
 

Filmový festival Jeden svet v Prievidzi sa skončil 

V dňoch 13. – 16. februára 2008 sa v Dome kultúry v Prievidzi uskutočnila regionálna prehliadka 
dokumentárnych filmov z rôznych kútov sveta, ktoré sa zaoberajú problematikou porušovania 
ľudských práv, odkrývaním pozadia konfliktov, približujú život utečencov a žien či ľudí žijúcich v 
nedemokratických režimoch.  

Festival počas štyroch dní navštívilo okolo 1200 divákov, ktorí si pozreli 20 filmov. Finančný výťažok 
zo vstupného ako aj zo zbierok SOS Keňa, SOS Kuba a SOS ČVO, ktoré prebiehali počas festivalu, 
pôjde na konto občianskeho združenia Človek v ohrození, ktoré festival organizovalo.  

Súčasťou festivalu boli aj školské projekcie, na ktorých sa zúčastnilo vyše 2500 študentov a žiakov zo 
stredných a základných škôl v Prievidzi a v Novákoch, kde vďaka iniciatíve miestneho Kultúrneho 
centra prebehli dve mimoriadne predstavenia. Projekcie pre mladých ľudí sú dôležitou súčasťou 
festivalu v rámci jednej z aktivít Človeka v ohrození – rozvojového vzdelávania mladých.  

Súčasťou festivalu boli aj sprievodné podujatia - diskusie so zaujímavými hosťami, divácka anketa či 
výstava fotografií a predajná výstava obrazov.  

Zaujímavo skončilo aj divácke hlasovanie o najlepší film festivalu, keď rovnako ako na hlavnom 
festivale, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v novembri 2007, zvíťazila izraelská snímka Most cez Wadi 
(2006) bratov Heymannovcov o tom, ako sa po desiatkach rokov násilných konfliktov rodičia detí na 
„oboch brehoch” rozhodli založiť spoločnú bilingválnu školu na palestínsko-židovskom území a na 
chvíľu tak prerušiť národnostné, náboženské a politické konflikty. 

Celkovo sa uskutočnilo počas festivalu 38 projekcií, počas ktorých videli diváci 21 filmov a každý 
návštevník si mohol nájsť to svoje v siedmich filmových kategóriách Globalizácia: víťazi a porazení, 
Máte právo vedieť, Rómovia medzi nami, Democracy report, Ženským hlasom, Strety a stretnutia 
kultúr a Jeden svet deťom. 

Festival sa stretol s priaznivým ohlasom a ako prvé podujatie tohto druhu v prievidzskom regióne má 
šancu sa presadiť aj v budúcnosti. Záštitu nad festivalom prevzal primátor mesta Prievidza Ing. Ján 
Bodnár, ktorý po jeho otvorení, prisľúbil festivalu pomoc mesta ako aj mestského KASS aj do ďalších 
ročníkov. Táto pomoc, ale najmä záujem divákov, sú prísľubom toho, že festival dokumentárnych 
filmov JEDEN SVET zapustil na Hornej Nitre dobré korene. 

Viac info nájdete na www.jedensvet.isso.sk. 
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