
 

PROGRAM 
 

Výberové premietanie s komentárom a diskusiou 
34. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2018 

 

Dátum: 2.10.2018 (utorok) 

Čas: 9:00 – 13:00 

Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu – SPU v Nitre, prednášková sála S-01 
 

9,00-13,00:  premietanie pre študentov a pedagógov spojené 

s výberovými prednáškami 

9:00 – 9:10  Otvorenie podujatia – Elena Horská dekanka a Patrik Rovný prodekan FEM 

SPU v Nitre 

 

9:10 – 10:23   Premietanie filmu Selský rozum (CZ 2), 73 min. 

Takmer trojročný zber materiálov na českom vidieku, skúmaniu toho, akými témami žijú 

poľnohospodári a podnikatelia v tejto oblasti, ako a prečo fungujú 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  zrejme 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. 

 



10:24 – 10:50   Prednáška: Konzumovať potraviny vyrobené doma má 

opodstatnenie - Stanislav Šilhár, Výskumný ústav potravinársky – NPPC 

10:51 – 10:59    Premietanie filmu Kvalita mäsa (SK 24), 8 min. 

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. 

 

11:00 – 11:09    Premietanie filmu Farmárske bravčové  (SK 23), 9 min. 

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?   

 

11:10 – 11:35   Prednáška: Rady študentom a učiteľom, na čo si dať pozor pri 

nakupovaní a manipulácii s potravinami – Jozef Golian, Katedra hygieny a bezpečnosti 

potravín, FBP SPU v Nitre 

 

11:36 – 11:55    Premietanie filmu Barbecue  (AU 1), 19 min. (slovenské titulky) 

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. 

 

11:56 – 12:20   Prednáška: Projekt regionálnej podpory malých a stredných 

výrobcov potravín  -.Richard Bendík Kaufland Slovenská republika 

 

12:21 – 13:00  Oficiálne otvorenie Kaufland Relax zóny na FEM SPU v Nitre 

za účasti vedenia fakulty a zástupcov spoločnosti Kaufland Slovenská republika 
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PROGRAM 
 

Premietania filmov  
34. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2018 

 

Dátum a čas:  

3. 10.2018  (streda)   9:00-12:30 a  13:30-15:00 

4. 10. 2018  (štvrtok)   9:00-12:30 

Miesto: Kongresové centrum Študentský domov Antona Bernoláka SPU v Nitre,  

Program : 3. 10.2018  (streda) 

9:00 - 9:15 

Olivové slzy 2 IT/DE anglická verzia 15 min 
slovenské 
titulky 

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. 

      

9:16 - 9:26 

Ochrana poľných 
plodín:  Víjačka 
kukuričná a mora 
bavlníková - 
významní 
škodcovia papriky SK 3 

slovenská 
verzia 10 min   

  

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

      

9:27 - 9:39 

Farmárska revue: 
Mačajovci – 
slovenskí 
zeleninári SK 18 

slovenská 
verzia 12 min   

  

Reportáž z relácie Farmárska revue predstavuje rodinnú farmu Mačajovcov. Z 
rozlohy 50 hektárov sa rozrástli na súčastných 5000 hektárov obhospodarovanej 
pôdy. Produkujú zemiaky, cibuľu, cesnak, mrkvu a petržlen.  Pri niektorých 
produktoch dosahujú dominantné postavenie na stredoeurópskom trhu. 
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9:40 - 9:47 
Mlieko prémiovej 
kvality SK 25 

slovenská 
verzia 7 min   

  

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.   

      

9:48 - 10:00 
Naša májová 
bryndza SK 33 

slovenská 
verzia 12 min   

  

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. 

      

10:01 - 10:27 Zdravšia krajina CZ 7 česká verzia 26 min   

  

Dokumentární zastavení u hospodářů, kteří využívají zemědělskou půdu v souladu 
s ochranou životního prostředí. Pro jejich podporu vznikla AEKO odborně řečeno: 
agroenvironmentálně-klimatická opatření Ministerstva zemědělství ČR. 
Dokument nás zavede na místa, kde se dokázali domluvit zemědělci s přírodovědci 
a ochránci přírody tak, aby neutrpěla ani produkce plodin, ani kvalita krajiny.   

      

10:28 - 11:02 Štastní farmári CZ 8 česká verzia 34 min   

  

Happy Farmers je krátky dokumentárny film o Happy Farm, zeleninovej ekofarme 
v južnom Francúzsku. Farma je súčasť buddhistckého 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 nadeji 
uchovať prirodzenosť ve vzťahu človeka a pôdy? 

      

11:03 - 11:36  Low White Sky USA 1 anglická verzia 33 min 
slovenské 
titulky 

  

Nízka biela obloha je prieskumom alternatívnych  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. 

      

11:37 - 12:30 

Dobre živení NL 2 anglická verzia 53 min 
slovenské 
titulky 

Dvaja zhruba tridsaťroční mestskí mladíci z Amsterdamu 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. 
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12:30 - 13:30 Obedná prestávka     

      

13:30 -13:51 Gardener LV 1 anglická verzia 21 min 
slovenské 
titulky 

  
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. 

      

13:52 - 14:55 

Kozy liečia CZ 3 česká verzia 63 min   
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. 

 

 

Program : 4. 10.2018  (štvrtok) 

Miesto: Kongresové centrum Študentský domov Antona Bernoláka SPU v Nitre,  
 

9:00 - 9:52 
Žijem 
Dunajom SK 9 

slovenská 
verzia 52 min   

  

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. 

 
      

9:53 - 
10:45 

Bratislava, 
mesto 
uprostred 
prírody SK 10 

slovenská 
verzia 52 min   

  

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.  
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10:46 - 
11:38 

Tajomné 
Karpaty - 
Živá rieka SK 17 

slovenská 
verzia 52 min   

  

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

      

11:39 - 
12:09 Biomasaker SK 41 

slovenská 
verzia 29 min   

  

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

      

12:10 - 
12:24 BAKYT KG 1 anglická 14 min slovenské titulky 

  

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 
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