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Medzinárodný filmový festival Agrofilm sa celý tento týždeň koná už po tridsiaty krát v Nitre. Za ten čas sa
festival postupne vypracoval na ojedinelé podujatie na svete, venované poľnohospodárstvu, potravinárstvu,
výžive obyvateľstva, problematike vidieka a životu jeho obyvateľov, ochrane prírodných zdrojov a zvyšovaniu
kvality života ľudí.
Festival v pondelok 29. septembra slávnostne otvoril minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ľubomír
Jahnátek. V otváracom príhovore uviedol: "Výnimočnosť toho festivalu potvrdzuje aj jeho zaradenie medzi
významné podujatia európskeho rozmeru zamerané na oblasť inovácií. Vysoká profesionalita a úroveň
organizátorov nemalou mierou prispieva k šíreniu poznatkov vedy, výskumu a vývoja do praxe v tematických
oblastiach festivalu. Osobne sa veľmi teším, že takouto pútavou a nenútenou formou sa môže šíriť myšlienka
osvety poľnohospodárstva ďalej, o to viac, ak je festival akceptovaný zo strany európskych štruktúr, ktorý
potvrdzuje medzinárodný kredit filmových tvorcov." Prezident Agrofilmu, generálny riaditeľ NPPC Štefan Mihina
pri slávnostnom otvorení ocenil prácu, vytrvalosť a aj inovatívnosť a kreativitu organizátorov pri príprave a
realizácii všetkých ročníkov festivalu. Poďakoval prof. Jánovi Plesníkovi za to, že sa o festival najviac pričinil a
veľa rokov ho viedol, ako aj ďalším predchádzajúcim prezidentom festivalu. "Prilákať každoročne viac ako 100
filmov svedčí o vysokej organizátorskej úrovni festivalu," uviedol prezident festivalu, prof. Mihina.
Vždy aktuálny a zaujímavý
Za obdobie od začiatku organizovania festivalu na ňom bolo prezentovaných takmer 4 000 filmov a databáza
víťazných filmov, ktoré tvorcovia poskytli organizátorom, dnes predstavuje takmer tisícku titulov. S postupom
času sa zmenila aj tematická štruktúra festivalu. Okrem stále frekventovanej problematiky podvýživy, hladu a
potravinovej dostatočnosti pre všetky oblasti a vrstvy obyvateľstva, sa čoraz viac zdôrazňuje význam
bezpečnosti a kvality potravín, neprodukčné funkcie pôdohospodárstva, ako je tvorba a ochrana prírodného a
životného prostredia, udržanie osídlenia vidieka, kvalita života jeho obyvateľov, krajinotvorné aspekty,
znižovanie spotreby neobnoviteľných energetických zdrojov vo výrobných procesoch, využitie biomasy a
podobne. Súčasťou festivalu sa stali sprievodné podujatia - medzinárodné odborné sympóziá venované
problematike preferovanej v danom ročníku, ako aj výstavy tvorby popredných umelcov Slovenska,
prezentujúce našu kultúru pred širokou verejnosťou zúčastňujúcou sa na Agrofilme pod názvom Stretnutie vedy
a umenia. Výskumný ústav živočíšnej výroby, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a
potravinárskeho centra organizuje festival už 3. desaťročie. Garantom festivalu je Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Pravidelnými partnermi festivalu okrem mesta Nitra a Nitrianskeho
samosprávneho kraja sa stala i Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO). Do jubilejného tridsiateho
ročníka festivalu prihlásili tvorcovia z 25 krajín 120 filmov, medzi nimi aj filmy z Iránu, Tchaj-wanu, Srí Lanky,
Číny, Indie. Do hlavnej súťaže sa dostalo 39 dokumentov. Pri hodnotení a udeľovaní cien bude dôležitým
kritériom aj tematická blízkosť s agrosektorom. V medzinárodnej porote sú zastúpení filmári aj odborníci z
Nemecka, Maďarska, Česka a Slovenska.
Festival ide za publikom
V nastúpenom trende z minulého ročníka sa premietanie a ďalšie festivalové podujatia uskutočnia aj v
obidvoch nitrianskych univerzitách - Slovenskej poľnohospodárskej univerzite a Univerzite Konštantína Filozofa,
ale aj v známom obchodnom centre Mlyny v Nitre. Tento rok sa do MFF zapojila aj Technická univerzita vo
Zvolene, kde sa diváci môžu rovnako tešiť na dávku zaujímavých dokumentov. Tak ako minulý rok budú
súčasťou festivalu interaktívne podujatia - prednášky, diskusie a výdatné ochutnávky slovenských potravín. Pre
chovateľov mliekových kráv organizátori pripravili multimediálne diskusné fórum, kde sa hrdinovia dokumentov
objavia naživo na pódiu a budú čeliť otázkam publika. Do tohto ročníka sa aktívne zapojilo aj Centrum vedecko
- technických informácií SR a Klub poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre.
Medzinárodné ocenenie Agrofilmu 2014
Jubilejný 30. ročník festivalu si vyslúžil aj ocenenie od európskych autorít. Pracovná skupina Európskej
komisie Európskeho inovačného partnerstva v poľnohospodárstve (EIP - AGRI) zaradila medzinárodný filmový
festival Agrofilm do kalendára významných európskych podujatí zameraných na oblasť inovácií v
poľnohospodárstve. EIP - AGRI je Európske inovačné partnerstvo v poľnohospodárstve a je zamerané na
presadzovanie inovačných myšlienok a riešení do praxe. Pracuje v rámci Generálneho riaditeľstva pre
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Festival zahrnula do svojej informačnej databázy aj Európska komisia.

Organizátori Agrofilmu na ceste za mladším publikom zvolili Facebook. Do predfestivalových súťaží na tejto
sociálnej sieti sa zapojilo niekoľko tisíc internetových návštevníkov.
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