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Slovenská agentúra životného prostredia

K novým trendom rozvoja cestovného ruchu dnes určite patrí turistika založená na obdivovaní prírody a na spoznávaní vidieckej kultúry. Chránené územie sa tak stáva stále väčším magnetom, čo
na jednej strane môže napomáhať rozvoju miestnych ekonomík, na strane druhej však nadmiera aktivít je hrozbou pre prírodu samotnú. Preto je nutné hľadať riešenia a usmerniť vývoj cestovného ruchu
v prospech prírody ako celku. Veď prosperita turizmu a turistiky závisí práve na kvalite prírodného a kultúrneho prostredia. Ako obdivovať prírodné a kultúrne dedičstvo a pritom zachovávať pôvodnú
identitu krajiny, vám ukážu odborní pracovníci Slovenskej agentúry životného prostredia prostredníctvom programov ponúkaných v strediskách environmentálnej výchovy (SEV SAŽP), ktoré sú prístupné
širokej laickej i odbornej verejnosti.

Poďte spolu s nami obdivovať krásy Slovenska.
Naučíme vás vidieť v prírode to, čo by ste snáď sami od seba nevideli, naučíme vás ju poznávať, chrániť i milovať.

Spoznávajte prírodu a vidiecku kultúru
v strediskách environmentálnej výchovy SAŽP

SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch
držiteľ medzinárdržiteľ medzinárdržiteľ medzinárdržiteľ medzinárdržiteľ medzinárodného certifikátu EKodného certifikátu EKodného certifikátu EKodného certifikátu EKodného certifikátu EKOCENTROCENTROCENTROCENTROCENTRUMUMUMUMUM
www.sazp.sk/rekreacia/teplyvrch

Zariadenie sa nachádza v nádhernej prírodnej oblasti s príťažlivým krajinným prostre-
dím, jedinečnou faunou a flórou. Bohatá história siaha až do doby bronzovej. Blízkosť
národných parkov, chránených krajinných území, prírodných rezervácií, jaskýň zarade-
ných do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva a zaujímavé kultúrno-
historické pamiatky očaria každého návštevníka. Spolu s nami môžete navštíviť jasky-
ne - Domicu, Ochtinskú aragonitovú, Gombaseckú, Náučné chodníky Drienčanský kras,
Šomoška, Drieňok, Národné parky Slovenský kras a Muránska planina. Vydáme sa
spolu s vami po stopách času „Gotickou cestou”, navštívime kaštieľ Betliar alebo hrad
Krásna Hôrka.

Ponúkané služby: ubytovanie a stravovanie hotelového typu pre cca 100 osôb,
učebne s didaktickou, výpočtovou a tlmočníckou technikou, envirolaboratórium, tenisové
kurty, telocvičňa, posilňovňa, sauna, bazén, požičovňa športových potrieb, bicyklov a člnov,
vlastná hotelová pláž, prírodný ateliér, programy zamerané na ekoturizmus, špeciálne envi-
ronmentálne programy. Možnosť organizovania konferencií, seminárov, školení, relaxačných
pobytov. Vhodné i pre milovníkov cykloturistiky, pešej turistiky a vodných športov.

Kontakt: tel. +421 – 47 - 5696119, +421 915 576 286,
e-mail: sev-drienok@sazp.sk, trnavska@sazp.sk

SEV SAŽP Orlík Poprad – Spišská Sobota
www.sazp.sk/rekreacia/spsobota

SEV je situované v prostredí najkrajšieho slovenského horstva, symbolu Slovenska – v Tatrách.
Horská a podhorská príroda so špecifickou faunou a flórou si podmaní každého návštevníka. Poloha
zariadenia je možným východiskom pre návštevu Národných parkov Vysoké Tatry, Nízke Tatry,
Slovenský raj a Pieniny. Kraj je bohatý aj na množstvo kultúrnych a historických zaujímavostí.

Ponúkané služby: ubytovanie penziónového typu pre cca 20 osôb v 2, 3 a 4-lôžkových
izbách s vlastným sociálnym zariadením,
TV, chladničkou, príprava občerstvenia
pre ubytovaných hostí je možná
v kompletne vybavenej kuchynke.
K dispozícii je sauna a učebňa
s didaktickou technikou. Vhodné pre ro-
dinné pobyty, pobyty jednotlivcov, orga-
nizovanie seminárov, školení a relaxač-
ných pobytov. Množstvo voľnočasových
aktivít v blízkom okolí a environmentál-
nych programov.

Kontakt: tel.: +421 – 52 – 7769533, + 421 - 905 418177,
e-mail: orlik@sazp.sk
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Pozvánka

SEV SAŽP Regetovka
www.sazp.sk/rekreacia/regetovka

Stredisko rozprestierajúce sa v zachovanom prírodnom prostredí pohoria Nízke Beskydy.
Región charakterizujú zaujímavé prvky fauny a flóry, očarí  krásou dobovej architektúry.
Stopy dávnej minulosti nájdeme v skanzenoch, hradoch a svojráznych drevených kostolí-
koch.

Ponúkané služby: ubytovanie a stravovanie hotelového typu pre cca 100 osôb.
Izby s vlastným sociálnym zariadením, TV, rádiom. K dispozícii je denný bar, salónik,

konferenčná miestnosť
s didaktickou techni-
kou. Ponuka programov
ekoturizmu, špeciál-
nych environmentál-
nych programov, indi-
vidiuálnych pobytov,
školení, seminárov.
V zimnom období vhod-
né pre lyžiarske poby-
ty.

Kontakt: tel: + 421 – 54 – 4768081,+ 421 - 908 910 961,
e-mail: sevbjrec@sazp.sk

SEV SAŽP Harmónia Modra
www.sazp.sk/rekreacia/modra

V prekrásnom prostredí malokarpatskej prírody sa nachádza ďalšie SEV SAŽP Harmónia
- Modra. Oblasť bola vyhľadávaným miestom pre rekreáciu a turistiku už v minulých storo-
čiach. Celé územie je poprepletané turistickými chodníkmi a cestami, ktoré poskytujú mož-
nosti pre turistiku, cykloturistiku a jazdectvo. Turistická rozhľadňa na vrchu Veľká Homoľa sa
stala obľúbeným výhľadovým bodom a významným objektom turistického ruchu v Malokar-
patskom regióne.

Ponúkané služby: ubytovanie a stravovanie hotelového typu, izby s vlastným soci-
álnym zariadením,
TV, rádiom, učebne
s didaktickou techni-
kou, počítačová učeb-
ňa, videotéka a knižni-
ca s environmentál-
nym zameraním, teni-
sový kurt, environmen-
tálne zamerané progra-
my pre širokú verej-
nosť.

Kontakt: tel: + 421 –33 –6473151,+ 421 – 907 850 155,
e-mail: sev-harmonia@sazp.sk

SEV SAŽP Dropie
Rozprestiera sa na ploche 4 ha v srdci Žitného ostrova,

na okraji chráneného areálu Dropie. Žitný ostrov leží
v geomorfologickom celku Podunajská rovina – najteplej-
šom a najsuchšom mieste Slovenska. Je popretkávaný
mŕtvymi ramenami, meandrami a mokraďami s typickou
faunou a flórou.

Ponúkané služby: turistické ubytovanie pre cca
40 osôb s možnosťou stravovania, tvorivé dielne, učebňa
s didaktickou technikou, mini zoo s chovom dropa veľkého,
kamerunských kôz, amerických moriek a divých kačíc. Vhod-
né pre terénnu prax študentov stredných škôl a univerzít,
letné výcvikové pobyty environmentalistov, školy v prírode,
pobyty pre milovníkov prírody.

Kontakt: tel: +421 – 37 – 6920312, +421 – 908 967 970,
e-mail: sev-dropie@sazp.sk

Pozvánka
V termíne od 26. do 29. 1. 2006 vás pozývame na 12. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu SLOVAKIATOUR

2006, kde vás odborní pracovníci SAŽP osobne oboznámia s  ponukami a programami jednotlivých SEV. Počas
veľtrhu nás nájdete v priestoroch Incheby Bratislava, hala B, výstavný stánok č. 215.




