
Čas premietania Číslo filmu Názov filmu  dĺžka, rok výroby, jazyková verzia

Krajina s vôňou medu

9:00 - 9:56

anotácia

Včela sa dnes aj vďaka využívaniu človekom natoľko zabývala v našej 

krajine, že život bez nej je nepredstaviteľný. Naša spoločnosť speje ku 

globalizácii, blahobytu a v množstve protichodných záujmov sa stráca to 

podstatné - rešpektovanie potrieb každého živého organizmu. Zo všetkých 

živočíšnych druhov si len človek vie poradiť v každej situácii, vie ju zvrátiť 

alebo korigovať. Všetky ostatné organizmy sa buď prispôsobia, alebo 

vyhynú. Bolo by pre našu existenciu tragédiou, ak by pre včely platila len 

druhá možnosť.

Krajina pro včely

9:57 - 10:23

anotácia 

Dokument predstavuje prekvapivé, veľakrát až neuveriteľné 

premeny krajiny uskutečnené včelármi v prospech pastvy včiel a 

ďalších druhov rastlín a zviera, ale aj ľudí, ktorí v nej žijú.  Pozrite sa 

na osem príbehov včelárov rôznych profesií od podnikateľa, cez 

agronóma, vedca, geológa, novinára, lesníka  až po starostu.

Máčovské gazdovské dvory - 

Televíkend 15/2019

10:24 - 10:34

anotácia
Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Banská Bystrica v relácii Televíkend 

predstavuje gazdovské dvory v Máčove.

Farma pod Kamenickým hradom – 

Televíkend 17/2019

10:35 - 10:43

anotácia
Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Banská Bystrica v relácii Televíkend 

predstavuje farmu pod Kamenickým hradom.

Postrehy z Vážskych Važín

10:44 - 11:06

anotácia Vodný život vo Váhu

V lone prírody

11:07 - 11:50

anotácia

Tento prírodopisný dokument zachytáva okamihy, ktoré sú síce možno 

známe, ale častokrát pred zvedavými očami ľudí ukryté. Zachytáva 

najväčšie bohatstvo ľudstva-prírodu. Krásou prepletený a životom pulzujúci 

Národný park Slovenský kras a Volovské vrchy. Jeho hlavnými myšlienkami 

je predovšetkým nastolenie mieru medzi človekom samotným a tiež 

nastolenie symbiózy medzi stále modernejším človekom a prírodou.

Miesto premietania: Kongresové centrum A. Bernoláka

Deň: 1. októbra 2019 (utorok)

Čas premietania od 9:00  do 15:00 hod

SK2

56 min., 2017, slovenská, anglická verzia

SK9
10 min., 2019, slovenská verzia

CZ13

26 min., 2018, česká, anglická verzia

SK10
8 min., 2019, slovenská verzia

SK12
22 min., 2019, slovenská verzia

SK14

43 min., 2018, slovenská verzia



Otužilci tatranských plies

11:51 - 12:11

anotácia

Tatranské plesá nie sú také pusté ako by sa na prvý pohľad zdalo. Nájdete v 

nich mnoho druhov živočíchov, niektoré sú dokonca pamätníkmi poslednej 

doby ľadovej. Film odhaľuje viaceré známe, no tiež unikátne skutočnosti o 

živočíchoch toho nehostinného prostredia.

Kvalita zemiakov – Spišský zemiak 

13:30 - 13:37

anotácia

Kvalita zemiakov sa u nás výrazne zmenila, pestujeme ich namiesto 

zemiakarskej výrobnej oblasti na juhu pod závlahami. Varné typy 

nezodpovedajú požiadavkam, ktoré sú stanovené v legislatíve, ale Štátna 

veterinárna a potravinová správa nekoná. Spišský zemiak je certíifikát, 

ktorý garantuje, že zemiaky prešli kontrolou odborníkov a majú 

deklarované vlastnosti. 

Mäso pre školy 

13:38 - 13:46

anotácia

Školské jedálne majú vďaka zmenám vo verejnom obstarávaní možnosť 

nakupovať mäso podľa kvality, a nie podľa najnižšej ceny. A aj to robia. 

Zvláštne je, že väčšina zákazníkov v maloobchodných predajniach ďalej 

nakupuje nekvalitné mäso, pretože je lacnejšie.

Šľachtiteľský chov kačíc

13:47 - 13:54

anotácia

Na Slovensku pokrývame už len 5% domácej spotreby vodnej hydiny. 

Zostali tu len dva veľkochovy kačíc. V jednom z nich stále udržiavajú aj 

šľachtiteľský chov.

Rodinné farmy v Čechách 

13:55 - 14:02

anotácia
Prínos rodinných fariem v Čechách k trvalo udržateľnému hospodáreniu a 

miestnej komunite. 

Pološero - Suchá kalamita

14:03 - 14:30

anotácia + KL

Otočíte kohútikom a nepotečie voda. Budete chcieť umyť riad, 

spláchnuť záchod alebo sa osviežiť v bazéne, ale nepôjde to. Blízka 

budúcnosť alebo zveličovaná hrozba? Tohtoročné extrémne 

horúčavy rozpálili mestá, vysušili vidiek a znovu otvorili diskusiu o 

klimatických zmenách. V mediálnom ruchu  sa strácajú jasné fakty, 

zamieňajú sa príčiny s následkami. Pritom celý rad protiopatrení 

existuje už veľa rokov. 

14:31 - 14:59 Slabá úroda

Anotácia

Film sleduje nórskeho farmára Einara hľadajúceho spôsob, akým 

pokračovať v rodinnom dedičstve a udržať suchom postihnutú 

mliečnu farmu. Po najťažšej sezóne svojho života sa vydá do Malawi 

vo Východnej Afrike,aby sa učil od miestnych farmárov, ktorí žijú s 

dopadmi zmeny klímy už viac ako desaťročie. 

NO1

28 min., 2019, nórska, anglická verzia

CZ 14

27 min., 2018, česká verzia

SK15

20 min., 2019, slovenská verzia

Obedná prestávka 12:30 - 13:30

SK22

7 min., 2019, slovenská verzia

SK23
7 min., 2019, slovenská verzia

SK20

7 min., 2019, slovenská verzia

SK21

8 min., 2019, slovenská verzia



Čas premietania Číslo filmu Názov filmu  dĺžka, rok výroby, jazyková verzia

9:00 - 9:10

Slabá úroda

9:10 - 9:38

Anotácia

Film sleduje nórskeho farmára Einara hľadajúceho spôsob, akým 

pokračovať v rodinnom dedičstve a udržať suchom postihnutú 

mliečnu farmu. Po najťažšej sezóne svojho života sa vydá do Malawi 

vo Východnej Afrike,aby sa učil od miestnych farmárov, ktorí žijú s 

dopadmi zmeny klímy už viac ako desaťročie. 

9:39 - 9:42

Sebastien Galland - 

Emanville -Integrovaný boj 

proti škodcom - zapojenie 

prírody 

anotácia

Od roku 2010 je Poľnohospodárska komora d’Eure súčasťou siete 

Dephy Ecophyto. Francúzska vláda ju využíva ako pilotný projekt, 

prostredníctvom ktorého chce ukázať, že je možné splniť národný cieľ 

a znížiť závislosť od pesticídov o 50% za menej ako desať rokov. Táto 

skupina farmárov, ktorej inšpiráciou a poradcom je medzi inými aj 

Bertrand Omon, sa zameriava na pestovanie širokej škály plodín, ako 

sú obilniny, cukrová repa, ľan a ďatelina. Zapojené sú obilninové , ale 

aj zmiešané farmy. Každý z týchto ôsmych filmov prináša príbeh o 

tom, ako sa dá znížiť používanie pesticídov aspoň o 50%, ale zároveň 

je aj svedectvom cesty, počas ktorej začínajú aktéri prehodnocovať 

celý systém fungovania fariem.

9:43 - 9:49
Experiment s diverzitou plodín: 

trvalo udržateľná produkcia 

Moderne poľnohospodárstvo je postavené na monokultúrnom 

pestovaní plodín, ktoré má rozsiahle následky pre fungovanie agro-

ekosytému. Udržanie monokultúrnych systémov si vyžaduje vonkajšie 

zásahy. Tie majú negatívny vplyv na biodiverzitu a fungovanie 

ekosystému. Zmiešané pestovanie plodín je návratom biodiverzity do 

polí a možným riešením v rámci trvalo udržateľných spôsobov 

produkcie potravín. V tomto filme predstavujeme naše pohnútky a 

vedecké úsilie pri hľadaní kombinácií plodín, ktoré sa vzájomne 

prospešne ovplyvňujú, čím chceme prispieť k lepšej budúcnosti 

poľnohospodárstva. Film ako taký je bezprostredným pohľadom na 

výskum zmiešaných systémov pestovania plodín.

Miesto premietania: Kongresové centrum A. Bernoláka

Deň: 2. októbra 2019 (streda)

Čas premietania od 9:00  do 12:30 hod

NO1

Vystúpenie predsedu Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri SPU v Nitre doc. Ing. Petra Serenčéša, PhD. a 

prodekana doc. Ing. Patrika Rovného, PhD.

28 min., 2019, nórska, anglická verzia

1 ES/CH

FR 5

3 min., 2017, francúzska, anglická verzia

6 min., 2018, španielska, anglická verzia



9:50 - 10:15

10:16 - 10:30

10:30 - 11:00

Krajina pro včely

11:00 - 11:26

anotácia 

Dokument predstavuje prekvapivé, veľakrát až neuveriteľné premeny 

krajiny uskutečnené včelármi v prospech pastvy včiel a ďalších druhov 

rastlín a zviera, ale aj ľudí, ktorí v nej žijú.  Pozrite sa na osem 

príbehov včelárov rôznych profesií od podnikateľa, cez agronóma, 

vedca, geológa, novinára, lesníka  až po starostu.

11:27 - 11:45

Valašský zvěřinec

11:46 - 12:12

anotácia

Vojtěch Molek z Horní Lidče sa rozhodol, že zvieratá bude nielen  

chovať, ale tiež popularizovať a propagovať.  To, že mlieko, maslo, 

syry a mäso poznajú ľudia len zo supermarketu, chovateľa a farmára 

Vojtěcha Molka z Horní Lidče veľmi trápi. Rozhodol sa, že je treba 

ukázať, odkiaľ sa tieto potraviny berú a komu vlastne za ne má byť 

človek vďačný.  Preto kde môže, tam s domácimi zvieratami, ktoré boli 

kedysi úplne bežnou súčasťou vidieka, zoznamuje deti aj dospelých.  K 

farmarčeniu a hospodáreniu priviedol aj svoje dcéry, jedna chová 

kravy, ďalšia má ovčiu farmu a vyrába syry, tretia pracuje s traktorom 

v lese. Sám najradšej preháňa ovčie stádo po valašských lúkach.

12:13 - 12:28

12:28 - 12:45

CZ10

26 min., 2019, česká, anglická verzia

Vystúpenie Ing. Petra Šedíka, PhD. - mladý farmár - včelár

 Diskusia k filmom a výstúpeniam

Vystúpenie zástupcu mladých farmárov na Slovensku

 Diskusia k filmom a výstúpeniu

Vystúpenie odborníkov na danú tému

Prestávka

CZ13

26 min., 2018, česká, anglická verzia



Čas premietania Číslo filmu Názov filmu  dĺžka, rok výroby, jazyková verzia

Valašský zvěřinec

9:00 - 9:26

anotácia

Vojtěch Molek z Horní Lidče sa rozhodol, že zvieratá bude nielen  chovať, 

ale tiež popularizovať a propagovať.  To, že mlieko, maslo, syry a mäso 

poznajú ľudia len zo supermarketu, chovateľa a farmára Vojtěcha Molka z 

Horní Lidče veľmi trápi. Rozhodol sa, že je treba ukázať, odkiaľ sa tieto 

potraviny berú a komu vlastne za ne má byť človek vďačný.  Preto kde 

môže, tam s domácimi zvieratami, ktoré boli kedysi úplne bežnou súčasťou 

vidieka, zoznamuje deti aj dospelých.  K farmarčeniu a hospodáreniu 

priviedol aj svoje dcéry, jedna chová kravy, ďalšia má ovčiu farmu a vyrába 

syry, tretia pracuje s traktorom v lese. Sám najradšej preháňa ovčie stádo 

po valašských lúkach.

Zahrady Karpat

9:27 - 9:55

anotácia

Unikátny cestopis, na ktorom sa podieľajú českí aj slovenskí autori, 

objavuje územia, ktoré spája spoločná história, mentalita aj  tradície. Na 

lúkach Bielych Karpát sa ľudia starali o krajinu už pred desiatkami tisícami 

rokov.  Vďaka tomu patrí táto oblasť k svetovým raritám. Obyvatelia  česko-

slovenského pomedzia v oblasti Bílých a Bielych Karpát majú svoju hranicu 

v srdci v krajine medzi dedinou Vrbovce a Chvojnica na slovenskej strane a 

Hrubou a Malou Vrbkou na strane moravskej. Je to krajina záhrad a vidieka 

s pretrvávajúcimi tradíciami, ale aj kraj bolestných vzpomienok na 

rozdelenie Československa. 

Karpatské sady

9:56 - 10:22

anotácia

Unikátny cestopis, na ktorom sa podieľajú českí aj slovenskí autori, 

objavuje územia, ktoré spája spoločná história, mentalita aj  tradície. 

Oblasť Bielych Karpát má storočnú ovocinársku tradíciu. Ovocia sa rodilo 

hodne a v každom dome sa sušilo, zaváralo, varil sa lekvár a pálila sa 

pálenka. Každému podľa chuti. Dnes už toto tradičné spracovávanie 

môžete zažiť len v rámci lokálnych akcií, ktoré sa snažia udržať pri živote 

miestni aktivisti a pamätníci. Vcelku sa im to darí, na jeseň sa celé 

pohraničie rozvonia ovocím.

Deň: 3. októbra 2019 (štvrtok)

Miesto premietania: Kongresové centrum A. Bernoláka

CZ10

26 min., 2019, česká, anglická verzia

Čas premietania od 9:00  do 15:00 hod

CZ9

26 min., 2018, česká verzia

CZ12

26 min., 2018, česká verzia



Hranice v sudě

10:23 - 10:49

anotácia

Vo víne je pravda, hovoria s obľubou ľudia vo všetkých krajinách, kde 

pestujú víno. Výjimkou nie sú  ani vinári z Moravy a Slovenska. Unikátny 

cestopis, na ktorom sa podieľajú českí aj slovenskí autori, objavuje územia, 

ktoré spája spoločná história, mentalita aj  tradicie.   Vinárske tradície na 

československom pomedzí - v Skalici a Strážnici siahajú hlboko do histórie 

až k samotným Rimanom, ktorí révu priniesli počas svojich výprav spolu s 

jarabinou. Práve tento dlhoveký strom je stromem Slovácka. Dodnes ho 

nájdeme len v tejto pohraničnej lokalite na oboch stranách hranice.

Krajinou vína - Pálava

10:50 - 11:16

anotácia

Cestopis objavuje nielen vône a chute vín typických pre Moravu a Čechy, ale aj 

čarovné miesta v krajine, kde sa jednotlivým odrodám najviac darí. Diváci sa 

zoznámia s vínami, ktoré boli našimi vinármi vyšľachtené.  Tento diel nielen za 

vínom, ale aj za pamiatkami a prírodou začína vo Velkých Pavlovicích: s panorámou 

Pavlovských vrchov na obzore. Nie je to začiatok náhodný.  Na pavlovických 

viniciach začal príbeh šľachtenia odrody Pálava, ktorý bol dokončený pod 

vápencovými skalami v Perné. Šľachtiteľovi  Josefu Veverkovi sa podarilo vytvoriť  

klon vínnej révy, ktorý dáva vynikajúce aromatické vína, a Pálava sa rýchlo stala 

jednou z najobľúbenejších domácich odrôd.

Krajinou vína - Muškát 

moravský

11:17 - 11:43

anotácia

Cestopis objavuje nielen vône a chute vín typických pre Moravu a Čechy, ale aj 

čarovné miesta v krajine, kde sa jednotlivým odrodám najviac darí. Diváci sa 

zoznámia s vínami, ktoré boli našimi vinármi vyšľachtené.  Za tiahnúcimi sa lesnými 

hrebeňmi Chřibů smerom na východ, sa skrýva malebná krajina plná viníc a 

historických pamiatok. Václav Žmolík začína svoju púť na starobylom hrade 

Buchlov, jeho základným cieľom je však šľachtiteľská stanice v Polešoviciach, kde 

bol v 20. storočí  z bielych odrôd Muškát Ottonel a Prachtraube vyšľachtený Muškát 

moravský. Rýchlo sa stal jedným z najpestovanejších a pre milovníkov vína 

najvyhľadávanejších domácich odrôd.

Krajinou vína - Cabernet 

Moravia

11:44 - 12:10

anotácia

Cestopis objavuje nielen vône a chute vín typických pre Moravu a Čechy, ale aj 

čarovné miesta v krajine, kde sa jednotlivým odrodám najviac darí. Diváci sa 

zoznámia s vínami, ktoré boli našimi vinármi vyšľachtené. Václav Žmolík sa teší na 

stretnutie so žijúcou legendou medzi moravskými šľachtiteľmi. Pán Ľubomír Glos je 

autorom mnohých obľúbených odrôd a vo svojich viac ako osemdesiatich rokoch  

stále pracuje na nových. Šľachtenie vína je skôr než prácou jeho celoživotným 

poslaním. Až po stovkách pokusov, po veľa rokoch sa ukáže, či novovyšľachtené  

víno vôbec bude k pitiu. Legendárnemu Ľubomírovi Glosovi sa to podarilo hneď s 

niekoľkými  odrodami, z ktorých najznámejšia je Cabernet Moravia.

Hroznový náučný 

chodník v Leviciach - 

Televíkend 25/2018

CZ7

26 min., 2018, česká verzia

SK7
8 min., 2018, slovenská verzia

CZ18

26 min., 2019, česká, anglická verzia

CZ19

26 min., 2019, česká verzia

CZ20

26 min., 2019, česká verzia



12:11 - 12:19

anotácia
Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Banská Bystrica v relácii Televíkend 

predstavuje Vinohradnícky náučný chodník Krížny vrch v Leviciach.

13:30 - 15:24
Trabantem tam a zase 

zpátky

anotácia

Pred pár rokmi sa český cestovateľ Přibáň rozhodol ukázat, že na veľkú 

cestu nepotrebuje veľké a drahé auto a vyrazil trabantom – najhorším 

autom Europy – na veľkú cestu naprieč všetkými kontinentami. Jeho žltý 

cirkus už prešiel celý svet a teraz vyráža na veľkú cestu z Indie až domov.  

Prekonáva Himaláje i diktatúry, láme výškové rekordy, uniká pred políciou,  

aby ho na konci čakal ten najdojemnejší návrat domov. Pretože ide  

veľakrát do tuhého, medzinárodná česko-slovensko-poľská posádka bojuje 

se všetkými nástrahami s čiernym humorom, sebeironiou a občas na hrane 

politickej korektnosti.

3/ CZ

114 min., 2019, česká, slovenská, anglická verzia

SK7
8 min., 2018, slovenská verzia

Obedná prestávka 12:30 - 13:30
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