
lo udržateľného rozvoja, ktorých cieľom je dosiahnuť 

ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti pri zacho-

vaní prírodných hodnôt tak, aby sme planétu Zem 

zachovali pre budúce generácie. 

Jubilejný 15. ročník festivalu sa v tomto roku 

nesie v znamení Medzinárodného roku astronómie,  

vyhlásenom pri príležitosti 400. výročia prvých po-

zorovaní pomocou ďalekohľadu, ktoré uskutočnil 

Galileo Galilei. Ústrednou témou roka je „Vesmír, ob-

javuj ho pre seba“. Táto téma sa tiahne ako myšlien-

ková niť jadrom filmových predstavení, ale aj boha-

tých kultúrno-spoločenských akcií. Spomeniem len 

niektoré programy: panelová beseda Vesmír – Zem 

– Človek a premietanie filmov o kozme, astronómii, 

vedeckých pozorovaniach v Antarktíde a cestovaní 

naprieč Antarktídou a mnohé ďalšie. 

Verím, že aj tento ročník Envirofilmu bude zdrojom 

bohatých informácií pre divákov filmových projekcií, 

ale aj účastníkov sprievodných programov a že zane-

chá pečať v našom vedomí, uvažujúcom o krajšom a 

zdravšom prostredí, prírode i spoločnosti. Pevne dú-

fam, že osloví predovšetkým mladých ľudí, ktorým 

záleží na tom, aby boli vo svojom živote úspešní, k 

čomu patrí i zdravé prostredie, v ktorom žijú, a ktoré 

svojou činnosťou pretvárajú. Envirofilmu prajem, aby  

splnil nádeje, ktoré do neho organizátori i účastníci 

vkladajú. Verím, že sa bude tešiť záujmu širokej aj 

odbornej verejnosti, deťom i mládeži.

Ján Chrbet
minister životného prostredia SR

Slovo na úvod

3MČ1/2009     ENVIROMAGAZÍN

Envirofilm – bohatý zdroj informácií
i zážitkov o planéte Zem

Vážení čitatelia Enviromagazínu,

opäť je tu jar, odveký symbol znovuzrodenia, pre-

budenia sa všetkého živého zo zimného spánku. S 

ňou je tu aj čas, ktorý je už 15 sezón neodmysli-

teľne spojený s Medzinárodným festivalom filmov o 

životnom prostredí – Envirofilmom. Opäť je tu príle-

žitosť na prezentáciu výsledkov filmových tvorcov a 

režisérov, v ktorých hlavnými postavami sú príroda, 

človek, svet vedy, výskumu a poznania. 

Vysoko si cením skutočnosť, že už celých 15 

rokov sa na festivale otvárajú otázky, súvisiace s 

ďalšou perspektívou planéty, na ktorej žijeme, a je 

našou povinnosťou a poslaním pre budúce generá-

cie, aby sme sa nimi zaoberali. Množstvo domácich 

a zahraničných autorov filmov rôzneho zamerania 

prichádza na festival so spoločným zámerom uká-

zať divákovi krásy prírody, ale zároveň aj upozorniť 

na nebezpečenstvá vyplývajúce z nerozvážneho, ko-

ristného vzťahu k životnému prostrediu. V celosveto-

vom, ale aj v domácom meradle, je totiž čo naprávať 

a riešiť v oblasti životného prostredia. Do popredia 

sa dostáva úloha prebudiť z akéhosi „zimného 

spánku“ aj človeka – tvora mysliaceho a zastaviť 

ho v aktivitách poškodzujúcich to, čo matka príroda 

doteraz za dlhé tisícročia vytvárala a čo človek už 

stihol zdevastovať. Nepochybne k najdôležitejším 

nástrojom na riešenie problémov životného prostre-

dia patrí environmentálna výchova a vzdelávanie, 

považujeme ich totiž za základ prevencie škôd na 

životnom prostredí. Postupne sa z tohto dôvodu roz-

vinul celý rad aktivít, iniciatív a vzdelávacích progra-

mov zameraných na zvyšovanie environmentálneho 

vedomia ľudí. Dôležité poslanie v tomto smere plní aj 

Envirofilm. Rezort životného prostredia si týmto pod-

ujatím vytvoril jedinečnú príležitosť na propagáciu 

svojich cieľov a stratégií v ochrane a tvorbe život-

ného prostredia s možnosťou využívať následne fil-

motéku v rámci nekomerčných celoročných pofesti-

valových prehliadok a environmentálno-výchovných 

akcií na všetkých stupňoch škôl a mimoškolských 

zariadení. Tvorcovia filmov svojimi dielami výrazne 

prispievajú k pochopeniu  základných princípov trva-
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