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V Lužiankach, 03.10.2014

Víťazi MFF Agrofilm si dnes prevzali ceny
Na jubilejnom tridsiatom Medzinárodnom filmovom festivale Agrofilm 2014 dnes oceňovali
najlepších tvorcov dokumentárnych filmov venovaných poľnohospodárstvu, potravinárstvu a
kvalite životného prostredia.
Medzinárodná porota udelila 18 cien, 22 filmom z 11 krajín sveta. Hlavnú cenu Agrofilmu
2014 získal čínsky film „Klimatická zmena a potravinová bezpečnosť“. Tradične najväčšie
zastúpenie filmov na festivale aj v samotnej súťaži bolo zo Slovenska, Nemecka a Českej
republiky. Zaujímavým spestrením boli dokumenty prihlásené z Kanady, Iránu či Srí Lanky.
Kvalitne spracované a vysoko odborne prínosné boli už tradične filmy z Nemecka a Číny.
Počas záverečného ceremoniálu na NPPC v Lužiankach pri Nitre si mohli prítomní hostia
pozrieť film z belgickej produkcie „Apiterapia“, ktorý patril do ocenenej séria spolu
s filmami Probiotiká a Biomimetika a získal Cenu za réžiu.
Cenu za najlepší slovenský film si odniesol dokument „Zomierajú postojačky“ venovaný
alarmujúcemu stavu našich smrečín po veterných a lykožrútových kalamitách. Výnimočný
bol vysokou filmárskou kvalitou, silnými emóciami ale aj hlbokým odborným pohľadom.
Tvorcovia tohto filmu si okrem tradičnej umeleckej ceny prevzali aj živú odmenu prasiatko
mangalice “Kvička“.
Cena rektora Technickej univerzity vo Zvolene patrí filmu z produkcie Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Vieme čo jeme“, ktorý prezentoval slovenské
potraviny a Značku kvality SK.
Odborníkov z usporiadateľského Výskumného ústavu živočíšnej výroby potešilo ocenenie
čínskeho filmu „Kúzlo reprodukcie“, ktorý dostal Cenu prezidenta Agrofilmu.
Cenu zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností získala Farmárska
revue z produkcie banskobystrického štúdia RTVS.
Aktuálne k téme Medzinárodného roka rodinného farmárčenia vyhláseného FAO pre rok
2014 boli na festival prihlásené a tiež ocenené Cenou medzinárodnej poroty aj tri filmy
„Vízia mladého farmára“ z medzinárodného slovensko-srbsko-švajčiarskeho projektu.
Počas festivalového týždňa sa na piatich miestach v Nitre a Zvolene premietalo pre odborné aj
laické publikum spolu 138-krát. Kompletný zoznam ocenených filmov nájdete v prílohe
tlačovej správy a na stránke www.agrofilm.sk.

