 2009 odmietnutím
ceny Česká hlava za popularizáciu vedy a odmeny pol milióna českých korún, pretože nesúhlasí so zmenami vo financovaní vedy, ktorú presadila rovnaká vládna inštitúcia, ktorá
cenu udeľuje: Rada pre výskum, vývoj a inovácie.
Je po ňom pomenovaná planétka 3336 Grygar.

Profesor RNDr. Jaromír
PaSTOrEK, DrSc. sa
narodil 18. marca 1957
v Nových Zámkoch.
Z prírodných vied získal
v roku 1982 na Katedre
biochémie Prírodovedeckej fakulty UK titul
doktora (RNDr.). Kandidatúru (CSc.) v roku
1988, aj titul doktora
vied (DrSc.) v roku 1998 získal v odbore virológia na Virologickom ústave (VÚ) SAV Bratislava. Vo Virologickom ústave
Slovenskej akadémie vied sa aj zamestnal. Svoju profesúru
obhájil habilitáciou v r. 2004 na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Od roku 2001 zastával funkciu riaditeľa
Virologického ústavu SAV. Začiatkom júna 2009 ho zvolili za
predsedu Slovenskej akadémie vied.
Prof. Pastorek je významným slovenským vedcom v oblasti virológie, molekulárnej biológie a onkológie. Od roku
1998 prednáša na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Vyškolil už 9 študentov Ph.D. s úspešnou
obhajobou. Patrí do vedeckej špičky SR. Jeho celoživotnou
snahou je odhaľovanie príčin a liečenia rakoviny. V tejto oblasti uskutočnil spolu s ďalšími kolegami aj významný objav
- objavil gén a proteín MN/CA IX, ktorý sa nachádza v slabo
okysličených nádoroch, je indikátorom zlej prognózy a využíva sa na detekciu agresívnych nádorov, predikciu rozvoja nádorovej choroby a stratifikáciu pacientov na vhodné liečebné
režimy. Je spoluautorom US patentu “MN Gene and Protein”
číslo 5,384,676 z roku 1995 ako aj vyše 20 nadväzujúcich patentov zameraných na diagnostické a terapeutické využitie
nádorovo-asociovaného proteínu MN/CA IX.
Publikoval viac ako 100 pôvodných vedeckých prác,
ktoré majú doteraz viac ako 3300 citácií. Je autorom a spoluautorom viac než štyridsiatich medzinárodných patentov
z oblasti virológie a onkológie.
Je organizátorom vedeckého života a zodpovedným
riešiteľom štátnych programov a projektov. Pôsobil v mnohých komisiách a vedeckých spoločnostiach. V rokoch 1997
až 2003 bol predsedom Komisie Vedeckej grantovej agentúry VEGA pre molekulárnu a bunkovú biológiu, je členom
Európskej asociácie pre výskum rakoviny (EACR), členom
Učenej spoločnosti SAV, od r. 2006 je predsedom pracovnej
skupiny pre biológiu v Rade pre prírodné vedy APVV a od r.
2008 je voleným členom Európskej akadémie vied a umení.
Za svoju vedeckú prácu bol ocenený v r. 2001 cenou
Vedec roka Slovenskej republiky, v r. 2007 bol zaradený
agentúrou ARRA do vedeckej špičky SR a v r. 2008 mu bola
udelená cena Literárneho fondu za vedecký ohlas.

Profesor RNDr. Július
KrEmPaSKý, DrSc. sa
narodil v Krížovej Vsi
v roku 1931. Tu chodil
do ľudovej školy a po
maturite na Kežmarskom
gymnáziu v roku 1949 sa
rozhodol pre štúdium fyziky na Prírodovedeckej
fakulte UK v Bratislave.
Štúdium ukončil v roku
1953, ale už počas štúdií bol asistentom na katedre fyziky
na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej. Tu nakoniec ostal počas celej svojej profesionálnej
pedagogickej kariéry.
Július Krempaský ovplyvnil budovanie a formovanie
vedy a nepriamo aj elektrotechnického priemyslu na Slovensku. Je spoluautorom šiestich patentov, neúnavným propagátorom vedy a jej uplatnenia v živote. Je známy aj v oblasti
ochrany ľudských práv. Doktorskú dizertačnú (DrSc.) prácu
obhájil v roku 1973 - ako prvý z fyzikálnej obce na Slovensku.
Za profesora bol vymenovaný v roku 1980. V roku 1980 sa stal
aj členom korešpondentom SAV a o tri roky neskôr aj v ČSAV.
Od roku 1995 je členom Akadémie vied a umení v Európe.
Ako prvý na Slovensku začal skúmať polovodiče a pripravil prvú generáciu odborníkov na túto problematiku
(medzi nimi bol napr. aj prof. Š. Luby). Prvenstvo patrí prof.
Krempaskému aj v oblasti synergetiky. Pre túto disciplínu
napísal základnú literatúru a množstvo vedeckých článkov.
Založil vedecký odbor „Termofyzikálne vlastnosti“,
v ktorom publikoval viacero významných vedeckých publikácií, patentov a vedeckých článkov. Rovnako je zakladateľom vedeckého odboru „Nekryštalické polovodiče“.
Spolupracoval aj pri zakladaní vedeckého smeru „Amorfné
kovy“. Napísal osem monografií a do stovky článkov uverejnených v domácich a zahraničných odborných časopisoch.
V pedagogickej oblasti účinne modernizoval proces
výučby fyziky na vysokých technických školách. Napísal
významnú učebnicu fyziky, ktorá je stále najpoužívanejšou
učebnicou na technických univerzitách na Slovensku i v Českej republike. Za popularizáciu vedy mu Slovenská akadémia
vied udelila v roku 1998 Cenu SAV. V roku 2002 získal cenu
ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku
a v r. 2006 mu prezident Slovenskej republiky I. Gašparovič
udelil Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne významné
zásluhy v oblasti rozvoja vedy a školstva.
Profesor Krempaský je jedným zo zakladateľov Spoločnosti
pre vedu a vzdelanie Pansophia, n.o. Absolvoval viac ako 300
verejných prednášok na témy výstupov fyziky „za hranice fyziky“ a vzťahu vedy a viery.

