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Milí priatelia a priaznivci 
environmentálnej výchovy,

Slovenská agentúra životného prostredia – Centrum tvorby krajiny, envi-
ronmentálnej výchovy a vzdelávania, Vás pozýva na XVI. ročník Veľtrhu 
environmentálnych výučbových programov, ktorý sa uskutoční 17. až 
19. októbra 2013  v Hoteli Royal (www.hotelroyal.sk) na Látkach.

• • • • •

Každý rok sa na tomto podujatí stretávajú ľudia, ktorí sa zaoberajú environ-
mentálnou výchovou, sú ochotní podeliť sa o svoje poznatky a pri aktívnej 
výmene skúseností načerpať nové podnety a nápady. Nosnou témou tohto 
ročníka je problematika environmentálnych záťaží a jej využitie vo vyu-
čovacom procese.

• • • • •

Veľtrh sa začína 17. októbra (štvrtok) večerou a končí 19. októbra (sobota) 
obedom. V rámci programu pripravujeme: exkurziu do lokality s envi-
ronmentálnou záťažou, slávnostné spustenie nového školského programu 
Enviróza, odovzdávanie certifikátov Ekologická stopa a ďalších ocenení, 
možnosť premietnutia filmu z festivalu Envirofilm 2013 a zábavno-poučný 
kultúrny program. Pre účastníkov budú pripravené aktuálne metodické ma-
teriály a publikácie z dielne SAŽP. 

• • • • •

Program Veľtrhu sa zostavuje aj z prezentácií samotných účastníkov. 
Veríme, že využijete tento priestor na predstavenie vlastných nápadov, skú-
seností, projektov či publikácií v oblasti environmentálnej výchovy a výchovy 
k trvalo udržateľnému rozvoju.

• • • • •



XVI. ročník Veľtrhu je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie 
v rámci operačného programu Životné prostredie, projektu „Osveta, práca 
s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR“.

• • • • •

Účastníci si hradia len cestovné náklady. Ubytovanie a stravovanie je 
počas podujatia zabezpečené bezplatne. 

• • • • •

Vyplnenú prihlášku zašlite e-mailom alebo poštou na uvedené kontakty, 
najneskôr do piatka 27. septembra 2013 na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania

Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

E-mail: sona.chrienova@sazp.sk
Tel.: 048/43 74 171, 048/43 74 185

• • • • •

Na základe úplne vyplnenej prihlášky Vám zašleme pozvánku s progra-
mom podujatia a ďalšie inštrukcie. Počet účastníkov podujatia je limitova-
ný! Uprednostnení budú uchádzači, ktorí čo najskôr zašlú prihlášky na uve-
dené kontakty. Z uvedených dôvodov je Vaše prihlásenie záväzné.  

Tešíme sa na stretnutie s Vami.



ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA 
Veľtrh environmentálnych výučbových programov

 17. – 19. október 2013

Meno a priezvisko: 

Názov organizácie: 

Adresa organizácie: 

Telefón/Mobil: 

E-mail: 

Prihlasujem vlastnú prezentáciu:        ÁNO   -   NIE 
Popis prezentácie (názov, trvanie, technické požiadavky):

Meno spolubývajúceho (v prípade záujmu bývať s konkrétnym účastníkom):

Uprednostnite prosím e-mailovú komunikáciu. Prihláška zaslaná e-mailom 
bude aj bez podpisu účastníka chápaná ako záväzná!
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