
               

 

 

 

 

33. ročník festivalu filmov o poľnohospodárstve, potravinárstve a vidieku 

Premietanie v Kongresovom centre ŠD Ľ. Štúra, Študentská ul. 17.  

3. – 5. 10. 2016  10:00 – 14:00  

40 filmov z 15 krajín  

Sprievodné podujatia v stredu 4. 10. 2017 

10:00 – 14:00 Včely v meste, Fair trade banány, domáci kompostér 

 

16:00 Predstavenie projektu Mestá pre opeľovače  

(TUZVO, CEEV Živica  a Mesto Zvolen) 

 



Utorok 3.10.2017 10.00-14.00 

Kód Názov filmu (ENG anglická verzia) Dĺžka (min) 

SK5 Uchovanie životného prostredia a zdravej výživy 
Prerod poľnohospodárskej výroby na úroveň ekofariem. 

31 

SK1 Nesmrteľný les 
Za posledných niekoľko tisícročí sa európska krajina zmenila viac ako si dokážeme predstaviť. Vysušili sme mokrade, zregulovali rieky, vyrúbali alebo premenili lesy, vyhubili veľké zvieratá. A 
predsa, existuje jedno miesto, ktoré sa takmer nemení. Zo skalnatej pôdy pod Kriváňom vyrastá Nesmrteľný les. Jeho vládcami sú stáročné borovice limby a ich večný sprievodca medveď. Je 
to prírodný raj. Rozmanitý, nebezpečný, no zároveň krehký a divoký svet, ktorý sa stále riadi zákonmi prírody a nie človeka.  A sú to práve prirodzené, nikým neriadené procesy, ktoré 
zabezpečujú pokračovanie evolúcie a prastarému limbovému lesu jeho nesmrteľnosť. 

52 

SK14 Ukrajinské jablká 
Európska únia má systém dovozných cien, ktorý chráni producentov z krajín EU pred konkurenciou zo zahraničia. Ten zvyšuje poplatky napríklad za dovoz jabĺk tak, že zo sadu na Ukrajine, 
ktorý je dva kilometre od našej hranice, nemožno doviezť jablká na Slovensko. Pri tom dve tretiny jabĺk na Slovensko musíme dovážať.  

7 

SK24 Gazdovstvo v meste 
Ideálne podmienky pre gazdovstvo sú na vidieku, ale pán Janky z Liptovského Mikuláša gazduje priamo v meste. Statok zdedil po svojich rodičoch a aj keď už má 75 rokov, stále pokračuje v 
tejto rodinnej tradícii napriek rozrastajúcej sa mestskej zástavbe.  

6 

SK29 Pôda 
Pôda je v rozsahu ľudského života neobnoviteľný prírodný zdroj, ktorý sa v našich klimatických podmienkach vytvorí za 5- až 6-tisíc rokov. Globálne zmeny – predovšetkým dôsledky 
klimatickej zmeny, prispievajú k úbytku a zhoršovaniu kvality pôdnych zdrojov. Viete si predstaviť, že by sa zo Žitného ostrova, najúrodnejšej časti našej krajiny  stala pustatina? Dokument 
nás zavedie do ďalekej, pre niekoho možno až fiktívnej budúcnosti, kde Žitný ostrov už neexistuje. Na zachovanie pôdy ako prírodného zdroja je potrebné, aby sme sa viac venovali pôde ako 
základnému predpokladu života na Zemi spolu s vodnými zdrojmi. 

5 

SK33 Pangaea - záchrana starých odrôd 
Rozprávanie s Ľudovítom Vaššom o sadovníctve, záchrane starých odrôd a činnosti občianskeho združenia Pangaea.  Občianske združenie Pangaea je mimovládna nezisková organizácia, 
ktorá sa venuje ochrane prírody a hospodáreniu v krajine Bielych Karpát, vzdelávaniu verejnosti, šíreniu a propagácii ekologického hospodárenia. Exkurzia sa uskutočnila v rámci 
medzinárodného projektu Permakultúrne  farmy 2017. 

14 

CZ6 Miesto života 
Príbeh krajiny, ktorá prišla o svoj organizmus a rada by ho získala späť. O tom, ako človek získava, čo potrebuje -  ale i o tom ako by mal vracať, čo si požičal. 

52 

NO1 Založenie kozej farmy na Lofotoch 
Hugo a Marielle si v roku  2002 založili farmu na krásnom mieste na  Lofotských ostrovoch. Dnes doja 140 kôz a časť mlieka zpracovávajú na syr. 

5 

DE10 Apfelsternwarte, Komunitné poľnohospodárstvo v Nemecku ENG 
Apfelsternwarte je ovocný sad v Nemecku, ktorý je výsledkom iniciatívy Simona Jungeho v rámci systému komunitou podporovaného poľnohospodárstva. S pomocou 60 domácností Simon 
zvláda orezávanie jabloní, zbieranie úrody a distribúciu ovocia.  

6 

DE12 planet e.: Šialenstvo okolo vodnej energie -  ničenie riek na Balkáne ENG 
Nedotknutá a neskrotená. Riečna krajina je na mnohých miestach odrazom minulosti. Nie však na Balkáne. V súčasnosti predstavujú vodné elektrárne hrozbu pre toto prírodné bohatstvo. 
Čoraz viac ľudí to už nechce akceptovať a bojuje za záchranu posledných nedotknutých riečnych oblastí.  

29 

IE1 Pestovanie klíčkov: výhodné podnikanie bez pôdy ENG 
Ako môžete farmárčiť bez pôdy? Skúste klíčky. V roku 2009 založil Darragh Flynn (27)  farmu Happy Pear Living Foods Farm. V súčasnosti pestuje zelenú pšenicu a rôzne druhy klíčkov, ako sú 
klíčky fazule, slnečnice, cíceru, lucerny, póru atď. Svoje produkty dodáva po celom Írsku a dokazuje nám, že aj bez pôdy je možné založiť si životaschopný podnik. Stačí zohnať pár 
kamiónových návesov z druhej ruky a začať.  

6 

NL3 V spolupráci je sila! ENG 
Tuinderij De Stroom je organická zeleninová farma v malej dedine v Holandsku. Vlastnia a vedú ju tri mladé ženy, ktoré ukázali, že aj s nižšou finančnou investíciou sa dá pustiť do 
pestovateľských aktivít.  

4 

SE1 LUMÍK - malý obor severu ENG 
Je malý. Je nahnevaný. Zhruba každé štyri roky sa zdanlivo znikade objavuje v obrovských masách. Zoznámte sa s lumíkom, pravdepodobne najviac nepochopeným a záhadným živočíchom 
škandinávskych hôr.  

49 

LV1 Krátky film o službách ekosystému ENG 
Krátky film vysvetľuje vzťah medzi prírodou a človekom a ponúka bližší pohľad na ekosystémy a služby, ktoré poskytujú.  Ukazuje prínosy, ktoré  má príroda  pre zaistenie ľudského blaha a 
ktoré často zostávajú nepovšimnuté. 

8 



Streda 4.10.2017 10.00-14.00 
Kód Názov filmu (ENG anglická verzia) Dĺžka (min) 

SK13 Karpatské bukové pralesy na Slovensku 
Karpatské bukové pralesy vytvárajú reťaz "ostrovov" pôvodného prírodného lesa. Výnimočne malá hustota osídlenia tu podmienila minimálny vplyv človeka na prírodné 
prostredie. Horstvo ukrýva najväčšie komplexy  pôvodných bukových lesov v Európe. Rastú tam jedince s mimoriadnou hrúbkou a výškou kmeňov až 58 m, čo je najväčšia 
nameraná výška buka v celosvetovom meradle. Karpatské bukové pralesy nám ponúkajú verný obraz lesov, aké sa tu rozvíjali ešte pred príchodom človeka. 

30 

SK2 Život v oblakoch 
Ako na Noemovej arche plávajúcej časom, prežívajú v Tatrách kamzíky spolu s ďalšími obyvateľmi arktickej prírody už viac ako desaťtisíc rokov. A do kráľovstva kamzíkov 
pravidelne prichádza aj najtajomnejší obyvateľ hôr – rys. V tomto vysokohorskom prostredí, ktoré je polovicu roka pokryté snehom, je človek dodnes len príležitostným 
hosťom. Aj vďaka tomu sú Tatry stále jedinečným ostrovom divokej prírody. 

50 

SK18 Zeleninárstvo na Zakarpatsku 
Zakarpatsko by mohlo nakŕmiť rannou zeleninou Ukrajinu, no stovky hektárov fóliovníkov prestávajú byť konkurencieschopné. Rannú zeleninu dopestovanú s vysokými 
dotáciami v krajinách EÚ dovážajú na Ukrajinu. Napriek najnovším holandským osivám, lacnej pracovnej sile a dobrému podnebiu miestni producenti nemôžu bojovať s 
dumpingovými cenami dotovanej dovozovej zeleniny.    

7 

SK27 Zdravé a chutné mlieko 
Dokument poukazuje na skutočnosť, že sa stále častejšie zaujímame o to, z akých produktov sú vyrobené potraviny, ktoré denne konzumujeme. Dôsledkom je zvyšujúca 
sa životná úroveň. Uvedomujeme si, že kvalitná potravina môže byť vyrobená iba z kvalitných surovín. V prípade živočíšnych produktov platí, že ak ich chceme 
konzumovať vo vysokej kvalite, môžu ich produkovať iba zvieratá, ktoré chováme v primeraných podmienkach.  Aj preto sa začal čoraz viac spomínať kódex chovateľa 
zvierat a znovu sa „oprášilo“ päť slobôd zvierat.  

4 

SK32 Agrokruhy Jána Šlinského – malá ekologická rodinná farma 
Krátký film z návštevy na farme Jána Šlinského v Senci, ktorý tu pestuje bio zeleninu pomocou Agro Kruhov, ktoré vymyslel a propaguje. Návšteva na farme sa uskutočnila 
v rámci medzinárodného projektu Permakultúrne farmy 2017.  Ján Šlinský je človek veľmi dobre známy v ekologických kruhoch vďaka svojmu nadšeniu pre ekologické 
pestovanie zeleniny, znalostiam ako biologickým a ekologickým tak i technologickým, duchu vynálezcu a bojovníka v jednom, nekompromisným názorom i nespornému 
rozprávačskému talentu. Systém Agrokruh je celostný prístup k pestovaniu zeleniny a zahŕňa technológiu i metodiku pestovania, systém financovania a systém distribúcie 
produkcie pomocou metód komunitou podporovaného poľnohospodárstva.  

14 

CZ2 GEODERMA - živý plášť planéty Zem 
Pôda predstavuje  život na Zemi a človek by na tejto planéte bez nej nemohol existovať. Vzácna alebo obyčajná, živá či neživá, strátená a nenahraditeľná. Čo dnes vlastne 
o pôde vieme? A ako s týmito poznatkami nakladáme? Ako sa človek stará o pokožku našej matky Zemi, o Geodermu? Na tieto otázky odpovie sprievodca dokumentom 
pôdny biológ Ladislav Miko. 

26 

CZ5 Nedaj sa: Zápas o mongolsky les 
Dokument Zápas o mongolský les je o unikátnom česko-mongolskom projekte, ktorý sa pokúša o záchranu a obnovu mongolských lesov.  

26 

CZ8 Šumava - voda a les v krajine 
Dokument predstavuje krásu Šumavy len pomocou obrazov, bez slov. Hlavná prepojovacia linka je voda, ktorá je na Šumave všadeprítomná, len si ju možno tak 
nevšímame. 

12 

DE11 Farmárska komunita Heggelbach: Žijeme a pracujeme spolu 
Heggelbach je dynamická farmárska komunita na juhu Nemecka. Obrábanie pôdy, pestovanie zeleniny, chov dojníc, výroba syra, prasce, ovce a ešte mnoho iného. Všetko 
toto zvláda 6 rodín, ktoré spolu pracujú a žijú na farme s rozlohou 170 ha. Finančná štruktúra tejto komunity funguje tak, že mladý začínajúci farmár, ktorý sa chce ku 
komunite pripojiť, nemusí zložiť žiadny počiatočný kapitál. 

6 

FR1 Vyberte si vidiecku alternatívu 
Anne Giraud (28) a Remi Lonjon (30) si s pomocou  organizácie Terre de Lien založili svoj malý organický sad s drobným ovocím v blízkosti obce  La Brigue na juhu 
Francúzska. Na farmárskych trhoch prostredníctvom AMAPu (komunity podporujúcej drobných poľnohospodárov) okrem organického ovocia, marmelád a a sirupov 
predávajú aj vajíčka od svojich 60 sliepok. 

6 

HU2 Včelie pastviny ENG 
V Maďarsku sa nachádza viac ako 1 milión včelích úľov. Ich hustota  v posledných pár rokoch výrazne vzrástla a patrí medzi najvyššie vo svete. Zároveň sú však rastliny, 
ktoré predstavujú zdroj peľu a nektáru, ako napríklad agát, glejovka, beztvarec, pajaseň či zlatobyľ označované ako invazívne a dochádza k ich radikálnemu ničeniu. 

35 



Nesprávnym použitím pesticídov vystavujeme včely chemikáliám, ktoré ich veľmi často usmrcujú. Ak chceme ochrániť tento hmyz, ktorý nám zaistí dostatok prospešného 
opelenia, je nevyhnutné, aby  včelári, poľnohospodári, lesníci, ochrancovia prírody a ľudia pri moci nadviazali medzi sebou konštruktívny dialóg.  

LV2 Krátky film o posudzovaní služieb ekosystému ENG 
Krátky film predstavuje prístup zameraný na ekosystémové služby a vysvetľuje jeho úlohu v udržateľnom priestorovom plánovaní a procesoch rozhodovania. Film sa 
sústreďuje najmä na pobrežné oblasti a poskytuje pohľad na uplatnenie prístupu zameraného na ekosystémové služby v týchto oblastiach.  

6 

DK2 Ask Rasmussen dodáva zeleninu do reštaurácii svetovej triedy ENG 
Ask Rasmussen (27) postupne preberá Kiselgården od svojich rodičov. Kiselgården je jednou z najstarších biodynamických fariem v Dánsku. Ask pestuje rôzne druhy 
zeleniny a dodáva ich do mnohých reštaurácii s Michelinovou hviezdou, ako sú NoMa a Geranium. 

5 

NL4 Farmár, aktivista a podnikateľ - týmto všetkým je Krispijn van den Dries ENG 
Krispijn van den Dries pochádza z farmárskej rodiny. Na jar roku 2012 sa stal spoločníkom v podniku, ktorému bol udelený Demeter certifikát. Dovtedy ho viedol jeho otec 
so spoločníkom. V blízkej budúcnosti chce Krispijnova rodina  odkúpiť celú farmu. Nebude to však ľahké, keďže hektár pôdy v tejto oblasti stojí 70 000 EUR. Krispijnovi sa 
páči myšlienka kolektívneho financovania (crowdfunding), na ktorom sa priamo zúčastňuje spotrebiteľ. Začiatkom roku 2012 Krispijn spolu s ďalšími 10 farmármi z 
regiónu založili internetový obchod. Zákazníci si môžu svoju objednávku priamo vyzdvihnúť v obchode alebo si ju nechať doručiť poštou domov.  

6 

IR2 Green Land ENG 
Kultivovanie poľnohospodárskej pôdy po iránsko -irackej vojne.  

15 

 

Štvrtok 5.10.2017 10.00-14.00 
Kód Názov filmu (ENG anglická verzia) Dĺžka (min) 

SK7 LESY alebo HOLINY 
Chceme zachovať pre ďalšie generácie zdravé lesy, ktoré plnia všetky verejnoprospešné funkcie, alebo im chceme zanechať holiny porastené krovím? Film "Lesy alebo holiny" 
názorne poukazuje na rozdiel stavu kalamitných holín, keď môžu lesníci odborne pracovať a keď im je v tom bránené. Porovnáva vývoj lesných spoločenstiev v lokalite 
Orsblie, ktoré postihla kalamita v roku 1996 a v lokalite Nízke Tatry,ktoré postihla kalamita v roku 2004.  

24 

SK1 Nesmrteľný les 
Za posledných niekoľko tisícročí sa európska krajina zmenila viac ako si dokážeme predstaviť. Vysušili sme mokrade, zregulovali rieky, vyrúbali alebo premenili lesy, vyhubili 
veľké zvieratá. A predsa, existuje jedno miesto, ktoré sa takmer nemení. Zo skalnatej pôdy pod Kriváňom vyrastá Nesmrteľný les. Jeho vládcami sú stáročné borovice limby a 
ich večný sprievodca medveď. Je to prírodný raj. Rozmanitý, nebezpečný, no zároveň krehký a divoký svet, ktorý sa stále riadi zákonmi prírody a nie človeka.  A sú to práve 
prirodzené, nikým neriadené procesy, ktoré zabezpečujú pokračovanie evolúcie a prastarému limbovému lesu jeho nesmrteľnosť. 

52 

CZ3 Nedaj sa: Pôda na zabitie 
Dokument Pôda na zabitie je o tom, ako sa dnes zaobchádza s poľnohospodárskou pôdou, ktorej existencia a kvalita je,  aj keď si to doteraz málo uvedomujeme, nevyhnutná 
na prežitie ľudstva.  

26 

CZ7 České zázraky: Kde pramení Veľká rieka 
Hydrológ Bohumír Janský a jeho tím prepísal na prelome tisícročia učebnice zemepisu: za najdlhšiu rieku sveta určil v náročných expedičných podmienkach peruánsku 
Amazonku. Dokumentárny cyklus o Čechoch, ktorí zmenili svet. 

26 

SRB1 Kopec 
Uprostred úrodných plání sa nachádza zvláštny kopec. Orná pôda je prísľubom rozvoja, hojnosti a života, zatiaľ čo kopec predstavuje rozpad, hnilobu, smrť. Kopec je totiž 
otvorenou skládkou odpadu... 

13 

NL5 Rázny, odvážny a tvorivý: farmár z bizónej farmy Arjan Swinkels ENG 
Arjan Swinkels (32) je rázny a tvorivý mladý farmár. V Holandsku rozširuje trh pre svoje výrobky z bizónov, a to od čerstvého  mlieka, zmrzlinu, hamburgery až po adopciu 
bizónov. Svoju prácu začínajúceho farmára kombinuje so zamestnaním na plný úväzok mimo farmy, aby si zarobil na živobytie.  

5 

HU4 Helicon Life Project (2012-2016) ENG 
Orol kráľovský patrí k ohrozeným druhom vtákov. Je významným prírodným bohatstvom Maďarska, keďže dve tretiny jeho populácie hniezdia práve tu. Tento dravec je 
hlavným predátorom planín. Alebo bol... Okolo roku 20005 sa niečo vo vzťahu medzi človekom a týmto dravcom zmenilo. Ničenie orla začalo narastať, pričom hlavnou 
príčinou bolo úmyselné otrávenie. V reakcii na čoraz intenzívnejší konflikt sa v rámci projektu Helicon LIFE začalo jedinečné úsilie.  

52 

IE2 Emanuela Russo a Fergal Anderson - Roľníctvo v Írsku ENG 5 



Emanuela Russo, ktorá pochádza z Talianska, a Fergal Anderson z Írska niekoľko rokov pracovali pre rôzne organizácie v Európe i za jej hranicami. Politicky sa angažovali a 
okrem iných pracovali aj pre Via Campesinu, čo je medzinárodná organizácia združujúca poľnohospodárov. Nechceli však len viesť kampane, hovoriť a písať o tom, čo 
obhajujú, chceli  to uplatňovať v praxi. V septembri 2011 sa Emanuela a Fergal presťahovali na vidiek a založili si svoju farmu.  

HU6 Pastorále ENG 
Tento film predstavuje pastiersky život a jeho vplyv na životné prostredie a prírodu v Panónskej panve. Môžete spoznať Hortobágy oblasť, piesočné duny v oblasti Kiskunság,  
Deliblato a Šomoď, záplavové územie Gemencského lesa, pastviny pozdĺž rieky Sáva, horské pastviny na Slovensku, Zakarpatskú oblasť na Ukrajine, Sikuslkú oblasť či 
Sedmohradsko. Film predeľujú miestne pastorálne piesne Andrása Berecza, ktoré spieva v maďarskom, srbskom, rusínskom a rumunskom jazyku.  

50 

 


