
                                                                                         
  

Agrofilm vzdelával, zabával  a oceňoval
33. ročník Medzinárodného filmového   festivalu Agrofilm  2017  ponúka počas tohto   týždňa  v Nitre, 
Bratislave, Zvolene, Košiciach a Brezne spolu 325 projekcií zo  113-tich  prihlásených filmov. Popri tom 
množstvo  ochutnávok  poctivých  potravín,  veľa  ostrých  diskusií,  odborných  prednášok  a  umeleckých 
zážitkov.

Agrofilm oceňoval

Medzinárodná odborná porota  udelila 14  cien. 
Hlavnú cenu  festivalu získal český film  z produkcie SKYFILM Prostějov Geoderma – živý plášť planéty 
Zem,  kde sa ukázalo, že  pôda je ako pokožka matky Zeme. Jej ochrana, obnova a správne  využívanie je 
pre ľudí a zvieratá  viac ako dôležitá, má  totiž  existenčný význam. Sprievodcom dokumentu je pôdny 
biológ Ladislav Miko.   
Tejto problematike sa venovali  viacerí tvorcovia ocenených filmov.  Holandský režisér Joris van der  Kamp 
vo  filme   Farmári  pôdy, ktorý  získal  cenu  prezidenta  Agrofilmu,  predstavil  prostredníctvom  piatich 
farmárov  ich vlastnú cestu. Ukázali nám  ako sledovať, vylepšovať pôdu a pestovať tak zdravé potraviny 
bez toho, aby ničili krajinu. 
Iránska snímka  Zelená krajina priniesla nielen informácie ako kultivovať  poľnohospodársku pôdu po 
iránsko  –  irackej  vojne,  ale  aj  krásne  posolstvo  mieru.    Film  získal  cenu  predsedu  Nitrianskeho 
samosprávneho kraja. 
A opäť  poľnohospodárska  pôda a  čoraz  zložitejší   prístup  k  nej.  To bola  aj  téma oceneného britského 
koprodukčného filmu Pôda pre našu obživu, ktorý si odniesol cenu rektora  Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre. 

Porota tento rok ocenila aj  zaujímavé dokumentárne filmy maďarskej produkcie.   Film režiséra Józsefa 
Sáfránya  Pastorále je  krásnym predstavením pastierskeho života a  jeho vplyvu na životné prostredie  a 
prírodu.  Príbehy  pastierov  v  Panónskej  panve  sú  poeticky  popretkávané  pastierskymi  piesňami  v 
maďarskom,  rumunskom,  srbskom,  rusínskom  a  slovenskom  jazyku.   Film  získal  cenu  Univerzity 
Konštantína Filozofa v Nitre. 
Cenu ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR tento rok získal maďarský film Včelie pastviny, 
ktorý  sa zameral na zdroje peľu a nektáru pre tak vzácny a dôležitý hmyz ako je včela.  Pre jej záchranu  
musia poľnohospodári, lesníci, ochranári prírody a ľudia ako takí nadviazať  konštruktívny dialóg. 

Prvýkrát porota hodnotila videá, mediálne kampane a streamové televízie s agrotématikou v kategórii Nové 
média.  Centrum vedecko–technických informácií SR v spolupráci s RTVS  vytvorili sériu videí  Zdravé a 
chutné  mlieko,  Potravinárstvo,  Pôda,  Ekosystémy,  Environmentálne  záťaže,  ktoré  chcú 
prostredníctvom  repera  VEC  presvedčiť  mladých  ľudí,  že  veda  je  cool…..  Séria  získala  cenu  Zväzu 
poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR. 
Prehľad všetkých cien je zverejnený na www.agrofilm.sk.
  
Kto počas týždňa nemohol prísť na premietanie, môže si ho dosýta vychutnať ešte v sobotu  7.10.2017 v 
nákupno-zábavnom centre   Galéria  Mlyny v  Nitre.   Sprievodným podujatím budú farmárske  trhy plné 
úžasných chutí.  Už teraz sa tešíme na 34.ročník  Agrofilmu. Veríme, že opäť prinesie  nové témy, podnety a 
zážitky na nové miesta.

Nitra, 6.10.2017
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