
 
 
Pozvánka na 30. ročník medzinárodného filmového festivalu AGROFILM 
 
Vážení producenti, filmári, odborníci z oblasti pôdohospodárstva, výskumníci, pedagógovia, 
zástupcovia médií, priaznivci filmového festivalu Agrofilm! 
 
Dovoľujeme si Vás informovať, že jubilejný 30. ročník medzinárodného filmového festivalu 
AGROFILM sa uskutoční  29.9. 2014  až  3.10. 2014. Festival sa už tradične koná v Nitre, 
tento rok k miestam konania festivalových podujatí pribudne i Zvolen. 
  
AGROFILM je festival filmov a videoprogramov s prioritnou tematikou poľnohospodárstva a rozvoja 
vidieka. Cieľom festivalu je oboznamovať verejnosť s najnovšími poznatkami v oblasti 
poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, problematiky vidieka a života jeho 
obyvateľstva, ochrany  prírodných zdrojov a zvyšovania kvality života ľudí. Filmy festivalu poukazujú 
na  problémy a snažia sa  prinášať dobré príklady, inovačné riešenia, propagujú výsledky výskumu.  
 
V minulom roku sme zmenili dramaturgiu festivalu s cieľom priblížiť festival 
verejnosti. Odborné podujatia, premietanie pre študentov stredných škôl a univerzít 
spojené s odbornými prednáškami a diskusiami ako aj premietanie filmov spojené s 
propagáciou kvalitných potravín a prednáškami v priestoroch nákupného centra sa 
stretli s pozitívnym ohlasom verejnosti i médií. Návštevníci MFF Agrofilm 2013 videli 
152 filmov z 24 krajín. Jubilejný 30. ročník bude preto v uvedených aktivitách pokračovať. 
Nevynecháme tradičné festivalové kultúrne podujatia akými je výstava umeleckých diel.  
 
Agrofilm usporadúva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Festival 
organizuje Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, ktorý je od januára 2014 súčasťou Národného 
poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Partnermi festivalu sú mesto Nitra, Nitriansky 
samosprávny kraj, univerzity, Centrum vedecko-technických informácií SR, Organizácia pre výživu a 
poľnohospodárstvo a ďalšie medzinárodné a slovenské inštitúcie. 
 
Veríme, že aj tento rok Agrofilm zaradíte do Vášho pracovného kalendára. Festival je príležitosťou 
predstaviť vašu prácu verejnosti. Privítame snímky profesionálnych i začínajúcich filmárov. Aktuálne 
informácie o festivale, štatút festivalu vrátane prihlášky na festival nájdete na webovej stránke 
www.agrofilm.sk. Novinkou je aj to, že súčasný ročník sme priblížili mladým ešte viac a je aj na 
sociálnych sieťach. 
 
Tešíme sa na spoluprácu a stretnutie na 30. ročníku festivalu Agrofilm. 
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prezident Agrofilmu 2014 
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