
Názov organizácie Názov aktivity termín konania miesto konania Stručná charakteristika aktivity
Ľubovnianska knižnica 
Stará Ľubovňa Výtvarná súťaž -A bolo svetlo celý mesiac jún

Základné školy regiónu 
Stará Ľubovňa  Výtv. súťaž s vernisážou

Vihorlatská hvezdáreň 
Humenné

Svetelné znečistenie a význam 
parku tmavej oblohy Poloniny jún 2012

Astronomické 
observatórium na 
Kolonickom sedle

Prednášky pre študentov a širokú 
verejnosť

Hornozemplínske osvetové 
stredisko Vranov nad 
Topľou

Dajme veciam druhú šancu 
recyklácka odpadu 20. jún. 2012

Základné školy v okr. 
Vranov n/T Besedy, prednášky,  kvízy

Vihorlatské múzeum v 
Humennom EKO DNI 2012 20. jún.2012, 9:00 hod

Vihorlatské múzeum 
Humenné

Ekologický prístup ku 
živ.prostrediu

Hornošarišské osvetové 
stredisko v Bardejove Ako Jano smeti triedil 20. jún 2012, 10:00 hod Richvald Bábkové divadlo pre najmenších

Podduklianske osvetové 
stredisko Svidník

Regionálna súťaž v zbere 
použitých tužkových batérii na ZŠ 
v okrese Svidník a Stropkov 20. júna 2012, 14:00 hod

Podduklianske 
osvetové stredisko 
Svidník

Zber použitých tužkových batérii 
bude prebiehať od 28.5.-15.6.2012 
na jednotlivých školách. Dňa 
19.6.2012 sa urobí zber a 
vyhodnotenie podľa množstva kíl 
nazbieraných batérii. Odovzdanie 
cien bude 20.6.2012 

Šetrí elektr.energiou a tým 
zabezpeč energiu aj pre tých, čo po 
nás prídu, prednáška pre ZŠ 19. júna 2012 ZŠ 8.mája Svidník Informovať žiakov o šetrení energie

Medový deň 20. júna 2012, 9:00 hod

Areál  
Podduklianského 
osvetového strediska 
vo Svidníku

Vstup do areálu odovzdaním 1 ks 
nejakého druhu energetického 
článku

Tatranská galéria v 
Poprade

Konferencia  K dejinám dopravy na 
Spiši 23. júna 2012,  9:00

Tatranská galéria v 
Poprade - Elektráreň

Vedecká konferencia členov 
Spišského dejepisného spolku 
venovaná doprave na Spiši od 
stredoveku po súčasnosť aj so 
zreteľom na energetickú náročnosť 
.Elektráreň TG ako prvovýrobca 
energie pre dopravu tatranských 
električiek od roku 1912 až do r. 
1956. Venované 100. výročiu 
budovy Elektrárne TG.

Vihorlatská knižnica 
Humenné Ekologické dni v knižnici 18. -22. júna 2012

Vihorlatská knižnica 
Humenné

Výstava kníh o ekológií a využívaní 
obnoviteľných zdrojov energií

Zachráňme "ZEM" 20. jún 2012, 10:00 hod
Vihorlatská knižnica 
Humenné

Premietanie filmu spojené s 
prednáškou pod názvom "ZEM"

Múzeum moderného 
umenia Andyho Warhola 
Medzilaborce SVET lo - tvorivá výtvarná dielňa 22. júna 2012, 10:00 hodArt Cafe v múzeu

Dielňa je zameraná na výtvarný 
dialóg svetla  a tieňa ako aj 
motivačnú časť o dôležitosti svetla 
pre život človeka,jeho využitie v 
rôznych oboroch ľudskej činnosti, 
no i jeho klady a zápory (svetelný 
smog). Dielňa je určená pre žiakov 
ZŠ prvého stupňa, deti sa 
oboznámia s dielom A. 
Warhola"Tiene" , ktoré sa nachádza 
v stálej expozícií. 

Hornozemplínska knižnica 
Vranov nad Topľou Môžeme žiť bez energie?“ 20.jún 2012, 10:00 hod

Hornozemplínska 
knižnica Vranov nad 
Topľou

Podujatie pre žiakov ZŠ, ktorého sa 
zúčastní odborník v oblasti 
energetiky. Súčasťou podujatia 
bude prezentácia  kníh s danou  
problematikou.

Knižnica P. O: 
Hviezdoslava Prešov Nechceme svet na jedno použitie 20. jún 2012, 10:00 hod

Detská knižnica 
Slniečko, Hlavná 16, 
Prešov Eko-hra

Pavučina života 20. jún 2012,  11:00 hod

Detská knižnica 
Slniečko, Hlavná 16, 
Prešov Zážitkové čítanie

Eko - Biotop 18 - 22. júna 2012

Pobočka Knižnice P. 
O. Hviezdoslava, Sídl. 
III., Prostějovská 35 
Prešov Detské kolokvium o prírode

Energia okolo nás 18- 22. júna 2012

Centrum regionálnych 
dokumentov, Hlavná 
139, Prešov Výstava kníh

Energetický deň PSK - Prehľad aktivít kultúrnych podujatí v pôsobnosti PSK


