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Ekotopfilm je najstarší environmentálny festival na svete. Bol založený 
v roku 1973 a vytvoril jedinečnú celoslovenskú platformu venujúcu sa téme 
trvalo udržateľného rozvoja.

•  Navštívilo nás viac ako 1 milión divákov.

•  Vytvorili sme viac ako 5 000 partnerstiev v 58 krajinách sveta, vrátane 

spolupráce s organizáciami OSN, UNESCO, UNEP, IAAE.

•  V priebehu roka Ekotopfilm navštívi v 50 mestách viac ako 80 000 ľudí 

z celej SR.

•  Robíme praktické environmentálne vzdelávanie prostredníctvom  pútavých 

filmov, pestrých prezentácií a kreatívnych workshopov.

•  Kladieme dôraz na výchovu mladej generácie. V ich rukách bude svet o pár 

 rokov, preto práve pre nich organizujeme špeciálny Junior festival.

•  Na jednej platforme sme dokázali prepojiť verejný, súkromný a tretí sektor 

 (vláda, mestá, mimovládne organizácie). 

•  Vďaka výnimočnej networkingovej platforme a programu sme si  vybudovali 

unikátne postavenie na Slovensku aj v zahraničí. Vyzývame k aktivite 

uznávané osobnosti a celebrity z celého sveta s cieľom  podporiť ochranu 

životného prostredia.

•  Na Slovensko sme priniesli slávne osobnosti ako je Dr. Jane Goodall, 

Jeho Excelencia monacké knieža Albert II., Sea Shepherd, Polly Higgins 

a mnohých ďalších.
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 Jane Goodall, Honour of Ekotopfilm 2016



Jane Goodall, 2016
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„Ciele a filozofiu Ekotopfilmu 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.

Jednou z najväčších zásluh Ekotopfilmu je, že 

prináša takéto filmy a vytvára nové publikum. 

Chcel by som spomenúť aj schopnosť organizátorov 

spojiť verejný a súkromný sektor, ako aj mimovládne 

organizácie. Ekotopfilm vytvára dôležité mosty 

medzi hráčmi, ktorí sa musia naučiť lepšie 

spolupracovať, aby mohli riešiť spoločné výzvy.“

Posolstvo 
Jeho Excelencie 
Monackého Kniežaťa 
Alberta II. 
pri 40. výročí festivalu
laureát pocty festivalu „Honour of Ekotopfilm“ 2006

PO
SO

LS
TV

O

(04)POSOLSTVO



MFF Ekotopfilm
Filmový súťažný festival v Bratislave a Banskej 

Bystrici s pestrým sprievodným programom

(máj).

Ekotopfilm Tour 
S výberom zo súťažného festivalu navštívime 

Košice, Žilinu, Nitru, Prešov, Trenčín, Trnavu 

a ďalších 42 miest s populáciou nad 15 000 

obyvateľov (január – december).

Ekotopfilm Junior festival
Vzdelávací festival s programom vytvoreným 

pre základné a stredné školy 

(január – december).

MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM
Sme jedinečná vzdelávacia platforma zameraná na trvalo udržateľný rozvoj. Ekotopfilm pozostáva z viacerých eventov, vďaka čomu vieme osloviť a získať viac 
návštevníkov. Veríme, že téma životného prostredia sa týka všetkých. Preto je vstup na všetky premietania aj sprievodné akcie vždy bezplatný.

(05)MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL FILMOV

Eduard Heger, predseda vlády SR
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(06)PLATFORMA V 50 MESTÁCH SR

Mesto     Počet obyvateľov Mesto     Počet obyvateľov

Bratislava                 424 428 
Košice          239 171
Prešov     89 872
Žilina          81 094
Banská Bystrica         78 758
Nitra     77 603
Trnava                65 515
Trenčín              55 725
Martin                  54 618
Poprad              51 922
Prievidza    47 033
Zvolen    42 760
Považská Bystrica   40 169
Michalovce    39 396
Nové Zámky    38 544
Spišská Nová Ves   37 558
Komárno     34 228
Humenné     33 860
Levice     33 682
Bardejov     32 787
Liptovský Mikuláš  3 1  52 1
Lučenec        28 090
Piešťany     27 820
Ružomberok    27 228
Topoľčany      25 980

Trebišov     24 547
Čadca     24 546
Dubnica nad Váhom   24 383 
Rimavská Sobota   24 175
Partizánske    23 177
Vranov nad Topľou   22 742
Dunajská Streda    22 639
Pezinok     22 567
Šaľa      21 893
Hlohovec     21 999
Brezno     21 202
Senica     20      398
Snina     20 103
Nové Mesto nad Váhom  19 929
Rožňava     19 349
Žiar nad Hronom   19 336
Dolný Kubín    19  1 16
Senec     18 877
Bánovce nad Bebravou  18 724
Púchov     17 936 
Handlová     17 329
Malacky     17 304
Kežmarok     16 522 
Stará Ľubovňa    16 346
Sereď     15 896



Ekotopfilm Slovenská republika

(07)PLATFORMA V 50 MESTÁCH SR

Počet zapojených

krajov SR  8
Počet zapojených

pedagógov  2 350
Počet zapojených

miest SR  50
Počet zapojených

žiakov a študentov 59 645
Počet zapojených

škôl SR  483 64Počet 
festivalových dní



Filmový program
Počas 5-dňového festivalu v Bratislave a Banskej Bystrici si návštevníci 

môžu pozrieť množstvo filmov, ktoré sa venujú téme ochrany 

životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. Do súťaže sa 

každý rok prihlási viac ako 3 000 najnovších filmov z celého sveta, 

pričom do súťaže je vybraných len 60.

Filmy súťažia 
v týchto kategóriách:

a) Za poznaním prírody (Prírodovedné a prírodopisné)
b) Úspešné príbehy 
c) O čom treba hovoriť 
d) Krátke
e) Celovečerné: Udržateľnosť a MY 
f) Deti

Sprievodný program
Konferencie, workshopy, diskusie a prednášky festivalu sú určené 

pre odbornú i širokú verejnosť. Vďaka stabilnej návštevnosti tak 

vytvárame platformu pre zdieľanie hodnotných ideí týkajúcich 

sa životného prostredia. Zároveň ide o výnimočný priestor pre 

prezentáciu festivalových partnerov, filmárov a hostí festivalu. 

Nosná téma programu sa každý rok mení tak, aby odrážala aktuálne 

dianie vo svete.SÚ
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(08)SÚŤAŽNÝ FESTIVAL FILMOV



(09)SÚŤAŽNÝ FESTIVAL FILMOV

Ján Budaj, minister životného prostredia, Nigel Marven, Honour of Ekotopfilm 2022, Peter Lím, riaditeľ festivalu



Špeciálnu pozornosť venujeme mladej generácii. V rámci Ekotopfilm Junior festivalu sa zameriavame na žiakov základných a stredných škôl. 

Ide o itinerárovo riadený a koordinovaný projekt praktického vzdelávania s ročnou návštevnosťou až 60 000 detí z celej SR. Program je 

rozdelený podľa tém a veku do blokov a je spestrený súťažami, hrami, kreatívnymi aktivitami a tvorivými workshopmi. Špeciálna Junior porota 

dokonca udeľuje festivalovú cenu filmom, ktoré ju najviac oslovili. Junior festival ponúka aj zaujímavú príležitosť pre aktívnu účasť festivalových 

partnerov.EK
OT
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(10)JUNIOR FESTIVAL



(11)JUNIOR FESTIVAL



Tému trvalo udržateľného rozvoja chceme priniesť celému Slovensku. Preto po skončení súťažného festivalu s výberom toho najlepšieho vyrážame 

do krajských a okresných miest. V doobedných hodinách pripravujeme program pre žiakov základných a stredných škôl (Junior festival), zvyšok 

dňa patrí širokej verejnosti, ktorá si môže pozrieť to najzaujímavejšie z filmového i sprievodného programu festivalu. V spolupráci s krajmi a 

magistrátmi jednotlivých miest tak počas jedno- a dvojdňových prehliadok oslovíme približne 60 000 žiakov a 20 000 dospelých divákov.
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(12)EKOTOPFILM TOUR



(13)EKOTOPFILM TOUR



Dáta sú pre nás dôležité. Už 20 rokov realizujeme responzívnu anketu na vzorke cca 1 000 návštevníkov, ktorí zažili niektorý z našich programov. 

Máme presne zadefinované naše cieľové skupiny, ako aj marketingové, kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. Na základe týchto dát vieme 

regionálne a naprieč všetkými cieľovými skupinami navrhovať a cieliť obsahovú a výkonnostnú komunikáciu. Komunikáciu si riadime sami. 

Úspešne prepájame online a offline priestor, zvyšujeme našu viditeľnosť a partnerov zapájame do spoločného programu.

Ekotopfilm je svojimi divákmi hodnotený veľmi pozitívne - už roky sa tešíme viac ako 95 % spokojnosti návštevníkov vo všetkých ukazovateľoch.MA
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(14)MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA



(15)MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA - DÁTA

18-25 (22 %)

26-35 (24 %)

36-45 (34 %)

46 a viac (21 %)

VEK

muž (37 %)

žena (63 %)

POHLAVIE

vysokoškolské (49 %)

stredoškolské s maturitou (31 %)

stredoškolské (10 %)

základné (10 %)

VZDELANIE

študent (21 %)

zamestnanec (53 %)

SZČO (15 %)

iné (12 %)

ZAMESTNANIE

áno (47 %)

nie (53 %)

NAVŠTÍVILI STE V MINULOSTI NÁŠ FESTIVAL?

mám rád/rada �lmy (19 %)

zaujala ma téma udržateľnosti a ekolólgie (60 %)

rád/rada sa kultúrne obohacujem (16 %)

iné (5 %)

PREČO STE NAVŠTÍVILI NÁŠ FESTIVAL?

príroda - fauna a �óra (66 %)

veda a technológie (7 %)

ľudská aktivita (11 %)

zaujímavosti a udalosti vo svete (7 %)

svetové katastrofy (4 %)

všetky uvedené (5 %)

KTORÁ FILMOVÁ TÉMA VÁS NAJVIAC ZAUJÍMA?

www.ekotop�lm.sk (6 %)

Facebook (50 %)

Instagram (6 %)

iné sociálne siete (3 %)

TV, rádio (1 %)

plagát (4 %)

odporúčanie známeho alebo rodiny (30 %)

iné (0 %)

ODKIAĽ STE SA DOZVEDELI O FESTIVALE?

úplne spokojný/á (62 %)

spokojný/á (36 %)

nie celkom spokojný/á (3 %)

nespokojný/á (0 %)

AKO STE SPOKOJNÝ/Á S PROGRAMOM FESTIVALU?

žiť menej konzumne a nenakupovať, 
čo nepotrebujem (29 %)

recyklovať, šetriť vodou a energiami (20 %)

správať sa k prírode a všetkému živému 
s väčším rešpektom (35 %)

zapojiť sa do ochranárskych 
a dobrovoľníckych aktivít (9 %)

osvojiť si zviera z útulku (4 %)

nie (4 %)

INŠPIROVAL VÁS EKOTOPFILM K ZMENE VÁŠHO POSTOJA 
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU, A AKO?



Laureáti pocty (1998 - 2022) 

(2022)  Nigel Marven - Britský tvorca filmov o divokej prírode, scenárista, 
prezentátor a dobrodruh, ktorého preslávil osobitý štýl, inovatívne programy 
a entuziazmus. Dvanásť rokov pracoval po boku Sir Davida Attenborougha. 
Natočil viac ako 150 dokumentárnych filmov, navštívil všetky kontinenty a 
sprostredkoval divákom príbehy úžasných divokých zvierat. Známy sa stal 
hlavne vďaka trháku „Prehistorický park“. Posledných 10 rokov tvorí vedecké, 
dobrodružné a prírodopisné dokumenty s vlastnou produkčnou spoločnosťou. 
Za svoju tvorbu už získal viacero ocenení.
(2021)  Milan Jeglík - vytvoril na severe Sumatry súkromnú česko-
slovenskoindonézsku rezerváciu Green Life, ktorá vykúpila už takmer 200 
hektárov pralesa. Vytvoril protipytliacku hliadku, na ostrove Bankaru strážia 
korytnačky pri liahnutí, školí ľudí na ochranu zvierat. Na Slovensku spolupracuje 
so Štátnou ochranou prírody pri ochrane divočiny. 
(2019)  Selina Juul - zakladateľka hnutia Stop Spild Af Mad [Stop plytvaniu 
jedlom], ktorému sa podarilo dostať Dánsko na mapu krajín, ktoré oblasti tzv. 
food waste aktívne prispievajú k zlepšeniu situácie a šírení osvety.
(2018)  Sea Shepherd - medzinárodná nezisková organizácia, ktorej cieľom je 
ukončiť ničenie  oceánskej fauny a flóry ako aj ich zachovanie pre budúce generácie.
(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 definuje 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 filmárka.
(2010) Ingvar Kamprad – zakladateľ obchodného reťazca s nábytkom IKEA.
(2009) Yann Arthus-Bertrand – zakladateľ GoodPlanet a vyslanec dobrej vôle OSN.
(2008) Eva Siracká – prezidentka Ligy proti rakovine SR.
(2007) Martin Strel – slovinský vytrvalostný plavec.
(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, (2004) Juraj Hraško, (2003) Václav Havel, 
(2002) Günter Verheugen, (2001) Al Gore, (2000) Svend Auken, (1999) 
Ivan Bella , (1998) Jacques Yves Cousteau.HO
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(16)HONOUR OF EKOTOPFILM

Jane Goodall (2016) J. N. V. knieža Albert II. (2006) Sea Shepherd, Paul Watson (2018) Nigel Marven (2022)
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AŤ •  Celoročná platforma v 50 mestách na Slovensku, ktorej 
návštevnosť každoročne rastie.

• Trvalo udržateľný rozvoj je téma, ktorá naberá na popularite.

•  Získate jedinečný priestor na originálnu prezentáciu  
svojho brandu. 

•  Navrhneme vám na mieru vytvorené prepojenie  vašej značky 
a festivalu.

•  Prispejete k vzdelávaniu mladej generácie, ktorá je kľúčová   
pre budúcnosť nás všetkých.

•  Vytvoríte si pozitívne PR spoločensky zodpovednej firmy,   
ktorej osud planéty nie je ľahostajný.

•  Spojíte sa s environmentálnou témou bez rizika tzv. 
greenwashingu.

•  Budete spolupracovať so stabilným, spoľahlivým a skúseným 
tímom Ekotopfilmu.

(17)PREČO SPOLUPRACOVAŤ

Selina Juul, Honour of Ekotopfilm 2019



TEŠÍME SA NA SPOLUPRÁCU
EKOTOPFILM

Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava, Slovensko

E-mail: eko@ekotopfilm.sk
www.ekotopfilm.sk
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