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ENERGIA PRE PRÍRODU
ENERGIA PRE KRAJINU

Arborétum
Mlyòany SAV
Vieska nad itavou è. 178, 951 52 pošta Slepèany

Otváracie
hodiny

od 1. 4. do 31. 10.:
PO – PIA, 7.00 – 18.00 hod.; SO, NE, SVIATOK, 8.00 – 18.00 hod.
od 1. 11. do 31. 3.:
PO – PIA, 8.00 – 17.00 hod.; SO, NE, SVIATOK, 9.00 – 16.00 hod.

Vstupné

Deti do 6 rokov
Deti základných škôl
Organizované zájazdy pre deti ZŠ
Výuèbový program pre ZŠ a centrá vo¾ného èasu
(pre skupinu 40 detí)
Študenti, dôchodcovia
Organizované zájazdy pre študentov SŠ a VŠ
Dospelí
Rodinná vstupenka (dvaja dospelí s demi do 6 r.)
Rodinná vstupenka (dvaja dospelí s dieaom
od 6 do 15 r.)
Rodinná vstupenka
(dvaja dospelí s dvoma a viac demi od 6 do 15 r.)
Svadobné fotografovanie

0,00 €
1,50 €
1,00 €
8,00 €

Parkovné

Osobný automobil
Autobus

1,00 €
4,00 €

Odb. výklad

1 hodina sprevádzania v slovenskom jazyku

8,00 €

Z¾avy

ZP
Návštevníci ITC – informaèného a tréningového
centra pri Atómovej elektrárni MOCHOVCE
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ARBORÉTUM MLYÒANY SAV

2,00 €
1,50 €
3,00 €
6,00 €
7,00 €
8,00 €
16,50€

-50 % z ceny vstupného
-50 % z ceny vstupného

Priate¾ Arboréta
Mlyòany
obèianske zdruenie
Vieska nad itavou è. 178, 951 52 pošta Slepèany

Poslanie
a ciele

Hlavným poslaním a cie¾mi obè. zdruenia „Priate¾ Arboréta Mlyòany“ je:
a) podpora budovania dendrozbierok Arboréta Mlyòany SAV (ïalej len arboréta),
b) posilnenie postavenia a šírenie dobrého mena arboréta na Slovensku
i v zahranièí,
c) podpora propagácie aktivít arboréta na Slovensku i v zahranièí,
d) rozvíjanie partnerských vzahov arboréta s inými botanickými inštitúciami
na Slovensku i v zahranièí,
e) vytváranie podmienok na zvýšenie záujmu verejnosti o dianie v arboréte,
f) všeobecná podpora celoroènej atraktivity organizácie (napr. ponuka
odborných prednášok, organizovanie kurzov a školení, exkurzií,
workshopov, výstav a pod.),
g) podpora ¾udského potenciálu v arboréte,
h) spolupráca s vedením arboréta v dôleitých otázkach zabezpeèovania
jeho èinnosti,
i) zlepšovanie materiálovo-technického vybavenia arboréta.

Preèo
sa sta
èlenom
zdruenia

Èlenovia obèianskeho zdruenia Priate¾ Arboréta Mlyòany:
– sa môu spolupodie¾a¾ pri budovaní nových a rozvíjaní existujúcich zbierok
drevín arboréta
– môu pomáha pri propagácii a šírení dobrého mena arboréta
– pomáha pri zvyšovaní záujmu verejnosti o dianie v arboréte
– môu celoroène vyuíva vo¾ný vstup do arboréta (preukázaním sa platným
preukazom èlena OZ)
– môu kadoroène získa zdarma 25 poloiek semien z aktuálneho zoznamu
semien Index Seminum (pri objednávaní je potrebné uvies meno,
priezvisko a èíslo platného preukazu èlena OZ)
– môu vyuíva ïalšie výhody plynúce z èlenstva v OZ

bankové
spojenie,
kontakt

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, è. ú.: 2812489058/0200
IÈO: 42202884, DIÈ: 2023368798
ozpriatelam@savba.sk
www.arboretum.sav.sk/oz-priatel-arboreta/

PRIATE¼ ARBORÉTA MLYÒANY
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Malí
botanici
1. roèník botanickej olympiády v Arboréte Mlyòany SAV

20. 4. 2012
Organizácia

Arborétum Mlyòany SAV
Vieska nad itavou è. 178
pošta Slepèany 951 52

Miesto konania
Kontakt

Program

Arborétum Mlyòany SAV

Sylvia Straková, Ing. Vieroslava Farkašovská
0915 771 870, 0915 771 864
arboretum.mlynany@savba.sk
vieroslava.farkasovska@savba.sk
1. Terénne úlohy
2. Test
3. Puzzle
4. Tajnièka
5. Poznávame
6. Výroba koláe z prírodného materiálu

Podporujeme

Vzdelávanie iakov základných a stredných škôl, zachovanie
prírodných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu ivotného
prostredia. Zameriavame sa na aktivitu detí, komunikáciu a tímové
riešenie úloh. Prezentujeme Arborétum Mlyòany SAV ako vedeckú
inštitúciu, prezentujeme výskumnú èinnos vedeckého oddelenia.

PODUJATIA | APRÍL 2012
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Ambrózyho dni
v Arboréte
Mlyòany SAV
18. – 20. 5. 2012
Organizácia

Arborétum Mlyòany SAV
Vieska nad itavou è. 178
pošta Slepèany 951 52

Miesto konania
Kontakt

Program

Arborétum Mlyòany SAV

Sylvia Straková
0915 771 870
arboretum.mlynany@savba.sk
Ambrózyho dni 2012 sú organizované pri príleitosti 120. výroèia
zaloenia Arboréta Mlyòany. Poèas podujatia èaká na návštevníkov
bohatý odborný a kultúrny program v príjemnom prostredí
rozkvitnutého parku.
Po oficiálnom otvorení novej sezóny v piatok 18. 5. 2012 bude cez
nasledujúci víkend pripravený pestrý program najmä pre rodiny s
demi. Tvorivé dielne, zaujímavé hry a animácie, skákací hrad a
šmýkalka pre najmenších, remeslá a sprievodný hudobný program pre
mladých aj tých starších.
Spoznávanie arboréta, hry a oddych sú zárukou príjemne stráveného
èasu v atraktívnom prostredí.

PODUJATIA | MÁJ 2012
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SPOZNAJ

Arborétum Mlyòany SAV

24. mája 2012

Spoznaj
Arborétum
Mlyòany SAV
24. 5. 2012
Organizácia

Arborétum Mlyòany SAV
Vieska nad itavou è. 178
pošta Slepèany 951 52

Miesto konania
Kontakt

Sylvia Straková, Ing. Vieroslava Farkašovská
0915 771 870, 0915 771 864
arboretum.mlynany@savba.sk
vieroslava.farkasovska@savba.sk

Program
pre detských
návštevníkov

Podujatie

Arborétum Mlyòany SAV

Na štarte (kaštie¾) kadý iak obdrí Mapu s doplòovaèkou a pero.
Po odbornom výklade sa iaci vydajú po vyznaèenej trase h¾ada vzácne
dreviny, ktorých stanovište je vyznaèené na mape (fotografia dreviny),
kde doplnia názov dreviny a na základe nájdeného stanovišta doplnia
doplòovaèku na druhej strane z popisu umiestneného na drevine.
Po absolvovaní spoznávacej cesty iaci vyplnenú doplòovaèku vhodia
do zlosovania. Zlosovanie prebehne ihneï po dorazení posledného
súaiaceho do cie¾a (kaštie¾).

je urèené pre iakov 5. roèníka základných škôl, ktorí sa na hodinách biológie
oboznamujú s prírodou a ivotom okolo nás. Vychádzame z potreby zmeni
vyuèovanie biológie záitkovou formou tak, aby sa iak stal subjektom, ktorý
získava vedomosti, rozvíja svoje poznávacie schopnosti a zároveò spoznáva
Arborétum Mlyòany SAV v teréne.

PODUJATIA | MÁJ 2012
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Deò detí
v Arboréte
Mlyòany SAV
3. 6. 2012
Organizácia

Arborétum Mlyòany SAV
Vieska nad itavou è. 178
pošta Slepèany 951 52

Miesto konania
Kontakt

Program

Arborétum Mlyòany SAV

Ing. Katarína Fogadová, Ing. Daniela Holeèková
037/ 633 42 11, 0915 771 869
katarina.fogadova@savba.sk,
daniela.holeckova@savba.sk
Poèas dòa v programe vystúpia veselý klaun, kúzelník s neuverite¾nými kúzlami,
detské taneèné a folklórne súbory a hudobné kapely.
Tvorivé dielne – Ma¾ovanie na tvár – Detské animácie – Skákací hrad, skákacia
šmýkaèka, trampolína

Pozvánka

Srdeène Vás pozývame na ïalší Deò detí v Arboréte Mlyòany SAV – deò
plný zábavy a smiechu, ktorý sme pre Vás pripravili pri príleitosti osláv
Medzinárodného dòa detí. Vezmite svoje deti 3. 6. 2012 na èerstvý vzduch
do èarovného parku Arboréta Mlyòany SAV, kde je pripravený zaujímavý
program pre kadú vekovú kategóriu. Pre všetkých odványch, èo sa
neboja prís do rozprávkového parku, èaká mnostvo prekvapení a atrakcií.

PODUJATIA | JÚN 2012
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Krása ruí
Remeselné
dni 2012
30. 6. – 2. 7. 2012
Organizácia

Arborétum Mlyòany SAV
Vieska nad itavou è. 178
pošta Slepèany 951 52

Miesto konania
Kontakt

Pozvánka

Arborétum Mlyòany SAV

Ing. Vieroslava Farkašovská, Sylvia Straková
0915 771 870, 0915 771 864
vieroslava.farkasovska@savba.sk
arboretum.mlynany@savba.sk
„Rua krásne èervená je, ruky sa nieèie o òu starajú, dotykmi oèí ona
poctená je, také u krásne rue bývajú.“
Pri príleitosti 120. výroèia zaloenia parku sme pre Vás pripravili Výstavu
odrôd ruí pestovaných v rozáriu Arboréta Mlyòany SAV. Zvo¾ krá¾ovnú
rozária a vyskúšaj svoje remeselné zruènosti.

Program

Pre deti

Výstava ruí – Výstava fotografií z rozária – Prednáška o ruiach spojená
s exkurziou do rozária – Anketa: Vyber najkrajšiu ruu z Arboréta Mlyòany –
Súa: Dones najkrajšiu ruu a vyhraj zaujímavé ceny – Remeselné stánky
a ukáky remesiel – Ochutnávka vín
Trampolína – Tvorivé dielne pre deti – Ma¾ovanie na tvár

PODUJATIA | JÚN – JÚL 2012
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VCHOD
VCHOD
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Trasy náuèných chodníkov
Arboréta Mlyòany SAV

4

9

5

Náuèný chodník Ambrózyho Semper Vireo parkom
Náuèný chodník plochou východoázijskej dendroflóry
Náuèný chodník plochou severoamerickej dendroflóry
Náuèný chodník plochou slovenskej autochtónnej dendroflóry
Náuèný chodník plochou kórejskej dendroflóry
Stanovištia náuèných chodníkov

Seniorské
aktivity v Arboréte
Mlyòany SAV
7. 8. 2012
Organizácia

Arborétum Mlyòany SAV
Vieska nad itavou è. 178
pošta Slepèany 951 52

Miesto konania
Kontakt

Program

Pozvánka

Arborétum Mlyòany SAV

Ing. Estera Zahradníková, Ing. Daniela Holeèková
037/ 633 42 11, 0915 771 869
estera.zahradnikova@savba.sk
daniela.holeckova@savba.sk
Prezentácia – predstavenie organizácie Arborétum Mlyòany SAV, prierez
históriou organizácie a po súèasnos
Tvorivé dielne – „Originál odo mòa pre…“
Ukáky aranovania – „Letný kvetinový sen“
Koštovka vín
Prechádzka náuèným chodníkom so sprievodcom
Pri príleitosti Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi
generáciami 2012 vás Arborétum Mlyòany SAV pozýva na podujatie
venované seniorom. Príïte strávi krásne chvíle do rozprávkového kaštie¾a
uprostred stálozeleného parku. Èaká vás deò bohatý na záitky, venovaný
tým, ktorí majú rados zo ivota a neboja sa aktívne starnú.

PODUJATIA | AUGUST 2012
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Cesta
rozprávkovým
parkom
26. 8. 2012
Organizácia

Arborétum Mlyòany SAV
Vieska nad itavou è. 178
pošta Slepèany 951 52

Miesto konania
Kontakt

Podujatie

Program

Arborétum Mlyòany SAV

Ing. Katarína Fogadová, Ing. Daniela Holeèková
037/ 633 42 11, 0915 771 869
katarina.fogadova@savba.sk, daniela.holeckova@savba.sk
V Arboréte Mlyòany SAV èaká na Vás 26. augusta prechádzka plná
zábavy, hier a smiechu. Cesta rozprávkovým parkom okolo celého
sveta, na ktorej môete stretnú nielen rozprávkové bytosti, ale aj
domorodých Indiánov z Ameriky… a iných. Príïte k nám a koniec
prázdnin urèite nebude smutný.
Cesta rozprávkovým parkom
Tvorivé dielne pre deti
Vyuitie rastlinného materiálu pri výzdobe interiéru
Ma¾ovanie na tvár
Koštovka najlepších vín Poitavia
Prezentácia Turistického informaèného centra Poitavie

PODUJATIA | AUGUST 2012
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DENDROLOGICKÉ DNI 2012
v Arboréte Mlyòany SAV
vedecká konferencia
organizovaná pri príleitosti
120. výroèia zaloenia arboréta

18.–20. september 2012

Dendrologické
dni v Arboréte
Mlyòany SAV
18. – 20. 9. 2012
Organizácia

Arborétum Mlyòany SAV
Vieska nad itavou è. 178
pošta Slepèany 951 52

Miesto konania
Kontakt

Program

Arborétum Mlyòany SAV

Ing. Jana Konôpková, PhD.
0915 778 530
jana.konopkova@savba.sk
Medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pri príleitosti
120. výroèia zaloenia vdyzeleného parku Semper vireo – Arboréta
Mlyòany.
Podujatie je venované problematike štúdia a vyuitia introdukovaných
drevín na Slovensku a v Strednej Európe.
Prezentuje výskum a dosiahnuté vedecké výsledky na pracoviskách
s dendrobiologickým výskumom.

PODUJATIA | SEPTEMBER 2012
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Farebná
jeseò
30. 9. 2012
Výstava obrazov a aranmánov potrvá do 5. 10. 2012.

Organizácia

Arborétum Mlyòany SAV
Vieska nad itavou è. 178
pošta Slepèany 951 52

Miesto konania
Kontakt

Podujatie

Program

Arborétum Mlyòany SAV

Ing. Daniela Holeèková, Ing. Katarína Fogadová
037/ 633 42 11, 0915 771 869
daniela.holeckova@savba.sk, katarina.fogadova@savba.sk
Jesenné obdobie je plné farieb a vôní, ktoré by bola škoda spolu
neobjavova. Príroda na jeseò ponúka mnostvo svojich neobyèajných
darov, z ktorých nám dáva monos vytvori nieèo originálne a krásne,
pre potešenie tela i duše.
Program pre detských návštevníkov:
Cesta strašidelným parkom
Tvorivé dielne
Ma¾ovanie na tvár
Program pre dospelých:
Koštovka vín
Ukáka jesenných dekorácii
Výstava sypaných obrazov vytvorených z darov zeme

PODUJATIA | SEPTEMBER 2012
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Týdeò vedy a techniky 2012
v Arboréte Mlyòany SAV
november 2012
Poèas týdòa vedy a techniky návštevníkov èaká:
- vo¾ný vstup do arboréta
- prednášky z dendrológie pre iakov stredných
škôl a exkurzia po zbierkach arboréta
- ukáky aranovania
- tvorivé dielne pre najmenších

Týdeò vedy
a techniky
november 2012
Organizácia

Arborétum Mlyòany SAV
Vieska nad itavou è. 178
pošta Slepèany 951 52

Miesto konania
Kontakt

Program

Arborétum Mlyòany SAV

Ing. Jana Konôpková, PhD.
0915 778 530
jana.konopkova@savba.sk
Podujatie je zamerané na popularizáciu vedy a výskumu na Slovensku.
Arborétum Mlyòany SAV je špecializovaným pracoviskom Slovenskej
akadémie vied a kadoroène pribliuje vedu a výskum vo vlastnej
organizácii iakom a študentom.
– Prednášky pre študentov odborných škôl, gymnázií a verejnos
– Prehliadka mnoite¾ských plôch a skleníkov v okrasných škôlkach
s ukákami metód rozmnoovania okrasných rastlín
– Ukáky laboratórnej techniky a experimentálnych metód na Oddelení
dendrobiológie
– Exkurzia po náuèných chodníkoch Arboréta Mlyòany SAV
– Ukáky aranovania rastlín a práca v Tvorivej dielni
– Prezentácia alternatívneho spôsobu výuèby prírodovedných predmetov
s vyuitím multimediálnej techniky

PODUJATIA | NOVEMBER 2012
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Vianoèné
inšpirácie

z Arboréta Mlyòany SAV
15. – 20. 12. 2012
Organizácia

Arborétum Mlyòany SAV
Vieska nad itavou è. 178
pošta Slepèany 951 52

Miesto konania
Kontakt

Program

Pozvánka

Arborétum Mlyòany SAV

Ing. Vieroslava Farkašovská, Sylvia Straková
0915 771 864, 0915 771 870
vieroslava.farkasovska@savba.sk
arboretum.mlynany@savba.sk
Predajná výstava vianoèných aranmánov, ozdôb a stromèekov
Vianoèný punè pre kadého návštevníka zadarmo
Prechádzka po vianoènom AM SAV
Vianoèný koncert
Vianoèné tvorivé dielne
Vianoce sú sviatky šastia, pokoja a oddychu. Príïte si vychutna pravú
vianoènú atmosféru s vôòou vianoèného punèu, vianoèných kolied,
dekorácií a stromèekov. Vo vianoèných tvorivých dielòach si môete vytvori
darèek pre vašich najbliších.

PODUJATIA | DECEMBER 2012
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