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Na obálke: Krupina – piate festivalové mesto Envirofilmu (Radnica na Svätotrojičnom 
námestí, foto: Jozef Lomnický)

Vytlačené na ekologickom papieri Hello. Výrobca má certifikovaný FSC, PEFC, EMS podľa medzi-
národných noriem ISO 9001, 140001 a EMAS. Tieto certifikácie obsahujú rôzne environmentálne 
iniciatívy, napr. spoločnosť získava 30 % svojej spotreby energie z biopalív a 40 % prepravy reali-
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.

Festival sa koná pod patronátom 

Európskeho komisára pre životné prostredie Janeza Potočnika, 
ministra životného prostredia SR Jozefa Medveďa a Slovenskej kancelárie pre UNESCO

• ENVIROFILM je medzinárodný festival filmov, televíznych programov a videoprogra-
mov s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Jeho cieľom je predstaviť, 
konfrontovať a podnecovať v medzinárodnom meradle tvorbu filmov, televíznych 
programov zameraných na ochranu prírody a životného prostredia, rozširovať po-
znanie ľudí a zvyšovať ich aktivitu pri riešení tejto problematiky, ako aj napomáhať 
výchove k starostlivosti o prírodu a životné prostredie. Vyhlasovateľom XVI. medzi-
národného festivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2010 je Ministerstvo životného 
prostredia Slovenskej republiky, organizátorom Slovenská agentúra životného 
prostredia Banská Bystrica. Envirofilm je členom medzinárodnej asociácie festivalov 
o ochrane životného prostredia ECOmove International. Festival sa koná v dňoch 
10. – 15. mája 2010 v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici, Zvolene, Kremnici a od 
tohto roku aj v Krupine. Leitmotívom Envirofilmu 2010 je Medzinárodný rok biodi-
verzity. Po prvý raz sa festivalu zúčastňuje Peru.

• Do XVI. ročníka Envirofilmu filmári z 31 krajín sveta prihlásili 165 filmov. Najviac filmov 
zaslali slovenskí autori – 28. Nemecko 25 filmov, Česká republika 19, Francúzsko 
11, Taliansko 9, Srbsko a Arménsko po 8 filmov, Poľsko 7, Holandsko a Španielsko 
po 6 filmov, Irán a Maďarsko po 4 filmy, Bulharsko a Japonsko po 3 filmy. Po dva 
filmy zaslali do súťaže Rakúsko, Taiwan, Portugalsko, Nórsko, USA, VB, Dánsko. Po 
jednom filme Čína, India, Austrália, Estónsko, Chorvátsko, Peru, Island, Albánsko, 
Grécko, Brazília. 

• Výberová komisia, ktorá zasadala 27. februára až 2. marca 2010 v zložení: Kateřina 
Javorská (SR), Steve Lichtag (ČR), William Parks (USA) a František Palonder (SR), 
vybrala 56 filmov z 20 krajín, ktoré bude posudzovať medzinárodná filmová porota. Z 
nich je 12 filmov slovenskej produkcie, po 7 filmov z ČR a Nemecka, 4 filmy zo 
Španielska, po 3 filmy z Iránu, Japonska a Francúzska, po 2 filmy z Nórska, Dánska, 
Talianska, VB a po jednom filme z Číny, Austrálie, Rakúska, Srbska, Taiwanu, 
Estónska, Chorvátska, Portugalska a Grécka. Najviac vybraných filmov súťaží v 
kategórii B – dokumentárne filmy (26), v kategórii D – voľná tvorba a filmy pre deti 
a mládež je to 11 filmov. Kategória A – spravodajské a publicistické programy, ma-
gazíny a filmy 9 filmov, kategória C – vzdelávacie a náučné videoprogramy a filmy 
6 filmov. V kategórii amatérskych filmov súťažia 4 filmy (slovenské). Detská porota 
bude vyberať z desiatich filmov. 

• Najdlhší z prihlásených filmov je nemecký film Banány (90 min.), o minútu menej 
má ďalší nemecký film Krv ruže (89 min.), ktorý sa uchádza o ocenenia v hlavnej 
súťaži. Autorom najkratších prihlásených filmov, spotov, je Rudolf Pado (SR). Sú to 
filmy Sú to len čísla?, Voda a Svet sa mení. Najkratším filmom pred medzinárod-
nou porotou bude chorvátsky film Zabitá (5 min.). Najviac filmov v tomto roku do 
Envirofilmu prihlásil slovenský autor Rudolf Pado (8).

• Do medzinárodnej filmovej poroty zasadnú: David Barna (USA), Kateřina Javorská 
(Slovensko), František Palonder (Slovensko), Yossi Weissler (Izrael) a tradične aj 
Ferenc Varga (Maďarsko). 

• Pätnásty ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže Zelený 
svet, ktorá je súčasťou Envirofilmu od jeho druhého ročníka sa niesol v znamení 
témy Hlavné mesto biodiverzity. Téma poskytla dostatok priestoru pre umelecké 
vyjadrenie všetkých vekových kategórií. V tomto roku sa do súťaže Zelený svet 
zapojilo 322 škôl, prišlo 2 583 prác od 2 389 autorov, ktorí pracovali pod vede-
ním 466 pedagógov z rôznych typov škôl. Už tradične najsilenejšie bola zastúpená 
kategória kresba, maľba, grafika a kombinované techniky, do ktorej sa zapojili ma-
terské školy (595), základné školy (897), základné umelecké školy (591) a špeci-
álne školy (220). Do súťaže sa zapojili aj deti z Litvy, Poľska a Srbska. Prihlásené 
práce hodnotila odborná porota v zložení František Tomík, Sylvia Havelková, Zuzana 
Homolová-Baloghová a Ladislav Vojtuš. Okrem Hlavnej ceny Zeleného sveta a cien 
v jednotlivých kategóriách porota udelila aj Cenu environmentálnej nadácie CH. B. 
Parksovej, Mimoriadnu cenu poroty za kolektívnu prácu v Medzinárodnom roku bi-
odiverzity, Cenu poroty za grafiku, Cenu poroty za alternatívnu grafiku a Cenu rádia 
Regina. Všetky ocenené a ďalšie zaujímavé práce budú vystavené na výstave v 
Múzeu SNP v Banskej Bystrici počas Envirofilmu 2010 a až do konca mája. Časť 
prác pôjde na výstavu do Bruselu. Pokračovanie na s. 5
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