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Slovenská agentúra životného pr ostredia (Sredisko en-
vir onmentálnej výchovy Geopark) v spolupr áci
s jednotlivými spoluorganizátormi (Slovenským banským
múzeom, Mestským úradom Banská Štiavnica a ostatný-
mi or ganizáciami: SVP – Povodie horného Hrona, ŠGÚDŠ,
Múzeum vo Sv. Antone, FEE TU B. Štiavnica, Mikroregión
Sitno, Mikroregión južné Sitno) pripravili pre návštevníkov
toht oročného Envirofilmu bohatý program v Banskej Štiav-
nici, v mes te zapísanom v Zozname svetového a kultúrneho
dedičstva. Po skúsenostiach a odporúčaniach laickej i od-
bornej verejnosti z predchádzajúceho ročníka SAŽP SEV
Geopark pripravilo program tak, aby si v ňom našiel každý
to, čo by ho mohlo zaujímať.

Záujemci si môžu „vychutnať” súťažnú prehliadku fil-
mov, a to od 2. do 5. mája od 9.00 hod cca do 17.00
hod. v Kine Akademik na Trojičnom námestí. Aj os tatné
aktivit y a program bude situovaný v centr e mesta. Kaž-
dý deň, a to nielen počas fes tivalu, si môžete pozrieť
Informačné centrum Berggericht.

Vzhľadom na to, ž e nosnou témou festivalu je NATURA
2000, pozývame všetkých účastníkov do Informačného
strediska NATURA 2000 ŠOP SR – CHKO Štiavnické vr-
chy (Pischlovej dom), kde vás odborní pracovníci obozná-
mia s pr oblematikou. Podrobnejšie informácie môžete zís-
kať  na odborných prednáškach, ktoré budú prebiehať tiež
v Kine Akademik. Priebežne počas celého týždňa sú pri-
pravené aj odborné pr ednášky na témy: História baníctva
v regióne, Rudné žily, Geológia Štiavnických vrchov, Re-
konštr ukcia vodných nádrží, Vo-
dohospodársky systém, Geopark
Banská Štiavnica, Orchideaceae
v Štiavnických vrchoch, Po sto-
pách F. Coburga ako panovníka
a prírodovedca.

Pracovníci SAŽP pripravili pre
verejnosť v pondelok a v piatok
v poobedňajších hodinách bez-
platné exkurzie v Geoparku Ban-
ská Štiavnica.

Súčasťou celotýždenného
programu budú aj výs tavy ama-
térskych prác študentov FEE TU
(výstava fotografií v priestoroch
Kina Akademik a ochrana život-
ného pros tredia v karikatúre
v priestoroch Čajovňa Klopač-
ka).

Slovenské banské múzeum
prispôsobuje envirofilmovému
dianiu hlavne svoju výstavnú
činnosť. Už tradične sa v období
Envirofilmu koná výstava det-
ských prác s námetmi ochrany
životného prostredia My sa ne-
vieme sťažovať nahlas  a najmä
de tskými divákmi navštevovaná
 výs tava exotických zvier at
a motýľov Mini ZOO v múzeu.
Tie to  dopĺňa  výstava fotografií
slovenských dravcov a spevav-
cov Jarné ozveny. Autorom uni-
kátnych záberov je študent FEE
TU Jur aj Žiak. Zábery dopĺňajú

preparáty z Múzea vo Sv. Antone, tiež originálne  zvuko-
vé nahrávky jednotlivých vtákov.

 Aktivit y Galérie Jozefa Kollára sa zameriavajú pr edo-
vše tkým  na krajinu a jej zmeny.  Videnie krajiny  ban-
skoštiavnickými výtvarníkmi 20. s toročia – Edmundom
Gwerkom  a Jozefom Kollárom prostredníctvom ich po-
četných diel si môžu účastníci aktivít porovnať so súčas-
ným stavom mesta a jeho okolia a prediskutovať pozití-
va i negatíva početných zmien. Pre najmenších účastní-
kov vnímanie a pozorovanie farebnos ti  krajiny na vý-
tvarných dielach je umožnené aj prostr edníctvom  pra-
covných  listov.

Zmeny v kr ajine spôsobené predovšetkým banskou
činnosťou môžu pozorovať účastníci na trase Červená
studňa – Kapustov náučný chodník. Bohatstvo neživej
a neživ ej prírody  prostr edníctvom kvízov môžu deti spo-
znávať v miner alogickej expozícii. Pestrú ponuku prírod-
ného materiálu  v minulosti využívala remeselná činnosť.
Pr áve na tejto skutočnosti  možno demonš trovať potre-
bu pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu človeka
v minulos ti a predovšetkým v súčasnosti. Tvorivé r eme-
selné dielne počas envir ofilmového týždňa budú zamera-
né na využitie r astlín  - farbenie textilu, výrobu papiera zo
slamy a pŕhľavy dvojdomej, ple tenie zo slamy a pálky
močiarnej. T iež sa bude využívať textilný odpad pri výro-
be handrových loptičiek a zápästkových technikách.

Mgr. Barbor a Úradníková, SAŽP - SEV Geopar k B. Štiavnica
Mgr. Anna Ďuricová, Slovenské banské múzeum B. Štiavnica

Zaujímavých filmov však bude na f estivale oveľa viac
ako sa dá spomenúť v krátkej pozvánke. K festiv alovej
atmosfére určit e prispeje aj koncert na Námestí SNP v B.
Bystrici. V múzeách, knižniciach a školách vo všetkých
tr och mestách budú prebiehať odborné semináre a bese-
dy s hosťami festivalu. Areál Múzea SNP bude opäť vy-
hradený deťom. Tu sa hravou a súťažnou formou deti
priblížia k potr ebe chraniť a udržiavať životné prostr edie
pre všetkých.

Ako som už spomenula, festival Envirofilm sa stal svo-
jou súťažnou pr ehliadkou známy v mnohých krajinách a
je vyhľadávaný pre svoj atraktí vny sprievodný program.
Aj tohto r oku bude priestorom pre str etnutie riadit eľov a
zás tupcov európskych festivalov, ktorí pracujú v medzi-
národnej asociácii ECOmove International, ale aj mno-
hých ďalších, ktorí majú záujem stať sa jej členom. Pr áve
v Banskej Bystrici v r oku 2002 bola táto asociácia zalo-
žená pod patr onátom Európskej envir onmentálnej agen-
túr y. Je j aktivity pris peli k šíreniu informácií o festivale
Envir ofilm na takých významných podujatiach ako bol
Svetový summit Zeme v juhoafrickom Johannesburgu,
svetová výstava EXPO 2005 v Japonsku, či festiv al en-
vir onmentálnych festivalov v Ber líne podporovaný spo-
ločnosťami Sony, Volkswagen, Ministerstvom životneho
pros tredia Nemecka.

Festival Envirofilm je príležitosťou pre ľudí, ktorým zá-
leží na svete okolo nás. Organizátori chcú však osloviť
hlavne mládež , ktorá bude niesť v budúcnosti na svojich
pleciach r ozhodnutia o kvalite života na Zemi. Deti sú
tr adične zapájané do festivalového diania prostredníctvom
programu cielene koncipovaného pr e nich. Je to v prvom
rade medzinárodná súťaž detskej výtvarnej tvorivos ti pod
názvom Zelený svet. Táto súťaž už zaujala nielen deti zo
Slovenska, ale aj mladých maliarov a envir onmentalis-
tov zo zahraničia. V snahe neustále podporovať environ-
mentálne myslenie u detí, v štáte Florida USA bola zalo-
žená Nadácia Ch. B. Parksovej, kt orej riaditeľ William C .
Parks príde osobne udeliť cenu nadácie víťazovi výtvar-
ne j súťaže, talentovanému slovenskému dieť aťu a umož-
ní mu pobyt na os trovoch Bimini v Bahamskej republike.
Deti sa v rámci festivalu zahr ajú na profesionálnych po-
rotcov a pod vedením skúsených odborníkov budú hod-
notiť filmy a udeľovať Cenu detského diváka. Pre organi-
zátor ov fes tivalu je to každoročne veľmi zaujímavé a
poučné porovnanie pohľadov na súťažné snímky členov
profesionálnej poroty a detskej poroty. Ten, kto sa nedo-
stane medzi porotcov, si bude môcť vyskúšať svoje ve-
domos ti a šikovnosť v hrách a súťažiach zameraných na
chránené územia Slovenska. Organizátori a účastníci f es-
tiv alu nezabudnú ani na deti, ktoré sa pre svoju chorobu
nemôžu zúčastniť festivalových podujatí a navštívia ich
so zaujímavými filmami a rozprávaním priamo na det-
skom oddeleni Roosevelt ovej nemocnice.

Banska Bystrica bude v dňoch 2. až 5. mája miestom
stretnutí nielen filmárov, producentov a envir onmentalis-
tov. S tane sa na celý týždeň veľmi r ušným mestom, do
ktorého budú prichádzať vystavovatelia a návštevníci
výstavy FOR ARCH, FOR REGION a RIS (recyklácia, ino-
vácia, separácia). A čo spája uvedené podujatia? Snáď
čoraz silnejšie uvedomenie si potreby rozvoja spoločnos-
ti tr valo udr žateľným spôsobom a výchova súčasnej ge-
nerácie k týmto tr endom príťažlivými formami ako sú vý-
stavy a festivalové prehliadky filmov.

Takže buďte vítaní a cíťte sa dobre, či už navštívit e
festiv al alebo výstavu, či to bude Banská Bystrica, Zvo-
len alebo Banská Štiavnica. Naším želaním je, aby ste si
odniesli z podujatí nové poznatky, zážitky a priateľstvá.

Dagmar Rajčanová
progr amová manažérka festivalu

Banská Štiavnica
láka bohatým programom

Vlaňajšia tvorivá remeselná dielňa pútala veľkú pozornosť




