MFF Agrofilm 2015
Agrofilm dozrel
Agrofilm je jedinečný festival, ktorý minimálne v okolitom európskom priestore nemá
obdobu. Výnimočný je svojím tematickým zameraním ale aj väzbami na divákov a celý
región. Je venovaný poľnohospodárstvu, potravinárstvu, výžive obyvateľstva, problematike
vidieka a životu jeho obyvateľstva, ochrane prírodných zdrojov a zvyšovaniu kvality života
ľudí.
Agrofilm dozrel a po svojom jubilejnom 30. ročníku začal tento rok štvrté desaťročie svojej
existencie. Po výraznej obnove pred dvoma rokmi organizátori chcú zachovať trend trvalej
expanzie medzi svojich divákov.
Organizátorom festivalu je Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra v Lužiankach, ktorý je
súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra. Uskutoční sa ako
tradične na prelome septembra a októbra, konkrétne v dňoch 28. 9. 2015 až 2.10.2015.
Ochutnajte náš festival
V nastúpenom trende z minulých ročníkov chystáme festivalové podujatia okrem NPPC VÚŽV Nitra v Lužiankach opäť aj v obidvoch nitrianskych univerzitách - Slovenskej
poľnohospodárskej univerzite a Univerzite Konštantína Filozofa, taktiež aj v známom
obchodnom centre v Nitre. Už vlani sa do MFF zapojila aj Technická univerzita vo Zvolene,
kde sa dokumenty tešili veľkému diváckemu záujmu zo strany študentov aj pedagógov.
Festival si všimli aj ďalšie inštitúcie a subjekty a tak predpokladáme, že sa naše filmy
vyberú ešte za širším publikom. Súčasťou nového festivalového trendu sú interaktívne
podujatia čo znamená, že premietanie filmov je doplnené prednáškami, diskusiami, ale
napríklad pri téme potravín aj výdatnými a obľúbenými ochutnávkami.
Diskusné fórum
K vrcholom festivalu patrí diskusia pri premietaných filmoch. Obvykle v stredu sa pri
premietaní filmov strenú hrdinovia dokumentov, filmári a odborné publikum. Tento krát
to bude na tému farmové chovy divej zveri. Odborným garantom podujatia bude doc. Ing.
Jaroslav Slamečka, CSc., riaditeľ NPPC – VÚŽV Nitra, čo dáva záruku vysokej odbornej
úrovne. Hovoriť budeme o farmových chovoch divých prepelíc, zajacov, či raticovej zveri.
Ide o veľmi atraktívnu tému a dúfame, že na diskusné fórum získame zaujímavé filmy a
očakávame aj veľký záujem divákov a diskutérov.
Hlavná súťaž
Výberovú komisiu čaká počas leta opäť náročná úloha pozrieť si prihlásené filmy
a zhodnotiť, ktoré z nich spĺňajú štatút festivalu tak, aby postúpili do hlavnej súťaže. V nej
bude filmy hodnotiť medzinárodná porota, do ktorej opäť pozveme filmárov aj odborných
výskumných pracovníkov z Nemecka, Maďarska, Česka a Slovenska.
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