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Druhý najrozšírenejší minerál v zemskej kôre a jeden z najúžasnejších minerálov z hľadiska premenlivosti, tvarov 
a jedinečných vlastností, ktoré výrazne ovplyvnili technický pokrok ako aj z hľadiska univerzálnosti použitia 
v našom každodennom živote + anglická mutácia. 

17 panelov Banner Fix so zaklápacími striebornými lištami (100 x 150 cm), úchytné očká.

Kalcit – majster tvarov 

mineralógia



Zásadné hodnoty nachádzajúce sa v jaskyniach, ktoré však nie sú na prvý pohľad zjavné, a ktoré nie je možné 
odhaliť bežnou návštevou jaskyne.

16 panelov Banner Fix so zaklápacími striebornými lištami (90 x 130 cm), úchytné očká.

Pohľad do hlbín Zeme 

jaskyniarstvo, geológia, zoológia, paleontológia, klimatológia, archeológia



Prírodné hodnoty, zaujímavosti, potreba ich zachovania pre budúce generácie.

10 panelov (85 cm x 185 cm) systém ROLL-UP, upevnenie: samostojace panely.

Lokality svetového prírodného 
dedičstva v SR 

kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo



História, geológia, fauna, flóra, význam a ochrana národných parkov Slovenska + anglická mutácia. 

Národné parky Slovenska 

ochrana prírody

41 panelov (100 cm x 200 cm) systém ROLL-UP, upevnenie: samostojace panely.

.



Biotopy a druhy európskeho významu, ochrana prírodného dedičstva s významom pre celú Európsku 
úniu a implementáciu európskej legislatívy v podmienkach ochrany prírody Slovenska + anglická 
mutácia. 

NATURA  2000

ochrana prírody

18 panelov (100 cm x 210 cm) systém ROLL-UP, upevnenie: samostojace panely.

.



Príroda ako nevyčerpateľný zdroj pre techniku, architektúru a dizajn. „Bionicky“ funguje každý živý organizmus 
od jednoduchej rastlinky až po človeka + anglická mutácia.

Bionika – príroda na to prišla prvá 

biológia, technika

26 panelov (90 cm x 130 cm) závesný systém Banner-Fix, zaklápacie lišty na vrchnom a spodnom okraji, 
upevnenie: pomocou háčikov resp. klinčekov.

.



Menovci z prírody, ríše rastlín, živočíchov i húb.        

Dvojníci – menovci z prírody 

zoológia, botanika

20 panelov (90 cm x 130 cm) závesný systém Banner-Fix, zaklápacie lišty na vrchnom a spodnom okraji, 
upevnenie: pomocou háčikov resp. klinčekov.

.



Príklady starostlivosti o potomstvo u vybratých druhov a systematických skupín + anglická mutácia.

Mláďatá 

zoológia

16 panelov (90 cm x 130 cm) závesný systém Banner-Fix, zaklápacie lišty na vrchnom a spodnom okraji, 
upevnenie: pomocou háčikov resp. klinčekov.

.



Vznik, podoba a formy ochrany prírody a krajiny na našom území s dôrazom na obdobie od vzniku ČSR až 
po súčasnosť.    

Príroda a jej ochrana v priereze času 

história ochrany prírody

10 panelov (100 cm x 200 cm) systém ROLL-UP, upevnenie: samostojace panely.

.



Zložky životného prostredia, aktuálny stav, potreba ochrany, vplyvy človeka, možnosti aktívneho prístupu 
k zlepšovaniu stavu životného prostredia, významné udalosti na Zemi v dôsledku klimatickej zmeny + 4 modely 
(zemeguľa, atmosféra, kolobeh vody v prírode, sopka).  

Zem, miesto pre život 
Nespútané živly

životné prostredie

12 panelov Banner Fix so zaklápacou hliníkovou lištou (90 x 120 cm), úchytné plastové oká, 1 prezentačný 
vyťahovací stojan Roll-UP (100 x 200 cm).

.



Poznávanie života našich druhov sov, ich správanie, rozšírenie a ochrana.

Zem, miesto pre život 
Noční lovci, sovy

zoológia

12 panelov Banner Fix zo zaklápacími striebornými lištami (90 x 120 cm), úchytné očká, 4 panely so zaklápacími 
striebornými lištami Banner Fix (80 x 250 cm), úchytné očká.

.



Chronologický vývoj a formovanie ochrany prírody na Slovensku od vzniku jej prvej organizácie až po súčasnosť.

Sto rokov štátnej ochrany prírody 
na Slovensku

história ochrany prírody

.

Technické podmienky: 20 panelov (900 x 1200 mm), závesný Banner fix.



Organizácia, ktorá si výstavu zapožičia hradí: 

 náklady na dopravu a inštaláciu;
 cestovné náklady pre autora v prípade potreby jeho prítomnosti pri inštalácií a likvidácií výstavy;
 manipulačný poplatok za požičanie panelov výstavy (5 – 10 panelov ) v sume 20 €, v prípade zapožičania zbierkových 

predmetov k výstave je manipulačný poplatok v sume 40 €; 
 manipulačný poplatok za požičanie panelov výstavy (11 a viac panelov) v sume 30 €, v prípade zapožičania zbierkových 

predmetov k výstave je manipulačný poplatok v sume 50 €. 

TEXTOVÚ ČASŤ PANELOV JE MOŽNÉ VYUŽIŤ LEN PO SÚHLASE VLASTNÍKA VÝSTAVY 
(Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva) 

Podmienky zapožičania výstavy

TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU

Kontakt

Dagmar Staroňová 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva                  
Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
044 / 5477230
dagmar.staronova@smopaj.sk

.
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