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Agrofilm 2016
Popis úlohy:
Cieľom Agrofilmu je audiovizuálnou formou šíriť najnovšie svetové poznatky z oblasti
poľnohospodárstva,
potravinárstva,
lesníctva,
vodného
hospodárstva,
biotechnológií,
agroekológie, životného prostredia a rozvoja vidieka pre odbornú aj laickú verejnosť v SR. Agrofilm
usporadúva NPPC-VÚŽV Nitra s podporou MPRV SR v spolupráci s Organizáciou národov pre výživu
a poľnohospodárstvo (FAO), mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym krajom, nitrianskymi
univerzitami, TU vo Zvolene a obchodným centrom Mlyny. Agrofilm významnou mierou prispieva
k propagácii rezortu pôdohospodárstva. Festival je uvádzaný vo svetovom kalendári odbornej filmovej
tvorby ako významné a medzinárodne ojedinelé podujatie, ktoré prezentuje históriu tradičných
postupov v oblasti zabezpečovania potravinových zdrojov, zachovania prírody a biodiverzity
s ochranou pôvodného genofondu flóry a fauny v rôznych oblastiach našej planéty. Svetové poznatky
prezentujúce výsledky vedy, výskumu, vývoja a praxe v tematickej oblasti zamerania Agrofilmu
výrazne prispievajú k zvyšovaniu informačnej a vedomostnej úrovne obyvateľstva.
Vzhľadom na veľkú medializáciu počas konania Agrofilmu (Rozhlas a televízia Slovenska, TV
Nitrička, TA3, odborné periodiká, denná tlač) je MVRV SR významne propagované, ako gestor
festivalu.
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zapísal Medzinárodný filmový festival Agrofilm
do registra ochranných známok podľa § 33 ods. 1 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a
13.3. 2012 mu pridelil ochrannú známku č. 231796.
Sprievodnými akciami festivalu budú odborné diskusné fóra s prednáškami pre chovateľov
hospodárskych zvierat a prednášky o kvalite a bezpečnosti potravín, spojené s ochutnávkami
produktov NPPC-VÚŽV Nitra pre laickú verejnosť.
Premietanie filmov v rámci filmového festivalu Agrofilm sa okrem priestorov NPPC-VÚŽV Nitra
bude realizovať aj v priestoroch Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Univerzity
Konštantína filozofa v Nitre, Technickej univerzite vo Zvolene a tiež v obchodnom centre Mlyny.
Premietanie filmov bude doplnené besedami a priamymi vstupmi odborníkov a diskusiami k filmom.
Z prezentovaných filmov Agrofilmu budú vybrané snímky premietané aj po ukončení festivalu
v rámci tzv. pofestivalového premietania v priestoroch NPPC-VÚŽV Nitra, ale aj na viacerých miestach
Slovenska. Všetky ocenené videofilmy podľa štatútu Agrofilmu zostávajú vo vlastníctve NPPC, kde sú
dôsledne archivované. Vo veľkej miere sú počas roka bezplatne zapožičiavané ako didaktické
pomôcky v pedagogickom procese (pri výuke v oblastiach biológie, rastlinnej, živočíšnej výroby,
potravinárstva, ochrany životného prostredia a iné) na stredných poľnohospodárskych školách
a univerzitách. Vybrané filmy sa využívajú aj pri konaní rôznych odborných seminárov, konferencií a
výstav s poľnohospodárskou a potravinárskou problematikou (Agroinštitút, Agrokomplex).

