
Putovná výstava      „Druhy Európskeho významu na Slovensku“  

Pokyny a podmienky zapožičania

Výstavu  vydala  Štátna  ochrana  prírody  Slovenskej  republiky  z  projektu  Propagácia 
chránených území a druhov NATURA 2000,  ktorý  je  financovaný  z Európského  fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Životné prostredie. 

Putovná  výstava  prostredníctvom  textu  a unikátnych  fotografií,  na  desiatich  plastových 
banneroch, vysvetlí problematiku sústavy chránených území NARURA 2000 a priblíži druhy 
rastlín a živočíchov, ktoré sú na území EÚ chránené a zároveň sa vyskytujú na Slovensku. 

Výstava obsahuje:

- 10 ks plnofarebných rolovacích banerov na plátne o rozmere 85 x 200 cm s hliníkovou 
konštrukciou

- 10 ks stojanov    
- 10 ks prenosných textilných puzdier 

Obsah panelov/ banerov:
Obsah je prispôsobený laickej verejnosti, predovšetkým stredným a základným školám. Dôraz 
je na pútavom grafickom spracovaní, text zahŕňa len základné a najdôležitejšie fakty.

Prvý panel je venovaný problematike sústavy chránených území NARURA 2000. Ostatné 
banery predstavia vybrané rastliny a živočíchy tematicky usporiadané podľa biotopov, teda od 
tečúcich  a stojatých vôd (2 banery);  cez  lúky,  pasienky a travinno -  bylinnú  vegetáciu  (2 
banery);  rastliny  a živočíchy  rašelinísk;  rastliny  a živočíchy  poľnohospodárskej  krajiny 
a krovín; rastliny a živočíchy skál a jaskýň, až po rastliny a živočíchy lesov (2 banery). 

Inštalácia výstavy: 
Inštaláciu výstavy (a jej demontáž) si zabezpečuje samostatne každá organizácia, ktorá výstavu 
realizuje. Inštalácia je technicky a časovo nenáročná (45 min).
Výstavu je najlepšie inštalovať v poradí od 1 do 10, ale toto poradie si môžete aj prispôsobiť 
Vašim potrebám a priestoru. Pre ľahšiu orientáciu je každé púzdro na rúčke označené číslom 
baneru a takisto je toto číslo napísané na spodnej strane púzdra. 
Najskôr otočíte do kolmej polohy nožičky na konštrukcii (hliníkovom puzdre), následne si 
poskladáte (vystriete) stojan vo forme tyčky, vyrolujete baner z puzdra a dozadu na spodku 
hliníkového puzdra vsuniete tyčku a  hore do drážky na lište baneru zasuniete úchytku na 
tyčke.  Ak  by  sa  banery  trochu  odkláňali,  treba  len  pootočiť  tyčkou  alebo  pozrieť,  či  
je celkom zasunutá do dierky zozadu puzdra. Pri demontáži prosíme, aby ste každý baner 
vložili do presne označeného puzdra. 

Podmienky zapožičania:
Výstavu si je možné zapožičať maximálne na 2 mesiace, optimálne je na 1 mesiac. Prevoz si  
zabezpečuje každá organizácia vo vlastnej réžii. Výstava sa zmestí do kufra osobného auta. 
Pri zadávaní termínu je potrebné počítať s tým, že je v nich zahrnutý čas na prevoz, inštaláciu 
a odovzdanie  výstavy.  V prípade  poškodenia  výstavy  organizácia  uhradí  všetky  náklady 
spojené s jej opravou.

Výstavu si môžete objednať: ŠOP SR, Správa Národného parku Malá Fatra, Hrnčiarska 197, 
013 03 Varín, tel.041/507 14 13, ssnpmf@sopsr.sk; skopvarin@sopsr.sk
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