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Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí Envirofilm nepochybne patrí k hod-
notným podujatiam rezortu životného prostredia, keďže jeho cieľom je prezentovať a 
následne oceniť filmy a programy, ktoré svojim obsahom a umeleckou úrovňou pomáhajú 
šíriť myšlienky ochrany životného prostredia. 

Problematika ochrany životného prostredia sa bytostne dotýka každého, podmieňuje 
život na Zemi v akejkoľvek forme a ovplyvňuje aj jeho kvalitu. Nahromadenie problémov 
v životnom prostredí v posledných desaťročiach nás vedie k stále väčšiemu uvedomeniu 
si potreby ich riešenia. Jedným z dôležitých nástrojov na riešenie problémov životného 
prostredia je nesporne zvyšovanie environmentálneho povedomia a environmentálna 
výchova. Aj preto Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská 
agentúra životného prostredia už po 17. krát pripravilo pôdu Medzinárodnému festivalu 
filmov o životnom prostredí Envirofilm 2011.

O význame a určite aj obľúbenosti festivalu okrem iného svedčí skutočnosť, že do 
sedemnástich ročníkov festivalu filmári z celého sveta zaslali spolu viac ako 1 800 fil-
mov. Dovoľte mi byť trochu faktografický: za 17 rokov existencie Envirofilmu festival 
prijal filmy z viac ako 60 krajín sveta zo všetkých svetadielov (okrem Antarktídy). 
Samozrejme, pravidelne sa na Envirofilme zúčastňujú slovenskí filmári, do súťaže 
prihlásili spolu viac ako 450 filmov. Viac ako 250 filmami sa prezentovalo Nemecko 

a vyše 130 filmami Česká republika. V histórii festivalu najviac filmov 
– 165 bolo prihlásených do 14. ročníka Envirofilmu (2008), najviac zú-
častnených krajín – 33 mal Envirofilm 2009. Rovnaký počet krajín sa 
v súťaži filmov prezentuje aj v tomto roku, filmári prihlásili do súťaže 
156 filmov. 

Počet divákov, návštevníkov a hostí festivalu možno dnes odhad-
núť na desaťtisíce. Za 17 rokov svojej existencie sa festival  presadil 
nielen na domácej pôde, ale aj v zahraničí. Profesionálnou úrovňou 
a kvalitou súťažných filmov sa zaradil medzi svetové špičky podujatí 
propagujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia. 

Z pôvodných dvoch miest – Banská Bystrica a Zvolen, sa Envirofilm 
počas svojej existencie rozrástol do piatich miest, postupne sa pripojila 
Banská Štiavnica, Kremnica a Krupina. Záujem stať sa súčasťou festi-
valu prejavili aj ďalšie slovenské mestá. Do festivalového diania sa v 
tomto roku zapojí aj Dolný Kubín, Poprad, Poltár a Púchov, kde sa v 
rámci festivalového týždňa budú premietať ocenené filmy z minulého 
roku, ale aj výber z tohtoročných súťažných filmov. 

Aj tento rok sa Envirofilm, ktorý je členom medzinárodnej aso-
ciácie environmentálnych festivalov Ecomove International, koná 
pod patronátom európskeho komisára pre životné prostredie Janeza 
Potočnika. 

Leitmotív lesov a mokradí sa odráža v mnohých súťažných aj nesúťažných filmoch a 
v sprievodných podujatiach. Envirofilm sa totiž nesie v znamení Medzinárodného roka le-
sov a 40. výročia Dohovoru o mokradiach. Aj malí a mladí autori detskej výtvarnej súťaže 
Zelený svet, ktorá sprevádza festival od jeho druhého ročníka, tvorili tento rok na tému 
Lesy pre vodu a mokrade. Na pripravovaný zákon o ochrane prírody, zonáciu TANAP-u 
či na počet a kvalitu chránených území na Slovensku je zameraná diskusia s ministrom 
životného prostredia SR Józsefom Nagyom a odborníkmi určená všetkým, ktorí sa o túto 
problematiku zaujímajú. 

Festival, už tradične, obohatí program významného slovenského dokumentaristu 
Pavla Barabáša a českého filmára Steve Lichtaga. Zaujímavý sprievodný program ponú-
ka všetkých päť festivalových miest.

Dovoľte mi na záver poďakovať sa všetkým kolegom, ktorí svojou prácou prispievajú 
k úspešnému priebehu celého podujatia. Návštevníkom želám veľa pekných zážitkov, no-
vých poznatkov a možno aj nových predsavzatí vo vzťahu k ochrane  prostredia, v ktorom 
žijeme... Envirofilmu želám širokú priazeň odbornej i laickej verejnosti. Som presvedčený, 
že svoju prítomnosť na tomto podujatí určite ani v tomto roku nebudú ľutovať.

Branislav Cimerman
riaditeľ festivalu Envirofilm 2011

Problematika životného prostredia sa 
bytostne dotýka každého z nás
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