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Envirofilm 2010 – v znamení biodiverzity
Banská Bystrica, Zvolen, 

Banská Štiavnica, Kremnica
a prvýkrát Krupina

10. – 15. máj 

Už po šestnásty raz sa tohto roku, tradične v máji, otvoria brány Medzinárodného 
festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2010. Leitmotívom tohto ročníka 
je biodiverzita. Rok 2010 bol totiž Organizáciou Spojených národov (OSN) vyhláse-
ný za Medzinárodný rok biodiverzity. 

Envirofilmu 2010, tak ako po iné roky, dominuje medzinárodná prehliadka súťaž-
ných filmov. Filmoví tvorcovia z 31 krajín celého sveta prihlásili do tohto ročníka 
165 filmov. Výberová komisia vybrala 56 filmov, ktoré bude hodnotiť medzinárodná 
festivalová porota. Jej členmi tento rok budú scenáristka a dramaturgička, pedago-
gička Kateřina Javorská (SR), filmár a režisér, výkonný riaditeľ a producent spoloč-
nosti Afikim Productions Yossi Weissler (Izrael), režisér, spisovateľ a scenárista, 
dramaturg STV František Palonder (SR), odborný pracovník pre oblasť ekológie, 
ochrany jaskýň a vôd v Národnom parku Bükk Ferenc Varga (Maďarsko) a „nová-
čikom“ v porote Envirofilmu je David Barna, zástupca riaditeľa pre komunikáciu vo 
federálnej agentúre USA National Park Service, oficiálny hovorca 392 národných 
parkov, bojísk, morských pobreží, historických lokalít a pamätníkov v USA.

Organizátori pripravujú pre návštevníkov a hostí festivalu zaujímavý a príťažlivý 
sprievodný program, v ktorom, samozrejme, nechýba výtvarná súťaž Zelený svet 
(téma Moje hlavné mesto biodiverzity), ale ani ďalšie podujatia pre deti a mládež, 
medzi nimi nesúťažné pásma filmov spojené s besedami a ďalší pokus o nový slo-
venský rekord. Za tajomstvami ukrytými v hlbinách hôr a džungle zavedie návštevní-
kov úspešný slovenský dokumentarista Pavol Barabáš. V celosvetovej premiére na 
Envirofilme 2010 uvedie svoj nový film Steve Lichtag (ČR). Film má názov Poslední 
lovci z Lamarely a bude to už tretia celosvetová premiéra tohto autora na festivale 
Envirofilm (r. 2004 Tanec modrých anjelov a r. 2008 Zajatci bieleho Boha). 

Slovenský filmový ústav uvedie pásmo Neznáme filmy Paľa Bielika, venované 
100. výročiu narodenia umelca. Milovníkov a pamätníkov filmu iste poteší stret-
nutie s legendou česko-slovenského filmu herečkou Květou Fialovou a s filmom 
Limonádový Joe. S besedou na tému klimatických zmien bude spojené uvedenie 
filmu Vek hlupákov. Festival budú sprevádzať aj ďalšie besedy a výstavy, ako aj 
ukážky tradičných slovenských remesiel a koncerty.

Festival Envirofilm je členom medzinárodnej asociácie environmentálnych fes-
tivalov Ecomove International. Každoročne ho vyhlasuje Ministerstvo životného 
prostredia SR a organizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Envirofilm 
2010 sa koná pod patronátom európskeho komisára pre životné prostredie Janeza 
Potočnika, ministra životného prostredia SR Jozefa Medveďa a Slovenskej komisie 
pre UNESCO.

Envirofilm 2010 sa uskutoční od 10. do 15. mája 2010 v Banskej Bystrici, 
Zvolene, Banskej Štiavnici, Kremnici a od tohto roku aj v Krupine.

Anna Gudzová
Na obálke: Kamenný vodopád v Novohradskom geoparku, ktorý, ako prvý geopark 
v SR, sa v marci 2010 stal členom Siete európskych geoparkov a Siete svetových 
geoparkov v gestorstve UNESCO (foto: RNDr. Jozef Klinda)

Vytlačené na ekologickom papieri Hello. Výrobca má certifikovaný FSC, PEFC, EMS podľa medzi-
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zuje pomocou nízko emisných prostriedkov, ako sú železnice alebo siete kanálov. Hello je plne re-
cyklovateľný papier a môže byť použitý na získanie papierovej drviny najvyššej kvality. K Envirofilmu neodmysliteľne patria aj deti (foto: Ján Lichý)


