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Sme najstarším environmentálnym festivalom na svete, založeným už 
v roku 1973. Počas nepretržitej 45-ročnej histórie vychoval niekoľko 
generácií a stal sa skutočne popredným festivalom v oblasti trvalo 
udržateľného rozvoja.

• Navštívilo nás viac ako 1 milión divákov.

• Vytvorili sme viac ako 5000 partnerstiev vo viac ako 58 krajinách sveta, 

 vrátane organizácií OSN, UNESCO, UNEP, IAAE.

• Sme celoročný itinerárový festival, ktorý sami organizujeme v 50 mestách 

 SR, pri priamej účasti viac ako 3 % populácie krajiny.

• Realizujeme skutočnú environmentálnu výchovu, zážitkovou formou, 

 cez atraktívnu programovú štruktúru ponúkajúcu �lmový program až 

 po tématické prezentácie, kreatívne hry a tvorivé dielne.

• Dokázali sme výnimočne spojiť na jednej platforme verejný, súkromný 

 a tretí sektor (vláda, mestá, mimovládne organizácie). Festival sa koná 

 tradične pod osobnou záštitou prezidenta Slovenskej republiky.

• Sme ojedinelým podujatím, ktoré získalo vysoký odborný i morálny kredit

 na Slovensku aj v zahraničí. Vyzývame k aktivite známe a uznávané osobnosti, 

 celebrity z celého sveta s cieľom podporiť ochranu životného prostredia.

• V roku 2006 prijala naše pozvanie Jeho Excelencia Monacké Knieža Albert II, 

 a poctil tak svojou osobnou prítomnosťou náš festival a stal sa laureátom 

 pocty Honour of Ekotop�lm.

KTO SME
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Od roku 1998 je každoročne udeľovaná pocta festivalu „Honour of Ekotop�lm“. 
Toto prestížne ocenenie dostávajú významné domáce i svetové osobnosti 
za mimoriadne výkony dosiahnuté v záujme spoločnosti, ako i trvalo 
udržateľného rozvoja. Tieto významné osobnosti dávajú poctu festivalu 
svojou účasťou na podujatí, a tým vytvárajú dobré meno i v zahraničí.

Laureáti pocty (1998 - 2017)
(2017)  Polly Higgins - právnička zaoberajúca sa medzinárodným právom, oceňovaná autorka, 
 zakladateľka Earth Law Alliance (Aliancia za práva Zeme) a The Earth Community Trust 
 (Nadácia spoločenstva Zeme), autorka návrhu Zákonu o ekocíde, ktorý de�nuje ničenie 
 ekosystémov ako medzinárodný trestný čin, tzv. ,,piaty zločin proti mieru''.
(2016)  Jane Goodall - svetoznáma primatologička, zakladateľka celosvetovej iniciatívy pre 
 mladých Roots&Shoots (Korene a výhonky), držiteľka Radu čestnej légie vo Francúzsku, 
 prestížneho japonského ocenenia Kyoto Prize. Je Poslom mieru OSN a v roku 2003 bola 
 vymenovaná za Dámu Britského Impéria.
(2015)  Janina Ochojska - zakladateľka a predsedníčka nadácie Poľská humanitárna akcia (PAH). 
 Iniciátorka a koordinátorka humanitárnych misií pre Bosnu, Sarajevo, Kosovo, Čečensko,  
 Irak a mnohé zahraničné krajiny v núdzi.
(2014) Vladimír Krčméry – slovenský lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, 
 onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení 
 a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta.
(2013) Felix Finkbeiner – nemecký 15. ročný študent, aktivista, zakladateľ nadácie 
 THE-PLANT-FOR-THE-PLANET.

(2012) Pavol Barabáš – slovenský režisér, kameraman a cestovateľ.
(2011) Allison Argo – americká environmentálna režisérka, producentka a �lmárka (6 národných 
 cien EMMY).
(2010) Ingvar Kamprad – zakladateľ obchodného reťazca s nábytkom IKEA.
(2009) Yann Arthus-Bertrand – fotograf, �lmový tvorca, zakladateľ mimovládnej organizácie 
 GoodPlanet a vyslanec dobrej vôle OSN.
(2008) Eva Siracká – prezidentka Ligy proti rakovine SR.
(2007) Martin Strel – slovinský vytrvalostný plavec, ktorý pláva v duchu svojho hesla Plávam 
 za mier, priateľstvo a čistú vodu.
(2006) J. N. V. knieža Albert II. – vedúca osobnosť nadácie venujúcej sa životnému prostrediu, 
 organizátor a účastník výpravy na Severný pól.
(2005) Nicol a Serge Roetheli – za 5 rokov prebehli na 5-tich kontinentoch 40 912 km v záujme 
 hladujúcich, týraných a chorých detí na celom svete.
(2004) Juraj Hraško – významný pedológ, akademik Slovenskej akadémie vied, ex-minister 
 životného prostredia a veľvyslanec Slovenskej republiky vo Švajčiarsku.
 V 90-tych rokoch predseda medzinárodnej poroty Festivalu a neskôr predseda 
 Festivalového výboru.
(2003) Václav Havel (†) –exprezident Českej a Slovenskej federatívnej republiky, exprezident 
 Českej republiky, osobne si prevzal poctu Ekotop�lmu pri prehliadke �lmov v Prahe. 
 18. novembra 2003, za účasti významných predstaviteľov kultúrneho a spoločenského života.
(2002) Günter Verheugen – komisár Európskej komisie pre rozšírenie Európskej únie.
(2001) Al Gore – ex viceprezident USA, významný predstaviteľ environmentálnych kruhov v USA.
(2000) Svend Auken – minister životného prostredia Dánskeho kráľovstva.
(1999) Ivan Bella - prvý slovenský letec – kozmonaut.
(1998) Jacques Yves Cousteau - legendárny objaviteľ podmorského „sveta ticha“, významný 
 francúzsky vedec, svetoznámy ochranár a autor viac ako stovky dokumentárnych �lmov.
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Posolstvo JE Monackého Kniežaťa Alberta II. 
pri 40. výročí festivalu
Dámy a páni,

drahí priatelia,

je mi veľmi ľúto, že dnes nemôžem byť medzi vami na 40. ročníku Festivalu Ekotop�lm. S dojatím si 

spomínam na moju návštevu v roku 2006, keď som bol poctený ocenením. V roku 2006 som založil 

nadáciu, ktorá nesie moje meno a zhmotnila mnohé z mojich iniciatív. O sedem rokov neskôr sa 

nadácia naplno rozbehla a po celom svete spustila 200 projektov v troch hlavných oblastiach: klíma, 

voda a biodiverzita.

Nad osobnými spomienkami stoja ciele a �lozo�a Ekotop�lmu, ktoré považujem za kľúčové: podeliť sa 

o informácie, vzdelávať a hľadať riešenia, ako aj presviedčať a apelovať. Úlohy festivalu sú veľmi 

dôležité. Čeliť výzvam ochrany nášho životného prostredia a potreba varovať našich súčasníkov. 

Pri dosahovaní týchto cieľov je sila imidžu nenahraditeľná, dokáže osloviť každého z nás.

Jednou z najväčších zásluh Ekotop�lmu je, že prináša takéto �lmy a vytvára nové publikum. Okrem 

samotných �lmov by som chcel spomenúť schopnosť organizátorov spojiť verejný a súkromný sektor, 

ako aj mimovládne organizácie. Ekotop�lm vytvára dôležité mosty medzi hráčmi, ktorí sa musia 

naučiť lepšie spolupracovať, aby mohli riešiť spoločné výzvy.

Festival oslavuje 40 rokov, vek dospelosti, a jeho popularita každým rokom potvrdzuje jeho opodstat-

nenosť medzi ostatnými podobnými podujatiami, ktoré sa rozvíjali v tom istom čase po celom svete. 

Tí, ktorí pred 40 rokmi verili, že životné prostredie sa stane kľúčovou otázkou 21. storočia boli vzácnou 

výnimkou. V tomto storočí musíme čeliť najväčším výzvam od vzniku našej civilizácie. Som presvedčený, 

že práve inovačný duch je teraz viac než potrebný. Ľudstvo bude môcť prosperovať vďaka inteligencii, 

odvahe a zmene. Kino tiež prispieva k spájaniu dobrej vôle na záchranu životného prostredia.

Preto dúfam, že vaše jubileum znovu potvrdí tento úspech a obnoví sľuby, aby mohol Ekotop�lm 

spájať krajiny a čoraz viac síl v dôležitej snahe zachrániť našu Planétu.

Ďakujem.



3) Tour krajské mestá: september–apríl - Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava

4) Tour okresné mestá: september–apríl - prehliadky v cca 40 vybraných okresných 

 mestách nad 15 tisíc obyvateľov

Termíny a miesto konania
1) Hlavné mesto Bratislava: súťažný festival v máji

2) Banská Bystrica: súťažný festival v máji

MFF Ekotop�lm – Enviro�lm je spoločným projektom dvoch tradičných festivalových podujatí, ktoré spája myšlienka ochrany životného prostredia.

Vstup na festival je pre divákov tradične voľný.

MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM
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Filmový program
Každý rok sa do súťaže festivalu prihlási viac ako 1 000 �lmov z celého sveta 

v téme trvalo udržateľného rozvoja. Odborná komisia vyberie podľa štatútu 

�lmy zaradené do súťaže. Každý súťažný titul je min 1x premietnutý v rámci 

5 dennej festivalovej prehliadky v Bratislave a Banskej Bystrici. 
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Súťažné sekcie �lmov

Sprievodný program
Je obohatením �lmového programu. Je organizovaný pre odbornú verejnosť, 

t.j.rezortom, inštitúciám, organizáciám, NGO na medzirezortnej úrovni formou 

konferencií a workshopov, ako aj pre širokú laickú verejnosť formou 

prezentácií, workshopov, diskusií, promo-stánkov. Prezentujú sa tu aktivity 

a posolstvá festivalových partnerov, �lmárov a hostí festivalu. Okrem 

pravidelných tém sa obsahovo a zameraním venuje program jednej aktuálnej 

nosnej téme, na ktorú sa cieli aj výber zahraničných, domácich hostí ako 

i samotný �lmový program.

a) Prírodovedné a prírodopisné

b) Veda a technika

c) Úspešné príbehy – oblasť technológie

d) Úspešné príbehy – oblasť ľudské aktivity

e) Investigatívna publicistika

f) Deti a mládež

g) Krátké �lmy
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EKOTOPFILM JUNIOR FESTIVAL
Je itinerárovo riešeným projektom a jedinečnou súčasťou festivalu so špeciálnym 

programom pre žiakov ZŠ a SŠ. Predstavuje reálnu environmentálnu výchovu 

detí a mládeže. Zapojenie mladej generácie do �lmového programu 

a sprievodných aktivít je nastavené tak, aby festival uspokojil čo najväčšie 

množstvo škôl a detí. Základom Junior Festivalu je �lmový program rozdelený 

podľa tém a veku do jednot livých blokov. Po �lmovom programe pokračuje 

pre mladé publikum sprievodný program realizovaný formou súťaží, hier, 

kreatívnych aktivít a tvorivých dielní, kde sú deti dovzdelávané v konkrétnej 

téme (napr. separácia a recyklácia odpadu). Junior festival ponúka aj vynikajú-

ci priestor pre aktívnu účasť festivalových partnerov. Výnimočná je aj vlastná 

Junior porota, ktorá udeľuje jednu z festivalových cien.
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Po skončení 5-dňového súťažného festivalu začína Festival Tour vo vybraných 

regionálnych mestách a predvádza to najlepšie z festivalu. Je organizovaná 

v 1 až 2 dňových prehliadkach pre detské publikum vo forme Junior festivalu 

a pre širokú verejnosť vo forme poobedného �lmového programu s výberom 

víťazných �lmov a sprievodného programu. 

Cieľom Festival TOUR je v spolupráci s krajom, Magistrátom mesta, zamerať sa 

na konkrétne otázky týkajúce sa environmentálnej problematiky. TOUR 

v krajských mestách na seba viaže celú škálu aktivít a marketingovej komunikácie.

Tím je vytvorený z poslov a produkčných,  ktorí cestujú s obrandovaným kara-

vanom Ekotop�lmu. Úlohou „posla“ je privítať školy a vtiahnuť návštevníkov 

do deja. Ozrejmiť poslanie festivalu, aké �lmy a programy prináša. Úlohou 

„produkčného“ je zabezpečiť kompletné technické, marketingové a organi-

začné zabezpečenie, vrátane vonkajšieho a vnútorného brandingu, samplin-

gu, atď. Prezentuje to najlepšie z Ekotop�lmu po celom Slovensku pre ďalších 

cca 100 tisíc žiakov, študentov a 50 tisíc dospelých divákov.

TOUR - KRAJSKÉ MESTÁ
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Ide o celoročný kontinuálny projekt, ktorý ma vzdelávací, kultúrny a humán-

ny rozmer vo vybraných okresných mestách. Je skrátenou verziou a trvá 1 až 

2 festivalové dni. Náš festival cestuje spolu s �lmami po celom Slovensku. 

Spolu s „poslom a produkčným“ sa zastavuje vo vybraných mestách a víta 

žiakov, študentov a širokú verejnosť vo svojich kinosálach. Jedno mesto 

môže privítať 2 až 3 tisíc návštevníkov. Náš projekt vo forme TOUR zastrešuje 

celú krajinu a ponúka to najlepšie z festivalu.

TOUR - OKRESNÉ MESTÁ
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12 rokov priamo na festivale realizujeme responzívnu anketu na vzorke 500 – 1000 účastníkov, s cieľom analytického merania kvantitatívnych a kvalitatívnych 

parametrov a výsledkov festivalu. Na základe týchto informácii pripravujeme a realizujeme efektívnu komunikáciu festivalu s použitím tradičných foriem media 

mixu ale s ťažiskom na vlastné komunikačné kanály, kde realizujeme v úzkej spolupráci kontentovú komunikáciu sprostredkúvajúcu posolstvá, kultúru, spoločenskú 

zodpovednosť a obchodné informácie našich partnerov. Toto sú naše výsledky:

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA
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Navštívili ste už v minulosti náš festival?

áno (51 %)

nie (49 %)

Ktorá �lmová téma Vás najviac zaujíma?

príroda - fauna a �óra (37 %)

veda a technológie (16 %)

ľudská aktivita (22 %)

zaujímavosti/udalosti vo svete (14 %)

svetové katastrofy (9 %)

iné (2 %)

Ktorá forma propagácie je podľa Vás efektívna? (uveďte min. 2 možnosti) 

TV reklama (19 %)

rozhlasová reklama (9 %)

vonkajšia reklama  -billboardy, citylighty, plagáty (24 %)

PR - články, rozhovory (8 %)

tlačená reklama - inzercia (5 %)

online - web, sociálne siete, newsletter (35 %)

Ako ste spokojný/á s naším webom?

úplne spokojný/á (55 %)

nie celkom spokojný/á (9 %)

nespokojný/á (1 %)

nepoznám ho (35 %)

Ako ste spokojný/á s programom festivalu?

úplne spokojný/á (49 %)

spokojný/á (48 %)

nie celkom spokojný/á (3 %)

nespokojný/á (0 %)

Zamestnanie

študent (33 %)

zamestnaný (49 %)

SZČO (8 %)

iné (10 %)

Vzdelanie

vysokoškolské (49 %)

stredoľkolské s maturitou (38 %)

stredoškolské (8 %)

základné (5 %)

Vek

do 25 (38 %)

26-35 (32 %)

36-45 (13 %)

45 a viac (17 %)

Pohlavie

muž (36 %)

žena (64 %)

Prečo ste navštívili náš festival?

mám rád/a �lmy (17 %)

zaujala ma téme udržateľnosti, ekológie a environmentalistiky (61 %)

rád/a sa kultúrne obohacujem (17 %)

iné (5 %)

Odkiaľ ste sa dozvedeli o festivale?

festivalové noviny (16 %)

www.ekotop�lm.sk (19 %)

Fan page na Facebooku (20 %)

náš newsletter (4 %)

odporúčnie rodiny známych (23 %)

iné (18 %)



Zadunajská cesta 12, 851 01 Bratislava, Slovenská Republika

ekotop�lm@ekotop�lm.sk

+421 2 6353 0333 www.ekotop�lm.sk

MFF Eko, s. r. o.


