
MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2018 v Banskej Bystrici 

Sprievodné podujatia SAŽP 

 

30. apríl 2018  

 Slávnostné vyhodnotenie 23. ročníka medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 
2018 a 6. ročníka literárnej súťaže Múdra príroda 2018  
14.00 hod| Robotnícky dom Banská Bystrica 

_________________________________________________________________ 
 

2. máj 2018  

 Seminár pre štátnu správu zameraný na oblasť environmentálnych záťaží (*vstup na základe 

akceptovaných prihlášok) 

9.00 – 15.00 hod| Radnica mesta BANSKÁ BYSTRICA 

 

 Podujatie je určené štátnej správe a odbornej verejnosti pracujúcej v oblasti environmentálnych záťaží, ale aj 

ostatným záujemcom. Zamerané  bude na aktuálne otázky riešenia environmentálnych záťaží,  predovšetkým na 

novelizáciu zákona č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku EZ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ktorá nadobudla účinnosť 28. februára tohto roka. Časť seminára sa bude týkať realizovaných alebo pripravovaných 

projektov prieskumov, sanácií a monitorovania EZ, ktoré sú finančne podporené prostredníctvom operačných 

programov Životné prostredie a Kvalita životného prostredia. Tieto informácie doplnia niektoré skúsenosti orgánov 

štátnej správy na úseku EZ a technické novinky v rámci Informačného systému EZ, ktorý prevádzkuje SAŽP.    

 Beseda Environmentálna kriminalita v Slovenskej republike  

10.00  - 13.00 hod| Technická univerzita vo Zvolene 

 
 Beseda s odborníkmi na environmentálnu kriminalitu JUDr. Branislavom Kupcom  (prokurátor Krajskej 
prokuratúry v Banskej Bystrici, špecialista na trestné činy proti životnému prostrediu) a plk. Ing. Máriom Kernom  
(environmentálny špecialista) pre širokú verejnosť. Beseda bude obohatená o príspevok na tému študijný program FEE 
TUZVO – Forenzná a kriminalistická environmentalistika, ktorý prednesie doc. Ing. Mariann Schwarz, CSc., dekan 
Fakulty ekológie a environmentalistiky. 
 
               Pod environmentálnou kriminalitou chápeme trestnú činnosť, kde objektom útoku páchateľa je životné 
prostredie, alebo niektorá z jeho častí (voda, pôda, vzduch, živočíchy, rastliny, vrátane stromov). V širšom význame sa 
pod tento pojem zvyknú začleňovať aj  problematiky ohrozovania zdravia závadnými potravinami a nedovolenej výroby 
a držby rádioaktívnych a jadrových materiálov a iných nebezpečných látok.    
 

 Junior festival  
od 9.00 – 18.00 hod| centrálne priestory ESC Banská Bystrica 

 
 Špeciálny program pre žiakov a študentov základných a stredných škôl venovaný environmentálnym globálnym 
problémom, ktoré vychádzajú z Agendy 2030 a dotýkajú sa každého z nás. Pripravené budú štyri stanovištia: EcoCubes; 
Triedim, triediš, triedime; Les a Prírodná maľovanka, prostredníctvom ktorých sa zábavnou interaktívnou formou 
oboznámia s množstvom zaujímavých informácií o ochrane a tvorbe životného prostredia a získajú konkrétne praktické 
návody ako môžu svojim správaním prispieť k pozitívnej zmene.     

_________________________________________________________________ 
 

 

 



3. máj 2018 

 Konferencia Krajina – človek – kultúra (*vstup na základe akceptovaných prihlášok) 

9.00 – 18.00 hod| Radnica mesta Banská Bystrica 

 

 XXII. ročník konferencie je zameraný na hľadanie nových nástrojov ochrany krajiny na Slovensku a hľadanie 
prieniku tematických okruhov jednotlivých profesií. Synergické chápanie krajinného priestoru je predpokladom pre 
efektívnu starostlivosť o krajinu. Konferencia s podtitulom Od krajiny ku kultúre  je súčasťou podujatí pre podporu 
implementácie Európskeho dohovoru o krajine na Slovensku. Prvý deň konferencie bude vyhradený pre vyžiadané 
príspevky zoradených do troch tematických blokov.  
 

 Envirofilmáčik v Základnej škole pri detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou Banská Bystrica  
 

 Tatko Príroda opäť zavíta medzi deti s veselým programom spojeným  s  odovzdaním ocenenia pre deťmi 
vybraný víťazný film.  

 

 Junior festival  
9.00 – 18.00 hod| centrálne priestory ESC Banská Bystrica 

 
 Špeciálny program pre žiakov a študentov základných a stredných škôl venovaný environmentálnym globálnym 
problémom, ktoré vychádzajú z Agendy 2030 a dotýkajú sa každého z nás. Pripravené budú štyri stanovištia SAŽP: 
EcoCubes; Triedim, triediš, triedime; Les a Prírodná maľovanka, prostredníctvom ktorých sa zábavnou interaktívnou 
formou oboznámia s množstvom informácií o ochrane a tvorbe životného prostredia a získajú konkrétne praktické 
návody ako môžu svojim správaním prispieť k pozitívnej zmene. V tento deň program Junior festivalu podporia svojimi 
aktivitami aj Národná zoo Bojnice, Slovenské banské múzeum, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 
a Štátna ochrana prírody. Program obohatia o tvorivé dielne, predstavia ZOO školu aj s kontaktnými zvieratami, pozvú 
na Potulky lesom a umožnia napríklad aj zapojenie mladých návštevníkov festivalu do aktivít praktickej 
environmentálnej výchovy zameranej na prezentáciu ochrany medveďa hnedého.     
 

___________________________________________________________________________ 
 

4. máj 2018 

 

  Konferencia Krajina – človek – kultúra  - celodenná exkurzia|Banská Bystrica/Ľubietová 

(*účasť na základe akceptovaných prihlášok) 
 

 XXII. ročník konferencie je zameraný na hľadanie nových nástrojov ochrany krajiny na Slovensku a hľadanie 

prieniku tematických okruhov jednotlivých profesií.  Druhý deň konferencie s podtitulom od Krajiny ku kultúre bude mať 

formu odbornej exkurzie do bývalého kráľovského banského mesta Ľubietová s odbornými výkladmi v krajine  o jej 

kultúrno-historických i prírodných unikátoch a do obce Strelníky so zachovalými agrárnymi historickými krajinnými 

štruktúrami.  
 

 Junior festival  
od 9.00 – 13.00 hod| komunikačné priestory ESC Banská Bystrica, 2. poschodie  

 
 Špeciálny program pre žiakov a študentov základných a stredných škôl venovaný environmentálnym globálnym 
problémom, ktoré vychádzajú z Agendy 2030 a dotýkajú sa každého z nás. Pripravený bude výber zo stanovíšť SAŽP: 
EcoCubes; Triedim, triediš, triedime; Les a Prírodná maľovanka, prostredníctvom ktorých sa zábavnou interaktívnou 
formou oboznámia s množstvom informácií o ochrane a tvorbe životného prostredia a získajú konkrétne praktické 
návody ako môžu svojim správaním prispieť k pozitívnej zmene.  
 
___________________________________________________________________________ 
 

 



Výstavy: 

27. 4. – 11. 5. 2018 ESC Banská Bystrica 

 25 rokov Slovenskej agentúry životného prostredia 

Predstavenie poslania a činností  jubilujúcej rezortnej inštitúcie MŽP SR – SAŽP.  

 Súťaž Dedina roka 

 Výstava informuje nielen o organizovaní a priebehu súťaže, ale predstavuje  aj históriu, tradície a život v 13-

tich ocenených obciach súťaže z ročníka 2017.   

 

 

2. 5. – 11. 5. 2018 Radnica Banská Bystrica 

 

 Zelený svet  a  Múdra príroda  2018 

 Výstava súťažných prác výtvarnej a literárnej súťaže pre deti a mládež.  

Čisté životné prostredie je základným predpokladom pre ľudské zdravie a duševnú pohodu. Aby to tak bolo, aké 

premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života?  Otázka, ktorá bola aj témou  aktuálnych ročníkov súťaží : 

Zmena či premena?   

   

MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2018 v BRATISLAVE 

Sprievodné podujatia SAŽP 

 

3. máj 2018 

 

 Workshop Stav životného prostredia Slovenskej  republiky 

10. 00 – 15.00 hod.| Hotel Tatra, Bratislava (*vstup na základe akceptovaných prihlášok) 

 

 Podujatie je organizované ako informačná podpora starostlivosti o životné prostredie a prechodu na obehové 

hospodárstvo. Jeho hlavným cieľom je prezentácia hlavných zistení o stave životného prostredia SR v zmysle Správy 

o stave Životného prostredia v SR v roku 2016, získanie spätnej väzby k súčasnému stavu publikovania 

a sprístupňovania informácií o životnom prostredí a prezentácia témy roka 2016 Obehové hospodárstvo. Workshop je 

určený zástupcom dotknutých rezortných ministerstiev a odborných organizácií podieľajúcich sa na tvorbe Správy 

o stave ŽP v SR, mimovládnych neziskových organizácií, vysokých škôl, odbornej verejnosti a samosprávnych orgánov. 

 

 

 

Zmena programu vyhradená 


