
9.00 hod.
V lone prírody, Slovensko, 
43 min., slovensky

9.45 hod.
Farma pod Kamenickým hradom, 
Slovensko, 8 min., slovensky

10.00 hod.
Motýle Slovenska – Stepi a lúky,  
Slovensko, 28 min., slovensky

10.30 h
Krajina pro včely, Česko, 
26 min., česky

11.00 hod.
Divoký Balaton, Maďarsko, 
51 min., anglicky

12.00 hod.
STEKENJOKK AND THE GUARDIANS 
OF THE EGGS, Švédsko, 
29 min., anglicky
 
12.30 hod.
Otužilci tatranských plies, Slovensko, 
20 min., slovensky

13.00 hod.
TECH4EFFECT – Knowledge 
and technologies for effective wood 
procurement, Rakúsko, 
3 min., anglicky
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9.00 hod.
Medvedice s medvieďatami a ich zvukové 
prejavy, Slovensko, 
36 min., slovensky

9.45 hod.
Postrehy z Vážskych Važín, Slovensko, 
22 min., slovensky

10.15 hod.
Hledání straceného domova, Česko, 
26 min., česky

10.45 hod.
Grassroots, Austrália, 
19 min., anglicky

11.15 hod.
Crop Diversity Experiment-Sustainable 
food production through mixture crop-
ping? Španielsko, 
6 min., anglicky

11.30 hod.
In our hands, Veľká Británia, 
68 min., anglicky

12.45 hod.
Rural Development Programme Case 
Studies from the Agriculture and Forestry 
Sector, Veľká Británia, 
4 min., anglicky

13.00 hod.
V lone prírody, Slovensko, 
43 min., slovensky 

9.00 hod.
Krajina s vôňou medu, Slovensko, 
56 min., slovensky

10.00 hod.
Vlčie hory na konskom chrbte, 
Slovensko, 9 min., slovensky

10.15 hod.
Pološero – suchá kalamita, Česko, 
27 min., česky

10.45 hod.
V lone prírody, Slovensko, 
43 min., slovensky

11.45 hod.
Biely sob, Maďarsko, 
58 min., anglicky

čas hod.
In the mountains, Arménsko,  
17 min., anglicky

13.00 hod.
Quartet – Native species, Maďarsko, 
26 min., anglicky



1. októbra 2019 – od 9.00 hod. 
Kongresové centrum, Študentský domov Ľ. Štúra, Ul. Ľ. Štúra 17, 960 01 Zvolen
1. V lone prírody, Slovensko, 43 min., slovensky, 9.00 hod.
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.

2. Farma pod Kamenickým hradom, Slovensko, 8 min., slovensky, 9.45 hod.
Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Banská Bystrica v relácii Televíkend predstavuje farmu pod Kamenickým hradom.

3. Motýle Slovenska – Stepi a lúky, Slovensko, 28 min., slovensky, 10.00 hod.
Motýle. Krehké a elegantné tvory, ktoré s neuveriteľnou ľahkosťou poletujú z kvetu na kvet a očarúvajú nás svojou krásou a pôvabom. Je však naozaj 
ich život taký jednoduchý a bezstarostný? Vďaka súčasnej filmovej technike sa môžeme ponoriť do ich mikrosveta a odhaliť spôsob akým žijú svoj 
každodenný život od vajíčka až po dospelého motýľa. Majú pred sebou neobyčajnú a náročnú cestu...

4. Krajina pro včely, Česko, 26 min., česky, 10.30 hod.
Dokument predstavuje prekvapivé, veľakrát až neuveriteľné premeny krajiny uskutočnené včelármi v prospech pastvy včiel a ďalších druhov rastlín
a zvierat, 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.

5. Divoký Balaton, Maďarsko, 51 min., anglicky, 11.00 hod.
Jazero Balaton je najväčším plytkým jazerom v strednej Európe. Hoci sú počas leta jeho brehy preplnené dovolenkármi, jazero i jeho okolie ponúkajú 
takmer neuveriteľné prírodné poklady. Vulkány, jazerné jaskyne, travertínové jazierka, piesočné duny a údolia sú súčasťou Európskej siete geoparkov. 
Obrovské mokraďové biotopy sú výnimočné v celej Európe. Sysle a divé mačky, sokoly sťahovavé a havrany, hniezdiace volavky a početné beluše 
či plchy vyrážajúce za nočným dobrodružstvom. Neobyčajné spojenie geológie, divej prírody a človeka vytvorilo túto očarujúcu krajinu.

6. STEKENJOKK AND THE GUARDIANS OF THE EGGS, Švédsko, 29 min., anglicky, 12.00 hod. 
Na najveternejšom mieste Švédska, v údolí Stekenjokk, hniezdia vzácne druhy vtákov. Ich vajíčka však ohrozujú pytliaci. V tomto nenápadnom, 
ale napínavom detektívnom príbehu sledujte dvoch oduševnených ochrancov vajíčok na pozadí pozorovania vtákov.

7. Otužilci tatranských plies, Slovensko, 20 min., slovensky, 12.30 hod.
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.

8. TECH4EFFECT – Knowledge and technologies for effective wood procurement, Rakúsko, 3 min., anglicky, 13.00 hod.
Drevo je úžasný materiál, ktorý môže nahradiť fosílne palivo. S lesmi treba preto hospodáriť obozretne, aby zostali zdravé a produktívne, aby sa 
nemohli spoliehať aj budúce generácie. Projekt TECH4EFFECT využíva údaje a technológie, ktoré umožňujú vyťažiť viac dreva a pritom znížiť dopad 
na životné prostredie, zvýšiť bezpečnosť pracovníkov a zredukovať náklady.

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE



2. októbra 2019 – od 9.00 hod. 
Kongresové centrum, Študentský domov Ľ. Štúra, Ul. Ľ. Štúra 17, 960 01 Zvolen

1. Krajina s vôňou medu, Slovensko, 56 min., slovensky, 9.00 hod.
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.

2. Vlčie hory na konskom chrbte, Slovensko, 9 min., slovensky, 10.00 hod.
Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Banská Bystrica v relácii Televíkend predstavuje túru na koníkoch z obce Suchá – Vladiča a kostol v Miroli.

3. Pološero – suchá kalamita, Česko, 27 min., česky, 10.15 hod.
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. 

4. V lone prírody, Slovensko, 43 min., slovensky, 10.45 hod.
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.

5. Biely sob, Maďarsko, 58 min., anglicky, 11.45 hod.
Môže oddanosť starého muža pomôcť zachovať tradície? Predstavte si najvzdialenejšiu divočinu na svete, malé dievčatko a jej starého otca v tejto 
nekonečnej húštine. Sú to Máša a Vladimír, ktorí žijú v srdci Sibíri. Pochádzajú z kmeňa Evenkov. Boli to domorodí ľudia, ktorí prechádzali lesmi tajgy. 
Vladimír sa pokúša o nemožné. Chce totiž dosiahnuť, aby ich kočovná kultúra jestvovala naďalej. Pomáha mu pri tom filmár Zoltán Török, ktorý sa 
po 11 rokoch vrátil späť za nimi a zistil, že potrebujú pomoc zvonka. Podarí sa im to spoločne?

6. In the mountains, Arménsko, 17 min., anglicky, 12.40 hod.
Film o Arménovi a jeho ruskej manželke Svetlane, ktorá sa vždy chcela vrátiť späť do svojej vlasti. Z Moskvy sa odsťahovala do Arménska a zostala 
žiť v dedine Zar. Film ukazuje, že aj napriek ťažkostiam sa ľudia usilujú niečo vytvárať a vo všetkom hľadať šťastie. Možno sa šťastie skrýva v tom, 
ako správne učiť žiakov, alebo ho možno nájsť v zvieratách, prírode a v horách.

7. Quartet – Native species, Maďarsko, 26 min., anglicky, 13.00 hod.
V tejto časti predstavuje spoločný televízny magazín krajín V4 pod názvom Kvarteto štyri rôzne pôvodné druhy. Tieto zvieratá sa chovajú v pôvodnej 
podobe, aby si zachovali jedinečné odveké vlastnosti a povahu. Príbeh Zsóke Feketeho, chovateľa maďarských mangalíc, je ľudovou rozprávkou. 
Existuje iba pár pôvodných českých plemien psov. Do registra plemien je ich zradených len 7. Poľský horský kôň je Euroázijský divý kôň, ktorý bol 
primitívnym druhom vo východnej Európe. V roku 1929 Antonín Hrúza zostavil register slovenských plemien psov a prvýkrát sa v ňom objavuje 
zmienka o čuvačovi.
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3. októbra 2019 – od 9.00 hod. 
Kongresové centrum, Študentský domov Ľ. Štúra, Ul. Ľ. Štúra 17, 960 01 Zvolen

1. Medvedice s medvieďatami a ich zvukové prejavy, Slovensko, 36 min, slovensky, 9.00 hod.

2. Postrehy z Vážskych Važín, Slovensko, 22 min., slovensky, 9.45 hod.

3. Hledání straceného domova, Česko, 26 min., česky 10.15 hod.
Dokument na ekologickú tému je o výraznej českej osobnosti Rudolfovi Jandovi (1907 – 2000). Môžeme ho považovať za prvého 
českého fotografa – ekológa, ktorý si jasne uvedomil súvislosti ďalekosiahleho ničenia prírody a poukázal na hlboké spojenie ľudskej duše 
s divokou prírodou. 

4. Grassroots, Austrália, 19 min., anglicky, 10.45 hod.
TGuy Webb, odborník na pôdu, strávil roky hľadaním spôsobov ako zlepšiť stav zdevastovanej poľnohospodárskej pôdy v Austrálii. Keď natrafí na 
mikrobiologický výskum, ktorý je v rámci vedy o pôde prelomový, spontánne preberá zodpovednosť za to, aby sa tieto dôležité poznatky nestratili. 
S pomocou farmárov vo svojom okolí sa rozhodne využiť vedecké znalosti a pretransformovať ich na praktickú technológiu, ktorá by sa používala 
vo svete. Film sleduje Guya Webba a jeho priateľov ako nepravdepodobných hrdinov pri hľadaní skutočného riešenia zmeny klímy vo svete

5. Crop Diversity Experiment-Sustainable food production through mixture cropping? Španielsko, 6 min, anglicky, 11.15 hod.
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.

6. In our hands, Veľká Británia, 68 min., anglicky, 11.30 hod.
Film o Arménovi a jeho ruskej manželke Svetlane, ktorá sa vždy chcela vrátiť späť do svojej vlasti. Z Moskvy sa odsťahovala do Arménska a zostala 
žiť v dedine Zar. Film ukazuje, že aj napriek ťažkostiam sa ľudia usilujú niečo vytvárať a vo všetkom hľadať šťastie. Možno sa šťastie skrýva v tom, 
ako správne učiť žiakov, alebo ho možno nájsť v zvieratách, prírode a v horách.

7. Rural Development Programme Case Studies from the Agriculture and Forestry Sector, Veľká Británia, 4 min., anglicky, 12.45 hod.
Schéma pre investície do podnikania s drevom (TBIS) a Európske inovačné partnerstvá vo Walese (EIP) sú súčasťou Programu waleskej vlády 
pod názvom Vidiecke komunity – Program rozvoja vidieka 2014 – 2020. TBIS zaisťuje financovanie investícií, ktoré zvyšujú hodnotu lesov, zatiaľ 
čo cieľom EIP Wales je riešiť spoločné problémy v oblasti poľnohospodárstva a lesníctva. 

8. V lone prírody, Slovensko, 43 min., slovensky, 13.00 hod.
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.
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