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12. - 17. máj
PROGRAM

BANSKÁ BYSTRICA
12. - 16. mája
Prehliadka nesúťažných filmov pre deti
12. mája 9:00 – 12:00
13. mája 9:00 – 11:30
14. mája 9:00 – 12:00
15. mája 9:00 – 12:00
16. mája 9:00 – 12:00

Europa Culture Center, Kino Art

12. – 17. mája
Prehliadka súťažných filmov
12. mája   9:00 – 12:00, 14:00 – 16:40, 
        19:30 – 21:25
13. mája 19:45 – 21:20
14. mája   8:30 – 13:30 detská porota, 
        14:30 – 16:40, 18:00 – 21:20
15. mája   9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 
        18:00 – 21:25
16. mája   9:00 – 12:35, 18:00 – 21:15

Múzeum SNP – kinosála

12. mája 18:00 – 19:30
Yossi Weissler – izraelský filmový tvorca
Film Stena smrti a beseda s autorom

Múzeum SNP - kinosála

12. mája 20:00
Kým sa skončí táto noc, slovenský film z roku 1965
Lednické Rovne: Eduard Schreiber - prvé filmy nakrútené 
na Slovensku v r. 1908 - 1910
Hostia večera Marián Labuda a Štefan Vraštiak

Europa Cinemas, Filmový klub, vstupné 59 Sk

13. – 16. mája
Život pre budúcnosť
Tvorivé a zábavno-vedomostné aktivity pre školskú 
mládež
13. mája 9:00 – 15:00
14. mája 9:00 – 15:00
15. mája 9:00 – 15:00
16. mája 9:00 – 12:00

Areál Múzea SNP     

13. mája 9:00 – 12:00
Vygúľajme si rekordnú guľu
Pokus o vytvorenie nového slovenského rekordu v zbere 
hliníkových fólií

Areál Múzea SNP
13. mája 13:30 – 15:30
Zelený svet 2008

Vernisáž a udeľovanie cien 13. ročníka medzinárodnej 
súťaže umeleckej tvorivosti detí

Múzeum SNP - kinosála

13. mája 17:00 – 19:30
Zajatci bieleho boha
Celosvetová premiéra dokumentárneho filmu a beseda s 
autorom scenára a kameramana Tomášom Ryškom a režisérom 
filmu Steve L. Lichtagom

Múzeum SNP – kinosála

13. mája 19:00 – 22:00
Pozvánka na festival 
Koncert hudobnej skupiny IMT Smile a Funkiez
Koncert spojený s ukážkami festivalových filmov

Námestie SNP

14. mája 16:00 – 18:00
Rozjímanie s prírodou Miroslava Sanigu
Beseda a autogramiáda s prírodovedcom, spisovateľom a kreslia-
rom slovenskej prírody Miroslavom Sanigom a jeho hosťom Júliu-
som Burkovským 

Stredoslovenské múzeum, 
Námestie SNP 

14. mája 19:00 – 22:30
Svet očami Pavla Barabáša
Šieste pokračovanie úspešného cyklu o divoch našej Zeme. 
Uvidíte ukážky z najvyšších hôr siedmich kontinentov, ochladia 
vás póly Zeme, upokojí vás tibetský budhizmus i meditácia v 
oblakoch, preniknete do histórie najväčšej ríše sveta i do záku-
lisia nakrúcania nového filmu o divokej zveri Tatier...

Europa Culture Center, Kino Art,  vstupné 80 Sk

15. mája 10:00 – 12:00
Beseda s filmovými tvorcami a premietanie filmov 
v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou pri 
Rooseveltovej nemocnici 

15. mája 10:00 – 12:00
Enersol – obnoviteľné zdroje energie 
Prezentácia programu pre stredné školy

Europa Culture Center, banketová sála

15. mája 14:00 – 18:00
Konferencia Environmentálna vhodnosť a bez-
pečnosť produktov
Slávnostné udeľovanie značiek Environmentálne vhodný pro-
dukt a Európsky kvet 

Europa Culture Center, banketová sála

15. mája 19:00 – 21:00
11. hodina
Nesúťažný americký celovečerný film s ekologickou te-
matikou so sprievodným slovom Leonarda DiCapria o 
najhorúcejších otázkach našej planéty. Beseda s odbor-
níkmi z radov vedcov, zástupcov vládnych a mimovlád-
nych organizácií

Europa Cinemas

16. mája 9:00 – 14:00
Krajina – človek – kultúra: Nový pohľad na 
starostlivosť o krajinu
Medzinárodná konferencia pre odbornú verejnosť

FPVaMP UMB

16. mája 14:00 – 16:15
Pierre Mann 
Beseda s francúzskym filmovým tvorcom o jeho filmových 
dokumentoch z africkej prírody

Múzeum SNP – kinosála

16. mája 14:00 – 16:00
Život pre budúcnosť
Zábavný program a vedomostné súťaže pre verejnosť

Europa SC -  prízemie

17. mája 9:00 – 14:00
Prehliadka víťazných filmov

Múzeum SNP – kinosála

VÝSTAVY
A SPRIEVODNÉ PODUJATIA 
12. – 17. mája, 9:00 – 18:00

Zelený svet 2008
Výstava detských výtvarných prác súťaže Zelený svet 
spojená s hlasovaním o Cenu diváka a akciou Kresba za 
darček pre deti z detského domova

Múzeum SNP – výstavná sieň

Olympijské hnutie, šport a životné prostre-
die
Posterová prezentácia aktivít Komisie pre šport a životné 
prostredie Slovenského olympijskeho výboru

Múzeum SNP

Naša budúcnosť v krajšej Bystrici
Posterová výstava aktivít mesta Banská Bystrica

Múzeum SNP
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Ekológia v objektíve
Výstava kolekcie fotografií celoslovenskej súťaže organi-
zovanej v roku 2007 firmou Bayer

Múzeum SNP

Vysoké Tatry - divočina zamrznutá v čase 
Výstava fotografií Tomáša Hulíka k rovnomennému 
rakúsko-slovenskému dokumentárnemu filmu Pavla 
Barabáša

Múzeum SNP

Poézia prírody 
Výstava fotografií a perokresieb Miroslava Sanigu 

Stredoslovenské múzeum, Námestie SNP

Stromy a ľudia
Výstava o lesoch a stromoch vo fínskych mýtoch a tradí-
ciách autoriek Sanni Seppo a Ritvy Kovalainen 

Stredoslovenské múzeum, Námestie SNP

Prezentácia BBSK prostredníctvom 5 strate-
gických oblastí cestovného ruchu

Europa SC, 1. poschodie, výstavný priestor pri Capri cafe

Sprievodné aktivity a výstavy v Stredoslo-
venskej galérii

Dolná 8, Nám. Š. Moysesa 25, Horná 55

Príroda stredného Slovenska
Stála prírodovedná expozícia, výstavy: Plazy našej prí-
rody, výstava Klíma nás spája, Tvorivé (eko)dielne pre 
školy a školské kluby

Stredoslovenské múzeum, Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27

BANSKÁ ŠTIAVNICA
14. mája 9:30 – 13:00
Príroda pre budúcnosť
Náučný program pre žiakov realizovaný SLŠ v B. Štiavnici

Námestie sv. Trojice

14. mája 14:00 – 15:00
Kvíz o poznaní geologických zaujímavostí a mi-
nerálov okolia Banskej Štiavnice 
Určený žiakom a študentom

Berggericht – mineralogická expozícia

14. mája 18:30
11. hodina
Nesúťažný americký celovečerný film s ekologickou tematikou 
so sprievodným slovom Leonarda DiCapria o najhorúcejších 
otázkach našej planéty

Kino Akademik

14. – 15. mája 8:00 – 10:30
Vodovoda nad zlato, Liečivá voda 
Divadelné predstavenie žiakov Spojenej katolíckej školy sv. F. 
Assiského a ZŠ A. Sládkoviča

Rubigall

14. – 15. mája 8:30 – 14:00
Recyklácia v remesle
Tvorivá dielňa – tkanie, zápästkové techniky, handrové hrač-
ky, papier
Rezervácie na tel. 045/6949451                        Kammerhof

14. – 15. mája  9:30
Po stopách J. Kollára
Priblíženie života a tvorby umelca prostredníctvom jeho diel. 
Prehliadka miest, kde diela vznikali. Poukázanie na zmenu kra-
jiny v časovom odstupe 

Galéria J. Kollára, mesto B. Štiavnica a okolie

14. – 15. mája  12:00 – 14:00
Neživá príroda
Určovanie nerastov pre zberateľov, žiakov a študentov

Berggericht – mineralogická expozícia

14. – 15. mája  11:30 – 14:30
Premietanie videofilmov s tematikou krajiny, kul-
túrneho dedičstva a umenia

Galéria J. Kollára

14. – 15. mája  9:00 – 15:00
Premietanie videofilmov so zoologickou a envi-
ronmentálnou tematikou

Berggericht

14. – 16. mája   9:00 – 17:00
Prehliadka súťažných filmov a prehliadka filmov 
z archívu Slovenského filmového ústavu

Kino Akademik

15. mája  18:30 – 21:00
Večer s Pavlom Barabášom a Tomášom Hulíkom

Vysoké Tatry – divočina zamrznutá v čase, 52 ´
Neznáma Antarktída, 40´

VÝSTAVY 
A SPRIEVODNÉ PODUJATIA
14. – 16. mája 9:00 – 17:00

My sa nevieme sťažovať nahlas
10. ročník súťažnej prehliadky detskej a študentskej tvorby s 
ekologickou tematikou so zahraničnou účasťou

Galéria J. Kollára

Mini ZOO v múzeu
Berggericht

Geopark Banská Štiavnica, IC Geopark 
Panelová prezentácia, postery

Berggericht

Fáranie do štôlne Glanzenberg
11:00, cieľová skupina: žiaci ZŠ od 12 rokov, študenti SŠ, sku-
pina max. 15 osôb

Rezervácie: 045/692 0535, 
SAŽP Kammerhofská 26

KREMNICA
13. – 17. mája
Premietanie súťažných filmov
13. mája 17:00 – 22:30
14. mája 17:00 – 22:30
15. mája 17:00 – 22:30
16. mája 17:00 – 22:30
17. mája 12:00 – 16:00

Kino Akropola

13. mája 10:00 – 14:00
Ekoaktivity žiakov ZŠ

Centrum mesta

13. mája 14:00 – 16:00
Slávnostné otvorenie festivalu
Kultúrny program ZUŠ, ZŠ, MŠ, spojený s vyhodnotením 
výtvarnej súťaže Vitajte v meste medzi siedmimi horami

Centrum mesta – Stará pošta

13. mája 19:00 – 20:30
11. hodina
Nesúťažný americký celovečerný film s ekologickou te-

matikou so sprievodným slovom Leonarda DiCapria o 
najhorúcejších otázkach našej planéty

Kino Akropola

14. mája 9:00 – 12:00
Ekovláčik
Využitie prírodného materiálu očami detí materských 
škôl, tvorenie rôznych predmetov, obrázkov z prírodnín, 
prezentovanie techniky práce s nimi

Centrum mesta – Stará pošta

15. mája 10:00 – 15:00
Od scenára k filmu
Workshop pre filmových amatérskych tvorcov v spolu-
práci s ÚSTT

Klub Labyrint, Štefánikovo námestie

15. mája 10:00 – 12:00
Ukážka práce sokoliarov

Štefánikovo  námestie

15. mája 10:00 – 12:00

Dopoludnie v knižnici
Knižnica Jána Kollára

15. mája 15:00 – 17:00
Jarný program ZŠ

Kino Akropola

16. mája 9:00 – 12:00
Ekohry v prírode
Spoznávanie prírody, prírodnín, prekonávanie terénnych 
prekážok. Rôzne hry s ekologickou tematikou pre deti 
predškolského veku

Zechenterova záhrada

16. mája 15:30
Triediť odpad sa oplatí
Ako dosiahnuť 0 % odpadu a 0 % poplatkov

Knižnica Jána Kollára

17. mája 10:00 – 16:00
Majstrovstvá EU v guľkách

Zechenterova záhrada
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Výstavy a sprievodné podujatia 
13. – 17. mája, 9:00 – 18:00

Národné parky Slovenska 
Bellov dom, Štefánikovo námestie

Vitajte v meste medzi siedmimi horami 
Bellov dom, Štefánikovo námestie

Expozícia Múzea gýča 
Bellov dom, iba 17. 5. 2008

Múzeum mincí a medailí
Mestský hrad 

– 17. 5. 2008 otvorené 
v rámci Noci múzeí zdarma

ZVOLEN
12. – 13. mája 17:00
Prehliadka súťažných filmov

Dom Phorum

13. – 16. mája 8:30 – 13:00
Prehliadka súťažných filmov

Technická Univerzita Zvolen – Aula

13. – 15. mája 10:00
Ochrana prírody a krajiny 
Video premietanie pre deti do 15 rokov, 
max. počet 20 detí

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, odd. literatúry 
pre deti a mládež - rozprávková miestnosť

13. – 15. mája 19:00
Nesúťažná prehliadka filmov z archívu SFÚ

Filmový klub Zvolen, Dom kultúry ŽSR

14. mája 13:00
Zvieratá zvolenského regiónu 
Beseda pre deti do 15 rokov, max. počet 20 detí

Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene, odd. literatúry 
pre deti a mládež - rozprávková miestnosť

14. mája 9:00 – 14:00
Práca v lesných škôlkach a zalesňovanie 
v minulosti
Prehliadka historických filmov z filmového archívu 
múzea

Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen

15. mája 9:00 – 11:00
Život pre budúcnosť
Seminár pre učiteľky materských škôl (...pozrime sa na 
Zem očami Malého princa)

MŠ Ďatelinka (J. Bánika 4, Zvolen – Podborová)

15. mája 17:00
Prehliadka súťažných filmov

Dom Phorum

VÝSTAVY 
13. – 16. mája  9:00 – 18:00

Z nadhľadu 
Výstava karikatúr študentov Fakulty ekológie a environ-
mentalistiky TU vo Zvolene

Dom kultúry ŽSR

Dva svety – jedna Zem?
Výstava študenta FEE Lukáša Čunderlíka

Dom kultúry ŽSR

PROGRAM PREMIETANIA FILMOV

BANSKÁ BYSTRICA

PONDELOK 12. mája

Prehliadka súťažných filmov

Kinosála Múzeum SNP

9:00 – 9:40
NEZNÁMA ANTARKTÍDA, 
Slovensko 40´ 
Zima. Ozajstná až nepredstaviteľná. Všade, kam oči dovi-
dia, nedozerná biela púšť. Sneh a obloha. Nič iné len dve 
farby: biela a modrá. A hlavne - čisto. V hlave, pod nohami 
i navôkol. Neprenosná skúsenosť. Dvadsaťštyri miliónov 
štvorcových kilometrov ľadu a oni. Sami... 

9:50 – 10:45
JANG CE - VEĽKÁ ILÚZIA, 
Nemecko 52´
Krajina, v ktorej nie je nič nemožné – tak sa dnes svetu 
prezentuje Čína. Cesta pozdĺž rieky Jang-c‘-ťiang poskytne 
odpovede na mnohé otázky ukryté za žiarivou fasádou 
Číny. Po prúde Jang-c‘-ťiang, sa stavia najväčšia priehrada 
na svete. Aká je cena za tento pokrok? 

10:55 – 11:25
VÝSKUM PODNEBIA V GRÓNSKU, Nemecko 
30´ 
Merian je nemecká výskumná loď. Geodeti vypúšťajú GPS-
stanice, oceánografi skúmajú znečistenie mora škodlivými 
látkami až do hĺbky tisíc metrov, geológovia znečistenie 
ľadu,  vedci na palube sa zaoberajú klímou. 

11:35 – 12:00
NIET ANI KVAPKY, Holandsko 23´
Krajiny Stredného východu začínajú čeliť krutej realite - prí-
liš veľký počet ľudí na príliš malé množstvo vody. Pozrieme 

sa do Jordánska, kde je nedostatok vody veľmi akútny, v 
Egypte navštívime Beni Suef a v Palestíne Maithaloun a 
Mustafa, ktorý vypracoval inovačný projekt na využívanie 
miestnej nížiny na získavanie vody. 

14:00 – 14:55
ĽADOVÝ APEL, Dánsko 52´
Cesta cez arktickú divočinu by mala osloviť približne dve 
tretiny populácie, ktorá o klimatických zmenách stále 
pochybuje... 

15:00 – 15:30
MILOVANÉ A LOVENÉ ŽIVOČÍCHY – 
Z OSTROVA TOBAGO, Nemecko 28´
Tobago, malý ostrov v Karibiku, je známy svojím neoby-
čajným prírodným bohatstvom. Celkom podľa tradícií ešte 
dnes obyvatelia ostrova veria, že všetko, čo žije v lese 
alebo v mori, im právom patrí. Zvieratá milujú a uctievajú, 
ale aj lovia a využívajú.

15:40 – 16:40
OMO – NÁVRAT DO PRAVEKU, Slovensko 55´ 
Po štyroch rokoch sa päťčlenná slovenská expedícia 
vracia na divokú etiópsku rieku OMO, aby opäť splavila 
1 000 kilometrov čokoládovej vody a zistila stav fauny, 
flóry a prírodných pravekých ľudí, ktorí tu už po stáročia 
žijú v symbióze s prírodou.

18:00 – 19:30
STENA SMRTI, Izrael 50´
Pozoruhodný príbeh o prežití, zasadený do jednej z naj-
krutejších a najkrajších krajín planéty. 
Hrôzostrašná vertikálna stena smrti sa dvíha z pustých 
vôd Mŕtveho mora. Tenká čiara oddeľuje život a smrť. 
Svorky hyen a vlkov, ale aj časté zemetrasenia môžu tých, 
čo tu hľadajú útočisko, zmiesť do priepasti.

Stretnutie a beseda s autorom Yossi Weissle-
rom, režisérom filmov o prírode

19:30 – 19:38
MODRÁ AŽ NA VEČNOSŤ, Veľká Británia, 8´
V mori – vo svete plnom farieb, sa živočíchy prispôsobili 
morskému blankytu tým, že menia farbu vlastnú. Modrá 
až na večnosť v svetovej premiére skúma mágiu podmor-
skej fluorescencie a neuveriteľnú schopnosť morských 
živočíchov meniť farby.

19:40 – 19:45
JEDEN ZA VŠETKÝCH, Španielsko 5´
Krása, ktorá ešte stále existuje a ktorú musíme chrániť, 
napriek škodám, ktoré sme už napáchali. Ešte nie je ne-
skoro... zatiaľ.

19:50 - 21:25
MIER S TULEŇMI, Česká republika 96´
Osud tuleňa Gastona, ktorý počas ničivých povodní pre-
plával zo zatopenej pražskej ZOO až do Nemecka a príbeh 
tuleňa Odysea, ktorého v 50. rokoch minulého storočia 
odchytili na Sardínii ako mláďa vložili do slávnej fontány 
Di Trevi v Ríme. 

Prehliadka nesúťažných filmov

Europa Cinemas, Filmový klub

20:00 – 22:00
KÝM SA SKONČÍ TÁTO NOC, Slovenský film z 
roku 1965, 91´
Psychologická sonda do vnútra ľudí, ktorí prežívajú noc 
v prepychovom nočnom podniku. Príbeh dvoch mladých 
úradníčok, ktoré po celý rok šetria na niekoľko dní bezsta-
rostného života, dvoch mladých inštalatérov hľadajúcich 
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erotické dobrodružstvo, stavebnom majstrovi a jeho spre-
nevere výplaty celej partie, neuznanom vynálezcovi a bý-
valom majorovi britskej armády, ktorého politické príkoria 
povojnových čias priviedli k alkoholizmu. 
Réžia Peter Solan, v hlavných úlohách Jana Gýrová, 
Jitka Zelenohorská, Stano Dančiak, Marián Labuda, 
Július Pántik. 
Stretnutie a beseda s hercom Mariánom 
Labudom a filmovým historikom Štefanom 
Vraštiakom.
 
UTOROK 13. mája

Prehliadka súťažných filmov

Kinosála Múzeum SNP

17:00 – 19:30
ZAJATCI BIELEHO BOHA, Česká republika, 52´
Otrasné svedectvá o humanitárnej katastrofe, ktorá likvi-
duje domorodý horský národ Akha žijúci na území zlatého 
trojuholníka. Český študent Tomáš sa opakovane do tých-
to oblastí vracia, aby kmeňu Akha pomohol. Za dramatic-
kých okolností je donútený túto oblasť opustiť. 
Celosvetová premiéra dokumentárneho fil-
mu Steve L. Lichtaga 

19:45 – 20:15
GREINA, Švajčiarsko 28´
Nachádzame sa v Greine, vo švajčiarskych Alpách. Pre 
pastiera Giovanniho Boggini je to posledný rok výroby 
syra a masla tradičným spôsobom, v kotle, pod ktorým 
kúri drevom. Výrobu musí modernizovať podľa európ-
skych noriem.   

20:20 – 20:45
SANTIHO MAGICKÁ FLAUTA, Švajčiarsko 25´
Santi je šťastný človek. Každý deň ďakuje svojej hviezde, 
pretože mu šľachetný osud dovolil žiť život o akom vždy 
sníval. Zo zúfalého, nezamestnaného kresliča sa v roku 
1976 stal známym výrobcom fláut a Panovych píšťal  pre 
hudobníkov a virtuózov z celého sveta. 

20:50 – 21:20
ČIERNA NOC, Irán 30´
Do vôd Kaspického mora sa dostala medúza a priniesla 
množstvo sociálnych a hospodárskych problémov vrátane 
úhynu vodných živočíchov a problémov pre obyvateľov. 

STREDA 14. mája

Prehliadka súťažných filmov 
– detská porota 8:30 – 13:30

Kinosála Múzeum SNP

8:30 – 8:40
BÁJKY O TEBE, India 9´
Evolúcia života, ktorý balansuje na jemne prepletených 
vláknach vedy a mýtov. Niekde na tejto ceste ľudia stratili 
pôvodný zmysel života. 

8:40 – 9:30
STENA SMRTI, Izrael 50´
Pozoruhodný príbeh o prežití, zasadený do jednej z naj-
krutejších a najkrajších krajín planéty. 

9:30 – 9:35
NÁKLADIAK BALDUIN, Nemecko 3´

Prednosti bionafty a jej získavanie z repkového oleja. Hlav-
ným „účinkujúcim“ je staré nákladné auto Balduin.

9:40 – 10:35
VYSOKÉ TATRY – DIVOČINA ZAMRZNUTÁ 
V ČASE, Rakúsko/Slovensko 55´
Stará slovenská povesť hovorí: Keď Boh stvoril Zem, roz-
delil anjelom krásu, aby ju rozniesli po krajinách. Najmladší 
z nich zavadil o jeden z ostrých štítov a všetka krása sa 
mu rozsypala po okolitých dolinách. Starí Slovania dali 
divokým horám plným zveri a povier meno Tatry. 

10:50 – 11:45
JEHO SVIATOSŤ HNOJ, Francúzsko 52´
Hnoj, trus, lajno... Napriek tomuto farbistému slovníku 
sú zvieracie výkaly nepríjemnou a nepopulárnou kon-
verzačnou témou. Takže sa dohodneme, že budeme po-
užívať krycie meno ruža. Zdá sa, že hranica jej použitia 
neexistuje.

11:50 – 12:10
NAŠE DIVÉ SVORKY – RASY TAKMER 
STRATENÉ, Nemecko 19´
Dojímavý príbeh rodiny v Rakúsku, ktorá sa pokúša 
nájsť capa, aby zabránila vyhynutiu veľmi zriedkavého 
plemena kôz.

12:15 – 12:30
LOGO! NEPOCHOPITEĽNÁ KLÍMA, 
Nemecko 14´
Navštívime najvyšší vrch Nemecka Zugspitze, aby sme 
zistili, čo sa tu zmenilo. Pridáme sa ku skupine detí na 
veľkej demonštrácii za klímu v Berlíne. 

12:35 – 13:05
TRPASLIČIE MIMIKRY, Maďarsko 29´
Návšteva prekvapujúceho skrytého sveta morských tr-
paslíkov. Zo všetkých morských živočíchov je najťažšie 
filmovať tie najmenšie. 

Prehliadka súťažných filmov

Kinosála Múzeum SNP

14:30 – 14:45
SPRÍSTUPNENÉ JASKYNE, Slovensko 12´
Sprístupnené jaskyne – pútač cestovného ruchu predsta-
vuje sprístupnené jaskyne, ktoré tvoria dôležité destinácie 
cestovného ruchu na Slovensku. 

14:50 – 15.15
ODPAD ČI POKLAD, Holandsko 23´
Päťsto litrov moču a 50 litrov fekálií je priemerné množstvo 
odpadu, ktoré každý z nás vyprodukuje za rok. Správa o 
Zemi zo začiatku Medzinárodného roku zdravotníckych 
opatrení 2008 skúma, prečo tento odpad nemôžeme 
lepšie využívať. 

15:20 – 16:05
ŽIVOT V ŽIVLE, Nemecko 43´
Príroda každý rok očakáva povodne. Život v ohrozených 
lesoch sa opakujúcim sa záplavám múdro prispôsobil a 
môže byť vzorom aj pre boj ľudí s vodou.

16:10 – 16: 40
SMRTEĽNÉ OBJATIE HÔR, Slovensko 31´
Hory, miesto hlbokého precítenia človeka. Boli a sú mies-
tom radostí, ale aj miestom nešťastí a tragédií. A lavíny 
sú ich neodlučiteľnou súčasťou...

18:00 – 18:25
DARFÚR, ZEM, VIETOR A OHEŇ, 
Holandsko 23´
Za frontovou líniou v Darfúre, v oblastiach kontrolovaných 
rebelmi, skúmame súvislosť medzi súčasnou krízou v Dar-
fúre a postupným zhoršovaním životného prostredia. 

18:35 – 19:20
RAJ DRAVCOV, Fínsko 43´
Kari Kemppainen 15 rokov nakrúcal skutočný život veľ-
kých dravcov na východe Fínska. Rastúci počet medve-
ďov, vlkov, rosomákov a rysov výrazne ovplyvňuje ľudí  
žijúcich v okolí.

19:25 – 20:20
ZA ŠELMAMI LESMI A LÚKAMI, Maďarsko 55´
Život troch prísne chránených dravcov: orla kráľovského, 
orla krikľavého a pustovky je nádherný a vzrušujúci... 

20:25 – 20:35
OČAMI MORA, Veľká Británia 8´
Ako vidia a čo vlastne vidia ryby? Fascinujúce objavova-
nie toho, čo vidia naozaj a ohromujúce zistenie, že v ich 
svete sme my, ľudia, v skutočnosti slepí. 

20:35 – 21:20
AŽ NA DNO – ZA ZÁHADOU KRVÁCAJÚCE-
HO JAZERA, Nemecko 43´
Kto hľadá bránu do pekla, je na správnom mieste. Od hĺbky 
15 metrov ovláda vody jazera Alat smrť. Kvôli červenému 
sfarbeniu miestni hovoria, že jazero krváca. 
 
Sprievodné podujatie 19:00 – 22:30
Svet očami Pavla Barabáša

Europa Culture Center, Kino Art

CARSTENSZ – SIEDMA HORA – pohľad na sedem 
najvyšších vrcholov siedmich kontinentov
MONGOLSKO  -  Džingischánov odkaz nachádza-
me všade
JOZEF JUZEK PSOTKA – Radosť zo života  
BAČA IMRO  -  O nakrúcaní  filmu Vysoké Tatry – di-
vočina zamrznutá v čase  
BHUTÁN – ukážka z nového filmu
TICHÚČKO LEŤ –  meditačné očistenie duše -  hu-
dobný hosť Maťo Maok, 30  min.  
NEZNÁMA ANTARKTIDA – od hraníc kontinentu 
po jej najvyšší vrchol, 40 min. (súťažný film) 

Vstupné 80 Sk

ŠTVRTOK 15. mája

Prehliadka súťažných filmov

Kinosála Múzeum SNP
9.00 – 9.45
A PREDSA SA HÝBE! Nemecko 43´
Prírodné katastrofy z iného pohľadu. Magnetické prepó-
lovanie Zeme by mohlo mať za následok spomalenie jej 
otáčania...

9:50 – 10:20
STUHA PIESKU, USA 27´
Na juh od Ocracoke Inlet nie sú cesty, mosty ani hotely. 
Iba divoké pláže mysu Lookout, jedného z posledných 
prírodných ostrovov tohto typu na svete.

10:30 – 10:55
MARVI HAMMER PREDSTAVUJE SVET 
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NATIONAL GEOGRAPHIC, Nemecko 23´
Fascinujúce dokumenty o živočíchoch a prírode mo-
deruje 3D animovaný potkan Marvi a spolu so svojimi 
priateľmi, reportérmi Jaycee a Robertom, zažíva mnoho 
dobrodružstiev. 

11:00 – 11.30
ČAROVNÉ A OČARUJÚJE ZVIERATÁ, Ekvá-
dor 26´
Ekvádor je krajinou s najväčšou rozmanitosťou žiab na 
planéte. Pozorujte ich nočný život, keď v dobe párenia 
spievajú láskou zachvátené samčeky, ich vyliahnutie a 
premeny. 

11.35 – 11.50
BIOSFÉRICKÁ REZERVÁCIA MONTSENY, 
Španielsko 15´
Pohorie Montseny sa nachádza 50 km severne od Barce-
lony a 20 km od Stredozemného mora. V roku 1978 ho 
UNESCO vyhlásilo za biosférickú rezerváciu. 

11:55 – 12:00
HORNÉ MEDZIBODROŽIE, Slovensko 5´
Chránená krajinná oblasť, vzácne rastliny, zvieratá, 
prostredie...

12:00 – 12:02
TICHO, Slovensko 2´
Po vyše dvoch rokoch od víchrice v Tatrách sa na jar 2007 
aj v Tichej a Kôprovej doline začala ťažba kalamitného 
dreva. Film je apelom na zastavenie ťažby a záchranu 
tohto jedinečného územia.

12:05 – 12:25
DEVÄŤ A POL - ŠPECIÁL: ALJAŠKA, 
Nemecko 19´
Televízna relácia Deväť a pol vysvetľuje každú sobotu 
ráno deťom najnovšie správy takým spôsobom, že im 
rozumejú dokonca aj dospelí.  Tentoraz štáb Deväť a pol 
navštívi 15 ročného Eskimáka Miizuka. Žije na malom 
ostrove pri Aljaške, ktorý je pomaly odplavovaný morom. 
Ako ovplyvňuje meniaca sa klíma a globálne otepľovanie 
jeho život?

14.00 – 14.30
KALAMITA ALEBO SRDEČNÝ POZDRAV 
OD ŠUMAVY K TATRÁM, Česká republika 26´
Jaroslav Dušek v dokumente o krehkej rovnováhe lesa, 
ktorý vo Vysokých Tatrách zmizol za jeden večer, zatiaľ 
čo na Šumave mizne už 40 rokov.

14:35 – 14:50
KRÍDLA MIRA SANIGU, Slovensko 15´
V prostredí Veľkej Fatry sa zoznámime so životnou filo-
zofiou prírodovedca Miroslava Sanigu, s jeho láskou k 
prírode a vedeckej práci.

14:55 – 15:15
MALENG – LOVCI HMYZU V THAJSKU, 
Taliansko 20´
Pi Lee, jedna z najlepších kuchárok v Bahn Sarng-Sang, 
malej dedine na severovýchode Thajska, pozná niekoľko 
rôznych metód prípravy miestnych špecialít z hmyzu. Pi 
Lee a jej rodina však používa hmyz aj do kozmetických 
prípravkov a liečiv. 

15:20 – 16:05
CENOTY – POSVÄTNÉ STUDNE MAJOV, 

Rakúsko 44´
Cenoty, malé otvory vytvorené vodou v suchom lese Yu-
catánu, zohrávali kľúčovú úlohu v mytológii Mayov. Pod 
ich povrchom ležal vchod do podsvetia, ktoré poskytovalo 
útočište bohom, predkom a živočíchom. 

16:10 – 17:00
DRAVEC PIESOK, Poľsko 46´
Príbeh o nezvyčajných bytostiach, ktoré celý život 
bojujú so živlami – vodou, vetrom a pieskom, sa odo-
hráva v najväčších migrujúcich dunách v Európe v 
Slowinskom národnom parku na severe Poľska. 

18.00 – 18:30
ALEJE AKO SÚČASŤ NAŠEJ KRAJINY, 
Česká republika 28´
Aleje a stromoradia vysádzali naši predkovia z 
rôznych dôvodov. Sú to monumentálne chodby so 
stromami, kvôli ktorým stojí za to zdvihnúť hlavu 
do neba.

18:35 – 18:45
PALMY, Španielsko 8´
Inšpirácia maľbami krajinára Pedra Sernu, metafora o 
našej spoločnosti a o stále zmenšujúcom sa záujme 
maliarov o krajinársku tvorbu.

18:50 – 19:05
ŽIVÁ VODA, Slovensko 13´
Voda je jedna z najdôležitejších súčastí ľudskej exis-
tencie. Európske fondy pomohli v niektorých čas-
tiach Slovenska, okrem iných aj v Brusne, problém 
s vodou vyriešiť.

19:10 – 19:50
PÚŠTE V POHYBE – JUH EURÓPY VYSÝ-
CHA, Nemecko 43´
Že v Európe nie sú žiadne púšte? To už neplatí. 
Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Grécko sú už 
teraz tak nepriaznivo ovplyvňované, že sa združili do 
Spojených národov.

19:55- 20:20
SKRYTÉ KRÁĽOVSTVO VODY, 
Maďarsko 26´
Na juhu Maďarska je oblasť, o ktorej sa často hovorí, 
ale len málo ľudí ju pozná. Jednu z  najveľkolepejších 
svätýň prírody však už môžeme obdivovať.

20:25 – 21:25
NÁUČNÉ PUTOVANIE, Slovensko 48´
Putovanie náučnými chodníkmi Nízkych Tatier, Malej 
Fatry, Veľkej Fatry, Muránskej planiny, Polonín, Pie-
nín, Slovenského raja, Vysokých Tatier.

Prehliadka nesúťažných filmov

Europa Cinemas
19.00 – 21.30
11. HODINA, USA 95´
Nachádzame sa v zlomovom bode, kedy ešte stále 
máme šancu zmeniť smerovanie našej planéty. Ako 
sa ľudstvo do tohto bodu dostalo, ako svojím život-
ným štýlom ovplyvňuje fungovanie planéty a čo mô-
že urobiť, aby smer, ktorým sa uberá, mohlo zvrátiť? 
Šokujúce fakty sprostredkúvajú a o najpálčivejších 
otázkach našej planéty diskutujú poprední vedci, 
myslitelia, osobnosti, komentárom sprevádza popu-
lárny hollywoodsky herec Leonardo DiCaprio.  

PIATOK 16. mája

Prehliadka súťažných filmov

Kinosála Múzeum SNP

9.00 – 9.30 
JADROVÁ ENERGIA – ĎALŠÍ ZDROJ? 
Nemecko 30´
Je 21 rokov po Černobyle. V Európe, vo Fínsku, je pr-
výkrát znovu postavená jadrová elektráreň. Najväčšia na 
svete. Fíni veria, že techniku v reaktore môžu bezpečne 
ovládať. 

9:35 – 10:20
VEČNÉ ŠKODY, UHLIE A ČO POTOM, 
Nemecko 44´
Keď sa čierne uhlie ťaží vo veľkej hĺbke, zem klesá a 
prepadáva sa. Niektoré oblasti Porúria klesli o viac ako 
25 metrov. Čo sa stane, keď sa čerpadlá pod Porúrím 
odstavia, nik celkom presne nevie. 

10:25 – 10:55
PORT Č. 32, Česká republika 26´
Vtáky pri lete neustále prispôsobujú svoje krídla. Lietadlo 
budúcnosti bude vybavené mikrosystémami kvôli zlepše-
niu aerodynamiky a veľmi sa odľahčí. 

11:00 – 12:15
VÝLET NA AEOLSKÉ OSTROVY, Taliansko 73´
Aeolské ostrovy sú symbolom Stredomoria. Sedem fas-
cinujúcich sestier, obydlie boha vetra a boha vulkánov, 
miesto krutých bojov a kolíska vzdialených civilizácií, 
malebné podmorské scenérie a kostry starovekých lod-
ných vrakov. 

12:20 – 12:35
ZNIČÍ LYKOŽRÚT SLOVENSKÉ LESY?, 
Slovensko 13´
Podkôrny hmyz a jeho kalamitný výskyt v našich lesoch. 
Nebezpečný lykožrút a možné následky neriešenia vznik-
nutého problému. 

Prehliadka francúzskych filmov 
za účasti veľvyslanca Francúzskej republiky

Kinosála Múzeum SNP
14.00 – 15.20
PRÍBEH ĽUDÍ  Z BUŠA, Francúzsko 63´
Kdesi v Afrike, v srdci púšte Kalahari, bije pulz veľmi sta-
rého národa – ľudí z buša. Prenasledovaní, masakrovaní, 
vyháňaní zo svojej pôdy, ktorú zdedili po predkoch, sú v 
súčasnosti naozaj ohrození vyhynutím. 
Stretnutie a beseda s autorom filmu 
Pierrom Mannom

Prehliadka súťažných filmov

Kinosála Múzeum SNP

15:20 – 16:15
BAKTERIALAND, Francúzsko 52´
Baktérie sú našimi najstaršími známymi predkami, už z ob-
dobia spred 3,5 miliardy rokov. Baktérie sú ozaj  schopné 
prežiť ľadové peklo alebo inferno. Niektoré odolávajú horúcim 
vodám gejzírov na Novom Zélande a dávkam gama žiarenia 3 
000-krát silnejším než sú tie, ktoré by zabili človeka. Nemohol 
by tieto výnimočné schopnosti využiť človek? 
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DETSKÉ SPRIEVODNÉ PODUJATIA

• Prehliadka nesúťažných filmov 
pre deti 

Europa Culture Center, 
Kino Art, pondelok – piatok,  9:00 – 12:00

• Život pre budúcnosť
Tvorivé a zábavno-vedomostné aktivity pre 
školskú mládež 

Areál Múzea SNP, 
utorok – piatok, 9:00 – 15:00

• Zelený svet 2008 
Vernisáž a udeľovanie cien 13. ročníka 
medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivos-
ti detí 

Múzeum   SNP, kinosála,
utorok, 13:30 – 15:30

• Výstava detských výtvarných 
prác súťaže Zelený svet spojená 
s hlasovaním o Cenu diváka a ak-
ciou Kresba za darček pre deti z 
detského domova

Múzeum SNP, výstavná sieň, 
pondelok – piatok, 9:00 – 18:00

• Vygúľajme si rekordnú guľu 
Pokus o vytvorenie nového slovenského 
rekordu v zbere hliníkových fólií

Areál Múzea SNP, 
utorok, 9:00 – 12:00

• Prehliadka súťažných filmov 
- zasadnutie detskej filmovej po-
roty 

Múzeum SNP, kinosála, 
streda, 8:30 – 14:00

• Beseda s filmovými tvorcami a premietanie 
filmov 
 Detská fakultná nemocnica s Poliklinikou 

pri Rooseveltovej nemocnici, 
štvrtok, 10:00 – 12:00

• Prezentácia programu Enersol pre stredné 
školy 

Europa Culture Center, banketová sála, 
štvrtok, 10:00 – 13:00

• Život pre budúcnosť
Zábavný program a vedomostné súťaže pre verejnosť 

Europa SC, interiér, piatok, 14:00 – 16:00

PREHĽAD VÝSTAV

Stredoslovenské 
múzeum
Stredoslovenské múzeum, Tihányiovský 
kaštieľ v Radvani, Radvanská  27, Banská 
Bystrica, pondelok – piatok   8.00 – 16.00, 
nedeľa  9.00 – 11.30, 12.30 – 16.00 (hro-
madné návštevy je potrebné ohlásiť vopred 
na telefónnych číslach: 048/ 410 33 76, 
413 19 94). 
Počas trvania Envirofilmu je vstup na výstavy, do stálej 
expozície a tvorivých dielní zdarma. 

• Prírodovedná expozícia Príro-
da stredného Slovenska – posky-

tuje ucelený obraz o prírodných 
pomeroch stredného Sloven-
ska;

• Výstava Plazy našej 
prírody – potomkovia 
dinosaurov - predstavuje 
slovenských zástupcov bohatej 
živočíšnej skupiny ako nesmier-
ne krásne a zaujímavé živočíchy 
hodné našej ochrany a obdivu.

• Výstava Klíma nás spá-
ja – venovaná problematike kli-
matických zmien, skleníkového 
efektu, globálnym ekologickým 
a environmentálnym súvislos-
tiam. Súčasťou výstavy sú in-
teraktívne pomôcky a hry ktoré 
vtiahnú žiakov priamo na výlet 
po zemeguli, či do Amazonské-
ho pralesa;

• Tvorivé (eko)dielne pre 
školy a školské kluby: Klí-
ma nás spája a Utekajte! – zame-
rané na príčiny a dôsledky glo-
bálnym klimatických zmien. 

Stredoslovenská 
galéria 
(Hromadné návštevy je potrebné 
ohlásiť vopred na telefónnych 
číslach: 048/ 470 16 15, 412 
48 64, 412 54 50)

• Stála expozícia Slovenská gra-
fika 20. storočia 

(Dolná 8, Bethlenov dom)
utorok –  piatok 10.00 – 17.00, 
sobota – nedeľa 11.00 – 17.00 

• Stála expozícia Dominika Sku-
teckého 

Horná 55, Vila Dominika Skuteckého
utorok – nedeľa  10.00 – 16.00 

• Drahomír Prihel /Metomorfózy 
sna 

Nám. Š. Moysesa 25, Praetorium
utorok – nedeľa 10.00 – 17.00, 
sobota – nedeľa 10.00 – 16.00 

Špeciálna ponuka
Stredoslovenského múzea 

(Tihányiovský kaštieľ v Radvani)

Nedeľné tvorivé (eko)dielne
Pre širokú verejnosť, rodiny, jednotlivcov, ale aj záujmové krúžky sú určené environ-
mentálne programy prebiehajúce počas nedieľ. 

V mesiacoch máj – jún  2008 nadväzujú na výstavu o plazoch a na jarné ročné obdobie 
pod tematickým názvom Slnenie sa s plazmi „Sssss...“

Okrem už spomínaných tvorivých (eko)dielní sú nedeľné tvorivé (eko)dielne doplnené 
o ďalšie:

Usmiate kvetináče: Výroba usmiatych tváričiek z kvetináčov ich zdobením farbami 
a  prírodnými materiálmi. Aktivita bude doplnená o skutočné sadenie trávy, ktorá bude  
pri dobrej starostlivosti tvoriť usmiatemu kvetináču rastúce vlasy.  Popri tvorivej práci 
sa deti veľa dozvedia o trávach a o lúčnych ekosystémoch. Tvorivá dielňa zároveň sú-
visí s jarným ročným obdobím.  

Hadia koža: Spoznávanie hadov, života a ich stavby tela. Na priblíženie procesu 
zvliekania hadov a celkového zážitku z ich kože si žiaci s pomocou mriežky nakreslia 
vlastnú hadiu kožu. Žiaci sa pri práci dozvedia aj to, na aké rôzne typy biotopov sa 
hady prispôsobili.

Zaujímavou možnosťou pre školy, ale aj pre verejnosť je premietanie filmov, ktoré 
tematicky dopĺňajú výstavy, stálu expozíciu alebo zvolenú tému výkladu a zároveň sa 
venujú aktuálnej problematike životného prostredia.

18.00 – 18.45
PÚŠTE V POHYBE – ČÍNA PROTI PIESKU, 
Nemecko 43´
Púšte a ich dezertifikácia menia svet. Ovplyvňujú viac než 
2,6 miliardy ľudí v 110 krajinách, sužujú viac ako tretinu 
povrchu Zeme. Milióny farmárov a roľníkov opúšťajú svoje 
domovy a hľadajú lepší život. 

18:50 – 19:35
KEĎ PRŠÍ, Dánsko 45´
V malej dedinke Jarota na severe Etiópie prežívajú farmári 
každý rok krušné chvíle v boji s krutou prírodou. Sucho a 
klimatické zmeny nútia ľudí bojovať o prežitie. 

19:40 – 20:40
KAZA – OBRÍ PARK PRE OBROV, 
Nemecko 58´
V decembri 2006 päť zúčastnených krajín podpísalo pred 
veľkolepými Viktóriinými vodopádmi kontrakt o KAZA a 
položili tak základ jedného z najambicióznejších projektov 
ochrany prírody na kontinente. 

20:45 – 21:15
LINAKATALAM – ZLATO BUDÚCNOSTI, 
Španielsko 30´
Voda, zdroj života. Púšte a oázy, zmeny podnebia, smäd. 

Aladinova zázračná lampa, ktorá ponúka spoločné blaho. 
Splní aj jedno jediné želanie: zastaviť smäd v Stredomorí?

SOBOTA 17. mája

PREHLIADKA VÍŤAZNÝCH  FILMOV  
ENVIROFILM 2008

Kinosála Múzeum SNP
9:00 – 14:00
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SEV Drieňok Teplý Vrch
sa nachádza v malebnej prírodnej oblasti krajinného prostredia juhovýchodnej časti 
Slovenského Rudohoria, v oblasti vyznačujúcej sa  jedinečnou faunou a flórou.
Stredisko ponúka a organizuje:

• praktické výučbové programy a tvorivé dielne pre deti 
• prednášky, besedy pre deti aj pedagógov 
• programy zamerané na enviroturistiku 
• školenia pre pedagógov
• environmentálne zamerané letné tábory pre deti ZŠ
• školy v prírode pre deti MŠ a ZŠ
• organizovanie konferencií, seminárov, školení (k dispozícii didaktická 

technika)
• individuálne pobyty pre širokú verejnosť
• možnosť celoročného ubytovania v 2, 3 a 4-lôžkových izbách 

a apartmánoch s vlastným sociálnym zariadením kategórie hotel** alebo 
kategórie „turistická ubytovňa“

• stravovanie formou plnej penzie, polpenzie alebo výberom z menu
• celková  kapacita objektu je 110 lôžok.

Kontakt:
SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch

tel. : +421-47-5696119, 0915 576 286
e-mail: sev-drienok@sazp.sk

www.sazp.sk/rekreacia/teply_vrch

SEV Regetovka
sa rozprestiera v prekrásnom prostredí pohoria Nízke Beskydy v Ondavskej vr-
chovine.
Ponúka a organizuje:    

• environmentálne zamerané jednodňové a viacdňové programy pre širokú 
laickú a odbornú verejnosť 

• letné a zimné tábory 
• školy v prírode a viacdenné pobytové zájazdy so špeciálnym environ-

mentálnym programom 
• školenia, semináre, kurzy 
• celoročné ubytovanie v 2-6 lôžkových izbách s vlastným sociálnym 

zariadením
• stravovanie formou polpenzie, plnej penzie alebo výberom z menu
• kapacita zariadenia je 100 lôžok.

Kontakt:
SEV SAŽP Regetovka

tel.: +421-54-476 80 80
e-mail: sev-regetovka@sazp.sk

www.sazp.sk/rekreacia/regetovka

SEV SAŽP Harmónia Modra 
nachádzajúce  sa v bezprostrednej blízkosti vinohradníckeho mestečka Modra 
(okres Pezinok) v rekreačnej oblasti Harmónia a v  prostredí malokrapatskej príro-
dy  (CHKO Malé Karpaty).
Ponúka a organizuje: 

• jednodňové i viacdňové environmentálne programy 
• tábory a školy v prírode so špeciálnym environmentálnym programom  

• environmentálne výučbové programy 
• semináre, školenia (k dispozícii sú učebne s didaktickou technikou)
• pobyty pre jednotlivcov i rodiny 
• možnosť celoročného ubytovania v izbách s vlastným sociálnym 

zariadením

Kontakt:
SEV SAŽP Harmónia

Harmónia 3547, 900 01 Modra
tel.: + 421–33-6473151

e-mail: sev-harmonia@sazp.sk

SEV Dropie
Žitný ostrov je najväčším riečnym ostrovom Slovenska. V srdci Žitného ostrova 
(súčasť Podunajskej nížiny) sa nachádza Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP 
Dropie. Vzdialenosť od najbližšieho mesta Kolárovo je cca 10 km. 
SEV Dropie ponúka a organizuje:

• environmentálne programy (praktické a teoretické) 
• školy v prírode a letné tábory 
• ubytovanie pre nenáročných v 4, 5, 9 posteľových izbách a apartmániku, 

ubytovacie zariadenie v kategórii „turistická ubytovňa“ s celkovou kapa-
citou 40 lôžok

• stravovanie je zabezpečené individuálne podľa požiadaviek alebo dodáva-
teľským spôsobom. K dispozícii je jedáleň s príručnou kuchynkou. 

Kontakt:
SEV SAŽP Dropie

Kolárovská 30, 946 14 Zemianska Olča
tel.“ +421-35-7896055

e-mail: sev-dropie@sazp.sk

SEV SAŽP Orlík 
Poprad - Spišská Sobota
Stredisko environmentálnej výchovy sa nachádza v čarovnom prostredí historickej 
časti mesta Poprad - Spišská Sobota. Jedinečné prostredie a okolitá príroda priamo 
pod Vysokými Tatrami vytvára podmienky pre oddych a relax. Poloha zariadenia 
je možným východiskom pre návštevu štyroch národných parkov - Vysoké Tatry, 
Nízke Tatry, Slovenský raj a Pieniny.
Ponúkané služby:

• ponuka environmentálnych programov 
• možnosť organizovania seminárov, školení, pracovných rokovaní
• ubytovacie služby penziónového typu v 2 - 4 lôžkových izbách s vlastným 
sociálnym zariadením
• pre možnosť prípravy občerstvenia je k dispozícií kuchynka s príslušen-
stvom

Kontakt:
SEV SAŽP Orlík

Sobotské námestie 62
058 01 Poprad - Spišská Sobota

tel.: +421-52-7769533
e-mail: orlik@sazp.sk   

STREDISKÁ ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY

Slovenská agentúra životného prostredia sa prostredníctvom stredísk environmentálnej výchovy snaží prispievať k zvyšovaniu 
environmentálneho povedomia širokej verejnosti. Ponúkané výchovné aktivity a zážitkové formy vzdelávania, ktoré sú reali-
zované v jednotlivých strediskách, vedú k formovaniu pozitívnych návykov a postojov verejnosti k životnému prostrediu. 
Zariadenia sú celoročne prístupné širokej verejnosti.
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