
postupov pri ich riešení. Festival nielenže každoročne 

prináša nové filmy a dokumenty, ale je výnimočný aj 

vďaka stretnutiam a diskusiám s filmovými tvorcami, 

environmentalistami, ochrancami a milovníkmi prírody. 

Popularita Envirofilmu z roka na rok rastie a už pred 

viacerými rokmi prekročila hranice priestoru Európskej 

únie. O jeho pozícii na svetovej scéne environmentál-

nej kultúry vypovedá festivalová štatistika. Do osem-

nástich ročníkov festivalu filmári zo 61 krajín celého 

sveta zaslali spolu 1 978 filmov. Festival ponúka 

návštevníkom cenné porovnanie schopností našich aj 

zahraničných autorov filmov, ktorí sa vo svojej tvorbe 

zameriavajú na problematiku životného prostredia, prí-

rodného aj kultúrneho dedičstva. Envirofilm spolu so 

sprievodným odborným programom sa tak radí medzi 

najvýznamnejšie spoločenské a odborné podujatia 

organizované v Slovenskej republike; v rámci environ-

mentálnej kultúry určite najdôležitejšie. 

Rozšírila sa aj sieť miest, ktoré sa k nemu hlásia 

a prevzali jeho organizovanie. K Banskej Bystrici, 

Zvolenu, Banskej Štiavnici, Kremnici a Krupine  sa v 

roku 2012 po prvýkrát pridali aj mestá Poltár, Skalica 

a Košice. Stanú sa tak dejiskom Medzinárodného fes-

tivalu filmov o životnom prostredí Envirofilm 2012, 

miestom stretnutia filmárov, odborníkov a širokej verej-

nosti. Miestom stretnutia ľudí, ktorým osud našej pla-

néty nie je ľahostajný. Ľudí šíriacich environmentálnu 

osvetu, ale aj ľudí, ktorí si osvoja zásady starostlivosti 

o životné prostredie a budú ich šíriť ďalej. 

Peter Žiga
minister životného prostredia Slovenskej republiky
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Slovo na úvod

Medzinárodný festival filmov o životnom prostredí 

Envirofilm v tomto roku nadobudol vek dospelosti – 18 

rokov.  Do jeho rodného listu sa zapísal rok 1995, keď 

po prvý raz toto medzinárodné podujatie zorganizovala 

Slovenská agentúra životného prostredia pod gesciou 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republi-

ky pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 

(5. jún). Envirofilm sa za obdobie svojej existencie 

zaradil medzi významné aktivity svetovej kultúry so 

zameraním na starostlivosť o životné prostredie a jeho 

aktuálnosť a opodstatnenosť neustále stúpa, najmä v 

súvislosti s potrebami riešenia narastajúcich environ-

mentálnych problémov v Európe a vo svete. 

Už 18 rokov sa na festivale otvárajú otázky súvisia-

ce s ďalšou perspektívou našej pestrofarebnej životo-

darnej planéty a je našou povinnosťou až  poslaním 

pre budúce generácie, aby sme sa nimi zaoberali.  

Množstvo domácich a zahraničných autorov filmov 

rôzneho zamerania prichádza na festival so spoločným 

Envirofilm 2012 už v ôsmich 
festivalových mestách

zámerom ukázať divákovi krásy prírody, ale zároveň 

aj upozorniť na nebezpečenstvá vyplývajúce z neroz-

vážneho a koristníckeho vzťahu človeka k životnému 

prostrediu, ktoré môže skončiť nepriaznivou trvalou 

zmenou jeho životných podmienok a vyčerpaním ne-

obnoviteľných prírodných zdrojov.   

Nepochybne k najdôležitejším nástrojom  na rie-

šenie problémov životného prostredia  patrí environ-

mentálna výchova. Ide pritom o základný a najlacnejší 

spôsob predchádzania škodám na životnom prostre-

dí. Environmentálne uvedomelý človek sa totiž snaží 

zredukovať znečisťovanie životného prostredia na 

minimum a vylúčiť jeho poškodzovanie až ničenie, 

ktoré likviduje podmienky pre jeho život a enormne 

zvyšuje náklady na eliminovanie negatívnych javov a 

ich dôsledkov. Dochádza k úplnému prepojeniu envi-

ronmentalistiky s ekonomikou a s riešením sociálnych 

a zdravotných problémov už 7 miliárd ľudí na Zemi. 

Tieto skutočnosti vedú k rozvinutiu celého radu akti-

vít, iniciatív a vzdelávacích programov zameraných na 

zvyšovanie ich environmentálneho vedomia. Jedným 

z nich je aj náš festival Envirofilm. Rezort životného 

prostredia vytvoril týmto podujatím jedinečnú príleži-

tosť  na propagáciu svojich cieľov a stratégií v ochrane 

a tvorbe životného prostredia. 

Film je médium, ktoré stále zaujíma dôležité miesto 

v environmentálnej výchove a vzdelávaní. Ponúka di-

vákom množstvo informácií, ale môže im poskytnúť aj 

silný emocionálny zážitok a vplývať na ich hodnotovú 

orientáciu. Stáva sa veľmi efektívnym prostriedkom for-

movania environmentálneho vedomia hlavne mládeže. 

Aj keď posolstvo mnohých  filmových dokumentov je 

varovným upozornením na existujúce globálne envi-

ronmentálne problémy, väčšina z nich predstavuje aj 

inšpiráciu na hľadanie optimálnych environmentálnych 
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