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    Učenie hrou...
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   Finančná gramotnosť 

     Nesmrteľné stavby

    Objav svoj talent

    Tajomný ostrov



Ako riekol klasik – „Život je len veľká hra na javisku bytia“.  Aj názov našej spoločnosti Pansophia 
pochádza z  najväčšieho diela jedného klasika – učiteľa učiteľov Jána Amosa Komenského, 
ktorého motto: „Škola hrou“ poznajú azda všetci pedagógovia. My sme sa pokúsili spojiť tieto 
dve múdrosti v jedno, a preto si Vás dovolíme pozvať do nášho Divadla poznania. 
Vážení prítomní, v našom Theatrum gnosis, teda Divadle poznania, budú účinkovať tie 
najväčšie hviezdy univerza s tými najlepšími hrami bytia, ktoré si so všetkou vážnosťou 
i humorom dovolíme priblížiť najdôležitejším divákom sveta – a to práve Vám...

PONUKA KULTÚRNO – NÁUČNÝCH PREDSTAVENÍ

Vážené vedenie školy, vážení pedagógovia, 

dovoľte, aby sme sa na Vás obrátili a oslovili Vás s ponukou multimediálnych kultúrno–náučných predstavení pre žiakov základných 
škôl, študentov stredných a  vysokých škôl. Predstavení s  nádychom divadla a  hlavne formou hry motivujúcich poslucháčov 
k hľadaniu poznania a aktivujúcich u nich záujem o vzdelávanie ako také.  Naše predstavenia poodhaľujú zákutia sveta a bádania 
netradičnou formou a ukazujú, aká je príroda a javy s ňou spojené zaujímavé a hodné úsilia vzdelať sa ako v spoločenských, tak 
prírodných vedách. 
Život je zmena a  všetko sa vyvíja. Tak aj Pansophia n.o. prešla po desiatich rokoch zbierania skúseností veľkou zmenou a  naše 
predstavenia dostali nový rozmer a obsah tak, aby efektívnejšie a účinnejšie napĺňali svoje poslanie.
    Máme bohaté skúsenosti s  organizovaním a  uskutočňovaním popularizačných a  motivačných prednášok pre školy, pričom 
doposiaľ videlo naše multimediálne prednášky už viac ako 250.000 mladých divákov. Za desať rokov existencie sme pripravili 
pre vás viac ako tri desiatky vysokokvalitných vzdelávaco–zábavných programov v spolupráci s agentúrou MŠ SR APVV a Slovenskou 
akadémiou vied. 
      Predstavenia sú realizované s  použitím najmodernejšej audiovizuálnej a  výpočtovej techniky priamo na javisku. Obrazový 
materiál je premietaný na veľkoformátové plátna. Predstavenie je spracované tak, aby okrem informácií poskytovalo kultúrno-
umelecký zážitok a  tak pôsobilo i  na rozvoj estetickej úrovne poslucháča. Diváci sú interaktívne zapájaní do procesu počas 
predstavenia. Správnymi odpoveďami na otázky získajú súťažiaci hodnotné ceny.

NAŠE PREDNÁŠKY DOTER A Z VIDELO
VIAC AKO 250.000 POSLUCHÁČOV !!!

PANSOPHIA
di va dl o  p o z n a n i a
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PONUKA PREDSTAVENÍ
Pri tvorbe ponúkaných predstavení sme vychádzali z  našej 11-ročnej praxe a  vaších reakcií a  skúseností,                     
z  najnovších vedeckých poznatkoch a  z  aktuálneho vývoja kultúrnospoločenských udalostí doma i  vo svete. 
Predstavenia sme obohatili o nový rozmer ako vzdelávací, tak hlavne spoločensko-kultúrny a veríme, že vám       
a vaším študentom poskytneme bohatší zážitok.

DP32 – Finančná gramotnosť 
Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť �nanciám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. V predstavení sú 
poslucháči oboznámení s nasledujúcimi aspektmi:
•	 nájsť,	vyhodnotiť	a	použiť	finančné	informácie
•	 poznať	základné	pravidlá	riadenia	vlastných	financií
•	 naučiť	sa	rozoznať	riziká	v	riadení	vlastných	financií
•	 stanoviť	si	finančné	ciele	a	naplánovať	si	ich	dosiahnutie
•	 rozvinúť	potenciál	získavania	vlastného	príjmu	a	schopnosť	sporiť
•	 efektívne	používať	finančné	služby
•	 plniť	svoje	finančné	záväzky
•	 zveľaďovať	a	chrániť	svoj	majetok

Zaradenie                           :  medziodborové vzťahy, univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy    :  �lozo�a, ekonomika, nauka o spoločnosti, história  
Trvanie                                :  dĺžka 45 až 60 min.
Vhodnosť                            :  II.st. ZŠ a SŠ

DP28 – Tajomný ostrov, alebo cesta do praveku 
Príbehy opradené tajomstvom Vám rozpovieme a dávnych bájnych či predhistorických tvorov predstavíme. Prave-
kú cestu spolu absolvujeme, určite sa zabavíme a čo to poučíme. A my sa na Vás tešíme...
Zaradenie         :  univerzálna prednáška        
Trvanie  :  dĺžka 45 min.
Medziodborové  vzťahy   : história, náuka o spoločnosti, �lozó�a, prirodoveda    
Vhodnosť   :  I.st. ZŠ

   
DP30 – Dáme si Guinnessa? -  prosím vstúpte do sveta rekordov 
Rozprávanie o ceste vývoja človeka o prekonávaní seba samého v akejkoľvek oblasti. Či už je to technika, kultúra, 
zdravie alebo šport. Ponúkame vám zábavno-poučný rez svetom Guinessovej knihy rekordov a spoločné zamys-
lenie nad potrebou človeka prekonávať sám seba...
Zaradenie                           :  medziodborové vzťahy, univerzálna prednáška
Trvanie  :  dĺžka 45 až 60 min.   
Medziodborové  vzťahy    :  �lozo�a, biológia, geogra�a, sociológia, prírodopis, technika, história    
Vhodnosť  :  II.st. ZŠ a SŠ
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DP09 – Zdravé telo, zdravý duch (zdravý životný štýl, zdravá výživa) 
Predstavenie jednoduchou metodikou poskytuje našej mladej generácii ucelený pohľad na zloženie stravy a  jej 
vplyvu na zdravie, fyzickú aj psychickú stránku človeka. V zrozumiteľných príkladoch predstavuje „alchymistickú“ 
dielňu nášho tela, spolu s vplyvom vitamínov, enzýmov, minerálnych látok, či základných článkov ako sú cukry či 
bielkoviny... Nevynecháme ani otázku pitného režimu, pravidelného pohybu, spánku, či vplyvu prostredia, v ktorom 
človek prežíva svoj život. Ozrejmíme základné princípy vyváženej a hodnotnej stravy ako našej najlepšej preventív-
nej medicíny. Poskytneme jeden z možných náhľadov na vhodné celodenné zloženie stravy, pitného a pohybového 
režimu pre zachovanie zdravia, vitality, či čistoty mysle od mladosti po vysoký vek človeka. 

Zaradenie                           :  univerzálna prednáška      
Trvanie  : dĺžka 45 až 60 min. 
Medziodborové  vzťahy    :  zdravá výživa, fyzika, biológia, prírodopis, chémia, história     
Vhodnosť  :  II.st. ZŠ a SŠ
    
DP10 – Výstrel, ktorý zmenil svet... 
Jedno	z najobľúbenejších	predstavení,	ktoré	ponúkame,	je	pohľad	do	dávnejšej	ale	najmä	nedávnej	histórie	konfliktov,	ktorá	dodnes	do	značnej	miery	ovplyvňuje	
náš každodenný život. Hrozí v súčasnej dobe holokaust takého typu ako počas 2.svetovej vojny? Budú štáty medzi sebou bojovať aj v budúcnosti alebo sa stane vojna 
iba prežitkom histórie ? Hrozí svetu 3.svetová vojna ? Poučilo sa ľudstvo zo svojej tragickej minulosti? Toto je len časť otázok, na ktorú ponúkneme odpovede nielen 
faktogra�ckým ale aj pútavým spôsobom, ktorý zaujme žiakov bez ohľadu na ich postoj k histórii.
Zaradenie                           :  univerzálna prednáška      Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.  
Medziodborové  vzťahy    :  história, politológia, ekonomika, náuka o spoločnosti    Vhodnosť :  II.st. ZŠ a SŠ

  
DP25 – Cesta človeka do vesmíru 
Pútavý príbeh o tom, ako človek začal plniť sci-� myšlienky z literatúry Verneho. Od nacistických vynálezov útočných rakiet až po výcvik ľudí na jednosmernú cestu na 
planétu Mars. Téma vás prevedie vývojom techniky a pokrokom človeka pri objavovaní vesmíru i hraníc ľudstva...
Zaradenie                           :  medziodborové vzťahy, univerzálna prednáška    Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.   
Medziodborové  vzťahy    :  �lozo�a, fyzika, biológia, geogra�a, astronómia, kozmonautika, technika, história   Vhodnosť :  II.st. ZŠ a SŠ
   
           
DP26 – Nesmrteľné stavby 
Zaujímavé	stavby	fascinujú	ľudstvo	od	nepamäti.	Pozrime	sa	na	TOP	stavby	po	celom	svete	od	Veľkého	čínskeho	múru	až	po	„nechcenú“	Eiffelovu	vežu	v Paríži.	Budeme	
cestovať po celej planéte a objavovať terajšie i dávno zabudnuté poklady sveta v civilizačných etapách ľudského vývoja a staviteľstva.
Zaradenie                           :  univerzálna prednáška      Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.   
Medziodborové  vzťahy    :  �lozo�a, fyzika, geogra�a, staviteľstvo, technika, história     Vhodnosť :  II.st. ZŠ a SŠ
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DP15 – Internet – priateľ alebo nepriateľ
Virtuálny svet je čoraz príťažlivejší. Pre mnohých z nás sa stal každodennou realitou a kultúrno–spoločenským prostredím. 
Jeho tvár má však dve podoby. Na jednej strane prináša zábavu, relax, nové priateľstvá, nápady, informácie. Tá odvrátená so 
sebou nesie množstvo nebezpečenstiev, vrátane vzniku závislostí, ktoré majú rovnaké symptómy ako závislosti na alkohole 
alebo drogách. Málokto si to uvedomuje, respektíve pripúšťa, že by internet mohol byť jeho nepriateľom. Spoznajme preto 
spolu riziká, ktoré prinášajú sociálne siete, počítačové hry, online gambling, online nakupovanie a v neposlednom rade roz-
máhajúca sa kyberšikana. V čom nás ohrozujú a ako sa z tohto bludného kruhu dostať, spoločne zistíme na stretnutí, ktorého 
cieľom je, aby ste vo vzťahu k internetu nikdy neťahali za kratší koniec.

Zaradenie                           :  univerzálna prednáška       Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min. 
Medziodborové  vzťahy    :  informatika, psychológia, sociológia, ekonomika, etika     Vhodnosť :  II. st. ZŠ a SŠ

DP16 – Stolček, prestri sa!  – zdravoveda pre najmenších....
Kto by nechcel mať kúzelný stolček, ktorý nám ponúkne to správne a výživné jedlo. A nebolo by to len „povinné“ jedlo , ale aj obľú-
bené nezdravé maškrty. Mohli by sme sa naňho spoľahnúť, a vždy zjesť všetko to, čo nám ponúkne. On by totiž presne vedel čo máme 
radi a hlavne, čo je zdravé v danú dobu. Ponúkol by nám jedlo zodpovedajúce nášemu dennému režimu a aktivite. Poďme si hravou 
a pútavou formou ukázať, aké jedlo je pre nás vhodné a kedy si môžeme dopriať aj sladkosti, či slané chipsy. A potom si môže každý 
z nás povedať: „Mám svoj stolček prestri sa“.

Zaradenie        : univerzálna prednáška        Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.
Medziodborové  vzťahy    : zdravá výživa, biológia, prírodopis, prvouka         Vhodnosť :  I.st. ZŠ
  
DP17 – Drogy – cesta nikam

Drogová závislosť poznačila a zruinovala tisícky životov. Bolo by naivné  myslieť si, že sa ľudia poučia. Drogy boli, sú a budú súčasťou ľudského bytia. Menia sa rov-
nako, ako sa mení spoločnosť. To, čo bolo „in“ pred niekoľkými rokmi, sa postupne dostáva na okraj záujmu, a naopak, látky, ktorým v minulosti nebol pripisovaný 
zvlášť veľký význam a prakticky sa za drogy nepovažovali, sa dnes stávajú stredobodom záujmu nielen užívateľov ale aj odborníkov. Cez tragické príbehy mladých, 
slávnych i bežných ľudí spoznáme, aké zdravotné riziká so sebou prinášajú jednotlivé druhy drog, ako pôsobia na náš organizmus a čo môže spôsobiť aj jedna jediná 
dávka. Spoločne nahliadneme na dno, ktoré v ich životoch závislosť spôsobila, ale porozprávame sa aj o tom, ako sa s takýmito problémami vysporiadať. Drogy 
sú pre mnohých ľudí lákavé, chcú poznať, čo ponúkajú a tak nahliadnu do tejto zakliatej komnaty. Dvere sa však často zabuchnú a zvnútra sa otvoriť nedajú ... 

Zaradenie  :  univerzálna prednáška       Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.
Medziodborové  vzťahy    :  psychológia, sociológia, biológia, etika     Vhodnosť :  II. st. ZŠ a SŠ
  
DP23 – Fantastická cesta – pozývame vás na výlet za dávnymi civilizáciami...

Predstavenie vam ponúka pútavé prenesenie sa do histórie dávnych civilizácii, ktoré ovplyvňujú svojimi vynálezmi či kultúrou ešte aj dnešný 
svet. Pre mladších poslucháčov ponúkame množstvo príbehov od Sumerov cez Aztékov až po Rimanov, ktoré sa navzájom budú prepletať v jeden 
ucelený	historický	príbeh.	Pre	starších	žiakov	to	bude	najmä	pohľad	na	spôsoby	života	či	presadzovania	si	moci	voči	 iným	vtedajších	ríšam	či	
civilizáciám.	Nevyhneme	sa	ani	porovnávaniu	doby	vtedajšej	a doby	dnešnej	najmä	čo	sa	týka	spôsobu	vedenia	boja.	
Zaradenie         :  univerzálna prednáška     Trvanie  :  dĺžka 45 až 60 min.
Medziodborové  vzťahy   : história, politológia, ekonomika, náuka o spoločnosti, �lozó�a Vhodnosť  :  I a II.st. ZŠ, SŠ

DP31 – Xenofóbia - choroba spoločnosti...
Vyspelý svet v 21.storočí stojí pred otázkou, ktorú je nevyhnutné vyriešiť. Extrémizmus, terorizmus či xenofóbia sú v súčasnej dobe výrazy, ktoré sa používajú oveľa viac ako 
kedykoľvek predtým. Zažili sme v minulosti niečo podobné? A ak áno, ako sme sa k tomu ako ľudstvo postavili? Na prípadoch z histórie (holokaust, Červení Kméri či rasová 
nenávisť v 20.storočí) si ukážeme, že čelíme problému, ktorý sa pri nedostatočnej osvete a prikladanej vážnosti môže zmeniť v ľudskú tragédiu nepredstaviteľných rozmerov. . 
Zaradenie  :  univerzálna prednáška       Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.
Medziodborové  vzťahy    :  psychológia, sociológia, biológia, etika     Vhodnosť :  II. st. ZŠ a SŠ
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DP11 – Od IQ ku EQ
Inteligencia - určite to je pre mnohých fascinujúca otázka. Čo znamená byť inteligentný? Je inteligencia 
vrodená? Čím je podmienená a ako sa dá rozvíjať? A je inteligencia iba jedna? Takýmito otázkami začneme 
prednášku a  postupne budeme na ne odpovedať. Najprv sa pozrieme na našu schopnosť rozumovo riešiť 
nové úlohy a postupne si všimneme mnohé ďalšie rozmery inteligencie, aby sme sa nakoniec sústredili pre-
dovšetkým na inteligenciu emočnú. Pocity a nálady nás sprevádzajú každý deň, niekedy sú pre nás dôležitým 
zdrojom, pomocníkom a kompasom a inokedy nás zrádzajú a oslabujú. Ukážeme si, ako emócie súvisia s na-
šou inteligenciou. Pozrieme sa na to, čo sa deje v ľudskom mozgu, keď nás ovládnu emócie a prostredníctvom 
mnohých príkladov a ukážok sa budeme snažiť lepšie porozumieť nášmu vnútornému i telesnému prežíva-
niu. Ukážeme si spôsoby efektívneho zvládania emócií a rozvoja EQ. Dobrá emočná inteligencia sa ukazuje 
ako významný predpoklad pre rozvoj sociálnych zručností a pre úspešné presadenie sa v živote.

Zaradenie                           :  univerzálna prednáška      Trvanie    :  dĺžka 45 až 60 min.
Medziodborové  vzťahy    :  základne sociálne zručnosti, psychológia, náuka o spoločnosti, pedagogika Vhodnosť :  II.st. ZŠ a SŠ
   
DP12 – Sociálne zručnosti mladých ľudí
Okrem toho, že žiaci a  študenti škôl sú vzdelávaní prostredníctvom odborných predmetov, pre uplatnenie sa v  praxi sú veľmi dôležité ich sociálne zručnosti. 
Schopnosti	navzájom	sa	poznávať,	pomáhať	si,	efektívne	komunikovať,	spolupracovať	alebo	riešiť	konflikty,	to	je	výbava	človeka,	ktorá	sa	formuje	po	celý	život,	no	
obdobie školského veku je rozhodujúce pre jej rozvoj. Program pripravený Pansophiou je jedinečný svojou realizáciou: po uvedení do témy sociálnych zručností sa 
žiaci a študenti budú učiť prostredníctvom zážitkov. Lektor ponúkne a vytvorí niekoľko modelových situácií, v ktorých budú priamo účastníci vystupovať. Vybraní 
žiaci sa ocitnú napríklad v neznámej komunikačnej situácii, v ktorej si musia efektívne porozumieť. Iná skupina bude pred očami spolužiakov vytvárať spoločné 
dielo ako jeden tím a podobne. Po realizácii každej aktivity nasleduje jej rozbor a diskusia. Takýmto spôsobom spoločne pomenujeme dôležité pozorovania z danej 
sociálnej situácie a odporúčania, čo bude prínosné pre aktívnych „hráčov“ ale i pre divákov. Rozvoj sociálnych zručností stojí predovšetkým na praxi a jej uvedomo-
vaní si, a práve toto sú dva hlavné piliere ponúkaného programu.
Zaradenie                           :  univerzálna prednáška      Trvanie  :  dĺžka 45 až 60 min.
Medziodborové  vzťahy    :  základne sociálne zručnosti, psychológia, náuka o spoločnosti, pedagogika Vhodnosť: :  II.st. ZŠ a SŠ
      
DP24 - DROGY - dráma závislosti
Téma	objasňuje,	ako	vzniká	samotná	forma	závislostí,	jej	sociálne	väzby	a kultúrnospoločenský	dopad.	Prečo	niečo	také,	ako	závislosť	a to	nielen	
substanciálna vzniká? s čím súvisí? a čo s ňou? Aký má dopad na naše životy, a či existuje reálna cesta zo závislosti von...                                            
Zaradenie  :  univerzálna prednáška      Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.  
Medziodborové  vzťahy    :  psychológia, sociológia, biológia, etika    Vhodnosť  :  II. st. ZŠ a SŠ
  
DP27 - Objav a rozviň svoj talent

Talent je naša mimoriadna vloha a schopnosť, môže sa prejavovať v nespočetne mnohých podobách a otvára nám dvere a príle-
žitosti v celom živote. Talent je prísľub k sebarealizácii, úspešnej kariére alebo k spokojnému životu ale talent nás môže aj zradiť. 
O  talente sa rozpráva v školách, o  talent sa zaujímajú zamestnávatelia, no talent je dôležitá téma pre každého jednotlivca: Kto 
som, ako sa môžem najlepšie prejaviť, ktorá časť mojej osobnosti môže najlepšie poslúžiť mne a  svetu? A  ako svoj talent živiť 
a rozvíjať? Lenže najprv ho musíme v sebe objaviť, rozpoznať a to vôbec nie je ľahká úloha. V prednáške sa budeme venovať téme 
talentu tak, aby motivovala mladých ľudí k vlastnému sebapoznaniu a k tvorivej práci so svojimi vlohami.                           

Zaradenie                           :  univerzálna prednáška      Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min. 
Medziodborové  vzťahy    :  základne sociálne zručnosti, psychológia, náuka o spoločnosti, pedagogika Vhodnosť  :  SŠ   

novinka 2016

novinka 2016



(Predstavenia DP20 a DP21 sa dajú objednať len ako jeden spoločný balíček)
DP20 – Vznik a vývoj vesmíru, alebo cesta za tajomstvom čiernych dier...
Cez historické aspekty vývoja predstáv ľudstva o našom vesmíre sa študenti dozvedajú aj o spoločenských a kultúr-
nych	vzťahoch,	ktoré	k najväčším	objavom	ľudstva	viedli.	Ide	o historicko-kozmologický	pohľad	na	stvorenie	sveta	
vo svetle moderných poznatkov o vesmíre, v ktorom žijeme. Prechádzame sa históriou poznávania nášho okolitého 
sveta a  rozoberáme základné filozofické otázky jeho vytvorenia. Aj moderná veda je plná rozporuplných dôkazov 
a  vedomostí, ktoré nám popisujú vesmír vyplnený nepolapiteľnou tmavou hmotou a  ešte tajomnejšou a  éteric-
kejšou tmavou energiou. Tieto dve entity a  ich vlastnosti umožňujú popustiť uzdu fantázii a pozrieť sa na vesmír 
ako umelecké dielo, ktorého význam je pre nás dodnes neodhalený. Fyzikálno–filozofická prednáška s  diskusiou 
o modernom chápaní sveta, filozofických otázkach života a existencie s jedným z popredných popularizátorov vedy 
a spoločenských súvislostí na Slovensku univ. prof. RNDr. Júliusom Krempaským, DrSc., zakladateľom Pansophia n.o. 
Zaradenie                           :  univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy    :  kozmológia, fyzika, astronómia, �lozo�a
Trvanie                                  :  dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť                              :  3.- 4. ročník gymnázií, VŠ

DP21 – Hyperpriestor a multivesmír, alebo za tajomstvom teseraktu...
Kozmologický pohľad na stvorenie sveta vo svetle najmodernejších fyzikálnych poznatkoch o vesmíre, v ktorom žijeme. Je náš vesmír 
sám, alebo existuje paralelne so ziliónom podobných, či nepochopiteľne iných vesmírov? Koľko dimenzií má náš vesmír? Program je 
koncipovaný variabilne pre študentov stredných škôl, predovšetkým gymnázií. Poslucháči sa dozvedia o fascinujúcich počiatkoch vesmí-
ru, ako aj o jeho stavbe a štruktúre. Poodhalíme im tajomstva univerza, o ktorých možno ani netušili, že existujú... Prednáška s diskusiou 
s jedným z popredných popularizátorov vedy a spoločenských súvislostí na Slovensku univ. prof. RNDr. Júliusom Krempaským, DrSc.
Zaradenie                           :  univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy    :  kozmológia, fyzika, astronómia, �lozo�a
Trvanie                                  :  dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť                              :  3.- 4. ročník gymnázií, VŠ

OBJEDNÁVKY A REZERVÁCIA TERMÍNOV:
na telefónnom čísle 0908 369 631, e-mailom: edu@pansophia.sk



ARCHÍVNY ZOZNAM PONÚKANÝCH PREDSTAVENÍ V OBDOBÍ 2006 – 2015

Predstavujeme vám súpis multimediálnych prestavení, ktoré ste mohli vidieť v  predchádzajúcich rokoch. Predstavenia 
sme vzhľadom na ich „okukanosť“ a  určitú zastaralosť uložili do archívu a  nahradili novými progresívnejšími témami. 
Vzhľadom na skúsenosti z praxe i  informácie z vašich reakcií sme niektoré témy spojili a  rozšírili a zároveň uviedli nové       
v súbornom označení ako Divadlo poznania.   

PS05 - Vesmírniček - prvé kroky do vesmíru    Absolvovanie prvých krokov do vesmíru...       (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09)

PS11 - Čarodejka príroda    Žiaci cestujú v čase štyrmi ročnými obdobiami...
PS01 - Virtuálny vesmír   Cesta do vesmíru - prvý kontakt... 
PS04 - Kronika modrej planéty   Vývoj Zeme, formovanie atmosféry, zemskej kôry...       (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0210-07)

PS06 - Ríša kráľa Mendelejeva    Poodhaľujeme zákutia chémie a fyziky, ktoré sa do učebných osnov nedostali...  (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0210-07)

PS07 - Od Fonografu až po iPod  Vydajte sa na dlhú cestu, ktorou prešiel zvuk a obraz od fonografu...  (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09) 

PS09 - Jeme, aby sme žili...    V zrozumiteľných príkladov predstavuje „alchymistickú“ dielňu nášho tela...   (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09) 

PS12 - Rozprávka z lesa   Les je ako veľký dom preplnený množstvom obyvateľov a odohrávajú sa v ňom... 
PS08 - Tajomstvo života   Otázky okolo vzniku života na Zemi a vôbec vzniku života sú...   (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0210-07) 

PS02 - Vesmír v orechovej škrupinke   Kozmologický pohľad na stvorenie sveta vo svetle najmodernejších...   (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0210-07) 

PS13 - Stratený svet fyzikálnych experimentov   Fyzikálne pokusy priamo na javisku...    (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09) 

PS03 - Hyperpriestor a multivesmir  Fyzikálno–filozofická prednáška o modernom chápaní sveta... 
PS10 - Neviditeľné šaty pani Zeme  Zem sa nekončí ani svojím povrchom, ani atmosférou...
PS14 - Laboratórium Zem  Čo sa deje v nej, čo sa tam všetko odohráva, z čoho pozostáva...   (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09) 

DP03 – Tajomstvo hmoty, alebo živé impérium chemických prvkov   Hráte radi karty? Je fascinujúce koľko variant ponúka jediná kartová hra...
DP13 - Dejiny filozofie, alebo randevú s Konfúciom a Aristotelom   Ideou tohto predstavenia je ukázať, že �lozo�a patrí dennodenne k nášmu životu tak, ako dýchanie vzduchu...
DP14 - Rétorika, alebo čo nám o nej hovorí Marcus Fabius Quintilianus   Rétorika je náuka o rečníctve, či ovládaní tejto schopnosti...
DP18 - Dopravná výchova, alebo cestou necestou... Prečo	je	dôležité	nosiť	reflexnú	vestu,	používať	bezpečnostný	pás,	Spoznáme	dopravné	značky...
DP19 - Filozofia vedeckého poznania a jeho dopad na civilizáciu   V prvopočiatkoch vzniku poznania sa veda a teológia vzájomne prekárali vo „vedeckosti“ svojich teórií... 
DP22 - Ľudský mozog a psychické procesy   Pozývame	vás	na	predstavenie,	ktoré	vám	poodhalí	jeden	z najväčších	labyrintov	–	ľudský	mozog...	



M E T A M O R F Ó Z Y

Metamorfózy predstavujú cyklus vedec-
ko–popularizačných verejných besied 
s poprednými predstaviteľmi sloven-
skej ale i  svetovej vedy. Organizátorom 
a realizátorom Metamorfóz je nezisková 
organizácia Pansophia v  spolupráci so 
Slovenskou akadémiou vied (SAV). 
 Pansophia, n.o. má za sebou tri roč-
níky Metamorfóz, ktoré boli realizované 
na domácej pôde v  Trenčíne. Na ohlas 
verejnosti máme zámer rozšíriť kona-
nie týchto besied na 2 krát do roka. 
Ďalším cieľom je túto diskusiu preniesť 
aj do iných miest v  Slovenskej repub-
like a  vytvoriť tak kvalitný a  tradičný 
program s vedeckou špičkou.
 Metamorfózy sú pódiová modero-
vaná diskusia za podpory modernej 

audiovizuálnej technológie. V  tých-
to moderovaných pásmach diskutu-
jú popredné osobnosti vedy o  nových 
poznatkoch z  oblasti aplikovaného či 
teoretického výskumu a  o  ich fyzikál-
no-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 mode-
rované diskusie slúžia na spropago-
vanie vedy a  rozširovanie všeobecnej 
vzdelanosti medzi laickou, ale i  odbor-
nou verejnosťou. Prinášajú najnovšie 
poznatky a  postrehy z  teoretickej aj 
aplikovanej vedy.

P O S L A N I E  M E TA M O R F Ó Z
Záujem študentov a žiakov o prírodné vedy 
v súčasnosti klesá. Do popredia často 
vystupujú hlavne humanitné študijné odbo-
ry. Pritom fyzika je hlavným hýbateľom 
pokroku. Pred spoločnosťou vystáva zák-
ladný problém nutnosti rozvoja prírodných 
vied. Jednou z najefektívnejších možností 
je motivácia detskej osobnosti zapálením 
iskry pre radosť z poznávania a objavova-
nia okolitého sveta.

V  C Y K L E  M E TA M O R F Ó Z  S A 

D O T E R A Z  O B J AV I L I  H O S T I A :

prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.

RNDr. Igor TÚNYI, DrSc.

RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.

prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc. 

prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Dr.h.c.

prof. RNDr. Milan LAPIN CSc.

Mgr. Vítězslav KREMLÍK

RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc. 



Hostia programu:

prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Dr.h.c. 
Fyzikálny ústav SAV

prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.
predseda SAV, Virologický ústav SAV

Doc. RNDr. Silvia PASTOREKOVÁ, DrSc.
Virologický ústav SAV

prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky  STU

RNDr.  Jiří GRYGAR, CSc.
Fyzikálny ústav Akadémie vied ČR

M O D E R O V A N Á  D I S K U S I A

P R O G R A M  S A  U S K U T O Č N Í   V  K I N E  H V I E Z D A  T R E N Č Í N 
21. novembra 2009  o 1800  hodine  

www . p a n s o p h i a . s kw w w . p a n s o p h i a . s k

Nezisková organizácia Pansophia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied 
Vás pozýva na popularizačnú moderovanú diskusiu s poprednými osobnosťami vedy 

o nových poznatkoch z oblasti aplikovaného či teoretického výskumu a o ich fyzikálno-
filozofickom dosahu na spoločnosť.  Dĺžka programu cca 130 min. Vstup voľný.

„Čo spája svet mikročastíc s vývojom 
celého vesmíru? Ako ďaleko sme od 
�nálnej teórie? Kde končí fyzika a kde 
sa začína chémia? Je vírus tým prvým 
naozajstným životom, ktorý sa usídlil 
na Zemi? A v akých formách môže život 
existovať vo vesmíre?“

Nechajte sa zlákať, bude zážitok!

Metamorfózy
M O D E R O V A N Á  D I S K U S I A

D N E S  N A  T É M U :  V E S M Í R  –  V E DA  A  F I LO ZO F I A

      Hostia programu:

prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.
Učená spoločnosť SAV; FEI STU, katedra fyziky

RNDr. Igor TÚNYI, CSc. 
Člen predsedníctva SAV; Geofyzikálny ústav SAV

RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.
Učená spoločnosť ČAV;  Fyzikálny ústav ČAV

      Moderátor programu:
Mgr. Karol PETRÍK
Pansophia n.o., Hvezdáreň a planetárium Hlohovec

      Hudobný hosť: 
Jozef SOCHOR
Syntetizátorový inštrumentalista

   Program sa uskutoční  v kine Hviezda Trenčín 

        1. marca 2008 o 18.00 hod.  

Bližšie info na www.pansophia.sk, alebo na tel. čísle 0908 369 631

   Program sa uskutoční  v

       1. marca 2008

Nezisková organizácia Pansophia a Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Vás 
pozývajú na popularizačnú moderovanú diskusnú prednášku s poprednými 

osobnosťami vedy o nových poznatkoch z oblasti aplikovaného či 
teoretickéko výskumu a o ich fyzikálno-filozofickom dosahu na spoločnosť.

Predpokladaná dĺžka programu 120 -140 min.

M O D E R O V A N Á  D I S K U S I A

Ešte tomu nie je až tak dávno, 
čo bolo počasie obligátnou 
témou len pre Angličanov. 
Avšak v súčasnosti je už 
touto m a i n s t r e a m o vo u 
t é m o u  p o s a d n u t á  ce l á 
E u r ó p a ,  b a  a j  o s t a t n ý 
svet. Čo sa to deje s tým 
počasím? Vyčíňalo takto 

bezočivo aj v minulosti, 
aleb o sa „ zbláznilo“  až 

v posledných rokoch? Čím 
to je, že prakticky každá búrka, 

či aj len obyčajný klimatický 
front, môže mať za následok 

povodne? Budeme schopní tieto 
nežiadúce zásahy do nášho inak 

pokojného života aj predvídať? 

Hostia programu:

prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky  STU

prof. RNDr. Milan LAPIN, CSc.
meteorológ a klimatológ KAFZM FMFI UK

Ing.  Viliam NOVÁK, DrSc.
Ústav hydrológie SAV

Mgr. Vítězslav KREMLÍK
publicista, tvorca portálu Klimaskeptik.cz

RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.
Slovenský hydrometeorologický ústav

Moderátor programu:

prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Dr.h.c. 
Fyzikálny ústav SAV

Nezisková organizácia Pansophia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied 
vás pozýva na moderovanú diskusiu Metamorfózy s poprednými osobnosťami vedy 
na tému globálneho otepľovania. Dĺžka programu cca 140 min. Vstup voľný.

Hudobný hosť:

 Jozef SOCHOR 
Syntetizátorový inštrumentalista

ĎALŠIE PROJEKTY PRE VÁS...

PANSOPHIA A FESTIVAL FYZIKY
Od druhého ročníka Tvorivého účiteľa 
fyziky - Festivalu Fyziky 2009 spolupôsobí 
Pansophia n.o. ako jeden z hlavných 
organizátorov tohto sympózia spolu so 
Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou - 
zakladateľkou festivalu.

SCIENCE ON STAGE
Na festivale sa zúčastňujú aj účastníci 
medzinárodných festivalov „Science on 
Stage“, vysokoškolskí učitelia, členovia 
Terminologickej komisie SFS ako aj ďalší 
pozvaní odborní hostia.

DATABÁZA FESTIVALU FYZIKY
Na webovom portály Pansophie n.o.
(http://www.pansophia.sk/ff2011.html)
nájdete kompletnú databázu prednášok na 
stiahnutie pre edukačné účely. Každý ročník 
od roku 2009 obsahuje vídea, zvukové 
nahrávky a Powerpointové prezentácie 
prednášajúcich lektorov a účastnikov 

TRENČIANSKY ROBOTICKY DEŇ
Trenčiansky robotický deň je medzinárodná 
súťažná prehliadka autonómnych robotov, 
ktorú ako hlavný organizátor organizuje 
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 
Trenčín a Pansophia, n.o. Spoločnosť pre 
vedu a vzdelanie.
Roboti v budúcnosti nahradia manuálnu aj 
intelektuálnu činnosť ľudí. Nereálne? Alebo 
na to treba mozgy vedcov krajín s vlastnými 
družicovými programami? Nie, aj naša 
krajina má potenciál byť im rovnocenným 
partnerom, len treba presvedčiť mladých 
ľudí, že správnou cestou nie je realizovať 
myšlienky iných ale hľadať, navrhovať 
a realizovať riešenia vlastné. 

REALIZÁCIA PROJEKTOV
Osobnosti slovenskej vedy (PSPH)
Stretnutie s vedou (APVV LPP-0210-07)
Projekt Galileio (PSPH)
Zážitok z Vedy (APVV LPP-0446-09)
Kultúrne poukazy (MKSR)
Metamorfózy (PSPH, SAV, MKSR)
Výskum vzniku Zeme (PSPH, GFU,SAV)

PA N S O P H I A
A V E D E C K Ý  V Ý S K U M
Svojou činnosťou podporujeme aj 

vedecký výskum a bádanie vo všetkých 

jeho formách. Nielenže sa snažíme 

našimi popularizačnými predstaveniami 

vzbudiť záujem mladej generácie o príro-

du a štúdium vedeckých poznatkov, ale 

priamo sa na výskume podieľame.

Naši členovia priamo spolupracovali 

s expertami z NASA a SAV na pro-

jekte výskumu vzniku Slnečnej sústavy 

a Zeme. Priamo sme sa podieľali na 

teoretickom a experimentálnom rozpra-

covaní nových myšlienok tohto projektu 

(autorom je RNDr. I. Tunyi, DrSc. zo 

SAV). Ďalej pracujeme na vývoji a výs-

kume aj v oblasti biopalív, recyklácií 

olejov a obnoviteľných zdrojov energie.
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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. 



PONUKA PREDSTAVENÍ
Pri tvorbe ponúkaných predstavení sme vychádzali z  našej 11-ročnej praxe a  vaších reakcií a  skúseností,                     
z  najnovších vedeckých poznatkoch a  z  aktuálneho vývoja kultúrnospoločenských udalostí doma i  vo svete. 
Predstavenia sme obohatili o nový rozmer ako vzdelávací, tak hlavne spoločensko-kultúrny a veríme, že vám       
a vaším študentom poskytneme bohatší zážitok.

DP32 – Finančná gramotnosť 
Finančná gramotnosť je súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť �nanciám a správne s nimi zachádzať v rôznych životných situáciách. V predstavení sú 
poslucháči oboznámení s nasledujúcimi aspektmi:
•	 nájsť,	vyhodnotiť	a	použiť	finančné	informácie
•	 poznať	základné	pravidlá	riadenia	vlastných	financií
•	 naučiť	sa	rozoznať	riziká	v	riadení	vlastných	financií
•	 stanoviť	si	finančné	ciele	a	naplánovať	si	ich	dosiahnutie
•	 rozvinúť	potenciál	získavania	vlastného	príjmu	a	schopnosť	sporiť
•	 efektívne	používať	finančné	služby
•	 plniť	svoje	finančné	záväzky
•	 zveľaďovať	a	chrániť	svoj	majetok

Zaradenie                           :  medziodborové vzťahy, univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy    :  �lozo�a, ekonomika, nauka o spoločnosti, história  
Trvanie                                :  dĺžka 45 až 60 min.
Vhodnosť                            :  II.st. ZŠ a SŠ

DP28 – Tajomný ostrov, alebo cesta do praveku 
Príbehy opradené tajomstvom Vám rozpovieme a dávnych bájnych či predhistorických tvorov predstavíme. Prave-
kú cestu spolu absolvujeme, určite sa zabavíme a čo to poučíme. A my sa na Vás tešíme...
Zaradenie         :  univerzálna prednáška        
Trvanie  :  dĺžka 45 min.
Medziodborové  vzťahy   : história, náuka o spoločnosti, �lozó�a, prirodoveda    
Vhodnosť   :  I.st. ZŠ

   
DP30 – Dáme si Guinnessa? -  prosím vstúpte do sveta rekordov 
Rozprávanie o ceste vývoja človeka o prekonávaní seba samého v akejkoľvek oblasti. Či už je to technika, kultúra, 
zdravie alebo šport. Ponúkame vám zábavno-poučný rez svetom Guinessovej knihy rekordov a spoločné zamys-
lenie nad potrebou človeka prekonávať sám seba...
Zaradenie                           :  medziodborové vzťahy, univerzálna prednáška
Trvanie  :  dĺžka 45 až 60 min.   
Medziodborové  vzťahy    :  �lozo�a, biológia, geogra�a, sociológia, prírodopis, technika, história    
Vhodnosť  :  II.st. ZŠ a SŠ
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DP09 – Zdravé telo, zdravý duch (zdravý životný štýl, zdravá výživa) 
Predstavenie jednoduchou metodikou poskytuje našej mladej generácii ucelený pohľad na zloženie stravy a  jej 
vplyvu na zdravie, fyzickú aj psychickú stránku človeka. V zrozumiteľných príkladoch predstavuje „alchymistickú“ 
dielňu nášho tela, spolu s vplyvom vitamínov, enzýmov, minerálnych látok, či základných článkov ako sú cukry či 
bielkoviny... Nevynecháme ani otázku pitného režimu, pravidelného pohybu, spánku, či vplyvu prostredia, v ktorom 
človek prežíva svoj život. Ozrejmíme základné princípy vyváženej a hodnotnej stravy ako našej najlepšej preventív-
nej medicíny. Poskytneme jeden z možných náhľadov na vhodné celodenné zloženie stravy, pitného a pohybového 
režimu pre zachovanie zdravia, vitality, či čistoty mysle od mladosti po vysoký vek človeka. 

Zaradenie                           :  univerzálna prednáška      
Trvanie  : dĺžka 45 až 60 min. 
Medziodborové  vzťahy    :  zdravá výživa, fyzika, biológia, prírodopis, chémia, história     
Vhodnosť  :  II.st. ZŠ a SŠ
    
DP10 – Výstrel, ktorý zmenil svet... 
Jedno	z najobľúbenejších	predstavení,	ktoré	ponúkame,	je	pohľad	do	dávnejšej	ale	najmä	nedávnej	histórie	konfliktov,	ktorá	dodnes	do	značnej	miery	ovplyvňuje	
náš každodenný život. Hrozí v súčasnej dobe holokaust takého typu ako počas 2.svetovej vojny? Budú štáty medzi sebou bojovať aj v budúcnosti alebo sa stane vojna 
iba prežitkom histórie ? Hrozí svetu 3.svetová vojna ? Poučilo sa ľudstvo zo svojej tragickej minulosti? Toto je len časť otázok, na ktorú ponúkneme odpovede nielen 
faktogra�ckým ale aj pútavým spôsobom, ktorý zaujme žiakov bez ohľadu na ich postoj k histórii.
Zaradenie                           :  univerzálna prednáška      Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.  
Medziodborové  vzťahy    :  história, politológia, ekonomika, náuka o spoločnosti    Vhodnosť :  II.st. ZŠ a SŠ

  
DP25 – Cesta človeka do vesmíru 
Pútavý príbeh o tom, ako človek začal plniť sci-� myšlienky z literatúry Verneho. Od nacistických vynálezov útočných rakiet až po výcvik ľudí na jednosmernú cestu na 
planétu Mars. Téma vás prevedie vývojom techniky a pokrokom človeka pri objavovaní vesmíru i hraníc ľudstva...
Zaradenie                           :  medziodborové vzťahy, univerzálna prednáška    Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.   
Medziodborové  vzťahy    :  �lozo�a, fyzika, biológia, geogra�a, astronómia, kozmonautika, technika, história   Vhodnosť :  II.st. ZŠ a SŠ
   
           
DP26 – Nesmrteľné stavby 
Zaujímavé	stavby	fascinujú	ľudstvo	od	nepamäti.	Pozrime	sa	na	TOP	stavby	po	celom	svete	od	Veľkého	čínskeho	múru	až	po	„nechcenú“	Eiffelovu	vežu	v Paríži.	Budeme	
cestovať po celej planéte a objavovať terajšie i dávno zabudnuté poklady sveta v civilizačných etapách ľudského vývoja a staviteľstva.
Zaradenie                           :  univerzálna prednáška      Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.   
Medziodborové  vzťahy    :  �lozo�a, fyzika, geogra�a, staviteľstvo, technika, história     Vhodnosť :  II.st. ZŠ a SŠ
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DP15 – Internet – priateľ alebo nepriateľ
Virtuálny svet je čoraz príťažlivejší. Pre mnohých z nás sa stal každodennou realitou a kultúrno–spoločenským prostredím. 
Jeho tvár má však dve podoby. Na jednej strane prináša zábavu, relax, nové priateľstvá, nápady, informácie. Tá odvrátená so 
sebou nesie množstvo nebezpečenstiev, vrátane vzniku závislostí, ktoré majú rovnaké symptómy ako závislosti na alkohole 
alebo drogách. Málokto si to uvedomuje, respektíve pripúšťa, že by internet mohol byť jeho nepriateľom. Spoznajme preto 
spolu riziká, ktoré prinášajú sociálne siete, počítačové hry, online gambling, online nakupovanie a v neposlednom rade roz-
máhajúca sa kyberšikana. V čom nás ohrozujú a ako sa z tohto bludného kruhu dostať, spoločne zistíme na stretnutí, ktorého 
cieľom je, aby ste vo vzťahu k internetu nikdy neťahali za kratší koniec.

Zaradenie                           :  univerzálna prednáška       Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min. 
Medziodborové  vzťahy    :  informatika, psychológia, sociológia, ekonomika, etika     Vhodnosť :  II. st. ZŠ a SŠ

DP16 – Stolček, prestri sa!  – zdravoveda pre najmenších....
Kto by nechcel mať kúzelný stolček, ktorý nám ponúkne to správne a výživné jedlo. A nebolo by to len „povinné“ jedlo , ale aj obľú-
bené nezdravé maškrty. Mohli by sme sa naňho spoľahnúť, a vždy zjesť všetko to, čo nám ponúkne. On by totiž presne vedel čo máme 
radi a hlavne, čo je zdravé v danú dobu. Ponúkol by nám jedlo zodpovedajúce nášemu dennému režimu a aktivite. Poďme si hravou 
a pútavou formou ukázať, aké jedlo je pre nás vhodné a kedy si môžeme dopriať aj sladkosti, či slané chipsy. A potom si môže každý 
z nás povedať: „Mám svoj stolček prestri sa“.

Zaradenie        : univerzálna prednáška        Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.
Medziodborové  vzťahy    : zdravá výživa, biológia, prírodopis, prvouka         Vhodnosť :  I.st. ZŠ
  
DP17 – Drogy – cesta nikam

Drogová závislosť poznačila a zruinovala tisícky životov. Bolo by naivné  myslieť si, že sa ľudia poučia. Drogy boli, sú a budú súčasťou ľudského bytia. Menia sa rov-
nako, ako sa mení spoločnosť. To, čo bolo „in“ pred niekoľkými rokmi, sa postupne dostáva na okraj záujmu, a naopak, látky, ktorým v minulosti nebol pripisovaný 
zvlášť veľký význam a prakticky sa za drogy nepovažovali, sa dnes stávajú stredobodom záujmu nielen užívateľov ale aj odborníkov. Cez tragické príbehy mladých, 
slávnych i bežných ľudí spoznáme, aké zdravotné riziká so sebou prinášajú jednotlivé druhy drog, ako pôsobia na náš organizmus a čo môže spôsobiť aj jedna jediná 
dávka. Spoločne nahliadneme na dno, ktoré v ich životoch závislosť spôsobila, ale porozprávame sa aj o tom, ako sa s takýmito problémami vysporiadať. Drogy 
sú pre mnohých ľudí lákavé, chcú poznať, čo ponúkajú a tak nahliadnu do tejto zakliatej komnaty. Dvere sa však často zabuchnú a zvnútra sa otvoriť nedajú ... 

Zaradenie  :  univerzálna prednáška       Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.
Medziodborové  vzťahy    :  psychológia, sociológia, biológia, etika     Vhodnosť :  II. st. ZŠ a SŠ
  
DP23 – Fantastická cesta – pozývame vás na výlet za dávnymi civilizáciami...

Predstavenie vam ponúka pútavé prenesenie sa do histórie dávnych civilizácii, ktoré ovplyvňujú svojimi vynálezmi či kultúrou ešte aj dnešný 
svet. Pre mladších poslucháčov ponúkame množstvo príbehov od Sumerov cez Aztékov až po Rimanov, ktoré sa navzájom budú prepletať v jeden 
ucelený	historický	príbeh.	Pre	starších	žiakov	to	bude	najmä	pohľad	na	spôsoby	života	či	presadzovania	si	moci	voči	 iným	vtedajších	ríšam	či	
civilizáciám.	Nevyhneme	sa	ani	porovnávaniu	doby	vtedajšej	a doby	dnešnej	najmä	čo	sa	týka	spôsobu	vedenia	boja.	
Zaradenie         :  univerzálna prednáška     Trvanie  :  dĺžka 45 až 60 min.
Medziodborové  vzťahy   : história, politológia, ekonomika, náuka o spoločnosti, �lozó�a Vhodnosť  :  I a II.st. ZŠ, SŠ

DP31 – Xenofóbia - choroba spoločnosti...
Vyspelý svet v 21.storočí stojí pred otázkou, ktorú je nevyhnutné vyriešiť. Extrémizmus, terorizmus či xenofóbia sú v súčasnej dobe výrazy, ktoré sa používajú oveľa viac ako 
kedykoľvek predtým. Zažili sme v minulosti niečo podobné? A ak áno, ako sme sa k tomu ako ľudstvo postavili? Na prípadoch z histórie (holokaust, Červení Kméri či rasová 
nenávisť v 20.storočí) si ukážeme, že čelíme problému, ktorý sa pri nedostatočnej osvete a prikladanej vážnosti môže zmeniť v ľudskú tragédiu nepredstaviteľných rozmerov. . 
Zaradenie  :  univerzálna prednáška       Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.
Medziodborové  vzťahy    :  psychológia, sociológia, biológia, etika     Vhodnosť :  II. st. ZŠ a SŠ
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DP11 – Od IQ ku EQ
Inteligencia - určite to je pre mnohých fascinujúca otázka. Čo znamená byť inteligentný? Je inteligencia 
vrodená? Čím je podmienená a ako sa dá rozvíjať? A je inteligencia iba jedna? Takýmito otázkami začneme 
prednášku a  postupne budeme na ne odpovedať. Najprv sa pozrieme na našu schopnosť rozumovo riešiť 
nové úlohy a postupne si všimneme mnohé ďalšie rozmery inteligencie, aby sme sa nakoniec sústredili pre-
dovšetkým na inteligenciu emočnú. Pocity a nálady nás sprevádzajú každý deň, niekedy sú pre nás dôležitým 
zdrojom, pomocníkom a kompasom a inokedy nás zrádzajú a oslabujú. Ukážeme si, ako emócie súvisia s na-
šou inteligenciou. Pozrieme sa na to, čo sa deje v ľudskom mozgu, keď nás ovládnu emócie a prostredníctvom 
mnohých príkladov a ukážok sa budeme snažiť lepšie porozumieť nášmu vnútornému i telesnému prežíva-
niu. Ukážeme si spôsoby efektívneho zvládania emócií a rozvoja EQ. Dobrá emočná inteligencia sa ukazuje 
ako významný predpoklad pre rozvoj sociálnych zručností a pre úspešné presadenie sa v živote.

Zaradenie                           :  univerzálna prednáška      Trvanie    :  dĺžka 45 až 60 min.
Medziodborové  vzťahy    :  základne sociálne zručnosti, psychológia, náuka o spoločnosti, pedagogika Vhodnosť :  II.st. ZŠ a SŠ
   
DP12 – Sociálne zručnosti mladých ľudí
Okrem toho, že žiaci a  študenti škôl sú vzdelávaní prostredníctvom odborných predmetov, pre uplatnenie sa v  praxi sú veľmi dôležité ich sociálne zručnosti. 
Schopnosti	navzájom	sa	poznávať,	pomáhať	si,	efektívne	komunikovať,	spolupracovať	alebo	riešiť	konflikty,	to	je	výbava	človeka,	ktorá	sa	formuje	po	celý	život,	no	
obdobie školského veku je rozhodujúce pre jej rozvoj. Program pripravený Pansophiou je jedinečný svojou realizáciou: po uvedení do témy sociálnych zručností sa 
žiaci a študenti budú učiť prostredníctvom zážitkov. Lektor ponúkne a vytvorí niekoľko modelových situácií, v ktorých budú priamo účastníci vystupovať. Vybraní 
žiaci sa ocitnú napríklad v neznámej komunikačnej situácii, v ktorej si musia efektívne porozumieť. Iná skupina bude pred očami spolužiakov vytvárať spoločné 
dielo ako jeden tím a podobne. Po realizácii každej aktivity nasleduje jej rozbor a diskusia. Takýmto spôsobom spoločne pomenujeme dôležité pozorovania z danej 
sociálnej situácie a odporúčania, čo bude prínosné pre aktívnych „hráčov“ ale i pre divákov. Rozvoj sociálnych zručností stojí predovšetkým na praxi a jej uvedomo-
vaní si, a práve toto sú dva hlavné piliere ponúkaného programu.
Zaradenie                           :  univerzálna prednáška      Trvanie  :  dĺžka 45 až 60 min.
Medziodborové  vzťahy    :  základne sociálne zručnosti, psychológia, náuka o spoločnosti, pedagogika Vhodnosť: :  II.st. ZŠ a SŠ
      
DP24 - DROGY - dráma závislosti
Téma	objasňuje,	ako	vzniká	samotná	forma	závislostí,	jej	sociálne	väzby	a kultúrnospoločenský	dopad.	Prečo	niečo	také,	ako	závislosť	a to	nielen	
substanciálna vzniká? s čím súvisí? a čo s ňou? Aký má dopad na naše životy, a či existuje reálna cesta zo závislosti von...                                            
Zaradenie  :  univerzálna prednáška      Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min.  
Medziodborové  vzťahy    :  psychológia, sociológia, biológia, etika    Vhodnosť  :  II. st. ZŠ a SŠ
  
DP27 - Objav a rozviň svoj talent

Talent je naša mimoriadna vloha a schopnosť, môže sa prejavovať v nespočetne mnohých podobách a otvára nám dvere a príle-
žitosti v celom živote. Talent je prísľub k sebarealizácii, úspešnej kariére alebo k spokojnému životu ale talent nás môže aj zradiť. 
O  talente sa rozpráva v školách, o  talent sa zaujímajú zamestnávatelia, no talent je dôležitá téma pre každého jednotlivca: Kto 
som, ako sa môžem najlepšie prejaviť, ktorá časť mojej osobnosti môže najlepšie poslúžiť mne a  svetu? A  ako svoj talent živiť 
a rozvíjať? Lenže najprv ho musíme v sebe objaviť, rozpoznať a to vôbec nie je ľahká úloha. V prednáške sa budeme venovať téme 
talentu tak, aby motivovala mladých ľudí k vlastnému sebapoznaniu a k tvorivej práci so svojimi vlohami.                           

Zaradenie                           :  univerzálna prednáška      Trvanie :  dĺžka 45 až 60 min. 
Medziodborové  vzťahy    :  základne sociálne zručnosti, psychológia, náuka o spoločnosti, pedagogika Vhodnosť  :  SŠ   
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(Predstavenia DP20 a DP21 sa dajú objednať len ako jeden spoločný balíček)
DP20 – Vznik a vývoj vesmíru, alebo cesta za tajomstvom čiernych dier...
Cez historické aspekty vývoja predstáv ľudstva o našom vesmíre sa študenti dozvedajú aj o spoločenských a kultúr-
nych	vzťahoch,	ktoré	k najväčším	objavom	ľudstva	viedli.	Ide	o historicko-kozmologický	pohľad	na	stvorenie	sveta	
vo svetle moderných poznatkov o vesmíre, v ktorom žijeme. Prechádzame sa históriou poznávania nášho okolitého 
sveta a  rozoberáme základné filozofické otázky jeho vytvorenia. Aj moderná veda je plná rozporuplných dôkazov 
a  vedomostí, ktoré nám popisujú vesmír vyplnený nepolapiteľnou tmavou hmotou a  ešte tajomnejšou a  éteric-
kejšou tmavou energiou. Tieto dve entity a  ich vlastnosti umožňujú popustiť uzdu fantázii a pozrieť sa na vesmír 
ako umelecké dielo, ktorého význam je pre nás dodnes neodhalený. Fyzikálno–filozofická prednáška s  diskusiou 
o modernom chápaní sveta, filozofických otázkach života a existencie s jedným z popredných popularizátorov vedy 
a spoločenských súvislostí na Slovensku univ. prof. RNDr. Júliusom Krempaským, DrSc., zakladateľom Pansophia n.o. 
Zaradenie                           :  univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy    :  kozmológia, fyzika, astronómia, �lozo�a
Trvanie                                  :  dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť                              :  3.- 4. ročník gymnázií, VŠ

DP21 – Hyperpriestor a multivesmír, alebo za tajomstvom teseraktu...
Kozmologický pohľad na stvorenie sveta vo svetle najmodernejších fyzikálnych poznatkoch o vesmíre, v ktorom žijeme. Je náš vesmír 
sám, alebo existuje paralelne so ziliónom podobných, či nepochopiteľne iných vesmírov? Koľko dimenzií má náš vesmír? Program je 
koncipovaný variabilne pre študentov stredných škôl, predovšetkým gymnázií. Poslucháči sa dozvedia o fascinujúcich počiatkoch vesmí-
ru, ako aj o jeho stavbe a štruktúre. Poodhalíme im tajomstva univerza, o ktorých možno ani netušili, že existujú... Prednáška s diskusiou 
s jedným z popredných popularizátorov vedy a spoločenských súvislostí na Slovensku univ. prof. RNDr. Júliusom Krempaským, DrSc.
Zaradenie                           :  univerzálna prednáška
Medziodborové  vzťahy    :  kozmológia, fyzika, astronómia, �lozo�a
Trvanie                                  :  dĺžka 60 až 90 min.
Vhodnosť                              :  3.- 4. ročník gymnázií, VŠ

OBJEDNÁVKY A REZERVÁCIA TERMÍNOV:
na telefónnom čísle 0908 369 631, e-mailom: edu@pansophia.sk



ARCHÍVNY ZOZNAM PONÚKANÝCH PREDSTAVENÍ V OBDOBÍ 2006 – 2015

Predstavujeme vám súpis multimediálnych prestavení, ktoré ste mohli vidieť v  predchádzajúcich rokoch. Predstavenia 
sme vzhľadom na ich „okukanosť“ a  určitú zastaralosť uložili do archívu a  nahradili novými progresívnejšími témami. 
Vzhľadom na skúsenosti z praxe i  informácie z vašich reakcií sme niektoré témy spojili a  rozšírili a zároveň uviedli nové       
v súbornom označení ako Divadlo poznania.   

PS05 - Vesmírniček - prvé kroky do vesmíru    Absolvovanie prvých krokov do vesmíru...       (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09)

PS11 - Čarodejka príroda    Žiaci cestujú v čase štyrmi ročnými obdobiami...
PS01 - Virtuálny vesmír   Cesta do vesmíru - prvý kontakt... 
PS04 - Kronika modrej planéty   Vývoj Zeme, formovanie atmosféry, zemskej kôry...       (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0210-07)

PS06 - Ríša kráľa Mendelejeva    Poodhaľujeme zákutia chémie a fyziky, ktoré sa do učebných osnov nedostali...  (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0210-07)

PS07 - Od Fonografu až po iPod  Vydajte sa na dlhú cestu, ktorou prešiel zvuk a obraz od fonografu...  (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09) 

PS09 - Jeme, aby sme žili...    V zrozumiteľných príkladov predstavuje „alchymistickú“ dielňu nášho tela...   (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09) 

PS12 - Rozprávka z lesa   Les je ako veľký dom preplnený množstvom obyvateľov a odohrávajú sa v ňom... 
PS08 - Tajomstvo života   Otázky okolo vzniku života na Zemi a vôbec vzniku života sú...   (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0210-07) 

PS02 - Vesmír v orechovej škrupinke   Kozmologický pohľad na stvorenie sveta vo svetle najmodernejších...   (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0210-07) 

PS13 - Stratený svet fyzikálnych experimentov   Fyzikálne pokusy priamo na javisku...    (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09) 

PS03 - Hyperpriestor a multivesmir  Fyzikálno–filozofická prednáška o modernom chápaní sveta... 
PS10 - Neviditeľné šaty pani Zeme  Zem sa nekončí ani svojím povrchom, ani atmosférou...
PS14 - Laboratórium Zem  Čo sa deje v nej, čo sa tam všetko odohráva, z čoho pozostáva...   (predstavenie vzniklo za podpory grantu APVV LPP-0446-09) 

DP03 – Tajomstvo hmoty, alebo živé impérium chemických prvkov   Hráte radi karty? Je fascinujúce koľko variant ponúka jediná kartová hra...
DP13 - Dejiny filozofie, alebo randevú s Konfúciom a Aristotelom   Ideou tohto predstavenia je ukázať, že �lozo�a patrí dennodenne k nášmu životu tak, ako dýchanie vzduchu...
DP14 - Rétorika, alebo čo nám o nej hovorí Marcus Fabius Quintilianus   Rétorika je náuka o rečníctve, či ovládaní tejto schopnosti...
DP18 - Dopravná výchova, alebo cestou necestou... Prečo	je	dôležité	nosiť	reflexnú	vestu,	používať	bezpečnostný	pás,	Spoznáme	dopravné	značky...
DP19 - Filozofia vedeckého poznania a jeho dopad na civilizáciu   V prvopočiatkoch vzniku poznania sa veda a teológia vzájomne prekárali vo „vedeckosti“ svojich teórií... 
DP22 - Ľudský mozog a psychické procesy   Pozývame	vás	na	predstavenie,	ktoré	vám	poodhalí	jeden	z najväčších	labyrintov	–	ľudský	mozog...	



M E T A M O R F Ó Z Y

Metamorfózy predstavujú cyklus vedec-
ko–popularizačných verejných besied 
s poprednými predstaviteľmi sloven-
skej ale i  svetovej vedy. Organizátorom 
a realizátorom Metamorfóz je nezisková 
organizácia Pansophia v  spolupráci so 
Slovenskou akadémiou vied (SAV). 
 Pansophia, n.o. má za sebou tri roč-
níky Metamorfóz, ktoré boli realizované 
na domácej pôde v  Trenčíne. Na ohlas 
verejnosti máme zámer rozšíriť kona-
nie týchto besied na 2 krát do roka. 
Ďalším cieľom je túto diskusiu preniesť 
aj do iných miest v  Slovenskej repub-
like a  vytvoriť tak kvalitný a  tradičný 
program s vedeckou špičkou.
 Metamorfózy sú pódiová modero-
vaná diskusia za podpory modernej 

audiovizuálnej technológie. V  tých-
to moderovaných pásmach diskutu-
jú popredné osobnosti vedy o  nových 
poznatkoch z  oblasti aplikovaného či 
teoretického výskumu a  o  ich fyzikál-
no-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 mode-
rované diskusie slúžia na spropago-
vanie vedy a  rozširovanie všeobecnej 
vzdelanosti medzi laickou, ale i  odbor-
nou verejnosťou. Prinášajú najnovšie 
poznatky a  postrehy z  teoretickej aj 
aplikovanej vedy.

P O S L A N I E  M E TA M O R F Ó Z
Záujem študentov a žiakov o prírodné vedy 
v súčasnosti klesá. Do popredia často 
vystupujú hlavne humanitné študijné odbo-
ry. Pritom fyzika je hlavným hýbateľom 
pokroku. Pred spoločnosťou vystáva zák-
ladný problém nutnosti rozvoja prírodných 
vied. Jednou z najefektívnejších možností 
je motivácia detskej osobnosti zapálením 
iskry pre radosť z poznávania a objavova-
nia okolitého sveta.

V  C Y K L E  M E TA M O R F Ó Z  S A 

D O T E R A Z  O B J AV I L I  H O S T I A :

prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.

RNDr. Igor TÚNYI, DrSc.

RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.

prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc. 

prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Dr.h.c.

prof. RNDr. Milan LAPIN CSc.

Mgr. Vítězslav KREMLÍK

RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc. 



Hostia programu:

prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Dr.h.c. 
Fyzikálny ústav SAV

prof. RNDr. Jaromír PASTOREK, DrSc.
predseda SAV, Virologický ústav SAV

Doc. RNDr. Silvia PASTOREKOVÁ, DrSc.
Virologický ústav SAV

prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky  STU

RNDr.  Jiří GRYGAR, CSc.
Fyzikálny ústav Akadémie vied ČR

M O D E R O V A N Á  D I S K U S I A

P R O G R A M  S A  U S K U T O Č N Í   V  K I N E  H V I E Z D A  T R E N Č Í N 
21. novembra 2009  o 1800  hodine  

www . p a n s o p h i a . s kw w w . p a n s o p h i a . s k

Nezisková organizácia Pansophia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied 
Vás pozýva na popularizačnú moderovanú diskusiu s poprednými osobnosťami vedy 

o nových poznatkoch z oblasti aplikovaného či teoretického výskumu a o ich fyzikálno-
filozofickom dosahu na spoločnosť.  Dĺžka programu cca 130 min. Vstup voľný.

„Čo spája svet mikročastíc s vývojom 
celého vesmíru? Ako ďaleko sme od 
�nálnej teórie? Kde končí fyzika a kde 
sa začína chémia? Je vírus tým prvým 
naozajstným životom, ktorý sa usídlil 
na Zemi? A v akých formách môže život 
existovať vo vesmíre?“

Nechajte sa zlákať, bude zážitok!

Metamorfózy
M O D E R O V A N Á  D I S K U S I A

D N E S  N A  T É M U :  V E S M Í R  –  V E DA  A  F I LO ZO F I A

      Hostia programu:

prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.
Učená spoločnosť SAV; FEI STU, katedra fyziky

RNDr. Igor TÚNYI, CSc. 
Člen predsedníctva SAV; Geofyzikálny ústav SAV

RNDr. Jiří GRYGAR, CSc.
Učená spoločnosť ČAV;  Fyzikálny ústav ČAV

      Moderátor programu:
Mgr. Karol PETRÍK
Pansophia n.o., Hvezdáreň a planetárium Hlohovec

      Hudobný hosť: 
Jozef SOCHOR
Syntetizátorový inštrumentalista

   Program sa uskutoční  v kine Hviezda Trenčín 

        1. marca 2008 o 18.00 hod.  

Bližšie info na www.pansophia.sk, alebo na tel. čísle 0908 369 631

   Program sa uskutoční  v

       1. marca 2008

Nezisková organizácia Pansophia a Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Vás 
pozývajú na popularizačnú moderovanú diskusnú prednášku s poprednými 

osobnosťami vedy o nových poznatkoch z oblasti aplikovaného či 
teoretickéko výskumu a o ich fyzikálno-filozofickom dosahu na spoločnosť.

Predpokladaná dĺžka programu 120 -140 min.

M O D E R O V A N Á  D I S K U S I A

Ešte tomu nie je až tak dávno, 
čo bolo počasie obligátnou 
témou len pre Angličanov. 
Avšak v súčasnosti je už 
touto m a i n s t r e a m o vo u 
t é m o u  p o s a d n u t á  ce l á 
E u r ó p a ,  b a  a j  o s t a t n ý 
svet. Čo sa to deje s tým 
počasím? Vyčíňalo takto 

bezočivo aj v minulosti, 
aleb o sa „ zbláznilo“  až 

v posledných rokoch? Čím 
to je, že prakticky každá búrka, 

či aj len obyčajný klimatický 
front, môže mať za následok 

povodne? Budeme schopní tieto 
nežiadúce zásahy do nášho inak 

pokojného života aj predvídať? 

Hostia programu:

prof. RNDr. Július KREMPASKÝ, DrSc.
Fakulta elektrotechniky a informatiky  STU

prof. RNDr. Milan LAPIN, CSc.
meteorológ a klimatológ KAFZM FMFI UK

Ing.  Viliam NOVÁK, DrSc.
Ústav hydrológie SAV

Mgr. Vítězslav KREMLÍK
publicista, tvorca portálu Klimaskeptik.cz

RNDr. Pavol NEJEDLÍK, CSc.
Slovenský hydrometeorologický ústav

Moderátor programu:

prof. Ing. Štefan LUBY, DrSc., Dr.h.c. 
Fyzikálny ústav SAV

Nezisková organizácia Pansophia v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied 
vás pozýva na moderovanú diskusiu Metamorfózy s poprednými osobnosťami vedy 
na tému globálneho otepľovania. Dĺžka programu cca 140 min. Vstup voľný.

Hudobný hosť:

 Jozef SOCHOR 
Syntetizátorový inštrumentalista

ĎALŠIE PROJEKTY PRE VÁS...

PANSOPHIA A FESTIVAL FYZIKY
Od druhého ročníka Tvorivého účiteľa 
fyziky - Festivalu Fyziky 2009 spolupôsobí 
Pansophia n.o. ako jeden z hlavných 
organizátorov tohto sympózia spolu so 
Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou - 
zakladateľkou festivalu.

SCIENCE ON STAGE
Na festivale sa zúčastňujú aj účastníci 
medzinárodných festivalov „Science on 
Stage“, vysokoškolskí učitelia, členovia 
Terminologickej komisie SFS ako aj ďalší 
pozvaní odborní hostia.

DATABÁZA FESTIVALU FYZIKY
Na webovom portály Pansophie n.o.
(http://www.pansophia.sk/ff2011.html)
nájdete kompletnú databázu prednášok na 
stiahnutie pre edukačné účely. Každý ročník 
od roku 2009 obsahuje vídea, zvukové 
nahrávky a Powerpointové prezentácie 
prednášajúcich lektorov a účastnikov 

TRENČIANSKY ROBOTICKY DEŇ
Trenčiansky robotický deň je medzinárodná 
súťažná prehliadka autonómnych robotov, 
ktorú ako hlavný organizátor organizuje 
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, 
Trenčín a Pansophia, n.o. Spoločnosť pre 
vedu a vzdelanie.
Roboti v budúcnosti nahradia manuálnu aj 
intelektuálnu činnosť ľudí. Nereálne? Alebo 
na to treba mozgy vedcov krajín s vlastnými 
družicovými programami? Nie, aj naša 
krajina má potenciál byť im rovnocenným 
partnerom, len treba presvedčiť mladých 
ľudí, že správnou cestou nie je realizovať 
myšlienky iných ale hľadať, navrhovať 
a realizovať riešenia vlastné. 

REALIZÁCIA PROJEKTOV
Osobnosti slovenskej vedy (PSPH)
Stretnutie s vedou (APVV LPP-0210-07)
Projekt Galileio (PSPH)
Zážitok z Vedy (APVV LPP-0446-09)
Kultúrne poukazy (MKSR)
Metamorfózy (PSPH, SAV, MKSR)
Výskum vzniku Zeme (PSPH, GFU,SAV)

PA N S O P H I A
A V E D E C K Ý  V Ý S K U M
Svojou činnosťou podporujeme aj 

vedecký výskum a bádanie vo všetkých 

jeho formách. Nielenže sa snažíme 

našimi popularizačnými predstaveniami 

vzbudiť záujem mladej generácie o príro-

du a štúdium vedeckých poznatkov, ale 

priamo sa na výskume podieľame.

Naši členovia priamo spolupracovali 

s expertami z NASA a SAV na pro-

jekte výskumu vzniku Slnečnej sústavy 

a Zeme. Priamo sme sa podieľali na 

teoretickom a experimentálnom rozpra-

covaní nových myšlienok tohto projektu 

(autorom je RNDr. I. Tunyi, DrSc. zo 

SAV). Ďalej pracujeme na vývoji a výs-

kume aj v oblasti biopalív, recyklácií 

olejov a obnoviteľných zdrojov energie.


