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Medzinárodný rok svetla aj v Banskej Bystrici
Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov vyhlásilo rok 2015 za
Medzinárodný rok svetla a technológií založených na svetle (International Year of Light
and Light-based Technologies – IYL 2015). Niekoľkými aktivitami, ktoré majú
pripomenúť dôležitosť svetla v každodennom živote prispeje aj Banskobystrický región.
Už dnes bude v Horskom hoteli Kráľova studňa slávnostne vyhlásený Park tmavej
oblohy Veľká Fatra, ktorý prispeje k rozvoju astroturistiky. V decembri sa
Banskobystričania môžu tešiť na festival medzinárodného charakteru, Svetlo a tieň
v umení a vede.
Dôležitou súčasťou roku svetla je ochrana hviezdneho neba. Svetelné znečistenie, ktoré je
vážnym environmentálnym problémom modernej civilizácie spôsobuje úbytok hviezd na
nočnej oblohe..
„Vytvorenie špecifického chráneného územia bude mať významný prínos k Medzinárodnému
roku svetla. Umiestnenie Parku v srdci Slovenska, v nadmorskej výške 1 300 metrov nad
morom, len 30 kilometrov od Banskej Bystrice, má mimoriadny potenciál pre rozvoj
astroturistiky. Nočná obloha je tu mimoriadne kvalitná. Bez ďalekohľadu môžeme vidieť
takmer 2 000 hviezd, striebristú Mliečnu cestu a množstvo objektov vzdialeného vesmíru,“
hovorí Dušan Kováč, riaditeľ hotela Kráľova studňa.
Územie Parku tmavej oblohy má v súčasnosti rozlohu 325 hektárov a bude základom pre jeho
ďalšie rozšírenie na centrálny hrebeň Veľkej Fatry. Viac informácií nájdete na
www.fatranskatma.sk.
Multižánrový festival Svetlo a tieň v umení a vede – 11. – 13. december 2015, Banská
Bystrica
Festival svetla v predvianočnom čase poskytne umelcom možnosť inšpirovať sa a verejnosti
ponúkne netradičné zážitky – svetelnú galériu, laserovú a audiovizuálnu show, interaktívne
hry, videomappingy s príbehmi, workshopy a výstavy.
„Mesto Banská Bystrica sa často zapája a podporuje ekologické projekty, ktoré majú
poukázať na environmentálne problémy. Festival svetla je v mnohých krajinách veľmi známy
a atraktívny. Naše mesto má potenciál na realizáciu takého veľké projektu, akým festival
svetla bezpochyby bude. Verím, že sa nám podarí rozšíriť ponuku podujatí medzinárodného
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rozmeru, pritiahneme pozornosť turistov a obyvateľov a zviditeľníme sa na mape Európy,“
hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.
Svetelnými grafitmi a laserovou šou by sa mali v decembri rozsvietiť historické pamiatky na
Námestí Štefana Moysesa, Pamätník SNP, Hodinová veža i Radnica na Námestí SNP. Viac
informácií nájdete na www.svetlo-tien.sk.
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