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Slovenská agentúra životného prostredia

Ponuka Stredísk environmentálnej výchovy SAŽP
Slovenská agentúra životného prostredia sa prostredníctvom stredísk environmentálnej výchovy (SEV) snaží prispievať k zvyšovaniu environmentálneho 

povedomia širokej verejnosti. Ponúkané výchovné aktivity a zážitkové formy vzdelávania, ktoré sú realizované v jednotlivých strediskách, vedú k formovaniu 
pozitívnych návykov a postojov verejnosti k životnému prostrediu. Zariadenia sú celoročne prístupné širokej verejnosti.

SEV Regetovka
Stredisko sa rozprestiera v prekrásnom prostredí pohoria Nízke Beskydy v Ondavskej vrchovine.
Stredisko 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 environmentálnym 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

SEV SAŽP Harmónia Modra 
Stredisko je situované v bezprostrednej blízkosti vinohradníckeho mestečka Modra (okres Pezinok) v rekreačnej oblasti 

Harmónia a v prostredí malokrapatskej prírody (CHKO Malé Karpaty).
Stredisko 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 aj rodiny 
• možnosť celoročného ubytovania v izbách s vlastným sociálnym 

zariadením

SEV SAŽP Orlík Poprad – Spišská Sobota
Stredisko sa nachádza v čarovnom prostredí historickej časti mesta Poprad – Spišská Sobota. Jedinečné prostredie 

a okolitá príroda priamo pod Vysokými Tatrami vytvárajú podmienky pre oddych a relax. Poloha zariadenia je možným 
východiskom pre návštevu štyroch národných parkov – Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Slovenský raj, Pieniny.

Stredisko ponúka:
• environmentálne programy 
• možnosť organizovania seminárov, školení, pracovných 

rokovaní
• ubytovacie služby penziónového typu v 2 – 4-lôžkových 

izbách s vlastným sociálnym zariadením
• k dispozícii je kuchynka s príslušenstvom

SEV Drieňok Teplý Vrch
Nachádza sa 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

SEV SAŽP Drieňok Teplý Vrch
tel.: 047/56 96 119, 0915 576 286, fax: 047/56 96 214
e-mail: sev-drienok@sazp.sk
www.sazp.sk/SEV/drienok

SEV SAŽP Regetovka
tel.: 054/476 80 81, 0908 910 961, fax: 054/476 80 80
e-mail: sev-regetovka@sazp.sk
www.sazp.sk/SEV/regetovka

SEV SAŽP Harmónia
Harmónia 3547, 900 01 Modra
tel.: 033/647 31 51, 
fax: 033/647 31 53
e-mail: sev-harmonia@sazp.sk
www.sazp.sk/SEV/harmonia

SEV SAŽP Orlík
Sobotské námestie 62
058 01 Poprad - Spišská Sobota
tel./fax: 052/776 95 33, 0905 418 177
e-mail: orlik@sazp.sk 
www.sazp.sk/SEV/orlik




