
Vihorlatské múzeum v Humennom vyhodnotilo EKO DNI 2016  
 

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý si každoročne pripomínajú v 

mnohých krajinách sveta, pripravilo Vihorlatské múzeum v Humennom v termíne 7. – 10. 6. 

podujatie EKO DNI 2016. Na toto podujatie boli pozvaní žiaci základných a študenti 

stredných škôl z celého nášho regiónu.  

Hlavnou témou pre Svetový deň životného prostredia 2016 bol „ŽIVOT PRE DIVOKÚ 

PRÍRODU“. Cieľom nášho podujatia bolo oboznámiť mladých ľudí s krásami prírody nášho 

regiónu, poukázať na nutnosť poznať a chrániť prírodné bohatstvo, ktoré tu v našom 

blízkom okolí máme a v kontexte globálnych problémov životného prostredia ukázať 

možnosti riešenia niektorých konkrétnych problémov.  

Odbornými garantmi podujatia boli pracovníci Štátnej ochrany prírody SR Mgr. Iveta 

Buraľová zo správy NP Poloniny a Ing. Anna Macková zo správy CHKO Východné Karpaty, 

ktoré si pre účastníkov EKO DNÍ pripravili zaujímavé vzdelávacie aktivity a prednášky s  

novými informáciami a postrehmi z praxe ochranárov. Pri praktických aktivitách si mohli žiaci 

a študenti overiť svoje vedomosti z prírodovedy, či biológie a dostali aj priestor na 

zamyslenie sa a vyjadrenie vlastného názoru na problematiku životného prostredia a riešenia 

jednotlivých problémov v globálnom meradle.  

Pestrý program EKO DNÍ bol doplnený o premietanie filmov s environmentálnou 

tematikou. Všetci účastníci tohto podujatia boli pozvaní na prehliadku Prírodovednej 

expozície Vihorlatského múzea v Humennom a zároveň na prehliadku výstavy nádherných 

veľkoformátových fotografií s názvom SKRYTÉ KRÁSY DIVOKEJ PRÍRODY. Táto výstava v 

priestoroch Vihorlatského múzea je aj naďalej prístupná pre širokú verejnosť do konca júna 

2016. 

Pracovníkov múzea záujem zo strany škôl potešil. Podujatia EKO DNI 2016 sa v priebehu 

štyroch dní zúčastnilo takmer 250 žiakov základných a študentov stredných škôl nielen z 

Humenného, ale aj zo vzdialenejších obcí v našom regióne. Podujatie bude o rok pokračovať 

a spolupráca múzea so školami bude prebiehať aj počas celého budúceho školského roka. 

Vihorlatské múzeum prichádza s ponukou výučby hodín biológie priamo v priestoroch 

Prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom. 
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