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Pozvánka na 34. ročník medzinárodného filmového festivalu AGROFILM 
 
Vážení producenti, filmári, odborníci z oblasti pôdohospodárstva, výskumníci, pedagógovia, zástupcovia 
médií, priaznivci filmového festivalu Agrofilm! 
 
Dovoľujem si Vás informovať, že 34. ročník medzinárodného filmového festivalu AGROFILM sa uskutoční 
1.10. 2018 – 6.10. 2018.  Festival sa už tradične koná v Nitre, k miestam festivalových projekcií sa postupne 
pridali Zvolen, Košice, Bratislava aj Brezno. 
 
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.  
 
Zmenená dramaturgia festivalu v predchádzajúcich 5 ročníkoch sa ukázala byť úspešnou. 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. Vlaňajší 33. ročník 
navštívilo viac ako 10 tisíc divákov. Na odborných podujatiach sa zúčastnilo viac ako 200 zástupcov firiem 
a farmárov pôsobiacich v agrosektore, potravinárstve. Významnú časť festivalového publika  tvorí mladá 
generácia – študenti stredných škôl poľnohospodárskeho, veterinárneho a potravinárskeho zamerania, 
študenti univerzít zameraných na pôdohospodárske a prírodné vedy, agrosektor, lesníctvo, študenti 
manažmentu a ekonómie. Tohtoročný 34. ročník bude  v uvedených aktivitách pokračovať. Nevynecháme 
tradičné festivalové kultúrne podujatia akými je výstava umeleckých diel. Na vlaňajší jubilejný 33. ročník 
MFF Agrofilm 2017 sa prihlásilo 113 filmov z 23  krajín. Sprievodným odborným podujatím festivalu bude  
v roku 2018 Diskusné fórum venované farmárskym potravinám, možnostiam ich  predaja, spojené 
s premietaním filmov a vystúpeniami odborníkov. Súčasťou festivalu bude i tradičná výstava umeleckých 
diel v rámci cyklu „Stretnutie vedy a umenia. 
 
Garantom festivalu je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Festival organizuje Národné 
poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra. 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. 
 
Verím, 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. Aby 
sme priblížili festival mladým ešte viac, opäť bude prezentovaný aj na sociálnych sieťach. 
 
Teším sa na spoluprácu a stretnutie na 34. ročníku festivalu Agrofilm. 
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