
 

Elektrárňa Piešťany, s.r.o., sídlo Čulenova 6, 811 09 Bratislava, 
prevádzka Elektrárňa Piešťany, Staničná 51, 921 01 Piešťany

IČO: 47 425 377     DIČ: 2023899031
Mária Landlová, programová riaditeľka 0948 717 333

Navštívte 
elektrárňu PiešťaNy
elektrárňa Piešťany bude otvorená 
pre verejnosť od soboty 8. 11. 2014.

Ponúkame vzdelávacie programy 
pre rodiny s deťmi: sobota od 10:00 do 12:00 hod.

interaktívna výstava ako chutí eNergia (90 min.) 
Spoznajte energiu svojimi zmyslami a odhaľte jej rastúci význam i spotrebu 
v histórií ľudstva.  Presvedčte sa, že energiu je oveľa ľahšie spotrebovať ako premeniť.
Dospelí – 4 €, Deti (6 až 15 r.) – 3 €, deti do 6 r. v sprievode rodiča zdarma.

FyzikálNy workshoP (45 min.) 
Raz zažiť je lepšie ako stokrát počuť. Ak s touto vetou súhlasíte, nenechajte si ujsť 
praktické pokusy z fyziky. Naučíte sa niečo viac o fungovaní elektrických obvodov, 
získavaní energie z obnoviteľných zdrojov či o efektívnosti domácich spotrebičov.
Dospelí – 3 €, Deti – 2 €

Na vzdelávacie programy a workshop sa môžete prihlásiť 
na čísle: 0948 717 333, 0948 777 313
v pracovných dňoch od 9:00 do 16:30 hod.

Prístup pre verejnosť – prehliadka budovy elektrárne Piešťany: 
soboty a nedele od 13:00 do 16:00 hod. 
Dospelí – 2 €, Deti – 1 €, Študenti a dôchodcovia – 1,5 € 

V čase programov prehliadky pre verejnosť neponúkame.

Nedele v elektrárni Piešťany
Nedeľa 23. 11. 2014 o 14:30
hugo, Frigo BuBliNa (Divadlo Ludus)
Veselá hra pre bábky a živých hercov o tom, ako sa kocúr a myšiak spriatelili 
vďaka zázračnej Bubline. Autorom je známy spisovateľ pre deti Daniel Hevier.
Vstupné: dospelí – 3 €, deti – 2 €

Nedeľa 7. 12. 2014 o 16:00
lucia lužiNská a swiNgless Jazz eNsemBle 
vianočný koncert
Lucia Lužinská, Boris Čellár a Swingless jazz ensamble predstavia v programe 
Jazzové Vianoce to najlepšie z vianočného repertoáru v tradičných aj netradičných 
aranžmánoch s veľkým orchestrom. Big band Swingless jazz ensamble je víťazom súťaže 
Jazz START UP 2013 a viacerých ďalších hudobných ocenení.
Vstupné: dospelí – 7 €, deti – 3 € 

Nedeľa 14. 12. 2014 o 14:30
vyšla hviezda Nad Betlehemom (Divadlo Ludus)
Hra s živými hercami a bábkami, ktorá Vám priblíži čaro a atmosféru Vianoc. 
Spája biblický príbeh s tradičnými koledami, 
piesňami a vianočným zvykoslovím.
Vstupné: dospelí – 3 €, deti – 2 € 

vstupenky bude možné zakúpiť v elektrárni Piešťany 
hodinu pred predstavením, alebo každú sobotu 
od 10:00 do 12:00 hod. / 13:00 do 16:00 hod. 
a nedeľu od 13:00 do 16:00 hod.

Zmena programu vyhradená.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Pre základNé školy (2. stuPeň) a stredNé školy: 
Prihlásenie na vzdelávacie programy www.zivica.sk/energiazblizka, 0948 777 313, utorok až piatok od 8:30 do 15:30 hod.


