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Opäť je tu máj a s ním aj termín Medzinárodného festi-
valu filmov o životnom prostredí Envirofilm. V tomto roku
sa v Banskej Bystrici, vo Zvolene  a Banskej Štiavnici usku-
točňu je už jeho 12. ročník. Opäť je tu teda príležitosť na
prezentáciu výsledkov tvorivosti  filmových tvorcov a ich
režisérov vo filmoch, v ktorých je hlavná postava nemen-
ná: príroda. Príroda, ktorá, žiaľ, toho času nielen u nás, ale
po celom svete, „ťahá za  kratší koniec povrazu”.

Aj preto zvyšovanie environmentálneho vedomia ľudí
a cele j spoločnosti považuje Minister stvo životného
pros tredia Slovenskej republiky už dlhodobo za jednu zo
svojich priorít.

Envir onmentálna výchova a vzdelávanie patria
k dôle žitým nástrojom ako environmentálne vedomie
a cítenie prebúdzať a rozvíjať, aby sa s talo nenútenou
súčasťou správania sa nielen detí či dospelých v bežnom
živote, ale aj špecializ ovaných odborníkov vo svojich pro-
fesiách a pri rozhodovaní. Rovnako sa t o týka politikov
a hlavných kormidelníkov nášho hospodárstva. Bez en-
vir onmentálneho vedomia civilizácie niet jej budúcnosti.
Vedomia, ktoré sa nedá nikde kúpiť, ktoré je možné len
nadobudnúť.

Ministerstvo, najmä v spolupráci so Slovenskou agen-
túr ou životného prostr edia, ale aj s ostatnými odbornými
organizáciami rozvinulo počas svojho pôsobenia celý rad
aktivít, iniciatí v a vzdelávacích programov. Všetky sme-
rovali a smerujú práve k nadobúdaniu environmentálne-
ho vedomia, alebo aspoň k jeho pr ebúdzaniu. Je to sku-
točne dlhodobý pr oces, z ktorého nemožno vyňať r odi-

Hlavná postava Envirofilmu
Príroda!

nu, školu, záľuby, ani pracovisko. Envir onmentálne vedo-
mie je v pr enesenom slova zmysle, v podstate,  vlast-
nosť člo veka, ktorá by mala byť jeho súčasťou a mala by
byť pre neho charakt eristická.

 Od slušného človeka neočakávate, že bude robiť nie-
komu alebo niečo zle. Rovnako len ťažko možno očaká-
vať neprimerané rozhodovanie alebo spr ávanie sa od člo-
veka s environmentálnym vedomím, kt orý si je vedomý
toho, že nie je pánom prír ody, ale len jej správcom. A mal
by byť dobrým správcom, ktorý v sebe skrýva dobrého
hospodára i ochrancu zároveň. Veď chceme zdravo žiť,
chceme žiť ďalej a dokonca to želáme aj našim potom-
kom!

Verím, že tohtoročný Envir ofilm  nezostane nič dlžný
svojej tradícií a bude sa nas tolenou problematikou zao-
berať aj vo svojich odborných sprievodných programoch.
Chcem poďakovať všetkým organizátorom za ich vytrva-
lú a cieľavedomú prácu pri prípr ave fes tiv alu.
A návštevníkom popriať v eľa pekných zážitkov, nových
poznatkov a možno aj nových predsavzatí.
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