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V Nitre a v ďalších 4 mestách na Slovensku sa od 1.10. 2018 do 6.10.2018 konal 34. ročník
Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm. Tento jedinečný sviatok poľnohospodárov bol
opäť plný filmových dokumentov, chutí a zážitkov.

TEMATICKÉ ZAMERANIE FESTIVALU
Agrofilm prináša tematiku poľnohospodárstva, potravinárstva, ochrany prírodných zdrojov
a života na vidieku. Každoročnou ambíciou organizátora festivalu Národného
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra je audiovizuálnou a zážitkovou formou osloviť
verejnosť aj odborné publikum najnovšími poznatkami vedy, výskumu v tých oblastiach, ktoré
podstatne ovplyvňujú kvalitu nášho života a naše zdravie. Garantom festivalu je Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Agrofilm vznikol ako spoločný projekt českých filmárov a slovenských výskumníkov. 34. ročník bol
preto výnimočný aj tým, že sa konal v období osláv stého výročia vzniku Československa.
AMBASÁDOR FESTIVALU
Ambasádorom festivalu je olympijský víťaz Matej Tóth.

PREMIETACIE MIESTA/MESTÁ FESTIVALU

NÁRODNÉ POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE CENTRUM V LUŽIANKACH
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE
UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
SYNAGÓGA V BREZNE
Významným partnerom festivalu je aj MULTIKINO MLYNY CINEMAS V NITRE, ktoré poskytlo
najmodernejšie kinosály. Zážitky z úžasných dokumentov si tak mohli diváci vychutnávať
v absolútnom pohodlí a v najvyššej filmovej kvalite.

FILMY Z KRAJÍN:
Austrália
Belgicko
Bulharsko
Kanada
Česká republika
Francúzsko
Gruzínsko
Holandsko
Chorvátsko
Irán
Kirgizsko
Lotyšsko
Maďarsko
Nemecko
Kongo
Mongolsko
Poľsko
Rakúsko
Rumunsko
Rusko
Slovensko
Taliansko
Veľká Británia
Nepál
Spojené štáty americké

ZASTÚPENIE KRAJÍN NA 34. ROČNÍKU MFF AGROFILM
Tvorcovia prihlásili na Agrofilm 91 filmov, z 24 krajín, zo všetkých
piatich obývaných kontinentov. Tradične najviac boli zastúpené
filmy z Česka, Slovenska a Nemecka, ale tento rok prispeli aj filmári
z USA, Austrálie, Veľkej Británie, Ruska, Kirgizska, Iránu, Nepálu,
Konga či Mongolska.

PARTNERSKÉ UNIVERZITY FESTIVALU

SPRIEVODNÉ PODUJATIA FESTIVALU
Aj tento ročník boli sprievodnými aktivitami festivalu okrem stoviek filmových projekcii na 9-tich
miestach aj odborné podujatia, prednášky, diskusie, propagácia a ochutnávky kvalitných potravín
a vernisáž výstavy obrazov. Na Diskusnom fóre boli témou číslo jedna farmárske potraviny
a možnosti ich produkcie a predaja na domácom slovenskom trhu. Predstavili sa na ňom úspešní
malí i veľkí domáci producenti.

OCENENÉ FILMY 34. ROČNÍKA FESTIVALU
Z prihlásených 91 filmov postúpilo 30 pred medzinárodnú
porotou do hlavnej súťaže. 16 propagačných filmov hodnotila
národná porota. Spolu bolo udelených 14 cien.

OCENENÉ FILMY:
Zdravšia krajina/Česko
Dobre živení/Holandsko

Hlavnú cenu festivalu Agrofilm 2018 získal český film
„Zdravější krajina“ od režiséra Ivana Stříteského, ktorý si
mimochodom odniesol najvyššie ocenenie aj minulý rok.
Dokument nás zaviedol na miesta, kde sa dokázali dohodnúť
poľnohospodári s prírodovedcami a ochrancami prírody tak,
aby neutrpela ani produkcia plodín, ani kvalita krajiny. Na ich
podporu vznikla AEKO - agroenvironmentálno-klimatické
opatrenie Ministerstva zemědělství ČR.

Zlaté gény/Rakúsko
Záhradník/Lotyšsko
Bratislava, mesto uprostred
prírody/Slovensko
Magické hlbiny-rybníky
a priehrady II./Česko
Hrdza sójová - životný cyklus
Phakopsory pachyrhizi/Nemecko
Olivové slzy/Taliansko
Cor a Henk-rybári
z Oosterscheldu/Holandsko
Barbecue/Austrália
Krajina kamenných veží/Česko
Farmárske bravčové/Slovensko
Mlieko prémiovej kvality/Slovensko
Relácia Halali - Borievka/Slovensko
Naša májová bryndza/Slovensko

AGROFILM V ČÍSLACH

8000 divákov

263 projekcií
91 prihlásených filmov
24 krajín
9 premietacích miest
6 premietacích dní
5 univerzít

www.agrofilm.sk
facebook/agrofilm

AGROFILM 2018 SA VYDARIL
Návštevníci festivalu videli, ochutnali, poučili sa a tak s nami oslávili sviatok filmového umenia
a vedy.
Bohatá ponuka 34. ročníka Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm vyvrcholila 5.10.2018
o 10.00 hodine slávnostným udeľovaním cien v kinosále Multikina Mlyny Cinemas v Nitre. Medzi
vzácnymi hosťami nechýbal ani olympijský víťaz Matej Tóth, ambasádor festivalu.
Počas festivalového týždňa si mohli diváci pozrieť v Nitre, Bratislave, Zvolene, Brezne, Košiciach
a Lužiankach 263 projekcií filmov. Mohli sa zúčastniť užitočných diskusií, na ochutnávkach,
navštíviť vernisáž známej výtvarníčky Marty Horníkovej, získať informácie o aktuálnych trendoch
v rezorte poľnohospodárstva, ktoré sa priamo dotýka farmárov, potravinárov, ekológov, lesníkov,
obchodníkov a všetkých spotrebiteľov.
Odborná diskusia v stredu 3.10.2018 na tému Farmárske potraviny na slovenský stôl nám ukázala,
kde sú najväčšie prekážky a problémy farmárov, ale aj príležitosti ako dodať na stôl čerstvé
regionálne potraviny. Zistili sme, že sa to dá, len treba chcieť.
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