BAČA MILAN VERZUS SMERNICE EURÓPSKEJ ÚNIE ( Slovensko 9 minút)
Porovnanie výroby ovčieho syra na Slovensku tradičným spôsobom na salaši so spôsobom podľa smerníc
Európskej únie. Film získal cenu za najlepší amatérsky film.
25 km2 (Slovensko 12 minút)
Rozprávanie o tom, prečo by sme si pri vstupe do lesa mali vypnúť mobilné telefóny.
SIZYFOS (Slovensko 14 minút)
Portrétom bývalého narkomana, ktorý sa stiahol z civilizácie na vidiek, aby sa v malom dome na povale
venoval japonskému umeniu origami. Práve umenie je niekedy cesta ako začať odznova.
ŽIVOT V MESTE (Slovensko 14 minút)
Mesto ako vhodné ţivotné prostredie pre zdarný ţivot mnoţstva ţivočíšnych druhov.
HĽADÁ SA TMA (Slovensko 14 minút)
Reportáţ o svetelnom znečistení zachytáva pohľad rôznych odborníkov na danú problematiku a hľadá
dôvody, prečo má svetelné znečistenie negatívne účinky na zdravie človeka.
SLAMENÍKOVE ZEME ( Slovensko 18 minút)
Zaujímavá obrazová ilustrácia hlavného protagonistu Štefana Wolfa Slameníka, ktorý divákovi rozpovie
svoj vlastný osud a ţivotné postoje.
STRAŠIAK ( Slovensko 20 minút)
Dokument zachytáva tradície a mentalitu svojráznej dedinky Opatová, v ktorej sa obyvatelia rozhodli
pokračovať v dedičstve predkov. Ujo Ondrej je profesionálny výrobca strašiakov do poľa.
ŽIADOSŤ O AZYL Z EKOLOGICKÝCH DÔVODOV (Česká republika 20minút)
Volám sa Brian Kulkaer Larsen, mám 43 rokov, pochádzam z Kodane a v Českej republike ţiadam o azyl
z ekologických dôvodov. Film nakrútený v Dánsku predstavuje dva významné ekologické projekty tejto
krajiny. Film získal cenu za satiru na ekologickú tému.
PRÍBEHY TATRANSKÝCH ŠTÍTOV – SNY O SLOBODE (Slovensko 31minút)
Dokumentárny film Pavla Barabáša o histórii a súčasnosti tatranských štítov. Na pozadí majestátnych
obrazov hôr sa odvíjajú aj príbehy odváţlivcov, ktorí na ich vrcholoch zanechali trvalú stopu.
VŠETKY BUDÚCE ČERNOBYLE (Česká republika 52 minút)
Jadrová havária v Černobyle „oslávila“ svoje dvadsiate piate výročie kolapsom atómovej elektrárne vo
Fukušime.
CESTY SLOVENSKOM (Slovensko 55 minút)
Dokumentárny film o čarokrásnej a na históriu a prírodné krásy bohatej krajine predstavuje Slovensko, jeho
mestá a pamiatky, ktoré dýchajú históriou a vyráţajú dych nádhernými scenériami.
SUPER ZVIERATÁ 2- ŠKÔLKA V DIVOČINE 2 (Nemecko 45 minút)
Dirk Steffens, inšpirovaný hollywoodskym hitom Noc v múzeu, znovu stretáva zvieracích obyvateľov
múzea, ktorých pomocou špeciálnych efektov prebúdza k ţivotu.
Ocenené filmy:
HLAVNÁ CENA FESTIVALU ENVIROFILM 2012 :
STUDŇA – HLASY VODY Z ETIÓPIE (Taliansko 56 minút)
Vţdy, keď do Oromie (juţná Etiópia) dorazí obdobie sucha, putujú pastieri z kmeňa Borana niekoľko dní aj
so svojimi stádami k starobylej úţasnej „spievajúcej" studni.

CENA ZA ODVAHU A FILMÁRSKU STATOČNOSŤ PRI ODHAĽOVANÍ NELEGÁLNEJ ŤAŽBY DREVA :
MIESTO ČINU: DAŽĎOVÝ PRALES (Nemecko 45 minút)

Tajní vyšetrovatelia skupiny EIA sú na stope ilegálnych obchodníkov s drevom: environmentálny špión
Alexander von Bismarck vyhlásil vojnu pašerákom dreva.
CENA ZA PRELÍNANIE POKORNÉHO POHĽADU NA PRÍRODU A ŠPORTOVÝ VÝKON:

PRÍBEHY TATRANSKÝCH ŠTÍTOV – SÚBOJ VELIKÁNOV (Slovensko 28 minút)
Na pozadí krásnych a majestátnych obrazov hôr sa odvíjajú aj príbehy ľudí, prvých objaviteľov, ktorí
zanechali trvalú stopu pri odkrývaní ich tajomstiev.
CENA ZA FASCINUJÚCE SPOJENIE OBRAZU, KOMENTÁRA A HUDBY :
NESPÚTANÉ NEMECKO – BAVORSKÝ LES (Nemecko 43 minút)

Úmyselným zanedbaním boja proti škodcom v niekdajšom hospodárskom lese došlo k odumretiu niekoľko
tisíc hektárov starých stanovíšť smrekov. Dnes na tomto mieste nanovo vyrástol „prales zajtrajška“.
CENA ZA INFORMAČNE BOHATÝ A OBRAZOVO VÝNIMOČNÝ PORTRÉT
SERGE AVIOTTE, ĽADOVÝ MUŽ (Francúzsko 52 minút)

Grónsko je takmer úplne pokryté obrovským pevninským ľadovcom. Serge Aviotte organizuje svoju 14.
výpravu, na ktorej sa vedecký výskum spája so športom. Je to vášnivé stretnutie dobyvateľov extrémov s
podivuhodnými ţivočíchmi ľadového kráľovstva.
CENA ZA INŠPIRATÍVNY NÁUČNÝ PROJEKT O LESOCH

SILVA GABRETA (Česká republika 27 minút)
Šumava, alebo tieţ Silva Gabreta ako ju nazývali Rimania, je domovom najrozsiahlejších fragmentov
prirodzených a prírode blízkych horských lesov na území Českej republiky.
CENA V KATEGÓRII VOĽNÁ TVORBA A FILMY PRE DETI A MLÁDEŽ

NAVŽDY ČERNOBYĽ (Belgicko 55 minút)
Po 25 rokoch od černobyľskej katastrofy akoby sme zabudli na nebezpečenstvo jadrovej energie. Najnovšie
okolnosti v Japonsku sú dôkazom toho, ţe sme sa stále nepoučili z našich chýb.
CENA ZA FILMÁRSKY DOKONALÚ SPRÁVU O NAPLNENOM SNE

PERUTE SLNKA (Francúzsko 52 minút)
Po rokoch náročného výskumu Solar Impulse HB-SIA, prvé lietadlo skonštruované tak, aby mohlo lietať vo
dne i v noci bez paliva, uskutočnilo 7. júla 2010 konečne svoj prvý let.
CENA ZA EMOTÍVNY PRÍBEH STVÁRNENÝ ANIMOVANOU TECHNIKOU
O ŤAŽKOM ŽIVOTE LASTOVIČKY (Estónsko 5 minút)

Ţivot lastovičky nie je ľahký. Väčšie vtáky sú otravné, príšerné tiene z predchádzajúcich storočí sa
nepríjemne zakrádajú, všetka hlina zmizla a stodolu na noc zamykajú.

