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Medzinárodné environmentálne podujatia

Partneri festivalu
V Banskej Štiavnici sa v rámci Envirofilmu 2011 okrem iného uskutoční aj 

Festival kumštu, remesla a zábavy a exkurzia na Kysihýbel. Kremnica zas privíta 
známeho a obľúbeného herca Milana Kňažka a spoločne si zaspomínajú pri filme z 
roku 1971 Nevesta hôľ z archívu Slovenského filmového ústavu. Ten je dlhoročným 
spoluorganizátorom festivalu Envirofilm, každý rok poskytuje výnimočné archívne 
snímky do nesúťažných prehliadok viažucich sa k téme festivalu pre deti i dospe-
lých. Festival by sa však nevypracoval do dnešnej podoby a záujmu domácej a za-
hraničnej verejnosti bez ďalších partnerov, akými sú Únia slovenských televíznych 
tvorcov, Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, Slovenský olympijský 
výbor, Štátna ochrana prírody SR, Mestské lesy Banská Bystrica, taktiež bez obe-
tavých a zanietených pracovníkov Banskobystrického samosprávneho kraja, miest 
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Krupina a Zvolen. Študentom vo 
Zvolene, ale aj širokej verejnosti pripravuje festivalový program Technická univerzi-
ta a Filmový klub. V mene celého kolektívu Festivalového výboru im ďakujem. 

Poďakovať treba aj všetkým reklamným partnerom a darcom, ktorých finan-
čná pomoc výrazne pomohla ku skvalitneniu 17. ročníka festivalu v dnešnej dobe 

úsporných opatrení. O to viac si to ceníme. Patria k nim Nadácia ZSNP a Slovalco, 
SITA Slovensko, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Slovenská autobuso-
vá doprava Zvolen, a. s., Hadvičák expres servis, s. r. o.,  Železiarne Podbrezová, 
a. s., Kosit, a. s., Envigeo, a. s., Bratislavská papierenská spoločnosť, s. r. o., 
Stredoslovenská energetika, Elektro Recycling, s. r. o., Vydavateľstvo Ikar, a. s., CK 
Aquamarin, Mijas, s. r. o., Europa SC. 

To najlepšie z Envirofilmu
Na záver mi zostáva už len vás pozvať na toto veľkolepé environmentálne podu-

jatie rezortu životného prostredia do jedného z piatich miest – Banská Bystrica, 
Banská Štiavnica, Kremnica, Krupina a Zvolen. A čo nestihnete vidieť v týždni od 
16. do 21. mája, nájdete v pofestivalových prehliadkach filmových dokumentov v 
mestách SR pod názvom To najlepšie z Envirofilmu.  

Prajem vám, aby ste počas celého Envirofilmu strávili čas príjemne a užitočne 
medzi priateľmi, známymi i spolupracovníkmi a s našimi festivalovými hosťami, s 
ktorými sa možno vidíte vždy len raz za rok práve na Envirofilme. 

Dagmar Rajčanová
manažérka festivalu

Medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti mládeže 
Zelený svet sprevádza festival Envirofilm už 16 rokov 
(od druhého ročníka festivalu). Aj tento, XVI. ročník sú-
ťaže, sa koná pod patronátom Slovenskej komisie pre 
UNESCO, Európskej environmentálnej agentúry a v spo-
lupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku 
a nesie sa v znamení témy Lesy pre vodu a mokrade.

Celkom 147 škôl zo Slovenska prihlásilo do súťaže 
1 024 prác. Z toho 921 prác do kategórie kresba, maľba, 
grafika a kombinované techniky, 98 do kategórie čierno-
biela a farebná fotografia a 5 do kategórie animované 
filmy. Školy zo zahraničia poslali 76 prác (Bielorusko, 

Zelený svet 2011 
Bociany, žabky, mokrade, zvieratká z lesa...

Porota mala ťažkú úlohu aj v tomto ročníku

Leo Redlinger, 6 rokov: Vtáčiky

Srbsko, Poľsko, Česká republika, Čína, Rumunsko, 
Lotyšsko). Celkove v tohtoročnom Zelenom svete 
939 autorov (72 zo zahraničia) súťaží s 1 100 vý-
tvarnými prácami. 

V piatok 1. apríla 2011 sa v SAŽP v Banskej 
Bystrici stretla porota Zeleného sveta 2011. 
Pracovala v zložení Ladislav Vojtuš, Tomáš Čepek 
a Leo Redlinger a zhodnotila všetky prihlásené 
práce. Porota navrhla udeliť 8 cien v kategórii 
kresba, maľba, grafika a kombinovaná technika, 
jednu cenu v kategórii animovaný film a dve ceny 
v kategórii čierno-biela a farebná fotografia. Ďalej 

navrhla udeliť hlavnú cenu Zeleného sveta 2011, ktorú 
venuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ako 
aj cenu poroty, cenu za grafiku, cenu pre najlepšiu prá-
cu zo zahraničnej kolekcie súťažných prác a ďalšie dve 
ceny, ktoré venujú Európska environmentálna agentúra 
v Kodani a Rádio Regina.

Na slávnostnom vyhodnotení Zeleného sveta 2011, 
ktoré sa už tradične koná v prvý festivalový deň 
(16. mája), si ocenenia prevezme 16 autorov – jednotliv-
cov a dva autorské kolektívy. Tam sa aj dozvieme mená 
ocenených autorov. Výstava (nielen) víťazných prác 
Zeleného sveta 2011 bude ozdobou aj tohtoročného 
festivalu Envirofilm. 

Anna Gudzová
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