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Som rád, že stojíme na prahu už trinásteho ročníka 
Envirofilmu. Jeho vek dokazuje, že je úspešný a z 
roka na rok ho navštívi viac ľudí. Ak je úspešné podu-
jatie, ktoré pomáha verejnosti uvedomiť si problémy 
životného prostredia, potom sme na dobrej ceste.

Filmy, ktoré sa zásluhou Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky a Slovenskej agentú-
ry životného prostredia ako organizátorov podujatia 
dostávajú k širokej verejnosti, reálne ukazujú prob-
lémy, aj možnosti ich riešenia. Takáto rýchla výme-
na informácií je dôležitá najmä v súčasnom období 
globalizácie. 

Nejde len o to, či nás zaujme alebo pobaví niečo, 
čo vidíme v Austrálii alebo v Ázii. To najdôležitejšie je 
to, že pomocou filmu získavame verný obraz o stave 
našej planéty. Od znalosti vecí vedie potom kratšia 
cesta k uvedomeniu si naliehavosti problémov a sna-
he o ich riešenie.

Činnosť rezortu životného prostredia je tak široká 
a v takej veľkej miere zasahuje do nášho každoden-
ného konania, že sme odkázaní na to, aby sme ľudí 
presvedčili o potrebe trvalo udržateľného rozvoja. 

Napriek tomu, že existujú zákony, smernice a 
nariadenia, ochrana a tvorba životného prostredia 

nemôže byť len vecou príkazov a zákazov. Všetko 
sa totiž skontrolovať nedá. Preto je dôležité, aby si 
každý tieto myšlienky osvojil. Aby sme sa správali 
vhodne aj vtedy, keď nás nikto nevidí... V životnom 
prostredí sa to prejavuje napríklad v čiernych sklád-
kach, v znečistení vôd alebo pozitívne zase v oblasti 
separácie odpadov. 

Keď narýchlo zhodnotím tieto náhodne vybrané 
oblasti, ukazuje sa, že Envirofilm sa v rade ostatných 
podobných podujatí nestratil a neminul svojmu posla-
niu, lebo situácia sa zlepšuje. Znečistenie vôd ubúda, 
separujeme viac odpadov, čierne skládky ideme likvi-
dovať a verím, že nové vznikať nebudú. 

Envirofilm je teda dobrým pomocníkom v našej 
každodennej práci. Za dvanásť rokov ukázal silu 
myšlienok, ktoré reprezentuje a prináša. Verím a že-
lám mu, aby to v prospech nás všetkých dokázal aj 
v tomto ročníku.
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