
Pracujeme s najcennejšou hodnotu budúcnosti... 

...pracujeme s deťmi. 
 
 
 
 

 
 

Výročná správa - r.2008 
 
 

Zakladacou listinou zo dňa 27. októbra 2006 bola založená nezisková organizácia 
poskytujúca všeobecne prospešné služby s názvom PANSOPHIA n.o. 

Nezisková organizácia Pansophia, 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 poskytovať ucelený pohľad na svet v ktorom žijeme, 
za pomoci integrácie dostupných vedných a humanistických smerov. Samotný vesmír a 
príroda je kompaktný a prepojený celok – jednota, a v takom duchu sa nesú informácie, ktoré 
poskytujeme formou vzdelávacích prednášok a výchovno-vzdelávacích podujatí.  

Aktivity Pansophia, n. o. v roku 2008: 
• V decembri 2007 sme podali na Agentúru pre výskum a vývoj projekt Stretnutia 

s vedou v rámci programu Podpora ľudského potenciálu v oblasti výskumu a vývoja 
a popularizácia vedy. Projekt bol vysoko ohodnotený posudzovateľmi a schválený. Doba 
trvania projektu je 3 roky, od mája 2008 do apríla 2011.   

• Pansophia n.o. dostala grant z Ministerstva kultúry SR v rámci ktorého môžu školy 
náklady spojené s realizáciou objednaných predstavení a podujatí hradiť formou 
kultúrnych poukazov.  

• V rámci riešenia projektu Stretnutia s vedou sme zorganizovali a uskutočnili spolu 19 
prednáškových dní vo všetkých krajských mestách od Bratislavy až po Košice. 
Prezentované boli dve multimediálne pásma – Virtuálny vesmír a Vesmír v orechovej 
škrupinke. Týchto predstavení sa zúčastnilo spolu cca 9700 žiakov a študentov ZŠ a SŠ. 

• Zorganizovali sme a uskutočnili mimo projektu APVV spolu 27 prednáškových dní 
v rôznych lokalitách SR od Bratislavy až po Medzilaborce. Prezentované boli dve 
multimediálne pásma – Virtuálny vesmír a Vesmír v orechovej škrupinke. Týchto 
predstavení sa zúčastnilo spolu cca 5100 žiakov a študentov ZŠ a SŠ. 

• Dňa 1. marca sme zorganizovali v Trenčíne moderovaný večer pod názvom Metamorfózy 
s podtitulom Vesmír, veda a filozofia. Zúčastnilo sa ho cca 450 poslucháčov. Na aktuálne 
otázky moderátora odpovedali poprední vedci a popularizátori RNDr. J. Grygar, CSc., 
prof. RNDr. J. Krempaský DrSc. a RNDr. I. Túnyi, CSc.   

• Stránky Pansophia n.o. boli doplnené o fotodokumentáciu z uskutočnených 
multimediálnych predstavení a podujatí, ako aj videoukážkami z akcie Metamorfózy. 

 



 
 
 
Príjmy PANSOPHIA n. o.:      Spolu:  1 132 884,- Sk 
Výdavky PANSOPHIA n. o.:      Spolu:   1 115 408,- Sk 
Rozdiel  príjmov a výdavkov                                                                               17 476,- Sk 

  
Výkaz o majetku a záväzku   

• Majetok celkom                                                                                              141 519,- Sk 
• Pokladňa 941,- Sk 
• Bankový účet                                                                                                  140 578,- Sk 
• Záväzky spolu      0,- Sk 
• Rozdiel majetku a záväzkov                                                                           141 519,- Sk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval dňa 27. 5. 2009  Mgr. Karol Petrík                   ................................................ 


