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Milí priatelia filmu, poľnohospodárstva,
prírody a vidieka,
aj keď si to často neuvedomujeme, sme krajina, ktorá vlastní nesmierne prírodné
bohatstvo.  Máme dostatok kvalitnej vody, čistý vzduch, úrodnú pôdu a skoro polovicu
plochy Slovenska tvoria lesy. A to v dnešnej dobe ani náhodou nie je samozrejmosť.
Aj preto oceňujem, že už dlhé roky existuje také podujatie ako Agrofilm medzinárodný filmový festival, ktorý je výbornou príležitosťou na propagáciu potravín,
poľnohospodárstva, ale aj rozvoja vidieka i lesníctva.
Pretože my sa neboríme ani s hladomorom, ani so škodlivými potravinami, ekologickými
katastrofami, s nedostatkom pitnej vody, a dokonca ani s obrovskými požiarmi, ktoré
v poslednej dobe zachvátili viaceré krajiny.
Možno práve po vzhliadnutí inšpiratívnych filmov z domácej i zahraničnej produkcie
na festivale Agrofilm prichádza ten správny moment, kedy by sme si mali uvedomiť, aké
dôležité je vážiť si naše prírodné bohatstvo a chrániť si ho. Zem sa totiž mení rýchlo.
Veľmi rýchlo. A to, čo dnes považujeme za samozrejmosť, môžeme veľmi rýchlo stratiť.
Možno pred dvadsiatimi rokmi by sa zdalo, že pojem globálna zmena klímy je len
pesimistickým scenárom niekoľkých futurológov a tvorcov sci-fi žánru, ale dnes už
takmer nikto nepochybuje o tom, že klíma sa naozaj mení. A bytostne sa tento jav dotýka
nás všetkých. Horúčavy na Slovensku toto leto presiahli 35 stupňov. To je teplota, ktorú
sme kedysi poznali len z filmov a z dovoleniek v južných destináciách.
Rozpálené ulice miest a rozhorúčené múry budov prakticky znemožňujú život na
uliciach, ale aj v práci či dokonca doma. Áno, tropické horúčavy v kancelárii alebo
spálni dokáže vyriešiť klimatizačná jednotka, ale koľko nás takéto opatrenia stáť budú
v budúcnosti peňazí, energie, ale aj negatívnych dopadov na životné prostredie?
Pred dvomi rokmi sme zažili rekordné jarné mrazy, o akých sme v našich zemepisných
polohách nechyrovali 60 rokov. Tento rok je zase mimoriadne suchý a nedostatok
jarnej vlahy sa premieta do zníženej produkcie napríklad obilnín. Farmári rátajú škody
spôsobené suchom v desiatkach miliónov eur. Júlové záplavy v Tatrách spôsobili
miliónové škody nielen v prírodnej rezervácii, ale aj na majetku ľudí. Úhrn zrážok siahal
na historické rekordy.
Zmena klímy zásadným spôsobom ovplyvňuje aj poľnohospodárstvo, potravinárstvo
a lesníctvo. Najteplejšie oblasti Slovenska sa sťahujú na sever. Na juhu našej krajiny sa
dajú dopestovať figy, kivi aj mandle. Kukurica sa už pestuje na Liptove a Orave.
Pred nami stojí otázka, ako môžeme globálnej zmene klímy zabrániť alebo ju
spomaliť. Ak si budeme chcieť zachovať súčasnú úroveň pestovania plodín a chovu
zvierat, čakajú nás ťažké chvíle. Budeme musieť oveľa lepšie hospodáriť s vodou
a pôdou. Poľnohospodári budú musieť oveľa viac investovať do závlahových systémov,
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odvodňovacích kanálov, čerpacích staníc alebo vodných nádrží. V mestách budeme
musieť prestať stavať betónové džungle a asfaltovať obrovské plochy. Namiesto toho by
sme sadiť stromy a zeleň, či zadržiavať dažďovú vodu.
Proti zmene klímy môže, alebo skôr musí, bojovať každý z nás. Musíme prestať
plytvať potravinami. V Európskej únii sa vyhodí až 40 percent potravín! Takýto trend je
jednoducho neudržateľný. Budeme musieť produkovať menej odpadu, viac recyklovať
a určite aj jazdiť ekologickejšími dopravnými prostriedkami. Zámerne používam slovíčko
„musíme“, pretože sedíme na konári, ktorý si pod sebou pílime. Ak neprestaneme,
zlomí sa. Horúce leto, treskúce zimy, záplavy, víchrice ani požiare by nás ale nemali
viesť k letargii.
Keď budete pozerať filmy na tohtoročnom Agrofilme, nech sú pre Vás priestorom na
zamyslenie, aká životne dôležitá je pôda, voda, lesy a vzduch. To, či bude Zem naďalej
miestom pre život, záleží aj od nás.
Milí priatelia, prajem Vám príjemné stretnutia, krásne zážitky a dojmy z množstva
výborných filmárskych počinov z celého sveta a najmä príjemnú atmosféru, ktorú
tento unikátny festival prináša.
Gabriela Matečná,
podpredsedníčka vlády
ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
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Informácie o použití katalógu

Information on use of the
Catalogue

Katalóg je dvojjazyčný. Filmy sú zoradené podľa krajín v poradí, v akom ich prihlasovali na festival majitelia a producenti. Na pohodlné vyhľadávanie slúži
abecedný zoznam filmov podľa slovenských, anglických
a pôvodných názvov. Použité skratky krajín vychádzajú
z používaných identifikačných medzinárodných znakov.
Sú tiež uvedené v zoznamoch v zátvorke za názvom
filmu. Záznam o filme v katalógu obsahuje tieto údaje:

The catalogue is a bilingual one. Films are arranged according to countries in the same order as registered for
the festival by owners and producers. The alphabetical
list of films arranged according to their Slovak, English
and original titles serves for comfortable search. The abbreviations of countries are based on used international
identification symbols. These are also indicated in lists
behind the film title in parentheses. The film catalogue
entry contains the following data:

Názov filmu (pôvodný, anglický, slovenský)
The title of a film (original, in English, in Slovak)
Technické údaje
- dĺžka filmu v minútoch
- rok výroby
- jazyková verzia
- osoby: réžia, kamera, scenár, odborný poradca,
producent, prihlasovateľ

Technical data
- the length of a film in minutes
- the year of production
- language version
- authors: director, camera, script, professional consultant, producer, applicant

Obsah filmu: v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku
Contents of a film ( in Slovak, in English)
Slovenské názvy filmov často nie sú doslovným prekladom pôvodného názvu. Snahou výberovej komisie
bolo už názvom naznačiť obsah filmu bez zbytočných
inotajov. Dúfame, že katalóg bude vaším pomocníkom
nielen priamo na festivale Agrofilm 2018, ale aj po jeho
skončení na filmových prehliadkach Agrofilm pre prax,
ktoré budú na celom území Slovenska. Bližšie informácie o možnostiach požičania festivalových filmov a videoprogramov získate na adrese:

Slovak titles of films are very often not word-for-word
translation. The selection committee attempted to express the contents of a film in its title without useless
allegories. We hope that the catalogue will be your helper not only in the course of the Agrofilm 2018 Festival
alone but also after its end at film displays – Agrofilm for
Practice which will take place all over Slovakia. More
detailed information on possibilities of festival films and
videoprogrammes borrowing should be abtained at the
address:

Agrofilm
NPPC – Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky
Slovensko

Agrofilm
NAFC - Research Institute for Animal Production Nitra
Hlohovecká 2
951 41 Lužianky
Slovakia
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Austrália

BE

Belgicko

AU 1

BE 1

Barbecue

Animaux Bioniques

Barbecue

Bionic animals

Barbecue

Bionické zvieratá

101 min., 2017, anglická verzia

25 min., 2017, francúzska, anglická verzia

Réžia:		
Matthew Salleh
Kamera:		
Matthew Salleh
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:	Daniel Joyce, Rose Tucker
Prihlasovateľ:
Rose Tucker

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Cyril Fleury, Patrice Goldberg
Cyril Fleury, Patrice Goldberg
Cyril Fleury, Patrice Goldberg
Patrice Goldberg
Matiēre Grise RTBF

• Bez ohľadu na to, či majú dve alebo štyri nohy,
či žijú na suchu alebo vo vode, pre zvieratá, ktoré v dôsledku nehody nemôžu používať niektorú zo svojich končatín, existujú viaceré nezvyčajné riešenia. Dá sa využiť
to, čo funguje u psov a mačiek vážiacich pár kilogramov
aj pre oveľa ťažšie zvieratá? Pokiaľ ide o protézy, najväčšou výzvou, prirodzene, je pokúsiť sa s ich pomocou
zachrániť slony.

• Pri barbecue ide o viac ako len o grilovanie
mäsa. Je to rituál, ktorý sa posvätne vykonáva po celom
svete. Pre niektorých je to cesta k spaseniu. Je to pýcha
národov. Spája svet. Či už ide o juhoafrické Shissanyami
alebo švédsky Engangsgrill, ľudia sa stretávajú, rozpaľujú uhlie a rozprávajú svoje príbehy. Od sýrskych hraníc
až po mesto v pustom austrálskom vnútrozemí, intímne
portréty ľudí, ktorí prikladajú na oheň, odhaľujú zlatý
obraz ľudskej prirodzenosti. Vďaka cestovaniu po 12
krajinách, nádherným filmovým obrazom v 4k rozlíšení
a pestrej orchestrálnej hudbe je film Barbecue detailne
prednesenou symfóniou mäsa a ohňa.

♦ Whether they have two legs or four, whether
they live on land or in water, there are lots of surprising solutions for animals who have lost the use of
one or more limbs following on accident. Is what is
possible for dogs and cats, which only weigh a few kilos, also possible for animals that are much heavier?
When it comes to prostheses, the ultimate challenge
is , of course, to attempt to save elephants by fitting
them with some!

♦ Barbecue is about more than grilling a piece
of meat. It´s a ritual performed religiously across the
world. For some it´s a path to salvation. It is the pride
of nations. It brings the world together. From Shissanyama in South Africa, to Engangsgrill in Sweden, people light the coals, gather, and tell their story. From
the Syrian border to an autback Australian town, intimate portraits of those who stoke the flames reveal
a gold vision of humanity. Jorneying to 12 countries,
with glorious cinematic images in 4K and a rich orchestral score, Barbecue is a symphony of meat and
fire told in epic detail.

BE 2 
Locked in syndrome
Locked in syndrome
Syndróm uzamknutia
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20 min., 2017, francúzska verzia
Réžia:		
		
Kamera:		
		
Scenár:		
		
Odb. poradca:
		
Producent:
Prihlasovateľ:

BG/CA Bulharsko/Kanada

Ophélie Delarouzee
Patrice Goldberg
Ophélie Delarouzee
Patrice Goldberg
Ophélie Delarouzee
Patrice Goldberg
Ophélie Delarouzee
Patrice Goldberg
Patrice Goldberg
Matiēre Grise RTBF

BG/CA 1 
Green Dream
Green Dream
Zelený sen
51 min., 2015, anglická verzia

• Syndróm uzamknutia je zriedkavým, ale desivým klinickým stavom. Zvyčajne sa prejavuje paralýzou, ktorá postihuje celé telo okrem očí a očných viečok. Túto nočnú moru si zažila mladá žena Caroline,
ktorá sa do takéhoto stavu dostala krátko po nástupe
do svojej prvej práce.

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

♦ Locked - in syndrome is a A rare but extremely
frightening medical condition. This phenomenon usually manifests itself in the form of paralysis that is total
apart from movement of the eyes and eyelids. This
nightmare happened to Caroline a young woman who
developed the condition not long after starting her
first job.

• Zelený sen je autorský dokument, ktorý sa zamýšľa nad miestom prírody uprostred veľkomesta. Maja
Jotzová berie diváka na cestu po bujných poliach v bulharskej Sofii, upravených parkoch kanadského Vancouveru a nakoniec po parku Le Champ des Possibles v
Montreale, o ktorý sa stará miestna komunita. Filmárka
sa pozorovaním miest, v ktorých žila, pokúša dať dokopy mestský a prírodný svet - dve reality tradične vnímané ako protiklady. Zelený sen je zároveň aj filmom o
ľudskom dozrievaní a živote, v ktorom sa korene človeka
tiahnu rôznymi kultúrami.

BE 3 
Recherches farfelues

♦ Green Dream is an author documentary that
contemplates nature's place within the city. Maia Iotzova takes the viewer on a journey from the wild fields of
Sofia, Bulgaria to the manicured parks of Vancouver,
Canada and, finally, to a community-managed park (Le
Champ des Possibles) in Montreal. Observing the cities where she has lived, the filmmaker tries to piece
together the urban and the wild, two realities that have
traditionally been seen as opposites.
Green Dream is also a film about maturing as a person and living with one's roots spread between different cultures.

Improbable research
Čudný výskum
25 min., 2017, francúzska verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Maia Iotzova
Maia Iotzova
Maia Iotzova
Maia Iotzova
Maia Iotzova

Cyril Fleury, Patrice Goldberg
Cyril Fleury, Patrice Goldberg
Cyril Fleury, Patrice Goldberg
Patrice Goldberg
Matiēre Grise RTBF

• Prečo chlieb s maslom vždy pristane natretou
stranou nadol? Prečo majú niektorí z nás strach z dier?
Čo sa skrýva za zápachom našich nôh? Tieto otázky sa
môžu zdať podivné, napriek tomu sú predmetom veľmi
serióznych výskumov, ktoré robia rovnako seriózni ved
ci. Odpovede, s ktorými prichádzajú, sú niekedy ohromujúce.

CZ

Česká republika 

CZ 1 

♦ Why does buttered bread always land wrong
side down? Why are some of us scared of holes?
What are our foot odours concealing? These questions may seem improbable yet they are the subject
of very serious research carried out by equally serious
scientists. And the answers the latter come up with
are sometimes astounding!

Krajina kamenných věží
The land of stone tower
Krajina kamenných veží
26 min., 2016, česká, anglická verzia
Réžia:		
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Prihlasovateľ:
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dotácie, prečo sa pestujú niektoré plodiny viac a iné menej a prečo sa v posledných rokoch znížil počet chovov
hospodárskych zvierat ,aké to má dôsledky na produkciu potravín. Toto viedlo v konečnom strihu autorov k
zameraniu sa na pozíciu Andreja Babiša, štýl a dôsledky
jeho podnikania a následne aj politických aktivít, ktoré
sa stávajú jedným z najviac určujúcich faktorov pre
českú krajinu, podnikateľské prostredia a čoskoro zrej
me aj pre celý štát.
Film tiež využíva dlhodobú prácu mnohých novinárov
v tejto oblasti a niektoré jeho scény priamo sledujú autorov nedávno vydanej knihy Žlutý baron Zuzanu Vlasatú a Jakuba Patočku pri investigatívnej práci. Jedným
z hlavných protagonistov filmu je moravský hospodár
Bohumír Rada, ktorý spoluzasvätil Andreja Babiša do
poľnohospodárskeho podnikania a potom sa ich cesty
úplne rozišli.

Michal Reich
Kateřina Mikulcová
Pavel Vácha
Kateřina Mikulcová

♦ The film is the result of almost three-year long
process of collecting material, studying the topics in
which people in agriculture are interested, getting to
understand how the system of subsidies works, why
certain crops are grown more and the others less, why
there has been a decrease in animal husbandry in
recent years and what impact it has had on the food
production. Due to this, during the final editing, the
authors focused on Andrej Babiš, his business style
and consequences of his business and political activities which are becoming the most decisive factors
influencing the Czech country, business environment
and maybe shortly the whole state.
The film also utilizes the long-term work of many
journalists in this area. Some of its scenes directly follow Zuzana Vlasatá and Jakub Patočka, the authors of
recently published book " Žlutý baron" (Yellow Baron),
during their investigative work. The documentary also
features Bohumír Rada, a Moravian farmer, who familiarised Andrej Babiš with agricultural entrepreneurship and then they went their separate ways.

• Život horalov v jednej z najdivokejších oblastí Kaukazu - gruzinskej Tušetie a ich snaha spojiť nároky moderného spôsobu života, ochrany prírody a starých tradícií.
Česká rozvojová pomoc pomáha vrátiť obyvateľov do horských dedín a rozvíjať podnikanie. Neohrozí však príval
turistov tradície a životný štýl? Prečo v Tušsku prežívajú
predkresťanské kulty? A prečo sa mu hovorí pokladnica
národa?
♦ The film presents the life of highlanders in one
of the wildest regions of Caucasia, Georgian Thuseti,
and their efforts to combine the requirements of the modern way of life, nature conservation and old traditions.
Czech Development Aid helps to bring people back to
mountain villages and develop small businesses. Can
the inflow of tourists threaten the traditions and lifestyle? Why do pre-Christian cults keep existing in Tusheti?
Why is it refered to as the nation's treasure?

CZ 2 
Selský rozum
Peasant Common Sense

CZ 3 

Sedliacky rozum

Kozy léčí

73 min., 2017, česká verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
		
Producent:
Prihlasovateľ:

The Goat Cure

Vít Janeček, Zuzana Piussi
Vít Janeček, Zuzana Piussi
Vít Janeček, Zuzana Piussi
Táňa Králová, Jakub Patočka,
Zuzana Vlasatá
Česká televize+ D1 film
Vít Janeček

Kozy liečia
69 min., 2017, česká verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

• Takmer trojročný zber materiálov na českom vidieku, skúmaniu toho, akými témami žijú poľnohospodári a podnikatelia v tejto oblasti, ako a prečo fungujú

10

Lenka Wimmerová
Václav Tlapák
Markéta Bidlasová
Česká televize - Kateřina Ondřejková
Česká televize - Kateřina Ondřejková
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CZ 5 
Magické hlubiny
- rybníky a přehrady II.
The Magical Depths
- Ponds and Reservoirs II.
Magické hlbiny
- rybníky a priehrady II.
26 min., 2018, česká, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

• Zuzana Stivínová v hlavnej úlohe televízneho filmu o znovu objavení chuti do života a o tom, že choroba
nemusí znamenať koniec, ale šanca so svojim životom
niečo urobiť.

Pavel Jirásek
Petr Vejslík
Pavel Jirásek
Česká televize - Patrick Diviš
Česká televize

• Existujú rybníky a priehrady s čistou vodou, kde
sa dajú ľahko pozorovať rastliny, ryby a iné druhy živočíchov? Áno! A práve do tohto rozprávkového sveta vás
pozýva Lucia Výborná.

♦ Zuzana Stivínová as the main character in the
TV film about rediscovering a desire to live and about
the fact that a disease doesn't have to mean one's life
is over but instead it might be an opportunity to do
something about it.

♦ Are there ponds and reservoirs with clean
water where it is possible to observe plants, fish and
other animals? Yes, there are. Lucia Výborná invites
you to come and see this magic world.

CZ 4 
Magické hlubiny
- rybníky a přehrady I.

CZ 6 

The Magical Depths

Archa světel a stínů

- Ponds and Reservoirs I.

The Ark of Lights and

Magické hlbiny

Shadows

- rybníky a priehrady I.

Archa svetiel a tieňov

26 min., 2018, česká, anglická verzia

91 min., 2018, česká, anglická verzia

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
		
Prihlasovateľ:

Pavel Jirásek
Petr Vejslík
Pavel Jirásek
Česká televize - Patrick Diviš
Česká televize

• Existujú rybníky a priehrady s čistou vodou, kde
sa dajú ľahko pozorovať rastliny, ryby a iné druhy živočíchov? Áno! A práve do tohto rozprávkového sveta vás
pozýva Lucia Výborná.

Jan Svatoš
Romi Straková
Jan Svatoš
Art Francesco s.r.o. - Ivana Buttry,
Česká televize - Jana Škopková
Česká televize

• Zabudnutý príbeh amerických filmových priekopníkov Martina a Osy Johnsonovcov z doby, kedy filmovanie v Afrike bolo nebezpečnejšie ako levia malária.

♦
Are there ponds and reservoirs with clean
water where it is possible to observe plants, fish and
other animals? Yes, there are. Lucia Výborná invites
you to come and see this magic world.

♦ The forgotten story of American filmmakers
Martin and Osa Johnson in the time when making
films in Africa was more dangerous than lions and malaria.
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Odb. poradca:
Jana Kožnarová
Producent:
Barbora Kinkalová - Happy Film
Prihlasovateľ:
Barbora Kinkalová - Happy Film
• Happy Farmers je krátky dokumentárny film o
Happy Farm, zeleninovej ekofarme v južnom Francúzsku. Farma je súčasť budhistického kláštora Plum Village, založeného Thich Nhat Hanhem, zenovým majstrom
pôvodom z Vietnamu. Laickí obyvatelia kláštora založili
farmu v roce 2012 na ílovej neúrodnej pôde, ale vďaka
ich nadšeniu (a veľa kompostu) farma každý rok rozkvitá
viac a viac. Je ale život v kláštore naozaj živoť? Akú životaschopnosť má vzdorovanie velkoprodukciam, globalizačným tlakom. Skanzen už zaniknutého spôsobu hospodárenia alebo nádeji uchovať prirodzenosť vo vzťahu
človeka a pôdy?

CZ 7 
Zdravější krajina
For the Healthier Countryside
Zdravšia krajina
26 min., 2017, česká, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Ivan Stříteský
Ivan Stříteský
Milan Vacek
Mgr. Josef Makovský PhD.
Ivan Stříteský - SKYFILM
Ivan Stříteský - SKYFILM

♦ Happy Farmers is a short documentary about
Happy Farm, which is an ecological vegetable farm in
the south of France. The farm is a part of Plum Village Buddhist Monastery founded by Zen Master Thich
Nhat Hanh who comes from Vietnam. In 2012 the lay
inhabitants of the monastery started the farm on infertile clay soil. However, thanks to their enthusiasm
as well as a lot of compost, the farm keeps thriving
year by year. Is life in the monastery real life? What
is the viability of resistance to mass production and
globalization pressure? Is this an open-air museum
of farming methods that have faded out or efforts to
preserve naturalness in the relationship between man
and land?

•	Dokumentárne zastavenie u poľnohospodárov, ktorí využívajú poľnohospodársku pôdu v súlade s
ochranou životného prostredia. Pre ich podporu vznikla
AEKO odborne povedané: agroenvironmentálno-klimatické opatrenie Ministerstva poľnohospodárstva ČR.
Dokument nás zavedie na miesta, kde sa dokázali dohodnúť poľnohospodári s prírodovedcami a ochrancami
prírody tak, aby neutrpela ani produkcia plodín, ani kvalita krajiny.

CZ 9 
Sklepy s přívlastkem
Cellars with the attribute
Pivnice s prívlastkom

♦ The documentary visit of farmers who use
arable land in accordance with the principles of environmental protection. In order to support them agro-environmental and climatic measures of the Czech
Ministry of Agriculture were introduced. The documentary takes us to places where farmers reached an
agreement with scientists and environmentalists so
that neither crop production nor countryside suffers.

26 min., 2017, česká, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

CZ 8 

Rudolf Adler
Jiří Myslík
Rudolf Adler
Zdeněk Čižmář
Česká televize
Rudolf Adler

34 min., 2018, česká, anglická verzia

• Historia vínnych pivníc znojemskej oblasti siaha
až do 13. storočia. Ich rozvoj začal v 17. storočí hlavne
vďaka hospodárskej činnosti rehoľních rádov, ktorých
významnou časťou bolo vinárstvo. Sú to často rozsiahle
podzemné bludiská vyhĺbené v treťohorných usadeni
nách. Osudy a životné príbehy ich súčasných správcov
a majiteľov sú tak svedectvom o nedávnej minulosti a
súčasnosti juhomoravského vinárstva. Niektoré z nich
sme navštívili.

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		

♦ The history of wine cellars in the region of Znoj
mo dates back to 13th century. In 17th century their

Happy Farmers
Happy Farmers
Štastní farmári
Barbora Kinkalová
Jan Šípek
Barbora Kinkalová
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development started mainly thanks to economic activities of monastic orders which included wine making.
The cellars are often parts of underground mazes excavated in the Tertiary sediments. The life stories of
their contemporary keepers and owners testify to the
recent past and present of wine making in the South
Moravian Region. We visited some of these cellars.

FR

Borneo and Sumatra. There we met NGOs and local
individuals who take action on site. They enabled us
to discover how much has been lost already, but also
that solutions exist and that they somehow make a
difference…

GE

Francúzsko

GE 1 
დისველი - ეკო მიგრანტი
ქალების რძის
პროდუქტების მწარმოებელი
კოოპერატივი

FR 1 
Forêt mouvante
Moving forest

DISVELI - Cheese Processing
Enterprise established by Eco
migrant

Pohybujúci sa les
27 min., 2015, francúzska, anglická verzia
Réžia:		
		
Kamera:		
Scenár:		
		
Odb. poradca:
Producent:
		
Prihlasovateľ:

Gruzínsko

Emmanuel Coquelou
Yanette Shalter
Emmanuel Coquelou
Emmanuel Coquelou
Yanette Shalter
Emmanuel Coquelou
Yanette Shalter
Yanette Shalter

DISVELI - výrobňa syra, ktorú založili
ekologické migrantky
6 min., 2017, gruzínska, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
		
Prihlasovateľ:

• Ničenie prirodzeného prostredia druhov je hlavnou príčinou ich vymierania. V Indonézii sú ohrozené
celé ekosystémy. Orangutany sú na pokraji vyhynutia a
pôda pôvodných obyvateľov končí v rukách spoločností
produkujúcich palmový olej. Vydali sme sa na ostrovy
Borneo a Sumatra, aby sme túto realitu lepšie pochopili.
Stretli sme sa tam so zástupcami mimovládnychi organizácií a miestnymi jednotlivcami, ktorí sú v tejto oblasti
aktívni. Vďaka nim sme videli, čo všetko je už preč, ale
aj to, že existujú riešenia, ktoré majú zmysel.

RED, TV 4
George Golijashvili
Mariam Sologashvili
Giorgi Mgaloblishvili
Regional Economic Development
Programme (RED) and TV4
Giorgi Mgaloblishvili

•	Dedina Disveli sa nachádza v okrese Bolnisi. V
súčasnosti túto dedinu obývajú ekologickí migranti, ktorí
tu našli domov potom, ako sa v roku 1989 na ich rodnú dedinu Tsablanu v oblasti Khulo zosunula pôda. V
dôsledku zlých podmienok pre život, ako aj nedostatku pracovných miest hrozí Disveli výrazný pokles počtu
obyvateľov. S ohľadom na tieto nepriaznivé okolnosti sa
štyri ženy a jeden muž rozhodli založiť podnik na výrobu
syra - družstvo, ktoré spĺňa medzinárodné normy. Do
dediny tak priniesli pozitívny trend. Keď sa cesty štyroch
žien stretli, spoločne založili nový podnik na výrobu syra.
Za pomoci a podpory Programu pre rozvoj vidieka a
Kaukazskej siete mimovládnych organizácii sa podarilo

♦ Natural habitat destruction is the first cause of
species’ extinction: in Indonesia, entire ecosystems
are threatened, orang-utans are on the brink of extinction and indigenous communities are seeing their
land fall into the hands of palm oil companies. To
get a better understanding of this reality, we went to
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♦ Cor and Henk is an ode to passionate, hard-working fishermen, fishing anchovies the traditional
way. Cor, 85, already celebrated his 70th anniversary
as a fisherman, but continues fishing with Henk, his
son-in-law. During the 10-week anchovy fishing season they work 24 hours a days, fishing and guarding
the weir against fishing ormorants. Prior the season
they work as lumberjacks in the woods to chop the
trees which they need for their weir - and transport
the logs to the fishing grounds. The film has been recorded in the tidal waters of Hollands’ largest nature
reserve, the East Scheldt.

túto iniciatívu, ktorá sa spočiatku zdala byť neuskutočniteľnou, úspešne zrealizovať. V máji 2016 bola stavba
výrobne ukončená a krátko potom boli vyrobené prvé
vzorky syra.
♦ This is village Disveli of Bolnisi Municipality.
Today this village is populated by eco migrants, who
found a shelter in Disveli as a result of landslide in
their native village Tsablana of Khulo district in 1989.
Due to poor living conditions as well as lack of working places Disveli is facing a danger of drastic population decline. In light of difficult circumstances crea
ted, the fact that four women and one man founded
a cheese processing enterprise (Cooperative Disveli)
which is in line with international standards comes as
a very positive trend for the village. The different paths
of four women meet at this very point, leading up to
the cheese processing enterprise. With the assistance and support from Rural Economic Development
Programme (RED) and CENN, this initiative which
sounded as inconceivable at the outset, recently got
successfully fulfilled. The construction of the factory
completed in May 2016 and the first samples were
produced soon after that.

NL

NL 2
Well Fed
Well Fed
Dobre živení
53 min., 2017, holandská, anglická, slovenská
verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Holandsko

Karsten de Vreugd
Philip Fountain
Karsten de Vreugd, Hidde Boersma
Sugar rush Productions
Karsten de Vreugd

NL 1
Cor en Henk, weervissers
van de Oosterschelde
Cor and Henk, wearfisher of
the east Scheldt
Cor a Henk - rybári z Oosterscheldu
50 min., 2017, holandská, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Edward Snijders
Edward Snijders
Edward Snijders
Henk an Schilt, Maurits Overdulve
Edward Snijders
Edward Snijders

•	Dvaja zhruba tridsaťroční mestskí mladíci z Ams
terdamu sa dostanú do polemiky o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO). Karsten je zelenáčom,
pokiaľ ide o GMO. Prečítal si však, že sú škodlivé pre
zdravie a veľké agrochemické spoločnosti ich využívajú
na to, aby si zmonopolizovali potravinový reťazec. Hidde, vedec a novinár, sa Karstenovi snaží vysvetliť, že
jeho základné domnienky sú mylné a genetická modifikácia sa dá využiť aj udržateľným spôsobom na zmiernenie hladomoru a chudoby. Film sleduje dvoch mladíkov,
ktorí sa s humorom pustia do pátrania s cieľom porozprávať príbeh, ktorý sa len málokedy dostane k verejnosti. Príbeh o tom, že genetická modifikácia bola úspešne
použitá pri vývoji plodín s cieľom zvýšiť ich nutričnú hodnotu alebo zaistiť úrodu ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. Vďaka tomuto spôsobu výkladu sa zložitá téma stáva
prijateľnejšou pre tých, ktorí o GMO niečo vedia, ale aj
tých, ktorí o genetickej modifikácii nikdy nepočuli.

• Film je ódou na zanietených a usilovných rybárov, ktorí lovia sardely tradičným spôsobom. 85-ročný
Cor už oslávil 70. výročie svojho rybárčenia, stále však
pokračuje v rybolove so svojím zaťom Henkom. Počas
10-týždňového obdobia lovu sardel pracujú 24 hodín
denne - chytajú ryby a strážia svoju hať pred loviacimi
kormoránmi. Pred sezónou rybolovu pracujú v lese ako
drevorubači, aby si pripravili brvná na stavbu hrádze. Tie
potom prepravujú na miesto rybolovu. Film sa nakrúcal v
prílivových vodách najväčšieho holandského národného
parku Oosterschelde.
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Chorvátsku, a s 22-ročnou Sýrčankou snažiacou sa vybudovať si nový domov. Dokáže jazyk jedla rozpovedať
príbeh toho, čo sa už dávno stratilo v nenávratne?
♦ A young woman is writing down refugees´
cooking recipes along with their shocking stories,
making an unusual cookbook. To her, tastes of childhood and trajectories of food and wars are intertwined. On this journey she meets a Tunisian chef who
seeks asylum in Croatia and a 22-year-old Syrian girl
trying to build a new home. Can the language of food
tell the story of what is long gone?

♦ Two thirty-something city boys from Amsterdam get into an argument about GMOs. Karsten is
a relative noob when it comes to GMOs, but he reads that they are bad for your health and that they
are used by big agrochemical companies to monopolise the food chain. Hidde, a scientist and science
journalist, tries to explain that the basic assumption
of Karsten is incorrect and that genetic modification
can be used both in a sustainable way and to alleviate
hunger and poverty. The story follows two guys who,
with humour, set on a quest to tell a story about GMOs
that seldom reaches the general public: that genetic
modification has successfully been used to develop
crops that either add nutritional value or give more
harvest security for people that need them the most.
This way of storytelling makes a difficult topic identifiable, both for people who know something about
GMOs and for those who have never heard about genetic modification.

IR
IR 1

Irán


Sedaye paye div
Footsteps of Demon

HR

Chorvátsko

Stopy diabla
40 min., 2018, perská, anglická verzia

HR 1 

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Okus doma
Taste of Home
Chuť domova

• Za posledné desaťročie spôsobilo sucho a pokles množstva vody v riekach a močiaroch veľa prob
lémov ľuďom v týchto oblastiach. Zároveň sa zvýšilo
napätie a pribudli spory medzi obyvateľstvom žijúcim v
blízkosti dvoch susediacich riek.

51 min., 2016, chorvátska, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
		
Prihlasovateľ:

Jamal Oskooei
Vahid Hasanzadeh
Jamal Oskooei
Jamal Oskooei
Jamal Oskooei

Martina Globočnik
Iva Kraljevič, Bojan Mrdenovič,
Morana Komljenovič, Dražen Žerjav
Martina Globočnik
Morana Komljenovič
Emina Bužinkič
Fade in

♦ In the last decade, droughts and a decrease in
the volume of water in rivers and wetlands have caused a lot of problems for the people of these areas,
and on the other hand, it has increased the tension
and misunderstanding between neighboring rivers.

KG

Kirgizsko

KG 1
Bakyt
BAKYT
Bakyt

• Mladá žena zapisuje kuchárske recepty od utečencov spolu s ich strašnými príbehmi zostavujúc nezvyčajnú kuchársku knihu. Pre ňu sa chute detstva a dráhy
jedla a vojen vzájomne prelínajú. Počas tejto cesty sa
stretáva s tuniským šéfkuchárom, ktorý hľadá útočisko v

14 min., 2017, kirgizská, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
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Meerim Dogdurbekova
Akzhol Bekbolotov
Meerim Dogdurbekova

mans are continuing their life.

LV

Lotyšsko

LV 1
Dārznieks
Gardener
Záhradník
21 min. 2015, lotyšská, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

• Film rozpráva príbeh o vzťahu 10-ročného chlapca ku koňovi. Bakyt je synom dedinského cvičiteľa koní
a po škole trávi čas so svojím koňom. Bakytovi a aj jeho
kamarátovi sa páči to isté dievča. Otec trénuje Bakyta,
aby mohol pretekať. V noci pred pretekmi mu však koňa
ukradnú. Nedokáže sa z toho spamätať, pretože sú ako
jeden celok.

Madara Dišlere
Gatis Grīnbergs and Jānis Reinfelds
Madara Dišlere
Tasse Film/Aija Bērziņa and Alise Ģelze
Tasse Film

♦ The film tells a story of a relationship between
horse and a 10 year old boy. Bakyt is son of a village
roughrider. After school he spends time with his horse. Both him and his friend like the same girl. His dad
is training Bakyt for the races. But the night before the
races his horse gets stolen. He cannot get over it, because he and his horse are a whole.
• Láska záhradníka ku svojej záhrade a jeho neochota deliť sa s inými ho privádza do zúfalstva. Poetický
príbeh o lotyšskej pôde, povolaní človeka a stratenom
čase.

KG 2 
Cheksiz jasho

♦ A gardener’s love for his garden and his unwillingness to share with anyone leads him to despair.
A poetic story about Latvia’s land, one’s occupation
and lost time.

THE ENDLESS LIFE
Nekonečný život
18 min., 2018, kirgizská, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Asel Akmatalieva
Almaz Abdraimov
Asel Akmatalieva
Moldoseyit Mambetakunov
Asel Akmatalieva
Asel Akmatalieva

LV 2



Garāžas
Garages
Garáže

• Život nemá koniec. Život človeka sa odrátava od
momentu jeho narodenia po jeho smrť. Film zobrazuje
ženu vo väzení. Napriek tomu, že tam nie je žiadna sloboda, životy žien vo väzení pokračujú...

37 min., 2016, lotyšská verzia
Réžia:		
Kamera:		
		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:

♦ The Endless life. Life has not the end. But humans life starts to count from his born till his death.
In this short film is shown about a woman and the prison. Despite there is no freedom in the prisons, wo-
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Katrīna Neiburga
Katrīna Neiburga, Aigars Sērmukšs,
Zane Zelmane, Gatis Grīnbergs
Aija Bērziņa and Alise Ģelze
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Tasse Film

♦ During a professional conference in Prague,
two simultanous interpreters in the Hungarian booth
realize that only one person is listening to them.

• Raz som natáčala ľudí, ktorí neustále pracovali
vo svojich záhradkách. Niektorí pestovali kvety, iní spojili
viacero záhrad a vytvorili farmy. V jednej z týchto záhrad
som sa stretla s Kosťom. Podľa neho som filmovala na
zlom mieste a mala by som ísť tam, kde môžem nafilmovať skutočný život: do garážového družstva. Tu mal svoju
garáž aj Kosťa. Mala som, pochopiteľne, záujem vidieť
tento skutočný život, a tak ma Kosťa zaviedol medzi skutočných chlapov, ktorí trávia čas v garáži. Onedlho som
uverejnila v novinách inzerát, že hľadám ďalších mužov,
ktorí pracujú v garážach. Neozvali sa mi len muži, ale aj
niekoľko žien. Tie určitým spôsobom zradili svojich manželov a poslali ma preveriť, čo robia, keď odídu z domu
do garáží. Stala sa zo mňa akási špiónka.

HU 2 
Ajándék
GIFT
Dar
14 min., 2018, maďarská verzia
Réžia:		
Katalin Oláh & Sándor Csukás
Kamera:		
Sándor Csukás
Scenár:		
Katalin Oláh
Odb. poradca:
Producent:
Katalin Oláh
Prihlasovateľ:
aug&ohr medien - Film Festival
		
Agency
•	Do malej takmer opustenej dedinky priváža autobus vianočné prekvapenie.

♦ Once I was filming people, who still cultivate
their small gardens – some of them grew flowers,
some had gathered several gardens into farms. In
one of those gardens I met Kostja. He told me that
I was filming the wrong place. The place I should be
filming, where the real life was, is the garages cooperatives, where Kostja’s garage is. Surely, I was interested in the real life, so Kostja took me to see the real
men, who spend most of their time in garage. Later
I posted an advertisement in the newspaper, saying
that I am looking for more men that are still working in
garages. Not only men replied to my advertisement,
but so did several women, who in a way betrayed their husbands by sending me to investigate – what are
these men doing, when leaving their homes for garages. In a word, I became kind of spy.

HU

♦ Into a small, almost empty village, a bus is bringing a Christmas surprise.

HU 3
Viz alatti vadon - Szudán
Underwater wilderness Szudán

Maďarsko

Podmorská príroda - Sudán
50 min., 2017, anglická verzia

HU 1

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Susotázs
CHUCHOTAGE
Šušotáž

•	Dvaja maďarskí potápači, kameraman Zsolt Sásdi a fotograf Dániel Selmeczi, sa rozhodli navštíviť jeden
z najbohatších morských habitatov Zeme, a to koralový útes pri západnom pobreží Červeného mora. Počas
svojej cesty narazili na opustené vraky lodí či žraloky s
ostrými zubami. V obľúbených oblastiach priekopníkov
potápania, ktorými boli Hans Hass a Jacques-Yves Cousteau, navštívili tie najkrajšie miesta Červeného mora
a priamo zažili nekonečnú rôznorodosť podmorského
života.

17 min., 2018, maďarská, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
		
Prihlasovateľ:
		

Balázs Lerner, Zsolt Sásdi
Zsolt Sásdi
Balázs Lerner
Zsolt Sásdi
INFFG, Anita Dányi

Barnabás Tóth
András Szőke Másik
Barnabás Tóth
Lajos Tóth, Andrea Kuczkó,
Gábor Rajna
aug&ohr medien - Film Festival
Agency

• Počas odbornej konferencie v Prahe si dvaja tlmočníci počas simultánneho tlmočenia do maďarčiny v
kabíne uvedomia, že ich počúva iba jeden človek.

♦ Two Hungarian divers, cameraman Zsolt Sásdi
and nature photographer Dániel Selmeczi decided to
visit one of the richest marine habitats on Earth: the
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Cycle of Phakopsora pachyrhizi

coral reefs of the Western Red Sea Coast. On their
journey, they come across abandoned shipwrecks
and sharp-toothed sharks. At the favorite dive sites of
the pioneers of diving, Hans Hass and Jacques-Yves
Cousteau, they visit the most beautiful dive sites of
the Red Sea, and experience firsthand the infinite variety of underwater wilderness.

Soybean Rust - The Life Cycle
of Phakopsora pachyrhizi
Hrdza sójová - životný cyklus
Phakopsory pachyrhizi
9 min., 2017, nemecká, anglická verzia

DE

Nemecko/
Kongo/
Mongolsko

Réžia:		Dr. Rolf Stumm
Kamera:		
Nikolaus Weißenhorn, Anja Fechner,
		
Benjamin Lukas
Scenár:		Dr. Rolf Stumm
Odb. poradca:
Prof. Dr. Joseph-Alexander Verreet,
		Dr. Holger Klink
Producent:
STUMM-FILM Dr. Rolf Stumm
		
Medien GmbH
Prihlasovateľ:
Institut für Phytopathologie der
		
Christian-Albrechts-Universität Kiel

DE 1 
Wise use of our forests: the
integrative approach
Wise use of our forests: the
integrative approach
Rozumné využívanie našich lesov:
integrujúci prístup
24 min., 2016, nemecká, anglická, francúzska
verzia

• Huba Phakopsora pachyrhizi zapríčiňuje hrdzu
sóje, teda agresívne ochorenie, ktoré dokáže spôsobiť
závažný pokles úrody. Pomocou ohromujúcej počítačovej animácie v spojení so skutočnými zábermi snímka
pôsobivo ilustruje životný cyklus tohto hubového patogénu. Video dopĺňa sériu pod názvom Biológia hubových
patogénov, ktorá je v súčasnosti najuznávanejšou učebnou sériou videí o chorobách rastlín na celom svete.

Réžia:		Daniel Kraus , Andreas Schuck
Kamera:		
Roland Schellin, Björn Düseler
Scenár:		
Jochen Trauptmann
Odb. poradca:
Producent:
Filmhaus Berlin and European
		
Forest Institute
Prihlasovateľ:
European Forest Institute, Bonn
• Ako sa v európskych lesoch dá zladiť ochrana
biologickej rozmanitosti s ťažbou dreva? Návštevy lesov
od Švédska až po Španielsko, ako aj rozhovory s vedcami a lesníkmi nám umožňujú spoznať základné výzvy a
používané spôsoby riadenia. Rozvážnym využívaním našich lesoch zaručíme, že nám teraz i v budúcnosti budú
prinášať všetko, čo si na nich ceníme.

♦ The soybean rust fungus ( Phakopsora pachyrhizi) is an aggressive plant disease capable of causing significant yield loss. Using stunning computer
animation blended with real-life video, this teaching
video impressively illustrates the life cycle of this fungal pathogen. The video complements the Biology
of fungal pathogens video series, actually the most
renowned teaching video series on plant diseases
aroung the globe.

♦ How to reconcile biodiversity conservation
and timber production in Europe’s forests? Visiting
forests from Sweden to Spain and speaking with
scientists and forest managers gives insight to underlying challenges and applied management concepts.
Utilising our forests with care will ensure they deliver
everything we value now and in the future.

DE 3 	
Faszination Erde - mit Dirk Steffens:
Die Weltenveränderer
Our fascinating planet – with
Dirk Steffens: Transformers
of the World

DE 2 
Soybean Rust - The Life
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Naša čarovná planéta s Dirkom
Steffensom: Úpravcovia sveta

Scenár:		
Odb. poradca:
		
Producent:
Prihlasovateľ:

44 min., 2018, nemecká, anglická verzia
Réžia:		Dr. Tobias Schultes
Kamera:		
Oliver Roetz
Scenár:		Dr. Tobias Schultes,
		
Elisabeth zu Eulenburg
Odb. poradca: 	Dr. Tobias Schultes
Producent:
ZDF German Television
Prihlasovateľ:
ZDF German Television, Dep. Of
		
Natural Science and Technology

Marco Horsch, Joachim Suttor,
Sönke Rabe, Benjamin Gierke
Bintec
Bintec GmbH, Co. KG

• Takto funguje inteligentná manipulácia s obilím z
Bintecu.
♦ This is how Bintec´s Smart Grain Handling
works.

DE 5

• Existuje ešte nedotknutá príroda? Alebo je "dotk
nutá" príroda plná bohatstva? Človek ako "najväčší skvost
stvorenia" nielen zničil prírodu, ale aj posunul evolúciu na
iné cesty, pričom si vytvoril vlastný habitat, ktorým je moderné veľkomesto. Aj tu si príroda razí svoju jedinečnú
cestu. S nárastom populácie na našej planéte sa zvyšujú
aj jej potreby. Stratil človek kontrolu nad svojím svetom a
rozsahom svojich činov? Ničí celú Zem alebo len svoje
zdroje života? Dirk Steffens na stope človeka, ktorý zmenil našu planétu a stal sa architektom nového sveta.

Hinter der maske
BEHIND THE MASK
Za maskou
54 min., 2018, nemecká, talianska verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:
		

♦ Unspoiled nature, does it still exist? Or is the
“touched” nature full of riches? Man as “Creation’s
crowning glory” did not only destroy nature, but put
evolution on new paths and created its own habitat:
the modern city. Even here nature paves its unique
way. Earth’s growing population has increasing needs
which are hard to meet. Did Man lose control of “his
world” and the dimensions of his action? Does he
destroy the Earth or just his own basis for living? Dirk
Steffens on the traces of Man who changed our planet and became the architect of a new world.

• Raz ročne sa jedno mesto v južnom Nemecku
úplne zblázni. Spoza rohov je počuť zvláštne zvuky ako
medvedí rev. Zamaskované postavy tancujú okolo veľkého ohňa a bijú sa navzájom močovými mechúrmi prasiat.
Je to karneval v Čiernom lese v srdci Európy. Asi 1800
km ďalej na juh v malom meste v Sardínií sa odohráva podobná tradícia. Film pozoruje obe udalosti z osobného
pohľadu režisérky a kameramanky Jutty Tränkle.

DE 4

♦ Once a year, a whole small town in Southern
Germany is losing its mind. Strange sounds like bear
roar are heard from behind the corners. Figures in
disguise dance around a large fire and punch others
with pig's bladder. It is carnival in Black Forest in the
heart of Europe. Some 1800km farther south, in a
small town in Sardinia, a similar old custom is being
retained. The film observes both spectacles from a
personal point of view of director and camerawoman
Jutta Tränkle.

Bintec Simpleshow
Bintec Simpleshow
Bintec Simpleshow
3 min., 2016, nemecká verzia
Réžia:		
Kamera:		

Jutta Tränkle
Jutta Tränkle
Jutta Tränkle
-l
Jutta Tränkle
aug&ohr medien - Film Festival
Agency

-
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♦ Presenting new agricultural machinery by
HORSCH at Agritechnika 2017 Trade Fair in Hannover.

DE 6
HORSCH Impressionen 2018,
Feldtag 2018

DE 8

HORSCH Impressionen 2018,
Feldtag 2018

HORSCH Terrano GX

Prezentácia firmy HORSCH a Dni
poľa 2018

HORSCH Terrano GX

HORSCH Terrano GX

1 min., 2018, nemecká verzia

3 min., 2017, bez komentára

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:
		

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:
		

HORSCH Maschinen GmbH
Oto Bize za HORSCH
Maschinen GmbH na Slovensku

• Prezentovanie nových strojov značky HORSCH
predstavených na výstave Agritechnika 2017 v Hannoveri.

• Prezentácia firmy HORSCH a Dni poľa v roku
2018.
♦

♦ Presenting new agricultural machinery by
HORSCH at Agritechnika 2017 Trade Fair in Hannover.

HORSCH presentation and Field days 2018.

DE 7

DE 9 

HORSCH Singular System

HORSCH Cruiser 6XL + 12XL

HORSCH Singular System

HORSCH Cruiser 6XL + 12XL

HORSCH Singular System

HORSCH Cruiser 6XL + 12XL

3 min., 2017, bez komentára
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:
		

HORSCH Maschinen GmbH
Oto Bize za HORSCH
Maschinen GmbH na Slovensku

3 min. 2017, bez komentára

HORSCH Maschinen GmbH
Oto Bize za HORSCH
Maschinen GmbH na Slovensku

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:
		

• Prezentovanie nových strojov značky HORSCH
predstavených na výstave Agritechnika 2017 v Hannoveri.

HORSCH Maschinen GmbH
Oto Bize za HORSCH
Maschinen GmbH na Slovensku

• Prezentovanie nových strojov značky HORSCH
predstavených na výstave Agritechnika 2017 v Hanno-
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• Biggi a Alfred boli šťastným párom. Keď však človek nemá primeranú zárobkovú činnosť, život je ťažký.
A tak stále žijú spolu na zanedbanej farme v spolkovej
krajine Sasko-Anhaltsko. Biggine dcéry Denise (17) a
Saskia (14) sa snažia raziť si svoju cestu životom. Zápasia pri tom so svojimi emocionálnymi výkyvmi v dôsledku puberty, ako aj s nesúvislým školským vzdelávaním,
ktoré zahŕňa šikanovanie, záchvaty úzkosti a všelijaké
domáce trápenia. Dospelí sa im snažia zaistiť stabilitu,
sami však bojujú s vlastnými démonmi.

veri.
♦ Presenting new agricultural machinery by
HORSCH at Agritechnika 2017 Trade Fair in Hannover.

DE 10



HORSCH Serto SC
HORSCH Serto SC

♦ Biggi and Alfred used to be a couple, but life’s tough if you don’t have gainful employment and
so they are still living together on a run-down farm
in Saxony-Anhalt. Biggi’s daughters Denise (17) and
Saskia (14) are trying to make their way in life but are
hindered, both by the emotional roller-coaster that is
puberty and their fragmented schooling which has featured bullying, bouts of anxiety and various spells in
homes. The adults try to give them stability, but they
are battling their own demons..

HORSCH Serto SC
3 min., 2017, bez komentára
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:
		

HORSCH Maschinen GmbH
Oto Bize za HORSCH
Maschinen GmbH na Slovensku

DE 12
Nada más que el sol
NOTHING BUT SUN
Nič okrem slnka
60 min., 2017, španielska verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:
		

• Prezentovanie nových strojov značky HORSCH
predstavených na výstave Agritechnika 2017 v Hannoveri.
♦ Presenting new agricultural machinery by
HORSCH at Agritechnika 2017 Trade Fair in Hannover.

DE 11

Benjamin Manderbach
Benjamin Manderbach
Benjamin Manderbach
Benjamin Manderbach
aug&ohr medien Film Festival Agency



Familienleben
FAMILY LIFE
Rodinný život
97 min., 2018, nemecká verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:
		

• Film odkrýva duše posledných štyroch obyvateľov malej opustenej a zapadnutej dedinky v Španielsku.
Život mimo civilizácie im dáva osobnú slobodu, ale prináša aj samotu. Bluesový festival medzi starými ruinami
by mal pomôcť vyzbierať príspevky na prežitie dediny.

Rosa Hannah Ziegler
Matteo Cocco
Rosa Hannah Ziegler
Roswitha Ziegler
aug&ohr medien Film Festival Agency

♦ A film that discovers the souls of the last four
survivors of a small abandoned village in the middle
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of nowhere in Spain. A life outside of civilization give
them personal freedom but also brings loneliness. A
blues festival among the ruins should collect donations for the village's survival.

DE/CO 13 
The little fish and the crocodile
THE LITTLE FISH AND THE
CROCODILE

• Begzuren žije v jurte v okrese Ulanbátar v Mongolsku. Pre nedostatok miesta je prežitie veľmi ťažké.
Turisti z celého sveta neustále prichádzajú do skromnej
jurty, aby si vymieňali životné skúsenosti.

Rybka a krokodíl
16 min., 2018, anglická verzia, verzia v jazyku
lingala
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

♦ Begzuren lives in the ger district of Ulan Bator,
Mongolia. Due to a lack of space, survival is very difficult. Still tourists from all over the world come into his
modest ger to exchange life experiences.

Stefanie Plattner
Eric Ferranti
Dorothea Nölle
Stefanie Plattner, Eva Vonk
-

PL/GB

• Rybka a krokodíl je bájka z dažďového pralesa
v Národnom parku Odzala v Konžskej republike, ktorú
rozprávajú deti z materskej školy Sanza Mobimba.

Poľsko/
Veľká Británia

PL 1/GB 

♦ "The little Fish and the Crocodile" is a fable
from the rainforest in the Odzala National Park in the
Republic of Congo told by the children of the Sanza
Mobimba Kindergarden.

Too-tash
Too-tash
Too-tash
15 min., 2018, kirgizská, anglická verzia
Réžia:		Dariusz Sipowski
Kamera:		Dariusz Sipowski
Scenár:		Dariusz Sipowski
Odb. poradca:
Dariusz Sipowski
Producent:
Prihlasovateľ:
aug&ohr medien 		
Film Festival Agency

DE/MN 14 
Wo das gras am höchsten
wächst
WHERE THE GRASS GROWS
HIGHEST
Miesto, kde rastie najvyššia tráva
51 min., 2016, anglická, mongolská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Philip Hallay
András Szőke Másik
Philip Hallay, Christian Spieß
Philip Hallay, FH Dortmund
•
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duchovia nažívali spolu.

RO 1 

♦ Pamir Mountains in Tajikistan. Times, when people and ghosts used to live together.

Lekvár
Jam

AT
AT 1

Lekvár

Rakúsko

33 min. 2018, maďarská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:



Goldene Gene
Golden Genes
Zlaté gény

Attila Zsigmond
Attila Zsigmond
Attila Zsigmond
Attila Zsigmond
INFFG – Anita Dányi

90 min., 2016, nemecká, anglická, ruská, francúzska
verzia
Réžia:
Wolfgang Konrad,
		
Ursula Hansbauer, Clemens Stachel
Kamera:		
Leena Koppe
Scenár:		
Wolfgang Konrad,
		
Ursula Hansbauer, Clemens Stachel
Odb. poradca:
Wolfgang Konrad,
Producent:
		
Ursula Hansbauer, Clemens Stachel
Prihlasovateľ:	Daniel Pramberger
• Podľa záznamov sa v Európe nachádza 17 tisíc
medveďov, pričom viac ako 6 tisíc z nich žije v Rumunsku. Väčšina medveďov, teda asi 5 300 jedincov, obýva
najmä oblasti v župách Sikulsko, Harghita, Covasna,
Mures, ale aj v susednom Brasove. Nezodpovedný prístup k lesnému hospodáreniu spôsobuje neustále zmenšovanie prirodzeného prostredia medveďov. Tie preto
čoraz častejšie navštevujú blízke usadlosti. V poslednom
čase boli v Sikulsku zaznamenané viaceré útoky medveďov, v dôsledku čoho ich mnohí ľudia začali považovať
za krvilačné beštie. Podobne ako všetci fotografi prírody aj László Dezső, ktorý sa narodil v Gheorgheni, túžil
po záberoch veľkých šeliem zblízka. V pohorí Gurghiu si
dokonca pripravil úžasnú čistinu, kde čakal na vytúženú
zver ako na hodnotný objekt.

• V biobankách po celom svete sa uchovávajú
zmrazené gény miliónov rastlín, živočíchov a ľudí. Znovu
oživujú dávne sny o obnovení vyhynutých druhov, ukončení hladomoru vo svete či ľudskom živote bez chorôb.
Biobanky však majú aj inú úlohu. Kladú zásadnú otázku
nášmu súčasnému presvedčeniu: čo znamená byť súčasťou prírody v čase genómu?

♦ There are 17,000 bears recorded in Europe,
from which more than 6,000 live in Romania. The majority of the Romanian stock of bears, approximately
5,300 individuals live in the Sekler Harghita, Covasna
and Mures, as well as in the neighboring Brasov counties. Due to the irresponsible silviculture the bears’ habitat is in continuous decrease, that is why they often
visit the neighboring settlements. Recently there have
been more bear attacks in Seklerland, which have
made many people see bears as bloodthirsty beasts.
Like all nature photographers, László Dezső, born in
Gheorgheni, had been yearning for taking close-ups
of big games. He even arranged a magnificent clearing in the Gurghiu Mountains waiting for the desired
animals as worthy subjects.

♦ The frozen, bodiless genes of millions of plants,
animals and humans are stored in biobanks around the
world. They rekindle dreams of old: re-creating extinct
species, ending world hunger, human life without illness or disease. But biobanks do more than that. They
pose a fundamental question to our contemporary beliefs: What does it mean to be part of nature in the age
of the genome?

RO

Rumunsko
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RU 2 

Rusko

Coвиpaтeли mopcкой
травы

RU 1

Gatherers of the Sea Grass

ОТ БОГА ДО БУМАГИ. Из жизни
азиатского слона
From God to Paper. The life
of an Asian Elephant

Zberatelia morskej trávy
70 min., 2016, ruská, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Od Boha k papieru. Život ázijského
slona
52 min., 2018, ruská, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
		
		
		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Maria Murashova
Marina Levashova
Maria Murashova
Vlad Ketkovich, Anne-Catherine Witt
Vlad Ketkovich

Olga Vershinina
Elisbar Karavaev, Nikolai Tarkhanov,
Sergei Vasiliev, Yury Efremov,
Nikolay Tarkhanov, Alexander
Voloshin, Frederic Belge
Olga Vershinina
Sergey Yastrzhembskiy
Sergey Yastrzhembskiy

• Slony sú jednými z najstarších živočíchov na
Zemi. Sú rovnako staré ako ľudstvo. Ľudia v Ázii odnepamäti vzdávajú slonom pocty. Vo východných náboženstvách, či už v hinduizme alebo v budhizme, zohrávajú
slony dôležitú úlohu. Staroveké armády, ktoré mali slony
vo svojich radoch, boli považované za neporaziteľné.
Pre budhistov je slon symbolom duchovných vedomostí,
trpezlivosti, zdržanlivosti a sebakontroly. Slony sú súčasťou mnohých náboženských rituálov v Ázii. Toto uctievanie však často nezodpovedá realite. Slony sa využívajú
na ťažkú prácu. Sú vytláčané zo svojho prirodzeného
prostredia a stavajú sa obeťami podpaľačov a travičov.
Sú úplne bezbranné proti náporu civilizácie.

• Kedysi bola dedina Rebolda na pobreží veľkého
Soloveckého ostrova obývaná. Dnes ožíva iba raz ročne, a to v lete, keď sem prichádza skupina sezónnych
brigádnikov zbierať morskú trávu pre Archangeľský závod. Počas odlivu vyrážajú v drevených člnoch na more
a pomocou kôs s dlhou násadou vyžínajú morskú trávu.
Potom ju zavesia na ostnatý drôt a nechajú sušiť. Keď
brigádnici odídu, na ostrove ostane iba strážnik so svojím psom. Bude tu bývať do nasledujúceho mája, kým sa
brigádnici nevrátia späť.
♦ Once village Rebolda on the edge of the Big
Solovetsky island was inhabited. Now it comes back
to life only once a year, in the summer, when brigade
of seasonal workers comes here to gather sea weed
fo the Archangelsky weed factory. On a low tide they
go to the sea on their wooden boats and scythe sea
weed with their long-stalk scythes. Than they hang it
on barbed wire and dry it. When workers leave, only
one person remains on the island - keeper with his
dog. He will live here until next May, when brigade
comes back.

♦ Elephants are one of the oldest animals on
Earth, they are as old as humanity. In Asia people
have been paying truly divine honors to elephants
since time immemorial. Elephants play the most important role in Eastern religions, whether it be Hinduism or Buddhism. Ancient armies, which had war
elephants in their ranks, were considered invincible.
For the Buddhists, the elephant is a sacred symbol
of spiritual knowledge, patience, moderation and self-control. They are participants of most of the religious
rites in Asia.But often worship and veneration have
nothing to do with the reality. Elephants are used in
heavy work, they are forced out of traditional habitats,
fired and poisoned. Elephants are defenseless against the onslaught of the civilization.

SK

Slovensko

SK 1
INGA- skutočný príbeh tatranskej
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medvedice
INGA – The real story of a bear
mothter in the High Tatras
INGA- skutočný príbeh tatranskej
medvedice
10 min., 2017, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Ivana Ratkovská
Juraj Balta
Ivana Ratkovská
Express Spiš production
Mgr. Ivana Ratkovská

• S krošňou na chrbte sa brodia v snehu, odolávajú búrke i víchrici. Zásobujú vysokohorské chaty za každého počasia. Odhaľme poznanie najstaršej generácie
tatranských nosičov. Možno sa dozvieme niečo viac aj o
vlastnom náklade a možno pochopíme, prečo v Tatrách
ostali nosiči poslednými mohykánmi na európskom kontinente.

• Skutočný príbeh tatranskej medvedice a jej
dvoch mláďat vznikol ako memento toho, ako veľmi človek zasahuje do života chránených zvierat v národnom
parku. Ako zaberá životné prostredie medveďom, ktoré
sú v Tatrách doma tisícky rokov. A aký dosah to môže
mať na rovnováhu v prírode. Príbeh tatranskej medvedice Ingy a jej dvoch mláďat sme sledovali od chvíle, keď
sa objavila pri Bilíkovej chate nad Hrebienkom. Vtedy
ešte nikto netušil, aký dramatický bude osud tejto medvedej rodiny.

♦ Carrying load on their backs they trudge through the snow, withstanding storms and gales. They
supply mountain chalets with goods in all weathers.
Let's reveal the knowledge of the oldest generation of
porters in the High Tatras. We might learn a bit more
about our own load and understand why these porters are the last of the Mohicans in Europe.

♦ The true story of a female bear and her two
cubs was filmed to remind us how much man interferes with the life of conservation-reliant species in
the Tatra National Park. How man is taking up the
living space of bears who have been in the Tatras for
thousand years. What impact it can have on the balance in nature. We have followed the story of female
bear Inga and her cubs since she first appeared near
Bilikova Chata Chalet above Hrebienok resort. At that
time nobody knew how dramatic the life of this bear
family would be.

SK 3
Ochrana poľných plodín:
Víjačka kukuričná a mora
bavlníková - významní škodcovia
papriky
Field crops protection:
European corn borer
and Cotton bollworm –
significant pests of paprika

SK 2

Ochrana poľných plodín: Víjačka
kukuričná a mora bavlníková významní škodcovia papriky

Sloboda pod nákladom
Freedom under Load

10 min., 2017, slovenská, anglická verzia

Sloboda pod nákladom

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

61 min., 2016, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Pavol Barabáš
Pavol Barabáš
Pavol Barabáš
K2 studio
K2 studio

Marián Dukes
Marián Dukes
Ing. Ján Tancík, PhD.
Ing. Ján Tancík, PhD.
Slovenský CHOV, s.r.o.
Slovenský CHOV, s.r.o.

• Krátky film pojednáva o škodcoch papriky, ktorí
primárne škodia na iných plodinách a ktorí odkážu významne ovplyvniť porasty a následne aj úrodu tejto obľú-
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benej zeleniny.

bol popredný odborník na dentálnu chirurgiu koní Juraj
Franko. Táto časť ukazuje skladbu a rast chrupu koňa.

♦ The short film presents pepper plant pests
which primarily damage other crops and which can
significantly influence plants and also yields of this
popular vegetable.

♦ This is the first part of the series on horse teeth based on the workshop "Healthy teeth = a healthy
horse" organized by prof. Ing. Marko Halo, PhD and
lectured by the leading specialist on equine surgical
dentistry Juraj Franko. This part deals with the equine
dentition.

SK 4
7. Chovateľský deň v PVOD Kočín

SK 6 

7th Day of holstein cow
breeders in Kočín

Dôležité sú záznamy o zákrokoch.
Zubný technik potrebuje adekvátne
vybavenie

7. Chovateľský deň v PVOD Kočín
20 min., 2017, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Procedure records are
important. Dental technician
needs adequate equipment.

Marián Dukes
Marián Dukes
Marián Dukes
Slovenský CHOV, s.r.o.
Slovenský CHOV, s.r.o.

Dôležité sú záznamy o zákrokoch.
Zubný technik potrebuje adekvátne
vybavenie

• Film približuje atmosféru prestížneho chovateľského podujatia organizovaného Slovenskou holsteinskou asociáciou v priestoroch strediska chovu dojníc
Šterusy, patriaceho Poľnohospodárskemu výrobnému a
obchodnému družstvu v Kočíne.

4 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

♦ The film presents the atmosphere at the important event organized by the Slovak Association of
Holstein Breeders which took place in Šterusy dairy
cattle farm owned by Kočín cooperative.

Marián Dukes
Marián Dukes
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Slovenský CHOV, s.r.o.
Slovenský CHOV, s.r.o.

• Film je druhým zo série filmov, spracovanej z
workshopu Zdravé zuby = zdravý kôň, ktorý zorganizoval prof. Ing. Marko Halo, PhD., a ktorého lektorom
bol popredný odborník na dentálnu chirurgiu koní Juraj
Franko. Tentokrát sa venujeme záznamom o zákrokoch
a technickému vybaveniu zubného technika.

SK 5
Ako vyzerá chrup koňa, ako mu rastú
zuby

♦ This is the second part of the series on horse
teeth based on the workshop "Healthy teeth = a healthy horse" organized by prof. Ing. Marko Halo, PhD
and lectured by the leading specialist on equine surgical dentistry Juraj Franko. This time we focus on the
dental record keeping and dental instruments.

What horse teeth look like,
how they grow
Ako vyzerá chrup koňa, ako mu
rastú zuby
6 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

SK 7

Marián Dukes
Marián Dukes
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Slovenský CHOV, s.r.o.
Slovenský CHOV, s.r.o.

Ošetrenie chrupu 13-ročného koňa
Treating the teeth of a
13-year-old horse
Ošetrenie chrupu 13-ročného koňa

• Film je prvým zo série filmov, spracovanej z
workshopu Zdravé zuby = zdravý kôň, ktorý zorganizoval prof. Ing. Marko Halo, PhD., a ktorého lektorom

7 min., 2018, slovenská verzia
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Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

34. AGROFILM

Marián Dukes
Marián Dukes
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Slovenský CHOV, s.r.o.
Slovenský CHOV, s.r.o.

eth based on the workshop "Healthy teeth = a healthy
horse" organized by prof. Ing. Marko Halo, PhD and
lectured by the leading specialist on equine surgical
dentistry Juraj Franko. In this part we also deal with
wolf teeth and their necessary removal.

SK 9
Žijem Dunajom
I'm fascinated by the Danube
Žijem Dunajom
52 min., 2017, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

• Film je tretím zo série filmov, spracovanej z
workshopu Zdravé zuby = zdravý kôň, ktorý zorganizoval prof. Ing. Marko Halo, PhD., a ktorého lektorom
bol popredný odborník na dentálnu chirurgiu koní Juraj
Franko. Ukazuje kompletné ošetrenie chrupu 13-ročného koňa.

•	Dokumentárny film stvárňuje rieku Dunaj a jej život desaťročiami. Subjektívny pohľad režiséra mu dáva
tvár emotívneho príbehu. Film hľadá hodnoty tejto rieky vo všetkých prírodných aspektoch. A nachádza ich v
unikátnych záberoch vodného vtáctva, či divej zveri. Dokumentuje aj unikátne miesta Dunajských luhov a vzácnej flóry, ale aj meniacu sa krajinu a poľnohospodárstvo
okolo rieky. Režisér úpenlivo hľadá obraz krajiny, ktorým
žil z rozprávania svojich predkov. Film ukazuje potrebu
zastaviť vplyv prostredia na život rieky a túžbu žiť s jej divokosťou, prirodzenosťou a pôvodnými hodnotami. Zároveň poukazuje aj na krásy a nabáda diváka, aby hľadal
podstatu, objavoval a vážil si krajinu.

♦ This is the third part of the series on horse teeth based on the workshop "Healthy teeth = a healthy
horse" organized by prof. Ing. Marko Halo, PhD and
lectured by the leading specialist on equine surgical
dentistry Juraj Franko. This part shows a complete
dental treatment provided to a 13-year-old horse.

SK 8
Odstránenie „vlčích“ zubov
4-ročného koňa

♦ The documentary film presents the river Danube and its life through decades. The subjective view
of the director turns it into an emotional story. The film
looks for values of this river in all possible aspects
and manages to find them in shots of water birds or
wild animals. It also presents unique places of the
Danube flood plains and its scarce flora as well as the
changing landscape and agriculture along the river.
The director desperately seeks the picture of the countryside he knows from narratives of his ancestors.
The film shows the need to stop negative influences
on the river life and the desire to live in harmony with
its wildness, spontaneity and original values. The film
also point out beauty and encourages viewers to seek
its essence and discover and value the countryside.

Extraction of wolf teeth of a
4-year-old horse
Odstránenie „vlčích“ zubov
4-ročného koňa
2 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Marián Dukes
Marián Dukes
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Slovenský CHOV, s.r.o.
Slovenský CHOV, s.r.o.

• Film je tretím zo série filmov, spracovanej z
workshopu Zdravé zuby = zdravý kôň, ktorý zorganizoval prof. Ing. Marko Halo, PhD., a ktorého lektorom
bol popredný odborník na dentálnu chirurgiu koní Juraj
Franko. Tentokrát sa vraciame k „vlčím“ zubom a k ich
nevyhnutnému odstráneniu.
♦

Braňo Molnár
Braňo Molnár, Dušan Senko
Tomáš Pašteka, Braňo Molnár
Jaro Rihák, Radovan Václva
RTVS, Naturally
Green Films

SK 10
Bratislava, mesto
uprostred prírody
Bratislava, a city surrounded

This is the third part of the series on horse te-
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by nature

Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
		
Prihlasovateľ:
		

Bratislava, mesto uprostred prírody
52 min., 2016, slovenská, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Braňo Molnár
Braňo Molnár, Dušan Senko
Tomáš Pašteka, Braňo Molnár
RTVS, Naturally
Green Films

Patrik Rosina
Ing. Slavomír Reľovský
Ing. Slavomír Reľovský
Zväz chovateľov oviec a kôz
na Slovensku - družstvo
Zväz chovateľov oviec a kôz
na Slovensku - družstvo

• Tie najkrajšie momenty z Celoslovenských ovčiarskych slávností Ovenálie 2017.
♦ The most beautiful moments from Ovenálie
2017 - Slovak Sheep festival.

SK 12



V kremnických mestských lesoch to
žije
Kremnica municipal forests
are full of life
• Film poukazuje na fragmenty prírody Bratislavy a
jej okolia. Na to, ako z prírody stále ukrajujeme, ale zároveň aj na to, ako po nej voláme. Civilizácia zasiahla do
chodu prírody. Niektoré zvieratá a rastliny sa prispôsobili
zmenám veľkomesta a prežili, iné vymizli. S ľahkým environmentálnym nádychom film zdokumentuje aj vzácne
druhy rastlín a živočíchov, žijúcich v tejto lokalite. Stále
je čo obdivovať a dúfame, že aj bude, ak si zachováme
tieto fragmenty prírody. V súčasnosti si príroda v okolí
Bratislavy pýta našu pomoc a v tomto dokumente poukážeme aj na niektoré riešenia.

V kremnických mestských lesoch to
žije

♦ The film points out the fragments of the nature
in the city of Bratislava and its surroundings. How we
keep curtailing nature but at the same time how much
we demand it. Civilization has interfered with natural
processes. Some animals and plants have managed
to adapt to changes in the city, the others have vani
shed. With the light environmental touch the film also
presents rare plant and animal species occurring in
this location. There is still enough left to admire and
we do hope we will manage to keep these fragments
of nature for a long time. Nowadays nature around
Bratislava is asking for help and we offer some solutions in the documentary film.

• Reportáž z relácia Televíkend zachytáva nové
aktivity Mestských lesov Kremnica – protipovodňové
opatrenia lákajúce turistov, rozhľadňa a návrat včiel do
Kremnice.

7 min., 2017, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

♦ The reportage from Televíkend programme
presents new activities and changes in Kremnica
municipal forests including flood control methods interesting for turists, an observation tower as well as
comeback of bees to Kremnica.

SK 13
Na severe Kráľovej hole s
kráľovskými výhľadmi

SK 11
Ovenálie 2017

The north of Kráľová hoľa
Mountain with its spectacular
views

Ovenálie 2017
Ovenálie 2017

Na severe Kráľovej hole s
kráľovskými výhľadmi

3 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		

Martina Kacinová
Ľudovít Bohát
Martina Kacinová
RTVS - štúdio Banská Bystrica
RTVS - štúdio Banská Bystrica

Patrik Rosina
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8 min., 2017, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

ethnography, natural environment, farms, traditions
and also the process of getting back to one's roots.

Martina Kacinová
Ľudovít Bohát
Martina Kacinová
RTVS - štúdio Banská Bystrica
RTVS - štúdio Banská Bystrica

SK 15
Biofarma v stupavskej
botanickej záhrade
The bio-farm in Stupava´s
Botanic Garden
Biofarma v stupavskej botanickej
záhrade
9 min., 2018, slovenská, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

• Reportáž z relácie Televíkend z obce Liptovská
Teplička – unikátna poloha na úpätí Kráľovej hole láka
nielen turistov, ale i fanúšikov alternatívneho hospodárenia – terasovité polia, typické pivničky na uskladňovanie
zemiakov.

Martina Kacinová
Ľudovít Bohát
Martina Kacinová
RTVS - štúdio Banská Bystrica
RTVS - štúdio Banská Bystrica

♦ The reportage from Televíkend programme
presents the village of Liptovská Teplička. Its unique
location at the foot of Kráľová hoľa Mountain attracts
not only tourists but also fans of traditional husbandry
thanks to terraced fields and typical root cellars used
for potatoes storing.

SK 14
• Reportáž z relácie Televíkend z Biofarmy Príroda
v Stupave. Netradičné príbehy zvierat na farme v unikátnom prostredí.
♦ The reportage from Televíkend programme
presents a traditional farm "Priroda" in Stupava as
well as unconventional life stories of farm animals in
this unique environment.

Nežijem na Slovensku. Žijem v
Osturni!
I don't live in Slovakia. I live in
the village of Osturňa
Nežijem na Slovensku. Žijem v
Osturni!

SK 16

10 min., 2017, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Rybárik, spútaný s riekou

Martina Kacinová
Peter Pastucha
Martina Kacinová
RTVS - štúdio Banská Bystrica
RTVS - štúdio Banská Bystrica

Kingfisher, handcuffed with
the river
Rybárik, spútaný s riekou
29 min., 2016, slovenská verzia

• Reportáž z relácie Televíkend z rázovitej obce na
severovýchode Slovenska – Osturňa. Etnografia, prírodné prostredie, farmárčenie, udržiavanie tradícií i návraty
ku koreňom.

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
		

♦ The reportage from Televíkend programme
presents the archetypal village of Osturňa and its

29

Zdeno Vlach
Zdeno Vlach
Zdeno Vlach
Jan Halady
RTVS , Zdeno Vlach foto a kamera
Karpatia
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RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

dúcich vajíčka do napoly zmrznutého plesa, cez húfy
pstruhov ukrývajúcich sa pod naplavenými stromami až
po svorku vlkov, ktorá pri rieke loví svoju korisť.

• Rybárika riečneho pozná pre jeho nápadité pestré
sfarbenie snáď každý. No niektoré jeho životné prejavy sú
aj pre biológov stále plné záhad. Svojou výnimočnosťou
inšpiruje milovníkov prírody, odborníkov aj umelcov. Nahliadnuť do prostredia kde žije, loví, prežíva milostné hry,
vychováva potomstvo je aj túžbou filmára. Na poskladanie filmového príbehu z jeho mimoriadne akčného života
je treba stovky hodín trpezlivého čakania. Boli to večery
plné vzrušujúcich okamihov a skoré rána v očakávaní nových záberov. Prežili sme ich spolu, rešpektujúc jeden
druhého...

♦ The High Tatras are the highest mountains of
the Carpathians and at the same time the smallest
mountain range in the world as for its area. They represent a unique island of the wildland in the sea of
civilization. The film presents the last unconfined river: the Belá. Its water keeps replenishing mountain
lakes, shapes extensive cave system, gets into many
wild streams and waterfalls and rumbles down into
the valleys. When the water from melting snow is supplemented with torrential rains, the river floods and
takes everything that is in its way. The world changes
after the floods. Where used to be a forest there is
the river now. Where used to be the river, there are
only stones left over. The water causes destruction
but at the same time it creates and supports various
forms of life including thousands of frog species laying eggs in the almost frozen mountain lakes, hovers
of trout hiding under the flooded trees and a pack of
wolves hunting their prey near the river.

♦ Almost everyone knows the river kingfisher
thanks to its brightly coloured plumage. However,
some aspects of its life are still enigmatic even to biologists. There is something unique about the kingfisher which inspires nature lovers, experts and artists.
The environment where it lives, hunts, experiences
mating games and raises its chicks is also very interesting for filmmakers. In order to piece together a film
about its life full of action, hundreds of hours of patience and waiting were necessary. It included evenings
full of exciting moments as well as early mornings in
expectations of new shots. We went through those together while respecting each other..

SK 18
Farmárska revue: Mačajovci –
slovenskí zeleninári

SK 17

Farmer´s revue: The Mačaj
family - Slovak market
gardeners

Tajomné Karpaty - Živá rieka
The mysterious Carpathians the boisterous river
Tajomné Karpaty - Živá rieka

Farmárska revue: Mačajovci –
slovenskí zeleninári

52 min., 2017, slovenská verzia

12 min. 2018, slovenská verzia

Réžia:		
Kamera:		
		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Erik Baláž
Adam Baštek, Jozef Fiala,
Karol Kaliský
Erik Baláž
RTVS a Arolla Film, s.r.o.
RTVS Rozhlas a televízia Slovenska

• Tatry sú najvyšším pohorím Karpát a súčasne
rozlohou najmenšie veľhory sveta. V strednej Európe
sú ale absolútne unikátnym ostrovom divokej prírody v
mori okolitej civilizácie. Tento film vám predstaví našu
poslednú nespútanú rieku Belá. Jej voda postupne napĺňa plesá, formuje rozsiahle jaskynné systémy, dostáva sa do nespočetných dravých potokov a vodopádov
a s dunením sa valí do údolí. Keď sa k vode z topiaceho snehu pridajú prudké lejaky, rieka sa rozvodní a
berie so sebou všetko čo jej stojí v ceste. Po povodni
sa svet mení. Tam kde bol les je rieka a tam kde bola
rieka zostali len kamene. Voda ničí, no súčasne tvorí a
podporuje mnohoraké formy života - od tisícov žiab kla-

Ján Škorňa
Ľudovít Bohát
Ján Škorňa
RTVS - štúdio Banská Bystrica
RTVS - štúdio Banská Bystrica

• Reportáž z relácie Farmárska revue predstavuje rodinnú farmu Mačajovcov. Z rozlohy 50 hektárov sa
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rozrástli na súčastných 5000 hektárov obhospodarovanej pôdy. Produkujú zemiaky, cibuľu, cesnak, mrkvu a
petržlen. Pri niektorých produktoch dosahujú dominantné postavenie na stredoeurópskom trhu.
♦ The reportage from Farmers Journal presents
the Mačaj family farm. It has grown to current 5,000
hectares of cultivated land from the original 50 hectares. The family produces potatoes, onions, garlic,
carrot and parsley. With some of these products they
have reached the position of the market leader in
Central Europe.

• Prenášanie svišťov tatranských vrchovských zo
Západných Tatier do Belianskych Tatier, kde ich pytliaci
vyhubili trvalo niekoľko rokov.
♦ Bringing Alpine marmots from the West Tatra
Mountains to Belianske Tatras where poachers caused their extinction.

SK 19
Poľnovakia Agrar
POĽNOVAKIA AGRAR

SK 21

Poľnovakia Agrar

Pravek pod Tatrami
Prehistory below the Tatra
Mountains

1 min., 2017, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Poľnovakia Agrar
AGRORAMA s.r.o.

•

Propagácia firmy Poľnovakia Agrar.

♦

Poľnovakia Agra company promotion.

Pravek pod Tatrami
22 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
		
Prihlasovateľ:

• Pri Partizánskej Lupči vzniká postupne osada,kde interaktívnou zážitkovou formou archeológie má možno každý divák nahliadnuť do tajomstiev prvých pravekých poľnohospodárov na našom území.

SK 20
Roháč, Žiaranka a tí druhí

♦ Near the village of Partizánska Lupča a settlement is being developed where everyone can get interactive archaeological experience and have a look
at secrets of the first prehistoric farming in our territory.

Roháč, Žiaranka and the
others
Roháč, Žiaranka a tí druhí

SK 22

28 min., 2017, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Laco Hámor
Laco Hámor
Laco Hámor
Víťazoslav Struhár
Archeopark Liptovia, ŽSK, Interreg Poľsko Slovensko
Laco Hámor

Laco Hámor
Pavol Ballo
Laco Hámor
Milan a Pavol Ballo, Pavol Majko
TANAP, Laco Hámor
Laco Hámor

Obilné silá
Grain silo
Obilné silá
4 min., 2018, slovenská verzia
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Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:
•
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Ján Škorňa
Matej Plevo, Juraj Fiľo
Ján Škorňa
Joachim Suttor, Dr. Gunter Prostinák
RTVS štúdio Banská Bystrica, Bintec
Bintec GmbH , Co. KG

SK 24
Kvalita mäsa
Meat Quality
Kvalita mäsa

Predstavenie unikátnej technológie obilného sila.

8 min., 2018, slovenská verzia

♦ Presentation of the unique technology of a grain silo.

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

SK 23
Farmárske bravčové

• Európska legislatíva stanovila, že čerstvé mäso
je i mäso balené vo vákuovom balení alebo v riadenej
atmosfére. Aj vďaka tomu sa na našom trhu objavujú
prebytky pochybnej kvality zo zahraničia, ktorí by mali
byť vyradené z predaja štátnou autoritou. No nedeje sa
to. Reportáž popisuje a vysvetľuje nekvalitu mäsa a jej
dôvody.

Farmers porkmeat
Farmárske bravčové
9 min., 2018, slovenská, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Pavol Štec
Ľuboš Vasiľko
Pavol Štec
Pavol Štec
Pavol Štec

Pavol Štec
Ľuboš Vasiľko
Pavol Štec
Pavol Štec
Pavol Štec

♦ Under the European legislation a vacuum packed meat or meat packed in modified atmosphere
is considered as fresh meat. This is also why on our
market there is a surplus of dubious quality meat coming from abroad. This meat should be rejected by
the state authority but it is not the case. The reportage
explains what the low quality of meat is and what causes it.

SK 25
Mlieko prémiovej kvality
Premium quality milk
Mlieko prémiovej kvality
7 min., 2018, slovenská, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

• Na trhu bežne kupujeme, najmä z dovozu, nekvalitné vodnaté, svetlé mäso, ktoré kedysi smelo ísť iba
do výrobkov. Reportáž prináša porovnávací test prípravy
bravčového mäsa z dovozu a z farmy. Aký je rozdiel v
kvalite bravčového, ktoré nie je vyprodukované v rýchlovýkrme v porovnaní s tým, čo bežne kupujeme v obchodoch?

Pavol Štec
Ľuboš Vasiľko
Pavol Štec
Pavol Štec
Pavol Štec

• Na trh sa dostáva aj mlieko od kráv, ktoré majú
zápaly vemena. Možno však vyrobiť mlieko, ktoré vzhľadom na nízky počet bunkových elementov zaručene
nepochádza od mastitídnej kravy. Reportáž vysvetľuje
kvalitatívnu normu bunkových elementov v mlieku, hovorí
o situácii v zahraničí a o tom, že vzhľadom na našu legislatívu je problém uviesť mlieko prémiovej kvality na náš
trh.

♦ We often buy low quality, watery and light-coloured meat which is imported to our country. This meat
used to be suitable only for meat products. The documentary presents a comparative testing of imported
pork meat and the pork meat coming from a farm.
What is the difference in the quality of pork that is not
the result of fast fattening process and the pork we
usually buy in shops?

♦

32

Milk from cows affected by udder inflamma-

NITRA 01. 10. – 06. 10. 2018

34. AGROFILM

tion also gets on the market. If the number of somatic
cells in milk is low, it can't come from such cows. The
reportage explains how a count of somatic cells indicates the quality of milk, it describes the situation abroad and also the problems related to our legislation
which make it difficult to introduce premium quality
milk in our market.

♦ Large-scale irrigation systems were built in
the Eastern Slovak Lowlands. Nowadays none of
them works. What does vegetable production which
had a long tradition there look like today?

SK 28
SK 26

Relácia Halali - Africký mor na
hraniciach

Vápenec v poľnohospodárstve

Halali Programme: African
swine fever

Limestone in agriculture
Vápenec v poľnohospodárstve

Relácia Halali - Africký mor na
hraniciach

6 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Pavol Štec
Ľuboš Vasiľko
Pavol Štec
Pavol Štec
Pavol Štec

7 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

• Mletý vápenec sa dnes používa na zlepšenie
pôdnej reakcie iba v 6% objeme oproti minulosti. Preto
plochy kyslých plôch narastajú. Reportáž hovorí o dôsledkoch aj o využití vápenca v chove hospodárskych
zvierat.

• Africký mor ošípaných je už od júna 2017 v okrese Zlín a šíri sa smerom na Slovensko. Autori prinášajú
názory a skúsenosti českých odborníkov s manažovaním diviakov v infikovanom území. Dozviete sa ako sa
vírus AMO šíri, prenáša a ako môže jeho výskyt zmeniť
poľovnícku starostlivosť o zver.

♦ Milled limestone is currently used to improve
the soil reaction in as little as 6% of the past volume.
This is why the area of acid soils is increasing. The
film talks about consequences as well as the use of
limestone in the animal husbandry.

♦ In June 2017 African swine fever (ASF) appeared in the district of Zlín and it keeps spreading
further towards Slovakia. The film presents opinions
and experience of Czech specialists dealing with swine in the areas where the infection occurs. You will
learn how ASF is spread, transmitted and how its occurrence can change game keeping.

SK 27
Závlahy na Východoslovenskej nížine
Irrigation in the East Slovak
Lowlands
Závlahy na Východoslovenskej
nížine

SK 29
Relácia Halali - Borievka

7 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Mgr. Ľubomír Kľúčik
Miroslav Majtán
Mgr. Ľubomír Kľúčik
PhD. Ing. Alojz Kaššák
Anima Production spol. s r.o.
Anima Production spol. s r.o.

Halali Programme: Juniper

Pavol Štec
Ľuboš Vasiľko
Pavol Štec
Pavol Štec
Pavol Štec

Relácia Halali - Borievka
9 min., 2018, slovenská, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

• Na Východoslovenskej nížine boli vybudované
veľkoplošné závlahy, dnes z nich nie je funkčné nič.
Ako dnes vyzerá produkcia zeleniny, ktorá tu mala tradíciu?
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Mgr. Ľubomír Kľúčik
Miroslav Majtán, MgA. Pavol Baláž
Mgr. Ľubomír Kľúčik
PhD. Ing. Alojz Kaššák
Anima Production spol. s r.o.
Anima Production spol. s r.o.
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Scenár:		
Odb. poradca:
		
Producent:
Prihlasovateľ:

Mgr. Ľubomír Kľúčik
RNDr. Peter Kaššák, PhD.
Ing. Alojz Kaššák
Anima Production spol. s r.o.
Anima Production spol. s r.o.

• Poľovníci a poľnohospodári sú odkázaní na spoluprácu. Budú na Slovensku kvitnúť živé lúky? Televízna
reportáž o tom ako správne kosiť lúky, aby nedochádzalo k poraneniu, či dokonca usmrteniu mláďat voľne žijúcej zveri.
♦ Hunters and farmers depend on the mutual
cooperation. Will live meadows bloom in Slovakia? TV
reportage on how to mow meadows properly so that
the young of wild animal don't get hurt or even killed.

• Borievka mizne z našich lúk a pasienkov, situácia
je alarmujúca, pomôcť by mohli agrolesnícke opatrenia.
♦ Junipers are vanishing from our meadows and
pastures. The situation is alarming. Agroforestry measures can be helpful.

SK 32
Relácia Halali - Zakladanie
stromových alejí

SK 30
Relácia Halali - Lesu a poľu zdar

Halali Programme: Tree alleys

Halali Programme: Hello,
forests and fields

Relácia Halali - Zakladanie
stromových alejí

Relácia Halali - Lesu a poľu zdar

9 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
		
Producent:
Prihlasovateľ:

4 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Mgr. Ľubomír Kľúčik
Miroslav Majtán, Peter Rybár
Mgr. Ľubomír Kľúčik
PhD. Ing. Alojz Kaššák
Anima Production spol. s r.o.
Anima Production spol. s r.o.

Mgr. Ľubomír Kľúčik
Miroslav Majtán, MgA. Pavol Baláž
Mgr. Ľubomír Kľúčik
RNDr. Peter Kaššák, PhD.
Ing. Alojz Kaššák
Anima Production spol. s r.o.
Anima Production spol. s r.o.

• Aká je perspektíva agrolesníctva na Slovensku?
Filmári to zisťovali v Uliči, kde už 30 rokov funguje lesopoľnohospodársky podnik.
♦ What is the prospect of agroforestry in Slovakia? To find out the filmmakers went to Ulič where an
agroforestry company has operated for 30 years.

SK 31
Relácia Halali - Živá lúka
Halali Programme: Live
meadow

• Poľnohospodári na južnom Slovensku zakladajú
stromové aleje a remízky. Tie pomáhajú znižovať silu vetra a vytvárajú prirodzený úkryt pre zver.

Relácia Halali - Živá lúka
10 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		

♦ Agriculturists in the south of Slovakia plant trees to make alleys and groves. These help to reduce
wind force and serve as natural shelters for animals.

Mgr. Ľubomír Kľúčik
Miroslav Majtán, MgA. Pavol Baláž
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know what life tastes like. Happy tomatoes. This is the

SK 33

taste of life.

Naša májová bryndza
Our bryndza sheep cheese
produced in May

SK 35

Naša májová bryndza

Fishing & Hunting, Hunting fever

12 min., 2015, slovenská verzia

Fishing & Hunting, Hunting
fever

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Peter Reviľák
Marek Rohaľ, Milan Marcinov
Peter Reviľák
Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o.
Peter Reviľák

Rybolov a poľovníctvo, Lovecká
horúčka
12 min., 2018, maďarská verzia

•	Dokument približuje tvorbu a následné spracovanie ovčej bryndze z produkcie Bardejovskej mliekárne.
V necelých 12 minútach opisuje výrobu od jej začiatku
na salaši až po filalizáciu vo výrobnom procese. Tématicky sa dotýka i zdravotných benefitov produktu, ktorý
je predmetnom sporov medzi zástancami nepasterizovaných produktov a ich odporcami.
♦ The documentary presents production and
processing of Bryndza sheep cheese in Bardejov dairy company. In the course of 12 minutes it describes
bryndza production from its beginning at the sheep
farm to its final processing. It deals with health benefits of the product which have been the subject of
disputes between the advocates of unpasteurized
products and their opponents.

Réžia:		

Tamás Cséjtei

Kamera:		

Attila Linzenbold

Scenár:		

Tamás Cséjtei

Odb. poradca:

Tivadar Sós, Zdeněk Hlaváč

Producent:

Fishing and Hunting TV

Prihlasovateľ:

Tivadar Sós

•

Tento diel zachytáva poľovačku diviačej zveri v

Tomašovskom revíri Sedem chotárov. Z pokojnej poľovačky sa po streľbe na jedného kanca, stala v momente
dramatická situácia, našťastie, v tomto prípade so šťastným koncom.
♦

SK 34

This part presents wild pig hunting in the hun-

ting ground of Sedem Chotárov Tomášovce. After

Takto chutí život

shooting at one of the boars, the peaceful hunting

The Taste of Life

turned into a dramatic situation which, luckily, had a
happy ending.

Takto chutí život
1 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

SK 36

TRIKK
TRIKK
Cstudios s.r.o.
Cstudios s.r.o.
Cstudios s.r.o.

Výletníci - Orava
Tourists: Orava Region
Výletníci - Orava

• Život je energia celého vesmíru, sústredená v
jednom bode, je to rovnováha tela a mysle. Sloboda
rásť, učiť sa a dozrieť, keď príde ten správny čas. Chutí
ako balzam na jej perách. Teraz už viem ako chutí život.
Veselá paradajka. Takto chutí život.

16 min., 2017, slovenská verzia

♦ Life is the energy from the whole universe concentrated in one point. It is the body-mind harmony.
Freedom to grow, learn and get ripe when the right
time comes. It tastes like the balm on her lips. Now I

35

Réžia:		

Michaela Sobov Tettingerová

Kamera:		

Štefan Kamenský

Scenár:		

Michaela Sobov Tettingerová

Odb. poradca:

-

Producent:

Stredoslovenská televízia s.r.o.

Prihlasovateľ:

Stredoslovenská televízia s.r.o.
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SK 38
Deň otvorených dverí - 1. máj 2018
Deň otvorených dverí - 1. máj
2018
Deň otvorených dverí - 1. máj 2018
6 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

• Turisticko-historicko-kultúrny magazín, ktorý mapuje zaujímavé miesta regiónu a podáva ucelený obraz
o možnostiach športu a relaxu s konkrétnym nacenením
2-dňového pobytu. Orava je diel, v ktorom sme navštívili Oravu a Ranč u Eda - malú agrofarmu so skvelým
ubytovaním, stravou a vyžitím.

• Krátky zostrih z otvorenia chovateľskej, turistickej a športovej sezóny v Národnom žrebčíne Topoľčianky, š.p. v roku 2018.

♦ The tourist magazine which surveys interesting places of a region and provides a comprehensive
proposal for sport and relaxation activities including
the price of a two-day stay. In this part we visited Orava region and "Ranč u Eda" - a small farm offering great accommodation, food and free-time activities.

♦ It is a short montage presenting the opening
of sports, breeding and tourist season in the National
Stud Farm "Topoľčianky".

SK 39
Poďme sadiť

SK 37

Let's go planting

Výletníci - Banská Štiavnica

Poďme sadiť

Tourists: Banská Štiavnica

14 min., 2018, slovenská verzia

Výletníci - Banská Štiavnica

Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

25 min., 2017, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

František Kabát
František Kabát
František Kabát, Emil Kovalčík
Emil Kovalčík
Video Expres, František Kabát
Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.

Michaela Sobov Tettingerová
Štefan Kamenský
Michaela Sobov Tettingerová
Stredoslovenská televízia s.r.o.
Stredoslovenská televízia s.r.o.

Miro Lubellan
Miro Lubellan
Miro Lubellan
Ing. Milan Dolňan
Lubellan film
Miro Lubellan Lubellan film

•	Dokument o nezištnej pomoci našim lesom.
♦ It is a documentary about selfless service to
our forests.

• Turisticko-historicko-kultúrny magazín, ktorý mapuje zaujímavé miesta regiónu a podáva ucelený obraz
o možnostiach športu a relaxu s konkrétnym nacenením
2-dňového pobytu. Banská Štiavnica je diel, v ktorom
sme navštívili okolie Banskej Štiavnice a Starý hostinec v
tradičnom štýle s tradičnou slovenskou kuchyňou z regionálnych produktov.

SK 40



Pezinská skládka
Pezinok Dump

♦ The tourist magazine which surveys interesting places of a region and provides a comprehensive
proposal for sport and relaxation activities including
the price of a two-day stay. In this part we visited the
surroundings of the town of Banská Štiavnica and
Starý hostinec which is a traditional style guesthouse
with Slovak cuisine and regional products.

Pezinská skládka
27 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
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Lena Kušnieriková
Radka Šušuláková
Lena Kušnieriková
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Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:
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HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
HITCHHIKER Cinema, s.r.o.

SK 42
Hubertov odkaz

• Príbeh Pezinčanov, ktorí sa postavili proti skládke odpadov vo svojom meste. Precíznym a vytrvalým
aktivizmom odvrátili ekologickú katastrofu a stali sa tak
symbolom nádeje pre ďalšie enviromentálne a občianske kauzy na Slovensku.

Hubert´s Legacy
Hubertov odkaz
52 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

♦ The story of the inhabitants of Pezinok who
made a stand against a dump in their town. Thanks
to their sweeping and persistent activism they managed to avert an ecological catastrophe and became a symbol of hope for other environmental and
civil cases in Slovakia.

• Lov a neskôr poľovníctvo je opradené mnohými
zvykmi a tradíciami, ktoré sa v rozmanitých podobách
odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. Za celý dlhý čas
ho generácie obohacovali a tak niet divu, že časom nadobudli aj mýtické rozmery. Hubertov odkaz je cestou
spoznávanie zvykov, obsahujúcich určité normy, cnosti,
hodnoty a vzťahy medzi poľovníkmi.

SK 41
Biomasaker
Biomassacre
Biomasaker

♦ Hunting is surrounded by a lot of customs
and traditions which are passed from generation to
generation in different forms. In the course of time
they have been enriched by individual generations.
No wonder they have acquired mythical features. Hubert's Legacy is the road to getting to know customs
including specific standards, virtues values and relationships between hunters.

29 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Ľubomír Viluda, Ivan Kršiak
Ľubomír Viluda, Ľudovít Bohát
Ľubomír Viluda
Marián Číž, Emil Rakyta
Rozhlas a televízia Slovenska
Ľubomír Viluda

Lena Kušnieriková
Radka Šušuláková
Lena Kušnieriková
HITCHHIKER Cinema, s.r.o.
HITCHHIKER Cinema, s.r.o.

SK 43
Výletníci - Žilina
Tourists: Žilina
Výletníci - Žilina
20 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

• Životné prostredie na Slovensku je v kritickom
stave. Čelíme novodobej ekocíde. Film rozpráva príbeh
jednotlivca v boji s mocenskými štruktúrami a zároveň
poukazuje na odvrátenú stranu využívania alternatívnych
zdrojov energie.

Michaela Sobov Tettingerová
Štefan Kamenský
Michaela Sobov Tettingerová
Stredoslovenská televízia s.r.o.
Stredoslovenská televízia s.r.o.

• Turisticko-historicko-kultúrny magazín, ktorý mapuje zaujímavé miesta regiónu a podáva ucelený obraz
o možnostiach športu a relaxu s konkrétnym nacenením
2-dňového pobytu. Moderátorka Petra Sabová na vlastnej koži zažíva adrenalín, pohodu aj luxus, ktoré Slovensko, konkrétne v tomto diely cyklu Výletníci je to mesto
Žiline, poskytnuje.

♦ The environment in Slovakia is in critical condition. We are facing modern ecocide. The film tells
the story of a person fighting against power structures
and points out the reverse aspect of using alternative
energy sources.

♦ The tourist magazine which surveys interesting
places of a region and provides a comprehensive pro-
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posal for sport and relaxation activities including the
price of a two-day stay. Presenter Petra Sabová experiences adrenalin, relax and luxury that Slovakia, in this
part namely the town of Žilina, offers.

SK 44
Mláďatá z mojej lúky a lesa
Young ones from my meadow
and forest
Mláďatá z mojej lúky a lesa

• Ako prebieha každodenný život tých, ktorí sa
posunuli k dosiahnutiu svojho sna o živote na vidieku?
Tento dokument ponúka etnografický pohľad na radosti,
nástrahy a výzvy ľudí, ktorí sa živia v oblasti udržateľného poľnohospodárstva a výroby potravín. Ponorením sa
do každodenného rytmu života dvojice chovateľov kôz,
skupiny výrobcov syra, účtovníka inšpirovaného Marxizmom a bylinkárky dokument umožňuje divákovi spoznávať problémy spojené s výrobou a predajom produktov,
samotu a prírodu, neznáme kruhy mikrohospodárstva a
tiež ostrosť aktivizmu novodobých roľníkov ako zdroj inšpirácie.

30 min., 2018, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

Marián Antol
Marián Antol
Marián Antol
Marián Antol
Marián Antol
Marián Antol

• Mláďatá zvierat majú len málo času na to, aby sa
naučili same o seba starať. Film je o ich príbehoch v kultúrnej krajine v blízkosti Košíc, kde častým vyrušovaním
si lesná zver vypestovala plachosť a nedôveru k človeku.
Postupne sa z nej stáva nočná zver.

♦ How proceeds the daily life of those who have
taken the step to realize their dream to life in the countryside? This ocumentary offers an ethnographic
eye on the joys, perils and challenges of those who
life from sustainable agriculture and food production.
Diving deep into the everyday rhythm of a couple of
goat keepers, a collective of cheesemakers, a Marxist-inspired beekeeper and an herbal expert, the
documentary takes the viewer on a journey through
the difficulties of producing and selling products, loneliness and nature, unknown circuits of alternative
micro-economies, as well as the incisiveness of contemporary neo-peasant activism as a source of inspiration.

♦ The young of animals have only a little time to
learn how to take care of themselves. The film features
their stories in the country near the city of Košice where due to frequent disturbances forest animals have
developed timidity and mistrust of people. They are
gradually becoming night animals.

IT

Taliansko

IT 1/GB 
De-Commodifying
Foodways

IT 2/DE

De-Commodifying Foodways

Tränen der Olive

Dekomodifikácia stravovania

Tears of the Olive

71 min., 2018, talianska, anglická verzia

Olivové slzy

Réžia:		
		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
		
Producent:
		
Prihlasovateľ:

Fabrizio Loce-Mandes ;
Alexander Koensler
Fabrizio Loce-Mandes ;
Alexander Koensler
“The Peasant Activism Project”,
Queen’s University of Belfast
Fabrizio Loce-Mandes

15 min., 2018, nemecká, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:
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Johannes Ziegler
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• Počas maoistickej revolúcie prichádza partizán
Ram domov, aby oslávil sviatok Dashain. Uvedomuje
si, že ak má uživiť rodinu a poslať svoju dcéru do školy,
musí predať svoju domácu kozu Chyanti, ktorú má jeho
dcéra Sani tak veľmi rada.

• Film Olivové slzy berie diváka na čarovnú cestu k
starovekej tradícii výroby olivového oleja. Na statku Podere Usignolo v Toskánsku sa rešpektuje udržateľnosť
a súlad s prírodou. Za pomoci usilovných pomocníkov
sa tu vyrába jedinečný olivový olej. Dokument zobrazuje
práve túto neopakovateľnú atmosféru a tento nádherný
kus zeme. V jemnom svetle jesenného slnka sa olivy
zbierajú holými rukami. Na konci sa vynárajú otázky: čo
je to kvalita, akú hodnotu má práca a ako ovplyvňuje náš
pocit šťastia.

♦ In the midst of the Maoist revolution, Ram, a
guerrilla fighter, returns home to celebrate the festival of Dashain, only to realise that if he is to feed his
family and send his daughter to school, he must sell
Chyanti, the family goat, so beloved by his daughter,
Sani.

♦ Tears of the Olive“ takes the viewer on a magical journey into the ancient culture of olive oil production. On the Podere Usignolo, in Tuscany, sustainability and harmony with nature are practiced and
a special olive oil is produced together with diligent
helpers. Exactly this unique atmosphere and this
beautiful piece of earth presents this flm. In the soft
glow of the autumnal sun, olives are picked with bare
hands. At the End the question arises, what does quality mean, what is the value of the work and how does
it afect our personal happiness.

USA

Spojené štáty
americké

USA 1
Low White Sky
Low White Sky

GB

Nízka biela obloha

Veľká Británia/
Nepál

33 min., 2016, anglická, slovenská verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:

GB 1/NP 
Chyanti

Magdalena & Joseph Reilly
Magdalena Reilly
Joseph Reilly
Reilly Art Works
Magdalena Reilly

CHYANTI
Chyanti
18 min., 2017, nepálska, anglická verzia
Réžia:		
Kamera:		
Scenár:		
Odb. poradca:
Producent:
Prihlasovateľ:
		

Veemsen Lama
Benjamin Manderbach
Sampada Malla
Ashok Yadav, Tom Cullingham
aug&ohr medien Film Festival Agency

•
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náhrad našich súčasných poľnohospodárskych systémov. Film sa zameriava na vertikálne farmy, permakultúru a mestské záhrady a prináša rozhovory s doktorom
Dicksonom Despommierom a Taom Wimbushom.
♦ Low White Sky is an exploration of alternatives
to our current agricultural systems. The film focuses
on vertical farming, permaculture and urban gardening while featuring interviews with Dr. Dickson Despommier and Tao Wimbush.
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Chuť domova (HR) 1�������������������������������������������15

Abecedný zoznam filmov
podľa slovenských názvov

CHYANTI (GB/NP) 1������������������������������������������ 39

I
INGA- skutočný príbeh tatranskej medvedice (SK) 1 24

K

The index of the films in
alphabetical order in Slovak

Kozy liečia (CZ) 3����������������������������������������������� 10
Krajina kamenných veží (CZ) 1������������������������������� 9
Kvalita mäsa (SK) 24������������������������������������������ 32

7. Chovateľský deň v PVOD Kočín (SK) 4��������������� 26

L

A

Lekvár (RO) 1���������������������������������������������������� 23

Ako vyzerá chrup koňa, ako mu rastú zuby (SK) 5.....26

M

Archa svetiel a tieňov (CZ) 6���������������������������������11

Magické hlbiny - rybníky a priehrady I. (CZ) 4����������11

B

Magické hlbiny - rybníky a priehrady II. (CZ) 5����������11

BAKYT (KG) 1����������������������������������������������������15

Miesto, kde rastie najvyššia tráva (DE/MN) 14�������� 22

Barbecue (AU) 1�������������������������������������������������� 8

Mláďatá z mojej lúky a lesa (SK) 44����������������������� 38

Bintec Simpleshow (DE) 4����������������������������������� 19

Mlieko prémiovej kvality (SK) 25��������������������������� 32

Biofarma v stupavskej botanickej záhrade (SK) 15��� 29

N

Biomasaker (SK) 41������������������������������������������� 37

Na severe Kráľovej hole s kráľovskými výhľadmi (SK) 13
���������������������������������������������������������������������� 28

Bionické zvieratá (BE) 1���������������������������������������� 8
Bratislava, mesto uprostred prírody (SK) 10������������ 27

C

Naša čarovná planéta s Dirkom Steffensom: Úpravcovia
sveta (DE) 3������������������������������������������������������ 18

Cor a Henk - rybári z Oosterscheldu (NL) 1�������������14

Naša májová bryndza (SK) 33������������������������������ 35

Č

Nekonečný život (KG) 2�������������������������������������� 16

Čudný výskum (BE) 3������������������������������������������� 9

Nežijem na Slovensku. Žijem v Osturni! (SK) 14������ 29

D

Nič okrem slnka (DE) 12������������������������������������� 21

DAR (HU) 2

Nízka biela obloha (USA) 1���������������������������������� 39

Dekomodifikáciaa stravovania (IT/GB) 1���������������� 38

O

Deň otvorených dverí - 1. máj 2018 (SK) 38����������� 36

Obilné silá (SK) 22��������������������������������������������� 31

DISVELI - výrobňa syra, ktorú založili ekologické
migrantky (GE) 1�������������������������������������������������13

Od Boha k papieru. Život ázijského slona (RU) 1����� 24
Odstránenie „vlčích“ zubov 4-ročného koňa (SK) 8�� 27

Dobre živení (NL) 2���������������������������������������������14

Ochrana poľných plodín: Víjačka kukuričná a mora
bavlníková - významní škodcovia papriky (SK) 3������� 25

Dôležité sú záznamy o zákrokoch. Zubný technik
potrebuje adekvátne vybavenie (SK) 6������������������� 26

Olivové slzy (IT/DE) 2����������������������������������������� 38

F

Ošetrenie chrupu 13-ročného koňa (SK) 7������������� 26

Farmárska revue: Mačajovci – slovenskí zeleninári (SK)
18������������������������������������������������������������������� 30

Ovenálie 2017 (SK) 11���������������������������������������� 28

P

Farmárske bravčové (SK) 23�������������������������������� 32

Pezinská skládka (SK) 40������������������������������������ 36

G

Pivnice s prívlastkom (CZ) 9����������������������������������12

Garáže (LV) 2���������������������������������������������������� 16

Poďme sadiť (SK) 39������������������������������������������ 36

H

Podmorská príroda - Sudán (HU) 3������������������������17

HORSCH Cruiser 6XL + 12XL (DE) 9�������������������� 20

Pohybujúci sa les (FR) 1��������������������������������������13

HORSCH Serto SC (DE) 10�������������������������������� 21
HORSCH Singular System (DE) 7������������������������� 20

POĽNOVAKIA AGRAR (SK) 19����������������������������� 31

HORSCH Terrano GX (DE) 8������������������������������� 20

Pravek pod Tatrami (SK) 21��������������������������������� 31

Hrdza sójová - životný cyklus Phakopsory pachyrhizi
(DE) 2�������������������������������������������������������������� 18

Prezentácia firmy HORSCH a Dni poľa 2018 (DE) 6� 20

Hubertov odkaz (SK) 42�������������������������������������� 37

Relácia Halali - Africký mor na hraniciach (SK) 28���� 33

CH

Relácia Halali - Borievka (SK) 29�������������������������� 33

R
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Relácia Halali - Lesu a poľu zdar (SK) 30��������������� 34
Relácia Halali - Zakladanie stromových alejí (SK) 32� 34

7th Day of holstein cow breeders in Kočín (SK) 4.....26

Relácia Halali -Živá lúka (SK) 31��������������������������� 34

B

Rodinný život (DE) 11����������������������������������������� 21

BAKYT (KG) 1.................................................... 15

Roháč, Žiaranka a tí druhí (SK) 20������������������������ 31

Barbecue (AU) 1...................................................8

Rozumné využívanie našich lesov: integrujúci prístup
(DE) 1�������������������������������������������������������������� 18

Behind the mask (DE) 5....................................... 19

Rybárik, spútaný s riekou (SK) 16������������������������� 29

Biomassacre (SK) 41........................................... 37

Rybka a krokodíl (DE/CG) 13������������������������������ 22

Bionic animals (BE) 1............................................8

Rybolov a poľovníctvo, Lovecká horúčka (SK) 35���� 35

Bratislava, a city surrounded by nature (SK) 10........ 27

Bintec Simpleshow (DE) 4.................................... 19

S

C

Sedliacky rozum (CZ) 2��������������������������������������� 10

Cellars with the attribute (CZ) 9............................. 12

Sloboda pod nákladom (SK) 2����������������������������� 25

Cor and Henk, wearfisher of the east Scheldt (NL) 1.14

Stopy diabla (IR) 1����������������������������������������������15

D

Syndróm uzamknutia (BE) 2����������������������������������� 8

De-Commodifying Foodways (IT/GB) 1..................38

Š
Štastní farmári (CZ) 8�������������������������������������������12

DISVELI - Cheese Processing Enterprise established
by Eco migrant women (GE) 1.............................. 13

ŠUŠOTÁŽ (HU) 1������������������������������������������������17

E

T

Extraction of wolf teeth of a 4-year-old horse (SK) 8.. 27

Tajomné Karpaty - Živá rieka (SK) 17��������������������� 30

F

Takto chutí život (SK) 34�������������������������������������� 35

Family life (DE) 11............................................... 21

TOO-TASH (PL/GB) 1���������������������������������������� 22

V

Farmer´s revue: The Mačaj family - Slovak market
gardeners (SK) 18..............................................30

V kremnických mestských lesoch to žije (SK)12������ 28

Farmers porkmeat (SK) 23...................................32

Vápenec v poľnohospodárstve (SK) 26������������������ 33

Field crops protection: European corn borer and
Cotton bollworm – significant pests of paprika (SK) 3....

Výletníci - Banská Štiavnica (SK) 37���������������������� 36

���������������������������������������������������������������������� 25

Výletníci - Orava (SK) 36������������������������������������� 35

Fishing & Hunting, Hunting fever (SK) 35................35

Výletníci - Žilina (SK) 43�������������������������������������� 37

Footsteps of Demon (IR) 1................................... 15

Z

For the Healthier Countryside (CZ) 7...................... 12

Za maskou (DE) 5���������������������������������������������� 19

Freedom under Load (SK) 2.................................25

Záhradník (LV) 1������������������������������������������������ 16
Závlahy na Východoslovenskej nížine (SK) 27��������� 33

From God to Paper. The life of an Asian Elephant (RU)
1...................................................................... 24

Zberatelia morskej trávy (RU) 2���������������������������� 24

G

Zdravšia krajina (CZ) 7�����������������������������������������12

Garages (LV) 2................................................... 16

Zelený sen (BG/CA) 1������������������������������������������ 9

Gardener (LV) 1.................................................. 16

Zlaté gény (AT) 1������������������������������������������������ 23

Gatherers of the Sea Grass (RU) 2........................ 24

Ž

GIRT (HU) 2....................................................... 17

Žijem Dunajom (SK) 9����������������������������������������� 27

Golden Genes (AT) 1...........................................23
Grain silo (SK) 22............................................... 31
Green Dream (BG/CA) 1.......................................9

Abecedný zoznam filmov
podľa anglických názvov

H
Halali Programme: African swine fever (SK) 28........33
Halali Programme: Hello, forests and fields (SK) 30.. 34
Halali Programme: Juniper (SK) 29........................33

The index of the films in
alphabetical order in English

Halali Programme: Live meadow (SK) 31................34
Halali Programme: Tree alleys (SK) 32...................34

42

NITRA 01. 10. – 06. 10. 2018

34. AGROFILM

Happy Farmers (CZ) 8......................................... 12

R

HORSCH Cruiser 6XL + 12XL (DE) 9.....................20

Roháč, Žiaranka and the others (SK) 20................. 31

HORSCH Impressionen 2018, Feldtag 2018 (DE) 6.20

S

HORSCH Serto SC (DE) 10................................. 21
HORSCH Singular System (DE) 7..........................20

Soybean Rust - The Life Cycle of Phakopsora
pachyrhizi (DE) 2................................................ 18

HORSCH Terrano GX (DE) 8................................20

T

Hubert´s Legacy (SK) 42..................................... 37

Taste of Home (HR) 1.......................................... 15

CH

Tears of the Olive (IT/DE) 2..................................38

CHUCHOTAGE (HU) 1........................................ 17

The Ark of Lights and Shadows (CZ) 6.................... 11

CHYANTI (GB/NP) 1...........................................39

The bio-farm in Stupava´s Botanic Garden (SK) 15...29

I

The endless life (KG) 2........................................ 16

I don't live in Slovakia. I live in the village of Osturňa
(SK) 14.............................................................29

The Goat Cure (CZ) 3.......................................... 10

I'm fascinated by the Danube (SK) 9....................... 27

The little fish and the crocodile (DE/CG) 13............22

Improbable research (BE) 3....................................9

The Magical Depths - Ponds and Reservoirs I. (CZ) 4...
�����������������������������������������������������������������������11

The land of stone tower (CZ) 1................................9

INGA – The real story of a bear mothter in the High
Tatras (SK) 1...................................................... 24

The Magical Depths - Ponds and Reservoirs II. (CZ) 5...
�����������������������������������������������������������������������11

Irrigation in the East Slovak Lowlands (SK) 27..........33

The mysterious Carpathians - the boisterous river (SK)
17....................................................................30

J
Jam (RO) 1........................................................23

K

The north of Kráľová hoľa Mountain with its spectacular
views (SK) 13.....................................................28

Kingfisher, handcuffed with the river (SK) 16............29

The Taste of Life (SK) 34......................................35

Kremnica municipal forests are full of life (SK) 12.....28

TOO-TASH (PL/GB) 1.........................................22

L

Tourists: Banská Štiavnica (SK) 37.........................36

Let's go planting (SK) 39......................................36

Tourists: Orava Region (SK) 36.............................35

Limestone in agriculture (SK) 26...........................33

Tourists: Žilina (SK) 43......................................... 37

Locked in syndrome (BE) 2....................................8

Treating the teeth of a 13-year-old horse (SK) 7.......26

Low White Sky (USA) 1........................................39

U

M

Underwater wilderness - Sudan (HU) 3................... 17

Meat Quality (SK) 24...........................................32

W

Moving forest (FR) 1............................................ 13

Well Fed (NL) 2.................................................. 14

N

What horse teeth look like, how they grow (SK) 5.....26

Nothing but sun (DE) 12....................................... 21

Where the grass grows highest (DE/MN) 14...........22

O

Wise use of our forests: the integrative approach (DE)
1...................................................................... 18

Open Gate Day - 1st of May 2018 (SK) 38..............36

Y

Our bryndza sheep cheese produced in May (SK) 33...
���������������������������������������������������������������������� 35

Young ones from my meadow and forest (SK) 44.....38

Our fascinating planet – with Dirk Steffens:
Transformers of the World (DE) 3.......................... 18
Ovenálie 2017 (SK) 11.........................................28

Abecendý zoznam filmov
podľa pôvodných názvov

P
Peasant Common Sense (CZ) 2............................ 10
Pezinok Dump (SK) 40........................................36
Poľnovakia Agrar (SK) 19..................................... 31

The index of the films in
alphabetical order of the
original titles

Prehistory below the Tatra Mountains (SK) 21.......... 31
Premium quality milk (SK) 25................................32
Procedure records are important. Dental technician
needs adequate equipment (SK) 6.........................26
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დისველი - ეკო მიგრანტი ქალების
რძის პროდუქტების მწარმოებელი
კოოპერატივი (GE) 1���������������������������������13

HORSCH Singular System (DE) 7..........................20
HORSCH Terrano GX (DE) 8................................20
Hubertov odkaz (SK) 42....................................... 37

CH

7. Chovateľský deň v PVOD Kočín (SK) 4................26

Cheksiz jasho (KG) 2........................................... 16

A

CHYANTI (GB/NP) 1...........................................39

AJÁNDÉK (HU) 2................................................ 17

I

Ako vyzerá chrup koňa, ako mu rastú zuby (SK) 5.....26

INGA- skutočný príbeh tatranskej medvedice (SK) 1.24

Animaux Bioniques (BE) 1......................................8

K

Archa světel a stínů (CZ) 6.................................... 11

Kozy léčí (CZ) 3.................................................. 10

B

Krajina kamenných věží (CZ) 1................................9

BAKYT (KG) 1.................................................... 15

Kvalita mäsa (SK) 24...........................................32

Barbecue (AU) 1...................................................8

L

Bintec Simpleshow (DE) 4.................................... 19

Lekvár (RO) 1.....................................................23

Biofarma v stupavskej botanickej záhrade (SK) 15....29

Locked in syndrome (BE) 2....................................8

Biomasaker (SK) 41............................................ 37

Low White Sky (USA) 1........................................39

Bratislava, mesto uprostred prírody (SK) 10............. 27

M

C

Magické hlubiny - rybníky a přehrady I. (CZ) 4......... 11

Cor en Henk, weervissers van de Oosterschelde (NL)
1...................................................................... 14

Magické hlubiny - rybníky a přehrady II. (CZ) 5......... 11

Coвиpaтeли mopcкой травы (RU) 2.................. 24

Mláďatá z mojej lúky a lesa (SK) 44........................38

Č

Mlieko prémiovej kvality (SK) 25............................32

České zázraky: Kde pramení Velká řeka (CZ) 7........ 12

N

D

Na severe Kráľovej hole s kráľovskými výhľadmi (SK) 13.
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Poznámky:
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9:00

miesto/čas

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

16:00

15:00

17:00

18:00

19:00

pondelok 1.10.
14:00 - 16:00
Premietanie
propagačných filmov

10:00 - 12:00
Slávnostné
otvorenie festivalu

NPPC

Lužianky
Penzión HOFFER

12:00 - 13:30
Recepcia

Lužianky
Synagóga

16:00 - 19:00
Premietanie

Brezno

utorok 2.10.

9:00

10:00

NPPC

Lužianky

*

Mlyny Cinemas - kino

Nitra

Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa

Nitra

9:00

10:00

17:00

18:00

19:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

10:00 - 14:00
Diskusné fórum Agrofilmu

NPPC

Lužianky

Mlyny Cinemas - kino

14:00 - 16:00
Vernisáž výstavy + recepcia

9:00 - 12:00
Premietanie

Nitra

Slovenská poľnohospodárska
univerzita

9:00 - 12:00
Premietanie

Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa

Nitra

9:00 - 14:00
Premietanie a prednášky k témam filmov

Technická univerzita

10:00 - 14:00
Premietanie

Zvolen

Univerzita Komenského

9:00 - 16:30
Premietanie

Bratislava

Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie

9:00 - 14:00
Premietanie a prednášky k témam filmov

Košice

9:00

10:00

Mlyny Cinemas - kino

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

9:00 - 12:00
Premietanie

Nitra

Slovenská poľnohospodárska
univerzita

9:00 - 12:30
Premietanie

Nitra

Univerzita Konštantína Filozofa

Nitra

9:00 - 14:00
Premietanie a prednášky k témam filmov

Technická univerzita

10:00 - 14:00
Premietanie

Zvolen

Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie

9:00 - 14:00
Premietanie a prednášky k témam filmov

Košice

9:00

10:00

11:00

12:00

Nitra

Nákupné centrum
Galéria Mlyny - PATRIOT

12:30 - 14:30
Recepcia

Nitra

sobota
Galéria Mlyny 6.10.9:00

13:00

10:00 - 12:30
Slávnostné
odovzdávanie cien

Mlyny Cinemas - kino

Nitra

16:00

9:00 - 14:00
Premietanie a prednášky k témam filmov

Košice

Mlyny
NitraCinemas - kino

15:00

10:00 - 14:00
Premietanie + sprievodný program

Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie

Nákupné centrum

14:00

9:00 - 14:00
Premietanie a prednášky k témam filmov

Technická univerzita

piatok 5.10.

13:00

9:00 - 13:00
Premietanie a sprievodný program

Zvolen

štvrtok 4.10.

12:00

9:00 - 12:00
Premietanie

Slovenská poľnohospodárska
univerzita (FEM)

streda 3.10.

11:00
9:00 - 12:00
Premietanie

10:00

11:00

14:00
9:00
- 18:00
13:00
Farmárske trhy Agrofilmu

12:00

12:00 - 18:00
Premietanie úspešných filmov

