
   

                                                   

 

EXKURZIA: „Slnko v meste - príďte sa presvedčiť čo dokáže“ 

Miesto: Námestie M. R. Štefánika (nákupné centrum EUROVEA), Bratislava 
Termín a čas: 17. máj 2017, od 13:00 do 19:00 

Vstup: zdrama 

 

 
Pri príležitosti kampaňe Európske solárne dni, ktoré na Slovensko už po 7. krát 

prináša Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje (SK REA), sa dňa 17. mája 

uskutoční na námestí v nákupnom centre Eurovea exkurzia „Slnko v meste“. Toto 

podujatie pre verejnosť aj tento rok organizujeme s podporou spoločnosti 

Západoslovenská energetika, a.s.  

 

Počas exkurzie poskytneme návštevníkom mnoho zaujímavých informácií, hier 

a praktických ukážok o tom, aké široké využitie má slnečná energia. Naši partneri, 

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Slovenská inovačná 

a energetická agentúra (SIEA), Stredná priemyselná škola K. Adlera v Bratislave 

a spoločnosť Electraplan Slovensko, s.r.o., si pripravili rôzne aktivity a prekvapenia, 

ktoré budú k dispozícii v čase od 13:00 do 19:00.  

Okrem iného budú môcť návštevníci preskúmať, ako funguje slnečný kolektor na 

ohrev vody, či fotovoltický panel s demonštráciou priamej premeny slnečnej energie 

na elektrickú. Študenti strednej priemyselnej školy K. Adlera v Bratislave, na 

vlastnoručne vyrobených funkčných modeloch solárneho domu, veternej turbíny a 

dynama vysvetlia deťom základné fyzikálne princípy. Dospelí sa zas od prítomných 

odborníkov môžu dozvedieť, aké sú vstupné náklady na súvisiace zariadenia, 

prípadne aká je návratnosť takejto investície. Súčasťou exkurzie bude interaktívna 

výstava „Energia od ZSE a. s.“ kde si všetci, bez rozdielu veku, budú môcť preveriť 

svoju logiku a dôvtip na zábavných zadaniach, a naučiť sa viac o energetickej 

efektívnosti. Okrem toho si návštevníci budú môcť vyskúšať elektromobil, prípadne 

pozrieť výstavu „Tancujúce kvetiny“, ktorá predstavuje kinetické umenie zahrňujúce 

slnko ako zdroj energie. Pre najmenších návštevníkov budú pripravené rôzne tvorivé 

dielne a kto bude šikovný, určite si so sebou odnesie aj malý darček. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť !!  

 

V prípade organizovaných skupín je potrebné sa prihlásiť na matus.burian@skrea.sk, 

Tel: 0905744034 
 

 

 

 

Partneri podujatia: 
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