
MFF EKOTOPFILM | ENVIROFILM 2016
SPRIEVODNÉ AKTIVITY JUNIOR FESTIVALU

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) pripravila v spolupráci s partnermi envirovýchovné interaktívne aktivity, ktoré budú súčasťou 
Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2016. Rôzne zaujímavé podujatia sa pre deti, žiakov a študentov zrealizujú  
v Banskej Bystrici v interiéri a exteriéri Europa SC,  Záhrady – Centra nezávislej kultúry, v budove SAŽP a v Detskej fakultnej nemocnici.

PONDELOK 16. MÁJ 2016

10:00 – 11:30  (ESC – CENTRÁLNY PRIESTOR)
EKO-KONCERT
Moderná vzdelávacia šou, ktorej cieľom je zábavnou formou zvýšiť environmentálne 
povedomie detí a mládeže. Pri zostavovaní scenára spolupracovali interpreti Thomas 
Puskailer a Martin Madej s odborníkmi zo SAŽP. Súčasťou ekokoncertu bude bohatý 
interaktívny program, krátke videá, pesničky, súťaže a hovorené slovo.

14:00  (RADNICA – CIKKEROVA SIEŇ)
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN VÍŤAZOM SÚŤAŽÍ ZELENÝ SVET A MÚDRA PRÍRODA
Slávnostné vyhlasovanie výsledkov 21. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej 
tvorivosti detí a mládeže Zelený svet 2016 a výsledkov 4. ročníka literárnej súťaže 
pre žiakov základných škôl v Slovenskej republike Múdra príroda. 

UTOROK  17. MÁJ 2016

9:00 – 13:00  (ESC – CENTRÁLNA ZÓNA)
SPOZNÁVAME ENVIROSVET 
Prostredníctvom interaktívnych aktivít Háveď, Hmatky, Kŕmidla, ktoré pripravili 
zamestnanci SAŽP, sa účastníci Junior festivalu dozvedia o dôležitosti rozmanitosti 
živočíchov v našom okolí, zoznámia sa s rôznymi prírodninami, naučia sa, aký je 
rozdiel medzi kŕmidlom a hniezdnou búdkou, a aké sú vhodné spôsoby kŕmenia 
vtáctva. 
OCHRANA SOKOLA ČERVENONOHÉHO V KARPATSKEJ KOTLINE
Projekt príde na Junior festival predstaviť Roman Slobodník z občianskeho združenia 
Ochrana dravcov na Slovensku.  Mladí ochrancovia prírody  sa môžu tešiť okrem 
pestrého fotomateriálu aj na diskusiu na túto tému.
MINERÁLY
Vďaka občianskemu združeniu LIBETHA Ľubietová sa účastníci Junior festivalu 
zoznámia aj s minerálmi vyskytujúcimi sa v okolí Banskej Bystrice. Ich skúmanie  
im s pomocou binokulárnej lupy priblíži Stanislav Jeleň z fakulty prírodných 
vied Univerzity Mateja Bela a vysvetlí im aj vulkanickú činnosť prostredníctvom 
jedinečného modelu sopky.

9:00 – 13:00  (ZÁHRADA – CNK)
MINIZOO
V časti venovanej Zoologickej záhrade  Bojnice sa k účastníkom Junior festivalu 
nedostanú len informácie o jej poslaní a  činnosti, ale prostredníctvom kontaktných 
aktivít budú môcť spoznať aj jej obyvateľov, napríklad pytóna či korytnačku. 
Prostredníctvom interaktívnych hier sa naučia spoznávať aj rôzne druhy zvierat. 
TVORIVÉ DIELNE 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ)pripravilo tvorivé 
dielne zamerané na maľovanie prírodných motívov na prírodný materiál a skladanie 
mokraďných živočíchov z papiera.
KÝM STÚPA DYM...
Jaroslav Malchárek z Občianskeho združenia Športom proti drogám predstaví 
spolu s jeho hosťom výchovno-vzdelávací dokumentárny film Kým stúpa dym.... 
Premietnutie filmu vyústi do interaktívneho dialógu autorov filmu s prítomnými 
žiakmi a študentmi o negatívnych dôsledkoch   fajčenia nielen na zdravie.

STREDA  18. MÁJ 2016

9:00 – 13:00  (ESC – EXTERIÉR)
ETM DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO
Zmyslom kampane Európskeho týždňa mobility je aj upriamiť pozornosť verejnosti 
na alternatívne spôsoby dopravy.  Využiť kolobežky a bicykle ako alternatívne 
dopravné prostriedky budú mať možnosť návštevníci Junior festivalu na 
improvizovanom detskom dopravnom ihrisku, ktoré vznikne vďaka spolupráci SAŽP 
s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica. 

10:00  (veľká zasadačka SAŽP)
UNIKÁTNE RIEŠENIA ZO SLOVENSKA – ENERGETICKÉ ZHODNOCOVANIE ODPADOV 
Interaktívna prednáška,  ktorej súčasťou bude premietanie filmu a slide show. Na 
Junior festival ju pripravila akciová spoločnosť CRH Slovensko. 

9:00 – 13:00  (ZÁHRADA - CNK)
MINIZOO (ZOO BOJNICE)
TVORIVÉ DIELNE (SMOPaJ)
BIODIVERZITA OKOLO NÁS
Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR) pripravila na Junior festival interaktívne tvorivé 
aktivity zamerané na problematiku ochrany biodiverzity, ktoré sa budú realizovať 
zážitkovou formou prostredníctvom rôznych výučbových programov (Veľké šelmy, 
Cesta do stredu Zeme, Chrobáčiky, Lesné živočíchy).
VČELÍ ÚLIK 
Tvorivú dielňu na túto tému pripravili na Junior festival zamestnanci prírodovednej 
expozície Stredoslovenského múzea (SSM). Predstavia  užitočných obyvateľov 
včelích úľov a dokonca jeden úlik plný pracovitých včielok si účastníci Junior 
festivalu odnesú aj domov.
SPOZNÁVAME ENVIROSVET  (SAŽP)

ŠTVRTOK  19. MÁJ 2016

9:00 – 13:00  (ESC – CENTRÁLNA ZÓNA)
SPOZNÁVAME ENVIROSVET (SAŽP)
MINERÁLY (LIBETHA)

10:30  (Detská fakultná nemocnica)
ENVIROFILMÁRIK
Zábavný program na ekotému, na ktorej nebude chýbať ani tatko Príroda - 
dlhoročný maskot Medzinárodného filmového festivalu  Envirofilm v Banskej 
Bystrici. 

9:00 – 13:00  (ZÁHRADA – CNK)
MINIZOO (ZOO BOJNICE)
BIODIVERZITA OKOLO NÁS  (ŠOP SR)
VČELÍ ÚLIK  (SSM)
ALCHYMISTA A BYLINKÁRKA
Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE pripravil na Juniorfestival zážitkové 
environmentálne aktivity zamerané na bádanie, objavovanie a hry v dielni 
alchymistu a bylinkárky. 

PIATOK  20. MÁJ 2016

9:00 – 13:00  (ZÁHRADA – CNK)
KRÁSY SOKOLIARSTVA
Ukážky sokoliarskeho výcviku a lovu žiakmi prvej základnej školy na svete  - 
Základnej školy s materskou školou  Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach s 
vyučovaním predmetu Sokoliarstvo. Školské zariadenie  je aj miestom vzniku novej 
jedinečnej terapie – Avesterapie, t. j. terapie pomocou vtákov.
BIODIVERZITA OKOLO NÁS  (ŠOP SR)
SPOZNÁVAME ENVIROSVET (SAŽP)

16. 5. 2016 – 20. 5. 2016  (Interiér Europa SC)
Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP – Dropie odprezentuje výstavu 
Vtáky Chráneného vtáčieho územia Ostrovné lúky a  Prírodovedná expozícia 
Stredoslovenského múzea výstavu Fascinujúci svet Hmyzu. ŠOP SR predstaví 
prostredníctvom posterovej výstavy Druhy európskeho významu a Chránenú 
krajinnú oblasť Horná Orava. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
odprezentuje Ekosystémové služby mokradí. 
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