
Podujatia v zariadeniach kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  

 

1. Vihorlatská knižnica v Humennom  –  25.6.2014 prednáška spojenú s premietaním 
filmu pre študentov strednej školy pod názvom: „PRIMA  KLIMA – šetrenie 
prúdom.“  
 

2. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou   –  Modrá planéta – odborná 
prednáška o energetických zdrojoch a o ochrane životného prostredia s Ing. M. 
Gombitovou.  Tvoríme úžitkové predmety z odpadového materiálu  – umelecká  
tvorivá dielňa 
 

3. Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove  –  výstava  kníh zameraných na 
energie a na životné prostredie. 
 

4. Podduklianska knižnica vo Svidníku   – premietanie filmu:  „ Šetríme energiou“  –  
propagačný film, ktorý bude vysielaný v priebehu celého dňa. 
 

5. Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni – prezentácia o možnostiach energetickej 
spotreby a animované filmy s problematikou úspor energií. 
 

6. Knižnica P. O. Hviezdoslava  –  Energetické premeny  –  tvorivé dielne – Detská 
knižnica Slniečko, pobočka Sídlisko 2, Sídlisko 3, Šváby a Sekčov.  Energia – teória 
a prax   –  výstava  –  Centrum regionálnych dokumentov. 
 

7. Vihorlatské múzeum v Humennom – prírodovedná expozícia – interaktívna 
multifunkčná výstava "Voda je život"  Vodárenského múzea v Bratislave názornou 
formou približuje význam vody v prírode a spôsoby jej ochrany. Obsahovo je výstava 
rozdelená do šiestich tematických častí zameraných na vysvetlenie kolobehu vody v 
prírode, ochranu vôd, význam vody pre rastliny a živočíchy, vplyv klimatických 
zmien, zdroje pitnej vody a problematiku znečisťovania vodných zdrojov. 
Prostredníctvom názorných 3D pomôcok a ukážok majú možnosť predovšetkým 
detskí návštevníci zábavnou formou a hrami získať množstvo informácii. Výstava 
potrvá do 30. júna 2014. 
 

8. Vlastivedné múzeum v Hanušovciach  – 25.6.2014 – výstava „ Zachráňme planétu“  
a prednáška  „ Príroda zdroj energie“  (ale nie nevyčerpateľný!). 
 

9. Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove  – prostredníctvom edukačných 
divadiel realizujú bábkové predstavenia pre deti o šetrení energie alebo separácii 
odpadu. Premietanie filmu, ktorý tematicky súvisí s danou problematikou. 
 



10. Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku  – 19.6.2014 organizujú Deň medu, 
kde vstupenkou na toto podujatie bude nefunkčná batéria – monočlánok. Tieto batérie 
sa následne odovzdajú do zberného dvora, kde sa separuje odpad.   
 

11. Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou – realizuje počas 
celého mesiaca jún besedy, prezentácie a tvorivé dielne v rámci Európskeho týždňa 
udržateľnej energie a Energetického dňa. V dňoch 2.-13.6.2014 budú realizované 
aktivity na Základnej škole Kukučínova a SOŠ A. Dubčeka vo Vranove n. T.  Ďalšie 
termíny besied budú podľa požiadaviek zo strany škôl. 
 

12. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom  –  20.6.2014  –  Energetický deň  – prednáška 
o využití solárnej energie spojená s pozorovaním slnka slnečným ďalekohľadom.  

 
13. Tatranská galéria v Poprade  –  výstava víťazných prác z celoslovenskej výtvarnej 

súťaže žiakov základných škôl v rámci národného kola podujatia „ Lesy okolo nás“. 
Výstava trvá do 10. 6. 2014 v spolupráci s francúzskou firmou  DALKIA  a. s. 
zabezpečujúcou úspornú energiu v 8 slovenských mestách 

 


