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už v ôsmich slovenských mestách

Do uzávierky Enviromagazínu organizátori festivalu prijali 171 prihlášok filmov 
od autorov z 26 krajín sveta. Tento počet filmov a krajín ešte teda nie je definitív-
ny, už teraz je však isté, že počet filmov v súťaži bude tohto roku rekordný a pre-
koná roky 2008 a 2010, kedy súťažilo 165 filmov. Výberová komisia bude mať 
z čoho vyberať a priaznivci festivalu Envirofilm sa môžu tešiť na pestrú paletu 
filmov dokumentujúcich život na našej planéte a vzťah človeka k prírode. 

Prehliadky vybraných súťažných filmov 
budú počas festivalového týždňa už tra-
dične vo všetkých festivalových mestách. 
V programe nebudú chýbať ani nesúťažné 
filmové predstavenia, premietanie filmov 
pre školy, zaujímavý a pestrý bude aj sprie-
vodný program festivalu. Do festivalového 
diania sa tento rok po prvý raz zapoja aj 
kiná KZP (Kultúrne zariadenia Petržalky, 
Bratislava) – počas festivalového týždňa 
uvedú cykly filmov ocenených na minulo-
ročnom Envirofilme ako aj vybraných sú-
ťažných filmov z tohto ročníka. 

Témou detskej výtvarnej súťaže Zelený 
svet, ktorá sprevádza festival už sedem-
násty rok, je Moja stopa na tejto planéte. 

Medzinárodný festival filmov o životnom 
prostredí ENVIROFILM vznikol v roku 1995 
a koná sa každoročne v máji. Centrom fes-
tivalového diania je Banská Bystrica. 

Minulý rok na festivale súťažilo 156 fil-
mov z 33 krajín sveta; 33 filmov prihlásili 
slovenskí autori. Spolu do uplynulých se-
demnástich ročníkov festivalu filmári z ce-
lého sveta zaslali viac ako 1 800 filmov. 

Hlavná cena Envirofilmu tri  razy puto-
vala do Indie (1999 – Vôľa obetovať sa, 
2002 – Sloboda...! a 2006 – Dáždnik), dva 
razy do Dánska (1997 – Páchnuci hrniec 
s rybami, 2007 – Ničiaca dohoda) a dva 
razy zostala doma, na Slovensku (2000 
– Arktické topenie ľadovcov zväčšuje 
hladinu vody v moriach, 2001 – Tajomné 
Mamberamo). Po jednom raze hlavnú cenu 
získali Španielsko (1995 – Bocian biely), 
Švédsko (1996 – Sofrosyne), Holandsko 
(1998 – Vojna mravcov), Poľsko (2003 
– Zobákom a pazúrom), Česká republika 
(2004 – Myslenie vody), Maďarsko (2005 
– Nové Eldorádo), Švajčiarsko (2008 – 
Greina), Nemecko (2009 – Eko-zločiny), 
Veľká Británia (2010 – Architekt odpadu) 
a Austrália (2011 – Ostrov tučniakov).

Vyhlasovateľom festivalu je Ministerstvo 
životného prostredia SR, organizátorom 
Slovenská agentúra životného prostredia a 
Envirofilm, n. o. Viac na www.envirofilm.sk

Európskej únii záleží na tom, ako žijeme

To je názov projektu, ktorý v spolupráci s Európskou komisiou, Informačnou 
kanceláriou Európskeho parlamentu, ako aj v spolupráci s 30 okresnými mesta-
mi a mnohými neziskovými organizáciami na Slovensku, organizuje Ministerstvo 
zahraničných vecí SR.

Projekt, ktorý sa na Slovensku realizuje od marca do mája 2012, prezentuje 
postoj Európskej únie k životnému prostrediu a je prioritne zameraný na ochranu 
a zlepšenie kvality životného prostredia a starostlivé, rozumné zaobchádzanie s 
prírodnými zdrojmi. Je určený predovšetkým obyvateľom okresných miest a obcí, 
žiakom základných škôl, študentom stredných škôl, predstaviteľom miestnej a 

regionálnej samosprávy a, samozrejme, 
miestnym mimovládnym organizáciám. 
Cieľom realizátorov projektu je prostred-
níctvom aktivít a informačnej kampane v 
30 okresných mestách zvýšiť povedomie 
občanov Slovenska o environmentálnej 
politike EÚ, a to napríklad výsadbou strom-
čekov, rozdávaním úsporných žiaroviek, 
prednáškami o súčasnom stave našej 
planéty pre deti aj dospelých, premietaním 
filmov s environmentálnou tematikou, súťa-
žami, hrami a ďalšími aktivitami. To všetko 
interaktívnou a hravou formou a pre všetky 
vekové skupiny. Motiváciou pre deti aj do-
spelých bude nesporne aj  množstvo zaují-
mavých „ekocien“. 

K dispozícii bude aj interaktívny webo-
vý portál (www.ekoslovensko.eu), ktorý 
bude ponúkať hry, súťaže, zaujímavé 
informácie, pokusy, programy v jednotli-
vých mestách, fotogalérie, trh nápadov a 
mnoho iných sekcií. 

Projekt štartuje 15. marca 2012 v Zlatých 
Moravciach a končí 15. mája 2012 v Kremnici, kto-
rá je jedným z ôsmich festivalových miest 
Medzinárodného festivalu filmov o životnom 
prostredí ENVIROFILM 2012. Ďalšími festi-
valovým mestami, v ktorých sa projekt na 
svojom „ekoturné“ zastaví, sú Skalica (30. 
marec), Poltár (14. apríl) a Banská Štiavnica 
(20. apríl). Festival Envirofilm, ktorý organi-
zuje Slovenská agentúra životného prostre-
dia, podporuje tento projekt EÚ. Myšlienky a 
poslanie festivalu sú zhodné s myšlienkami 
a poslaním projektu. 

EÚ má jedny z najprísnejších environ-
mentálnych noriem na svete. V súčasnosti 
medzi hlavné priority patrí ochrana klímy, 
zachovanie biodiverzity, obmedzenie zdra-
votných problémov súvisiacich so znečis-
tením prostredia a zodpovednejšie využí-
vanie prírodných zdrojov. Legislatíva EÚ 
v oblasti životného prostredia pozostáva 
z vyše 350 právnych dokumentov, týka-
júcich sa  najmä ovzdušia, vody, odpadu, 
ochrany prírody, kontroly priemyselného 
znečistenia a rizík, chemických látok a 
geneticky modifikovaných organizmov 
(GMO) a jadrovej bezpečnosti.

(AG) 

Envirofilm 2008 – Tradičnou súčasťou festivalu sú podujatia pre deti a mládež...

Envirofilm 2011 – Tatko Príroda – maskot festivalu

Záber z austrálskeho filmu Ostrov tučniakov (réžia Simon Target), ktorý na minuloroč-
nom Envirofilme získal Hlavnú cenu

Environmentálne riziká sú leitmotívom Medzinárodného festivalu filmov o životnom 
prostredí Envirofilm, ktorého 18. ročník sa uskutoční 14. – 19. mája 2012 v ôsmich 
slovenských mestách. K festivalovým mestám Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, 
Kremnica a Krupina sa tento rok oficiálne pridali mestá Poltár, Skalica a Košice. 




