
 

Program sPrIevodných Podujatí
dIsKusIe, BesedY, PrednÁŠKY, KonFerencIe

VSTUP VOĽNÝ

22. – 26. máj 2017 

od 15.00 – do 22.00 hod. | sály A a B, Europa SC - Cinemax, Banská Bystrica
Premietanie filmov pre verejnosť 
(program: www.ekotopfilm.sk, www.envirofilm.sk)

22. máj 2017
18.30 hod. | sála A , Europa SC - Cinemax, Banská Bystrica
Maryanne Culpepper: Iný svet, iné príbehy 
Riaditeľka najstaršieho enviro filmového festivalu vo Washingtone DC, v Spojených 
štátoch, bývalá prezidentka National Geographic Television, filmárka Maryanne 
Culpepper prezradí, aké sú trendy v dokumentaristike a akým smerom sa uberá 
prírodopisný film. 

21.00 hod. | Amfiteáter Banská Bystrica 
Premietanie filmu Suri z tvorby Pavla Barabáša – slovenského režiséra, scenáristu 
a cestovateľa 
Prostredníctvom dokumentárneho filmu sa zoznámime s africkým unikátnym 
prírodným kmeňom SURI. Film je vážnym zamyslením nielen nad jeho budúcim 
osudom, ale aj nad zanikaním jedinečných kultúr a potrebou rôznorodosti ľudstva 
nevyhnutnej na prežitie našej civilizácie v globalizujúcom sa svete.

23. máj 2017

18.00 hod. | sála B, Europa SC - Cinemax, Banská Bystrica
Miro Holecy: Ako počasie transformuje dopravu?
Architekt a stratég, Miro Holecy zo švédskej pobočky spoločnosti IBM stojí za 
množstvom rozumných riešení pre udržateľné mestá od Austrálie cez Európu až 
po Severnú Ameriku a osobne ich predstaví aj festivalovým návštevníkom. Podieľal 
sa napríklad na vývoji inteligentných dopravných systémov, ktorých cieľom je 
nielen zamedziť vytváraniu dopravných obmedzení, ale najmä dopomôcť k lepšej 
environmentálnej situácii v mestách. Princípy inteligentných miest sú založené 
na získavaní a spracovaní dát. Miro Holecy prezradí aj aký vplyv môže mať čoraz 
premenlivejšia klíma na riešenie dopravnej situácie v meste.

19.00 hod. | sála B, Europa SC - Cinemax, Banská Bystrica
SOLVED: Aké sú základné predpoklady, aby bolo mesto rozumné?
Odhaduje sa, že v roku 2050 bude vyše 65 % svetového obyvateľstva žiť v 
mestách. Podmienkou pre život v meste budúcnosti je udržateľnosť. Odborníci na 
environmentálne poradenstvo zo spoločnosti Solved so skúsenosťami vo Fínsku a na 
Slovensku sa podelia o zaujímavé projekty a rozumné riešenia pre mestá budúcnosti.

19:20 hod. | sála A, Europa SC - Cinemax, Banská Bystrica
AROLLA FILM: Ľudia lesu pomôcť nedokážu
Dokumentaristi, ochranári, autori filmov Nesmrteľný les, Život v oblakoch prezradia 
zaujímavosti a zážitky z natáčania.

24. máj 2017 

17.30 hod. | Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
Peter „Becko“ Ondrejovič: Fenomén Venezuela  
Stretnutie s  cestovateľom a dobrodruhom, ktorý nám priblíži nielen prírodné krásy 
Venezuely, ku ktorým určite patria Stolové hory, ale porozpráva aj o lezeckých  
a etnografických expedíciách, či o politickej a ekonomickej situácii v krajine.

18.35 hod.| sála B, Europa SC - Cinemax, Banská Bystrica
Z 12 % na 50 % - Od triedenia k recyklovaniu
Do roku 2020 by malo Slovensko dobehnúť svojich európskych susedov v miere 
recyklácie, ktorá sa v súčasnosti odhaduje na 12 %. Čo je príčinou tak nízkeho 
výsledku? O aktuálnych problémoch odpadového hospodárstva, nových trendoch, 
vzdelávacích aktivitách diskutujú NATUR-PACK, Ministerstvo životného prostredia SR, 
Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve.

25. máj 2017

17.30 hod. | Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica
Prírodná polícia ako nevyhnutná súčasť ochrany životného prostredia
O zločinoch páchaných na životnom prostredí budú s návštevníkmi festivalu  
diskutovať  prokurátor a hlavný špecialista pre trestné činy proti životnému prostrediu 
Ladislav Hanniker a špecialista Policajného zboru SR na envirokriminalitu Mário Kern. 

18.35 hod. | sála B, Europa SC - Cinemax, Banská Bystrica
Kostarika na Slovensku 
Autorka filmu  Kanopí Lucia Kašová porozpráva spolu s ,,tarzanom‘‘ Martinom 
Bendžalom o zážitkoch z Kostariky. Lucia ako režisérka príbehu projektu Nature 
Treehouse Observatorio Petra Garčára, Martin ako cestovateľ, ktorý hľadal nový 
domov mimo Slovenska a nakoniec ho predsa len našiel v rodnej krajine. Diskusia  
o cestovaní, udržateľnosti, životnom štýle.

26. mája 2017

18.35 hod.|sála B, Europa SC – Cinemax, Banská Bystrica
Daniel Rodríguez, Monica Gonzáles: More života
Autori filmu More života sa podelia o zážitky z natáčania prírodopisného dokumentu, 
ktorý sa zamýšľa nad dôležitosťou morských druhov pre život na Zemi. Môžete 
nahliadnuť do chránených území na celej planéte. Film poukazuje aj na hlavné príčiny, 
ktoré dohnali tisíce druhov až na pokraj vyhynutia.     

VSTUP NA POZVÁNKY/PRIHLÁŠKY

22. máj 2017 

11.00 hod. | Radnica Banská Bystrica
Slávnostné otvorenie Medzinárodného festivalu filmov  
Ekotopfilm – Envirofilm 2017  

14.00 hod. | Radnica Banská Bystrica
Slávnostné vyhodnotenie 22. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej 
tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2017 a 5. ročníka literárnej súťaže 
Múdra príroda 2017 

24. máj 2017

9.30 hod. | Radnica Banská Bystrica
Konferencia Krajina – človek – kultúra 
XXI. ročník konferencie je zameraný na zvyšovanie povedomia v oblasti zelenej 
infraštruktúry. Cieľom konferencie je popularizácia témy, predstavenie konceptu a 
skupín prínosov zelenej infraštruktúry v osobitnom postavení ochrany biodiverzity, 
ekosystémových služieb a adaptácie na nepriaznivé dopady zmeny klímy, a to formou 
prezentovania úspešných aktivít revitalizácie a budovania zelenej infraštruktúry v 
krajine. Konferencia je súčasťou implementácie Európskeho dohovoru o krajine na 
Slovensku.

23. máj 2017

9.00 hod. | Radnica Banská Bystrica
Seminár pre štátnu správu zameraný na oblasť environmentálnych záťaží 
Podujatie, určené odborníkom pracujúcim v oblasti environmentálnych záťaží (EZ), je 
zamerané nielen na predstavenie Štátneho programu EZ (2016 – 2021) a Operačného 
programu Kvalita životného prostredia, ktorý je podporou pre riešenie EZ, ale najmä 
na konkrétne príklady úspešných projektov v oblasti EZ.

25. máj 2017

9.30 hod. | Okresný úrad Banská Bystrica
Operačný program Kvalita životného prostredia 
Cieľom workshopu organizovaného pre prijímateľov nenávratného finančného prí-
spevku(NFP) je zhodnotiť doterajšiu implementáciu Operačného programu Kvalita 
životného prostredia, poskytnúť prijímateľom NFP najnovšie poznatky a skúsenosti, 
poukázať na kritické oblasti v procese verejného obstarávania, vytvoriť priestor pre 
riešenie individuálnych požiadaviek s kompetentnými zástupcami SAŽP a zároveň 
predstaviť úspešné projekty v realizácii. Prínosom workshopu bude získanie komplex-
ných informácií potrebných k efektívnej implementácií projektov v rámci OP KŽP.

10.30 hod. | Základná škola pri detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská 
Bystrica
Detská porota hodnotí  vybrané filmy
Odovzdanie ocenenia pre deťmi vybraný víťazný film festivalu spojené s veselým 
interaktívnym programom. 

VÝSTAVY 

22. máj – 2. jún 2017 

Radnica Banská Bystrica
Zelený svet a Múdra príroda 2017
Výstava zostavená odbornou porotou zo súťažných prác XXII. ročníka medzinárodnej 
súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet  a 5. ročníka literárnej súťaže 
Múdra príroda. Poslaním súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému 
prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. 

22. – 26. máj 2017 
Europa SC, Banská Bystrica
Dedina roka 2015
Panelová výstava je výberom toho najlepšieho z ôsmeho ročníka súťaže Dedina roka 
2015.  Súťaž je zrkadlom krás, úspechov, výnimočnosti slovenských dedín, tvorivej 
práce jej predstaviteľov a obyvateľov, predstavením originality, národnej hrdosti, so 
zdôraznením tradícií, rozmanitosti kultúry a krajiny vidieckych regiónov. Poukazuje na 
snahu priblížiť sa obnove obcí na európskej úrovni, pričom má upozorniť verejnosť a 
politikov na význam vidieka a upevniť jeho postavenie v spoločnosti.

Človek - spotrebiteľ verzus životné prostredie 
Výstava predstavuje trhovo orientované nástroje v oblasti environmentálnej 
politiky založené na dobrovoľnom prístupe – EMAS - schéma pre environmentálne 
manažérstvo a audit, schémy pre environmentálne označovanie produktov, zelené 
verejné obstarávanie a program na overovanie environmentálnych technológií. Cieľom 
výstavy je zlepšiť správanie ľudí  smerom k životnému prostrediu a posilniť motiváciu 
výrobcov a obchodníkov k udržateľným modelom výroby a spotreby.

(Ne)bojíme sa hávede! 
Posterová výstava ilustrácií z príručky Tajomstvá hávede, ktorej cieľom je bližšie 
predstaviť najbežnejšie druhy drobných živočíchov a ich obrovský význam pre prírodu. 
Dáva aj odpovede na otázky prečo je háveď dôležitá aj v bežnom živote, v našich 
domovoch a nielen na lúkach.

Zmena programu vyhradená!


