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> STRATENÍ KRÁLI
Z BIOKA

A156

> OKO MEDVEĎA

Dokument Oko Medveďa odhaľuje skrytý život slovenskej
divočiny. Ekosystém lesa má svoj vlastný balans a ten býva
narušený človekom. V dokumente tím mladých tvorcov odhaľuje neprimerané praktiky novodobých lovcov. Prikrmovaním menia prirodzené návyky zveri, zvyšujú riziko chorôb
a porušujú zákony. Veľké šelmy učia na ľudskú potravu, čím
ju doslova pozývajú do ľudských obydlí. Monitoring veľkých
šeliem realizuje združenie Prales deťom SK/CZ PRALES
DĚTEM za pomoci Štátnej ochrany prírody SR. V dokumente z Kremnických vrchov sa dozvedáme viac o spôsobe
života divožijúcich zvierat a sledujeme ich tajuplný život
aj pomocou exkluzívnych záberov z fotopascí.

Pri pobreží strednej Afriky leží izolovaný ostrov pokrytý pravekým dažďovým pralesom a obklopený temnými vodami oceánu, ktorý oplýva väčšou rozmanitosťou
druhov ako akékoľvek iné miesto na Zemi. Táto terra
inkognita sa volá BIOKO. Vládcom tejto ríše je jeden
z najmenej známych druhov primátov na svete: mandril
čiernotváry. Tento film skúma tajné životy mandrilov
a ich záhadného ostrovného domova, prostredníctvom
rodinnej tlupy a novorodenca, ktorý po prvýkrát objavuje tento tropický raj so všetkými jeho výzvami.

> MLÁĎATÁ

>Č
 OKOLÁDOVÉ SRDCE
TEMNOTY

RÉŽIA: KATKA TEKEĽOVÁ / ŠTÁT: SLOVENSKO
ROK : 2021 / MINUTÁŽ: 18 / JAZYK: SLOVENSKÝ

V roku 2001 sa lukratívny čokoládový priemysel, na základe
tlaku mimovládnych organizácií, zaviazal ukončiť detskú
prácu na kakaových plantážach do roku 2006. Dodržiava
sa tento sľub aj o 18 rokov neskôr? Pobrežie Slonoviny, najväčší producent kakaa na svete, sa skutočne pokúsilo túto
pohromu v krajine odstrániť. Stavali školy a školili farmárov.
Televízne reklamy dokonca obyvateľom pripomínali, že detská práca je nelegálna. Prečo teda vykorisťovanie detí stále
existuje?

A1397

> MOTÝLE SLOVENSKA

RÉŽIA: RICK ROSENTHAL / ŠTÁT: RAKÚSKO
ROK: 2018 / MINUTÁŽ: 50 / JAZYK: ANGLICKÝ
Film premietame so slovenskými titulkami

RÉŽIA: MARTIN JAGELKA / ŠTÁT: SLOVENSKO
ROK: 2021 / MINUTÁŽ: 28 / JAZYK: SLOVENSKÝ

Veľryby žijú vo svete tak vzdialenom od nášho vlastného, že si ich život vieme len ťažko predstaviť. Morský
biológ a filmár Rick Rosenthal počas veľkej časti svojej
dlhej kariéry natáčal veľryby. Teraz je na ceste hlbšie
preskúmať ich život a dozvedieť sa o nich viac.

Slovensko má to šťastie, že takmer polovicu jeho územia
pokrývajú lesy. Zdobia úbočia hôr a kopcov, ktoré sa ako
súčasť Karpatského horského oblúka vinú našou krajinou
od západu až na východ. Listnaté aj ihličnaté lesy sú oázami života, tak nečudo, že sú domovom aj veľkého množstva
motýlích druhov. Sledujte spolu s nami ich nesmierne zaujímavý život pod korunami stromov a na horských úbočiach.

> URBANALITA

F1002

Junior festival:

> RYBA PRE ŽIVOT

RÉŽIA: EVAN MCINNES / ŠTÁT: AUSTRÁLIA
ROK : 2019 / MINUTÁŽ: 4 / JAZYK: ANGLICKÝ
Film premietame so SVK dabingom

RÉŽIA: KERSTIN BLÄTTERBINDER, LISA GIERLINGER, LUKAS MATHÄ, VICTORIA WOLFERSBERGER
ŠTÁT: RAKÚSKO / ROK: 2019 / MINUTÁŽ: 8
JAZYK : ANGLICKÝ
Film premietame so SVK dabingom

Obyvateľov mesta čaká budíček. Ale dokáže ich zastaviť
a prebudiť? Film o izolovanosti nášho moderného prostredia, o tom, že musíme zmeniť náš odmietavý postoj
a nechať sa uniesť krásou plynutia s prúdom prirodzeného života.

Príbeh o staršom nórskom rybárovi Manolinovi. Už týždne nič
nechytil. Manolin žije pre svoju prácu. Bohužiaľ už nedokáže
držať krok s novou technológiou a tiež ju striktne odmieta.
Jedného dňa sa rozhodne opustiť bezpečný prístav a vydá sa
na otvorené more. Zúfalo chce chytiť veľký úlovok. Ďaleko od
domova, v neznámych vodách, prvá ryba sa nakoniec chytí.
Ryba je však taká silná, že utiahne starý rybársky čln. Manolin
sa dostane do strašnej búrky. Prestane vnímať svoje okolie.
Boj o rybu sa nakoniec mení na boj o holé prežitie.

www.ekotopfilm.sk

C534

RÉŽIA: PAUL MOREIRA / ŠTÁT: FRACÚZSKO
ROK: 2019 / MINUTÁŽ: 56 / JAZYK : ANGLICKO FRANCÚZSKY
Film premietame so slovenskými titulkami

Krátkometrážny dokumentárny film od tvorcov zo Záchrannej stanici v Zázrivej predstaví mláďatá zo slovenskej divočiny. Dokument Mláďatá vysvetlí v spolupráci so
Štátnou ochranou prírody ako zaobchádzať s nájdeným
mláďaťom, kedy je potrebný ľudský zásah a kedy naopak
nie. Kedy potrebuje vtáča či malý cicavec pomoc a kedy
ide o úplne bežné činnosti v ich životoch?

Junior festival:

2021

RÉŽIA: PETER BURSA, JAKUB MIČUCH
ŠTÁT: SLOVENSKO / ROK: 2021 / MINUTÁŽ: 48
JAZYK: SLOVENSKÝ

RÉŽIA: OLIVER GOETZL / ŠTÁT: NEMECKO
ROK: 2019 / MINUTÁŽ: 56
JAZYK: SLOVENSKÝ DABING

> MÚDROSŤ VEĽRÝB

> FILMOVÉ TIPY

A3029

E38
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Peter Lím
Riaditeľ festivalu

MILÍ NAŠI PRIATELIA
A PRIAZNIVCI.
Som nesmierne rád, že náš
projekt Ekotopfilm - Envirofilm pokračuje. Obdobie
covidu zatvorilo kinosály,
úspešne a veľmi rýchlo sme
prešli do online priestoru.

Od septembra sme na tour.
V nasledujúcej sezóne chceme navštíviť 50 miest po
celom Slovensku. Využívame však naďalej možnosti,
ktoré sa nám ukázali v on-

line priestore. Čaro kinosály
je pre filmový festival, ako je
ten náš, nenahraditeľné, ale
potreba verejnej diskusie sa
ukázala ako nevyhnutná.
Aj preto sme sa rozhodli náš
program "Mimo plátna" prenášať aj k vám domov. Diskusie, prednášky a rozhovory budete môcť sledovať
nielen v kinosále, ale aj na
našich sociálnych sieťach.
A naše najúspešnejšie filmy
si môžete užiť v kinosálach
tiež zadarmo.
Téma tohtoročného medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm
je stručná, ale o to jasnejšia.
KONZUM. Keď u nás začala
pandémia, prvý týždeň som
sa naozaj bál. Tak som začal

plánovať a naplno využívať
poskytnutý čas a priestor.
Nepozeral som na to, čo
všetko sa nedá, ale hľadal
možnosti, čo a ako sa dá a
ako zlepšiť kvalitu svojho
života. Uvedomil som si, že
to predtým už nebol “Normal”. Stretával som čoraz
viac vyhoretých, uponáhľaných a uhnaných ľudí, ktorí
už nemali priestor a čas na
rozmýšľanie. Povedal som
si, že keď skončí pandémia,
nedám už nikdy svoje ambície pred kvalitu života.
A napadlo mi: náš život je
50/50. Polovica sú determinované podmienky nášho
života. Je predsa nesmierne
dôležité, či sme zdraví, či
žijeme v mieri alebo vojne,
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v slobode, v nedostatku alebo dostatku alebo dokonca
nadbytku. Ale tá druhá polovica je naša voľba. Môžeme a máme sa rozhodovať
na dennej báze, ako žijeme
svoj život, v akej kvalite,
tempe, radosti a vďačnosti. Vďaka tejto mojej každodennej voľbe môžem
teda naozaj spomínať na
posledný mimoriadne komplikovaný rok, ako na jeden
z najzaujímavejších, najpodnetnejších a svojím spôsobom najkrajších. Počas
uplynulej doby som si uvedomil jeden fakt. Všetko sa
dramaticky zastavilo a obmedzilo. Boli sme zavretí
doma, báli sme sa vychádzať čo i len na ulicu a hneď

Náš program už tradične začíname
ráno. V troch hodinových blokoch sa
venujeme žiakom prvého a druhého
stupňa ZŠ, ako aj stredoškolákom.
Vzdelávame a inšpirujeme ich prostredníctvom krátkych filmov a
sprievodných aktivít vo forme hier
a prednášok. Program je prispôsobený každej vekovej skupine.
Účasť na Junior festivale je podmienená prihlásením škôl vopred. Ak
máte záujem zúčastniť sa so svojou
triedou, či školou, neváhajte kon-

10 OTÁ ZOK
O JUNIOR FESTIVALE
1.O čom je Junior festival a ako vznikol?
Projekt Junior festival je
jedinečná súčasť medzinárodného f ilmového
festivalu Ekotopfilm so
špeciálnym programom
pre žiakov a študentov základných a stredných škôl.
Vznikol ako prirodzená súčasť filmovej prehliadky,
nakoľko máme v súťaži
kategóriu, kde súťažia filmy venované deťom. Tak
sme sa rozhodli pútavou
formou pomocou filmov
deti inšpirovať a nabádať
ich k zodpovednejšiemu
správaniu a lepšiemu
vzťahu k životnému prostrediu prostredníctvom
tých najlepších detských
tematických filmov. Neskôr sme k tomu pripojili
aj sprievodné aktivity. Dosiahli sme vďaka tomu plnohodnotnú environmentálnu výchovu pre 60 000
obetí ročne. Junior festival
funguje od roku 2001 a neustále sa rozrastá.
2. Čo je cieľom Junior
festivalu?
Súčasná generácia žije

skôr zo dňa na deň. Keď
sa pozrieme na stav životného prostredia je to
skôr smutné. Našou environmentálnou výchovou
oslovujeme deti už od 6
rokov. Chodíme k nim na
školy nielen s filmami, ale
aj pútavými workshopmi, prednáškami, kvízom
či hrami. Spolupracujeme s učiteľmi, ktorí nás
častokrát neskôr doplnia
a podľa reakcií vieme,
že deti sú našim programom ovplyvnené. Venujú
sa mu, rozoberajú ho aj
doma s rodičmi. Dali sme
si za cieľ ovplyvniť generáciu, ktorá nastúpi po
nás. Veríme, že pozitívne.
3. Podľa čoho vyberáme filmy na Junior?
Festival Ekotopf ilm je
medzinárodná súťaž
t ých najlepších f ilmov
z celého sveta. Porota
v yberie to najlepšie čo
vzniklo za posledný rok
a vyberie víťazov. Víťazom udelíme ceny, ktoré sú v súčasnosti veľmi prestížne vzhľadom
na to, že festival už má
47.ročnú históriu a medzi
filmármi je známy po celom svete. Víťazné filmy
potom premietame na
školách.

4. Má Junior festival
vekové obmedzenie?
Program je prispôsobený vekovej skupine detí,
pričom je rozdelený na
tri bloky pre prihlásených
žiakov 1. stupňa základných škôl, 2. stupňa základných škôl a stredných
škôl. Vekovo je to od 6 do
20 rokov.
5. Aké filmy sa v rámci
festivalu premietajú?
Snažíme sa v ybrať inšpiratívne krátke filmy,
ktoré svojim príbehom
a myšlienkou rozpr ávajú mladej gener ácii
posolstvá ochrany prírody, podpor y ekológie
a ochrany životného prostredia. Filmy sú z celého
sveta.
6. Čo je podľa nás najdôležitejšie odovzdať
deťom v rámci eko
témy?
Svet ako ho poznáme
už možno nebude existovať. Odovzdať by sme
im mali celý návod, ako
sa o našu planétu máme
optimálne postarať. To
sa ale nedá. Ak máme
v ybrať čo je najdôležitejšie... tak to bude to,

ak á je naša Zem úžasná a zaujímavá. Mali by
sme vedieť, čo všetko
nám dáva. L enže br ať
sa nedá donekonečna,
mali by sme jej aj veľa
vrátiť. Pozitívne príklad y o chr any ži votného
pr os t r e dia d e t i ve ľ mi
bavia a veľmi radi sa zapájajú.
7. Ako reagujú deti,
majú z našej skúsenosti záujem o témy
spojené s ochranou
životného prostredia?
Aké témy sú tie “najlákavejšie”?
Deti milujú prírodo pisné f ilmy. Naučia sa
z nich ako fungujú ekosystémy a zistia, že tieto môže narušiť človek
svojou činnosťou. Z filmu o sibírskom vlku si
neodnášajú iba to, aké
úžasné stvorenie to je,
ako vychováva mláďatá,
spoznajú život v svorke,
ale aj to, že čoskoro loviť
nebude mať čo z dôvodu, že ľadovce kde žije
postupne ubúdajú.
Majú samozrejme radi
animované filmy, kde sú
hlavnou postavou deti.
Tam sa dokážu inšpirovať a opakovať potom
ich správanie.

ENVIROFILM 03
počas prvých dní a týždňov
dramaticky klesla spotreba
a konzum. Svet sa na chvíľu
zastavil takým spôsobom,
aký si nepamätajú ani naši
rodičia, ani naši starí rodičia. Možno aj mnohí z vás
prišli na to, ako relatívne
málo nám stačí k životu,
k peknému životu. Uvedomil som si, za čím všetkým
som sa pachtil a aké to bolo
zbytočné. Uvedomil som si,
že je rozdiel medzi nutným
konzumom a zbytočným
konzumom. Uvedomil som
si, ako moje denné návyky
vedia ovplyvňovať moje
okolie a teda aj svet. Prosím
prídite sa s nami učiť a posúvať sa ďalej, nesmierne sa
na vás teším.

taktovať nášu kolegyňu Janku:
office@ekotopfilm.sk
Aktuálny program, ako aj informácie v ktorom meste budeme
najbližšie, nájdete na web stránke
www.ekotopfilm.sk a na Facebook
stránke @ekotopfilm
Vstup na filmové premietania a sprievodné
diskusie je zadarmo.
Viac info nájdete na:
www.ekotopfilm.sk

8. Ako prebieha sprievodný program?
Vyberieme si jednu
tému, ktorú im chceme
odovzdať. Prispôsobíme
to podanie veku a odovzdáme, naučíme. V aktuálnom ročníku máme
dve témy. V pr vej učíme deti, ako v ypočítať
a znižovať uhlíkovú stopu a druhou je plytvanie
potravinami.
9. Ako sme naše aktivity zmenili počas
pandémie?
Boli sme nútení prejsť
do online prostredia. Vytvorili sme unikátny link
pre danú školu a filmový program. Po dohode
sme poslali link učiteľom
s krátkou inštruktážou
ako postupovať. Vymysleli sme interaktívny kvíz
s raperom Kalim, kde on
sám učí žiakov čo je to “foodwaste”, ako sa míňajú
zdroje na výrobu potravín,
čo sa stane s bioodpadom
a samozrejme ako predchádzať plytvaniu potravinami. Učitelia v rámci
online vyučovania pustili
deťom naše filmy, prešli si
s nimi kvíz a na záver nám
posielali spätnú väzbu.
Mali sme vynikajúce reak-

cie na jeseň 2020. Rozhodli sme sa týmto spôsobom
pokračovať aj v roku 2021.
Envirovýchova na väčšine
škôl deťom chýba a my ju
suplujeme.
10. Čo nás na festivale
teší najviac?
Každý z nášho tímu má rád
niečo iné. Niekto spätnú
väzbu od detí, či učiteľov.
Niektorí sú nadšení z malých lokálnych aktivít v rámci školy. Kolega má rád zvedavé, skôr odborné otázky
a vymýšľanie technických
inovácií. Spomeňme si,
kedy sme sa bavili o klíme
po prvýkrát.Určite to nebolo na základnej škole.
Nášho riaditeľa Petra Líma
vždy poteší, keď prídu dospeláci a povedia, že im
Ekotopfilm zmenil pohľad
na svet, keď chodili ešte do
školy a v rámci vyučovania
navštívili náš festival:
"Mňa osobne bavia deti,
čo milujú prírodu. Pretože
viem, že to v nich ostane
zakorenené. A neskôr, keď
oni budú môcť rozhodovať
- tak sa rozhodnú správne.
Nebudú predsa rozhodovať
v neprospech niečoho, čo
túžia zachovať tak, ako si
to pamätajú z mladosti."

www.ekotopfilm.sk
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> ROZHOVOR
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ZA PRÍRODU
TREBA BOJOVAŤ!
Čech Milan Jeglík (47)
zachraňuje dažďové pralesy,
ohrozené druhy zvierat a vytvára
protipytliacke hliadky na Sumatre

Čo nasledovalo?

V roku 2002 odletel do
I n d o n é z i e z a p r áco u
ako in š tr uk tor po táp an i a . Ž i vo t ný z l o m
spôsobil, že sa Milan
J e g l í k r oz l ú č i l s d o terajším spôsobom
života a rozhodol sa
profesionálne venovať
ochrane prírody.
Je predsedom spolku
Prales dě tem, na se vere Sumatr y vytvoril
súkr o mnú če sk o - slo vensko-indonézsku
rezer váciu Green Life,
ktorá vykúpila už
takmer 200 hek tárov
pralesa. Vy tvoril pro tipy tliacku hliadku,
jeho organizácia vzdeláva deti v Európe aj
v Indonézii. V y t vár a
s i e ť d o b r o v o ľ n í k o v,
celosvetovo monitorujú šelmy na viacer ých
kontinentoch.
V roku 2021 sa stal laureátom pocty Honour
of Ekotopfilm.
Ako sa dostane Čech
zachr aňovať pr ale sy
a oceány v Indonézii?
V roku 2002 som odišiel
za prácou inštruktora potápania do Indonézie a začal som si hľadať obrovský

www.ekotopfilm.sk

vzťah k prírode a zvieratám. Otvoril mi ho oceán,
stretnutie s veľr ybami,
delfínami, žralokmi, mantami a ďalšími nádhernými bytosťami. Následne
som zavítal na Sumatru
do Indonézie do tropického dažďového pralesa,
kde som s kamarátom Jožom zo Slovenska absolvoval svoj prvý vstup do
pralesa. Videl som prvý-

kr át divé or angut any,
stopy tigrov...bol to tak
silný zážitok, že už vtedy
som si povedal, že sa sem
musím vrátiť a rozbehnúť
niečo, čo bude mať oveľa
hlbší zmysel ako iba komerciu.
„ Je to neuveriteľná cesta
a neľutujem ani jednu sekundu, ktorú som tomuto spôsobu života venoval.“

Na vlastné oči som videl, ako v roku 2007 lovci veľrýb ulovili vorvaniu
matku a jej dve mláďatá.
Bol to pre mňa tak šokujúci zážitok, že som začal
konať. Uvedomil som si,
že my ako ľudia nemáme právo vraždiť zvieratá a celé živočíšne druhy
a populácie, či rodiny.
Rozhodol som sa, že už
sa o tom prestanem rozprávať, čítať si, sledovať
dokumenty.. moja cesta
životom musela smerovať
k aktívnej ochrane prírody.
Zavesil som komerčné potápanie na klinec, opustil
loď Sea Lady a spoločne
s mojou priateľkou a spolubojovníkom za ochranu
prírody Zuzkou Kolouškovou sme dokázali dať
všetku energiu do projektu. Vykupovali sme pr vé
hektáre pôdy na Sumatre.
Mali sme vtedy 128 hektárov pralesa.
Postupne sa k vám pridali ďalší a noví ľudia..
Za 10 rokov sme získali
v Českej republike veľkú
podporu. Aktuálne sú to
tisíce a možno už aj de-

saťtisíce ľudí, ktorí zachránili svoje áre a hektáre dažďového pralesa.
Podarilo sa nám vytvoriť
našu česko -slovensko - indoné zku re zer v áciu
Green life. Postupne sa
pridávajú aj Slováci, zachraňujú pralesy alebo
podporujú protipytliacke
hliadky. Cestujú za nami
aj ako dobrovoľníci na Sumatru.
Ako funguje dobrovoľníctvo?
Dobrovoľní k si z aplatí
letenku a dobrovoľnícky
program. Výťažok z tohto ide na podporu rezervácie a jeho prevádzky.
Dobrovoľníci sem prichádzajú nielen pracovať,
spoznávať prales, ale aj
užívať si slobodu. Častokrát prekonávajú svoje
strachy, alebo fóbie. Učia
sa, že príroda je vlastne
oveľa viac, ako nás doteraz učili.
Manuálne presek ávajú
cesty, čistia hranice národného parku, monitorujú fotopasce, pridávajú sa k protipy tlack ym
hliadk am, udr žiavajú
tábor. Chodievame čistiť pláže od naplavených
plastových odpadkov, ale

aj hliadkovať na ostrove
v prospech morských korytnačiek pri kladení vajíčok.Je to široké spektrum
činností a ľudí to s nami
baví.
Ako vás berú domáci?
P y tliaci alebo il e gálni
drevorubači nás samo zrejme radi nemajú. Tu
a si môžem hovor iť aj
o nenávisti.
Ale viac ľudí s nami spolupracuje. Dávame prácu
viac ako 20 Indonézanom.
Považujeme to za fungujúcu medzinárodnú spoluprácu. Aj keď konflikt
s pytliakmi raz za čas príde, ale my sme strážcovia prírody. Dokážeme sa
s tým vysporiadať. Vzdelávame Indonézkych študentov, spolupracujeme
s Univerzitami.
Existuje panenská príroda?
Určite! Existuje veľa nádherných miest na svete,
ktoré stoja za to chrániť
ich. Sú to národné parky,
chránené územia na celej
planéte.
Neuveriteľná divočina je
Gunung Leuser, národný
park na Sumatre, ktor ý
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má 8000 št vorcov ých
metrov. Tu je vytvorený
nádherný ekosystém.
Ale v podstate kdekoľvek
na svete nájdeme úžasné
miesta. Aljaška, 27 000
tundier, riek, hôr, ľadu,
snehu, medveďov grizly.
Národné parky v Rusku,
Afrik y, Austrálie, Južná
A m e r i k a. N e z ab u d n i me na Európy, aj keď tu
máme rozlohy tejto divočiny výrazne menšie.
Za prírodu treba bojovať! Musíme ukázať ľuďom, že široká
verejnosť je kľúčom k ochrane
prírody na celom svete.
Miznú dažďové pralesy? Vidíte to priamo na
mieste?
Je to smutná skutočnosť
a realit a tohto svet a.
Dažďové pralesy miznú
v Á zii, Afrike aj Južnej
Amerike. Každý rok horí
Amazónia, horí Sumatra k vôli palme olejnej,
horí v Afrike, kde je fenoménom Konžská panva.
Ľudia to nechcú vedieť.
Nakupujú exotické drevo,
palmový olej, ktorý používajú reštaurácie, kupujú ho v sladkostiach…
Pokiaľ ľudia nepochopia,
že sme súčas ťou jednej
energie, súčas ťou jednej
planéty, tak nemôžeme pochopiť ani našu energiu,
ktorá buď koná dobré, alebo zlé veci. Ja by som chcel
požiadať verejnosť, aby sme
si všímali, čo kupujeme, čo
používame, čo jeme. Sme
kľúčom k zmene. Predstavte
si 8 miliárd ľudí. Keď 8 miliárd ľudí nebude premýšľať
o konzume, tak tú planétu
musíme zákonite zničiť.
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Venujete svoju energiu
aj Českej prírode?
Naša energia sa venuje tropickým dažďov ým
pralesom primárne na
Sumatre. Tu chránime
slony, medvede malajské,
tigre... V súčasnej dobe
smerujeme s našim monitorovacím projek tom
Oko zeme do Konga za
ochranou horských goríl,
alebo do Nepálu za monitoringom a ochranou
Bengálskych tigrov. Jednali sme o spolupráci na
Kostarike. Naše fotopasce
sú umiestnené v Ugande
a Mozambiku na ochranu nosorožcov. Síce majú
naše ak tivit y s vetov ý
charakter, ale nezabúdame ani na Českú republiku a Slovensko. Rozbehli
sme občianske hliadk y
proti jedom v krajine. Odhaľujeme travičstvo, alebo ekocídu nezmyselne
povoleným prostriedkom
Stutox. To je hanba, ako
si otrávime voľne žijúce
malé šelmy a dravé vtáky.
Nedemotivuje vás ľudská ľahostajnosť?
Ja rozhodne nepatr ím
k p e simis to m. N e ve rím tomu, že by ľudstvo
mohlo zničiť prírodu ako
takú. Čo ma mrzí, že likvidujeme celé živočíšne
druhy a prijímame to ako
fakt. Za tým však nestojí
klíma, ale človek.
Ľudská ľahostajnosť je
pr ítomná vo všetk ých
kultúrach, vo všetk ých
rasách aj náboženstvách
vo vzťahu k prírode, a nie
iba k nej. Ja verím, že ľudia
veľmi skoro pochopia, že
je veľmi dôležité prírodu

chrániť. Aj keď to možno
bude za tú cenu, že nám
príroda bude musieť ukázať svoju silu a energiu.
Ľudia si väčšinou uvedomujú význam prírody až
potom ako ju strácajú,
alebo úplne stratia.
Ako prijímate neúspechy?
Pokiaľ niečo považujem
za skutočný neúspech,
tak že zatiaľ nás podporujú iba tisíce ľudí. My by
sme potrebovali, aby nás
podporovali milióny ľudí
na celej planéte. Až potom dokážeme z tohto
projektu vytvoriť niečo,
čo bude mať obrovskú
medzinárodnú silu. V pod-

state je to pre nás rovno
výzva.
Tých je asi ale vo vašom
prípade viac.
Jedna z veľkých výziev je
v ykupovanie pr alesov.
Naše heslo znie 'Vykupujme pralesy skôr ako ich vykúpia tí, čo ich chcú zničiť.
Ale to je v podstate nekonečný príbeh. Neexistuje
moment, kedy by sme boli
schopní povedať, že už je
koniec, už stačí. Chceme
rozbehnúť monitorovací
projekt Oko Zeme celosvetovo. V roku 2025 by sme
chceli predstaviť veľ k ý
vzdelávaci projekt pre deti
na piatich kontinentoch
na svetom kongresu ran-

geru v Peru. Chcem vytvoriť novú generáciu, ktorá
nastúpi a bude chápať, že
príroda je číslo jedna. Samozrejme priama ochrana prírody, podporovať
protipytliackych hliadok,
zamestnávať ľudí na tento
druh aktivity.

i svetových osobností, za
mimoriadne výkony dosiahnuté v záujme trvalo
udržateľného rozvoja, za
významné vedecké objavy, humánne či kultúrne
aktivity, alebo za celoživotné dielo, v záujme rozvoja ľudskej spoločnosti.

LAUREÁTI POCTY
HONOUR OF EKOTOPFILM

Milan Jeglík (2021)
Selina Juul (2019)
Sea Shepherd (2018)
Polly Higgins (2017)
Dr. Jane Goodall (2016)
Janina Ochojska (2015)
Vladimír Krčméry (2014)
Felix Finkbeiner (2013)
Pavol Barabáš (2012)
Allison Argo (2011)
Ingvar Kamprad (2010)
Yann Arthus-Bertrand
(2009)

Od strieborného jubilea
festivalu (1998) je každoročne, okrem pandemického roku 2020, udeľovaná pocta „Honour of
Ekotopfilm“. Podľa reglementu pre jej udeľovanie
je určená pre ocenenie
v ýznamných domácich

www.ekotopfilm.sk
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MINIMALIZMUS AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL?
TEN POCIT STOJÍ ZA TO!

Konzumný spôsob života
ako taký nás prirodzene
láka nakupovať a mať čoraz viac a viac. Neuvedomujúc si skutočnosť, že
denne nám preteká cez
ruky množstvo tovaru,
ktoré nutne nepotrebujeme. Je na vine reklama či
presýtený trh? Vábi nás
okolie? Chceme sa niekomu páčiť a byť atraktívny? Ide o naše ego a postoje? Záleží nám na pocite, že
aj my chceme vlastniť to
najnovšie, to najlepšie?
Sme tými, ktorí dennodenne prispievajú k miliónom
tonám odpadu po celom
svete. Ráno káva “so sebou”, croissant v sáčku,
obed z termoobalu, nové
tričko v akcii a ďalej to
už každý pozná. Každý si
nesieme svoj príbeh, svoje
presvedčenie, svoje potreby. Len tie odpady vyhadzujeme a moríme nimi
svet. Na mieste je pálčivá
otázka: Pachtíme sa za
trendami, avšak, čo je
v dnešnej dobe vôbec
štýlové a ,,in”? To, čo
vidíme na stránkach najnovších časopisov či najpútavejších príspevkoch
na sociálnej sieti? Alebo
to, čo od nás očakáva spoločnosť? A čo od nás vôbec
očakáva? Pravdupovediac,
takýmto spôsobom šťastní nikdy nebudeme, vždy
budeme bažiť za niečím
lepším, za niečím novým.
Stále budeme mať potrebu
mať sa lepšie, mať to, čo
v podstate chcú mať všetci. Avšak, takáto filozofia
a nastavenie nás oberá
o veľa. A koniec-koncov,
oberáme o veľa aj my našu
prírodu.
Základom je zaujať svoj
vlastný názor a postoj
a uvedomiť si, čo je v živote dôležité a byť spokojný

www.ekotopfilm.sk

s tým, čo máme. Utriediť si
v hlave priority a hodnoty.
Len to nás môže posunúť
v uvedomení si udržateľného spôsobu života. Často
omieľané “eko” nám
môže zrazu ozaj dávať
zmysel. Aký? Nehovorím
o objavení Vesmíru. Človek
môže začať aj dnes (hneď),
stačí chcieť zmeniť seba
a svoje správanie k svetu,
ako aj samotnému životnému prostrediu. Základom je: začať. Meniť svoje
každodenné konanie. Neodkladať, nev yhovárať,
nepredstierať, že ma to nezaujíma. Byť príkladom.
A možno aj ty zistíš, že
ťa to robí šťastným.
1. Triediť a separovať začiatok úspechu
Hádzať odpadky do smetného koša. Bežná vec. Každý deň opakuješ tento krok
možno aj desiatky krát. Ibaže, ten odpad je len na ceste. Na ceste kam? Odpoveď
asi všetci (ne)poznáme.
Je dôležité si uvedomiť,
že hoci málom, ale aj ja
môžem prispieť k veľkej veci. Separovať nie je
náročné (ak tvrdíš, že áno,
v podstate sa len vyhováraš alebo si lenivý, je tak?).
Nie je to v podstate nič svetoborné, čo by si nedokázal. Stačí k smetnému košu
pridať ešte ďalšie a hádzať
plastové fľaše či kelímky
k plastom (kelímky nie je
nutné umývať vodou, recyklačné mechanizmy si
s tým už poradia, neplytvaj
najvzácnejšou tekutinou),
noviny do papiera a tak ďalej. Šetríme tak spoločne
vzácne suroviny. Z vyseparovaného sa dá vyrobiť
nový materiál, pri jeho výrobe sa šetrí vzácna a nie
nekonečná energia.

2. Nakupuj len nevyhnutné

3. Oblečenie: nekupuj,
kombinuj!

Nakupuješ často a veľa?
Polož si ruku na srdce.
Áno, možno ste v domácnosti viacerí a zjete toho
podstatne viac. Avšak,
akým spôsobom praktizuješ nákupy? Možno sa
zasmeješ, ale ja chodím do
obchodu výlučne s papierikom, na ktorom mám zoznam vecí, pre ktoré som
sa rozhodla navštíviť veľkoobchodný reťazec.
Ľudia toto moje vysvetlenie často argumentujú,
že sami nevedia, čo potrebujú. Musia si prezrieť
tovar, akcie a následne sa
rozhodnúť. Samozrejme,
aj ja si ceny porovnávam
a kalkulujem, ale nakupujem len to, čo sa píše v mojom zozname. Zvykneme
kupovať veci, ktoré nepotrebujeme, a to z rôznych
dôvodov. Chceme urobiť
dojem na okolie. Akcia nás
“pritlačí” veci kúpiť, a to
aj napriek tomu, že ich
doma máme.
Vidíme reklamu na zlacnený tovar a už aj vyštartujeme na nákupy. Skrátka,
musíme, lebo. Lebo sa to
oplatí, lebo sa nám zíde
do zásoby (odhliadnuc od
toho, že doma máme plný
špajz zásob, ktorým končí
trvanlivosť). Tomu vravím,
nakupovať pre pocit bezpečnosti/pre istotu. Aká
to je však istota? Istotne, hlúposť a márnenie.
Skús si nabudúce pred nákupom prezrieť domácnosť, čo ti chýba, čo potrebuješ a nakupuj výlučne
len to. A na to, čo máš a nepotrebuješ, skrátka zabudni. Spotrebuj najskôr to, čo
už mesiace leží na regáloch
či polici. Uvidíš, oslobodzujúci pocit.

Haldy oblečenia v šatníku.
V podstate u väčšiny mojich známych. Udivuje ma
však, ako každý stále potrebuje nové rifle, nové tričko,
novú mikinu. Každú sezónu
a vlastne aj to medziobdobie. Ide tu vlastne o potrebu
(za)páčiť sa. Tlačí nás pravidelnosť a radosť z nákupu.
Väčšinu z toho, čo však kupujeme, už doma máme.
Opakujem sa, ale je to tak.
Aj ja som bola tou, ktorá
bezducho hľadala v obchodoch nové kúsky za výhodnú
cenu. Lebo som chcela veci
obmieňať. To bol môj najsilnejší tromf. Pritom som však
doma mala oblečenia vyše
hlavy (doslova).
Je to len o rozhodnutí. Veci sa
dajú neustále kombinovať,
obmieňať a môžeme skúšať
kadejaké nové outfity. Kombinatorikou som na tom ešte
stále tak, že aj po dvoch rokoch nenakupovania sa stále cítim skvelo a vždy chodím
v inom. Vôbec nesledujem
nové trendy, letáky, reklamy. Všetkému sa zásadne vyhýbam. Idem si
svoje: milujem retro a minimalizmus v obliekaní.
V podstate to ani neviem
nazvať, našla som si taký
svoj neidentifikovateľný štýl
a som spokojná. Neporovnávam sa, netúžim po veciach,
ktoré majú ostatní.
Jednak človek ušetrí (a to
ozaj markantne), ale čo je
dôležitejšie, nemusí sa znervózňovať v obchodoch, žiť
v strese z plánových nákupov a netvorí zbytočný odpad. Skús nosiť to, čo máš
v skrini. Raz do mesiaca si
zvyknem veci poukladať
a preložiť, aby som naďabila
na “nové” tričko (ktoré mám
v skrini 3 roky, ale nemala

som ho na sebe 3 mesiace).
Skús najbližšie mesiace neísť do obchodu, nesleduj reklamy, daj si prísľub a uvidíš,
ako sa ti lepšie žije a ako ti to
nechýba.
4. Nepotrebné nevyhadzuj: posúvaj ďalej
Ak si sa rozhodol pre zmenu
životného štýlu, určite budeš ale musieť začať postupným pretriedním všetkého,
čo doma máš. Pochopiteľne,
je toho veľa. Zistíš, že ti to
zavadzia. Môže byť však ale
niekto, komu sa to zíde a veci
nemusia skončiť v koši. Skús
veci darovať. Možností je
veľa, sociálne siete sú však
skvelý prostriedok, ako ich
posunúť do ďalších rúk.
5. Zabudni na materiálne
darčeky, daruj zážitky
Prestala som mať rada darčeky (materiálne). Človeku
to vytvára dojem, že vždy
niečo “musím potrebovať”,
hoci všetko mám a nič mi
nechýba. Už pred pár rokmi
som prešla na formu zážitkov. Darčeky vyberám na základe autentickosti a poznania obdarovaného. A moje
tipy? Welness, kino, lístok do
divadla, lístok na lanovku,
masáž, kurzy tanca, športové kurzy či jazda na koni.
Je toho veľmi veľa. Je to ozaj
zábava a skvelá príležitosť
byť originálny. Darčeky tak
nemusia zasadať prachom,
ale môžu ostať ako trvalé
spomienky v srdci.
6. Opravuj pokazené
Ak sa ti niečo pokazí, nevzdávaj to a hneď nehádž
do koša. Daj tomu ešte šancu, a nie jednu! Snaž sa nájsť
spôsob, ako veci ešte zachrániť a znovu používať. Nieke-

dy je to len o snahe a pocit
z reparácie stojí za to! Ak si
nevieš pomôcť, skús nájsť
vo svojom okolí niekoho, kto
ti s tým pomôže. Pýtaj sa,
informuj, popros. Ochotní
ľudia sa nájdu a znovupoužívané veci sa ti poďakujú.
Návody “ako na to” máš aj
na internete a človek, ktorý
chce, hľadá spôsoby, nie výhovorky. A navyše, podporíš
miestnych remeselníkov.
7. Pretrieď si to (aj v hlave)
Vždy som bývala nespokojná.
S tým čo mám, s tým čo mať
nemôžem, resp. nemám. Ale
dnes som šťastná. Paradoxne, s tým málom, čo mám.
Mám starší mobil, ktorý seká
(cháp: občas nereaguje na
moje pokyny, ale po sekundách čakania sa umúdri), ale
ešte stále je funkčný a môžem
na ňom vykonávať všetky
nevyhnutné činnosti. Už dlho
som nebola v obchode. Prešla
som do štádia odporu, keď do
obchodu ísť musím. V prípade, ak mi niečo chýba, mám
tendenciu nahradiť to niečím,
čo doma mám a môžem to
sfunkčniť a zaktualizovať jeho
účel. Moja kabelka je prekvapivo poloprázdna, keďže v nej
mám len to, čo potrebujem
(peňaženka, mobil, vreckovky, krém na ruky, lieky, dáždnik, diár, pero, hrebeň a dve
tašky (v prípade potreby nákupu).
Je skvelé zistiť, že minimalizmus ma robí šťastnou.
radosť z mála a pocit, že si
viem vážiť všetko, čo mám.
K životu nepotrebujem veľa.
Záleží na inom. Vecí sú len
prostriedok, tak ich (ne)nakupujme a uchopme tým správnym spôsobom (do vlastnej
tašky). Tak ako, dnes začínaš?
Autor: Zuzana Wagnerová pre
Ekotopfilm

JUNIOR FESTIVAL <

2021

FESTIVALOVÉ NOVINY

ENVIROFILM 07

RAPER KALI
VZDELÁVA
DETI PO
SLOVENSKU
Slovensk ý raper Kali
z ač ínal s hudb ou ako
zamestnanec v štátnej
spr áve. D osiahol t ak ý
ús p e c h, ak ý an i s ám
neočakával. Vypredané
kluby, zlaté platne z a
albumy, tisícky a tisícky
fanúšikov. Texty si písal
pôvodne na balkóne ako
vlastnú terapiu. Je veľmi
z a n e p r á z d n e n ý, s t á l e
nahr áv a nové sk ladby
alebo nakrúca videoklipy s miliónmi pozretí.
Okrem hudby sa nav yše
venuje aj s vojej malej
dcérke Nele. Sme preto
veľmi vďační, že sa pripojil k Ekotopfilmu a v yrazil s nami na jesenné
turné Junior festivalu.

Kali sa žiakom základ ných a stre dných škôl
prihovára z plátna. Spolu s ním si zahrajú interkatívny k víz. Otázkami
a odpoveďami sa súťažiaci dozvedia základné
informácie o téme “Fo odwaste,” teda ply t vaním jedlom.
Ak chcete aj vy vedieť, koľko litrov vody spotrebujeme na výrobu jedného
chleba, alebo či sa zo zemiakov vyrába elektrická
energia - ozvite sa nám!
A my prídeme k vám!

Kali počas nakrúcania.

ČISTÁ ALEBO ŠPINAVÁ?
Slovenské elek trárne
tento rok opäť prichádzajú na festival Eko topf ilm Junior s novou
animovanou on-line
prezentáciou. Hovorí o
najčistejšej forme energie, k torú vieme v yro biť – elektrine. Uľahčuje
nám život, ale prináša aj
problémy.
Vir tuálna sprievodk yňa
z infocentra Energoland
Mochovce v 2D animácii
rozpráva príbeh o ceste elektriny až do elektrických zariadení v domácnosti. Volá sa Gaia
a vysvetľuje výhody i nev ýhody rôznych zdrojov
v ýroby elektriny. A pripomína, že na ochranu
pred zmenou klímy, spôs ob e n ou sk le ní kov ý m
efektom, musíme dávať
pozor, aby tieto zdroje
v ypúšťali čo najmenej
oxidu uhličitého.

V roku 2020 Slovenské
elektrárne dodali až 95
% elek triny z tak ýchto
nízkouhlíkových zdrojov
– najmä vďaka jadrovej
a vodnej energii. Percento sa má v budúcnosti
ešte zv ýšiť ruka v ruke
s tým, ako budeme na
Slovensku spúšťať nové
blok y jadrov ých elekt r ár ní v Mo chovciach
a ukončíme spaľovanie
uhlia v tepelných elektrárňach. Je to významný príspevok k záväzku
k r ajín Európskej únie
zní žiť v ýpuste CO2 na
minimum a dosiahnuť
uhlíkovú neutralitu do
roku 2050. Pomôžeme
t ak spomaliť globálne
otepľovanie a zmenu klímy tak, aby sme mohli
našu planétu obý vať aj
o stovky či tisícky rokov.

www.ekotopfilm.sk
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JE ČAS
ZARADIŤ
SPIATOČKU
Té m a t o h t o r o č n é h o
medzinárodného filmového festivalu Ekotop f ilm/Envirof ilm je
stručná, ale o to jasnejšia. KONZUM.
V y tr valé a ust avične
silnejúce konzumné
správanie ľudí priviedlo
zdravie našej planéty do
hraničnej kríz y. Stojíme
na križovatke, na ktorej
sa musíme rozhodnúť, či
svoje správanie dokážeme zmeniť, alebo sa nás
naša planéta zbaví ako
neporiadnych nájomníkov. Pritom na začiatku
te chnického rozmachu
mali geniálni v ynálezcovia tie najlepšie úmysly.
Jedlo malo ľudí nasý tiť
a potešiť, oblečenie nás
malo chrániť a automobil y ná s mali pr ib lí žiť
k živobytiu a blízkym.

www.ekotopfilm.sk

V novej kampani sa
Me dzináro dný f ilm ov ý
festival Ekotopf ilm/En v irof ilm ospr ave dlňuje
velikánom za to, že sme
ich v y nále z y konzum ným spr ávaním a nad užívaním zmenili na
zbr ane voč i životnému
prostrediu.
Sorr y, páni, hovorí kampaň z dielne reklamnej
ag e ntúr y Ef fe. V y s t e
v y my sl e li sk ve l é ve ci,
al e my sm e v y my sl e li
konzum. A ten dik tuje
čoraz v yššiu produkciu
vo všetk ých odvetviach
pr iemyslu. V ynálezcovi
Levimu Straussovi, ktor ý
vynašiel džínsy, sa určite
nesnívalo, že obrovské
m n ož s t v á v y r o b e n ý c h
kusov módneho obleče nia raz priamo prispejú
ku kilometrom otr áve -

ných riek po celom sve te. Rovnako švajčiarsk y
lek ár nik Henr i Ne s tlé,
ktor ý stvoril mliečnu čokoládu, bol pri svojich vizionárskych experimentoch vedený humánnymi
snahami pomôcť najmä
na poli det skej v ý živ y.
Po viac ako sto rokoch
produkcie najobľúbe nejšej cukrovink y sveta
však nadspotreba čoko lády zapríčiňuje v ypaľovanie obrovsk ých plôch
da žďov ých pr ale sov č i
otrockú pr ácu detí v ykorisťovaných na kakaov ých plantážach.
Tak že s or r y, Mr. L e v i.
A t ie ž s o r r y, Mr. N e stlé a Mr. Ford. Sorr y za
našu bezbrehú spotrebu
a chamtivosť. Sorr y za
náš konzum.

2021
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PROGRAM
BRATISLAVA

BANSKÁ BYSTRICA

PONDELOK 25. október 2021
PISZTORYHO PALÁC | POSCHODIE
16:00 – 16:50 Veľkí a malí – Extrémy prírody
17:00 – 17:28 Motýle Slovenska
18:00 – 19:00 PREDNÁŠKA: Erik Baláž + diskusia (aj ONLINE)
19:00 – 20:00 Čokoládové srdce temnoty

PONDELOK 25. október 2021
BANSKÁ BYSTRICA CINEMAX
16:00 – 16:50 Veľkí a malí – Extrémy prírody
17:00 – 17:28 Motýle Slovenska
18:00 – 19:00 Banská Bystrica – sme pripravení na zmenu klímy?
(aj ONLINE)
19:00 – 20:00 Čokoládové srdce temnoty

UTOROK 26. október 2021
PISZTORYHO PALÁC | POSCHODIE
16:00 – 16:55 Ako sú slovenské mestá pripravené na klimatickú
krízu? Rozhovor s Andrej Šteiner (aj ONLINE)
18:00 – 19:10 Bratislava – sme pripravení na zmenu klímy?
(aj ONLINE)
19:30 – 20:40 Kráľovná bez zeme
20:45 – 21:00 Včelár
21:00 – 21:50 Impozantný Yellowstone – Oheň a ľad

UTOROK 26. október 2021
BANSKÁ BYSTRICA CINEMAX
16:00 – 16:55 Stratení králi Bioka
18:00 – 19:10 PREDNÁŠKA: Erik Baláž + diskusia
19:30 – 20:40 Kráľovná bez zeme
20:45 – 21:00 Včelár
21:00 – 21:50 Impozantný Yellowstone – Oheň a ľad

STREDA 27. október 2021
PISZTORYHO PALÁC | POSCHODIE
16:00 – 16:50 Zbláznený do orieškov
17:00 – 18:00 PREDNÁŠKA: Michal Haring – Zásahový tím medveď
(aj ONLINE)
18:00 – 18:50 Oko medveďa
19:00 – 20:10 DISKUSIA: Zbohom konzum! Naozaj? (aj ONLINE)
20:15 – 20:35 Za hranicami ľadovca

STREDA 27. október 2021
BANSKÁ BYSTRICA CINEMAX
16:00 – 16:50 Zbláznený do orieškov
17:00 – 17:50 Oko medveďa
18:00 – 18:55 Semienka profitu
19:00 – 19:56 Stratení králi Bioka
20:00 – 20:20 Za hranicami ľadovca

ŠTVRTOK 28. október 2021
PISZTORYHO PALÁC | POSCHODIE
16:00 – 16:30 EKOTOPFILM PRE DETI – blok detských filmov
16:30 – 17:00 Sysel Puko a jeho rodina
17:00 – 17:50 Semienka profitu
18:00 – 18:56 Stratení králi Bioka
19:00 – 19:30 Merino boom – pravá cena hebučkej vlny
19:30 – 20:00 Nigel Marven na Slovensku!
Video rozhovor Ekotopfilm (aj ONLINE)

ŠTVRTOK 28. október 2021
BANSKÁ BYSTRICA CINEMAX
16:00 – 16:30 EKOTOPFILM PRE DETI – blok detských filmov
16:30 – 17:00 Sysel Puko a jeho rodina
18:00 – 18:56 ODOVZDANIE POCTY HONOUR OF EKOTOPFILM
(aj ONLINE)
19:00 – 20:00 PREDNÁŠKA: Milan Jeglík + diskusia (aj ONLINE)
20:00 – 20.30 Merino boom – pravá cena hebučkej vlny
20:30 – 21:00 Nigel Marven na Slovensku!
Video rozhovor Ekotopfilm (aj ONLINE)

PIATOK 29. október 2021
PISZTORYHO PALÁC | POSCHODIE
16:00 – 16:30 EKOTOPFILM PRE DETI – blok detských filmov
16:00 – 16:30 KVÍZ PRE DETI – Plytvanie potravinami
17:00 – 17:15 Mláďatá
17:15 – 18:00 PREDNÁŠKA: Metod Macek (aj ONLINE)
18:15 – 19:00 Šanca prežiť + diskusia s tvorcami filmu
19:00 – 19:50 Múdrosť veľrýb

PIATOK 29. október 2021
BANSKÁ BYSTRICA CINEMAX
16:00 – 16:30 EKOTOPFILM PRE DETI – blok detských filmov
16:00 – 16:30 KVÍZ PRE DETI – Plytvanie potravinami
17:00 – 17:50 PREDNÁŠKA: Tomáš Šmátrala (aj ONLINE)
18:00 – 18:13 Mláďatá
18:15 – 19:00 Šanca prežiť + diskusia s tvorcami filmu
19:00 – 19:50 Múdrosť veľrýb

www.ekotopfilm.sk
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ZVIERATÁ NIE SÚ
NEBEZPEČNÉ
Nigel Marven je obrovská hviezda nielen v Anglicku, ale aj na celom svete.
Natočil stovky dokumentov, seriály, filmy. Je to milovník zvierat a my
sme poctení, že sme ako Ekotopfilm mali možnosť sa s ním porozprávať.
Mimochodom, ako jediní na Slovensku. Strávili sme s ním pár hodín
v Záchrannej stanici v Zázrivej a vypočuli si jeho postrehy z našej prírody.

Pozorovanie orlov: Nigel si v sprievode priateľov zo Zázrivej vychutnal krásu
miestnej prírody pri pozorovaní našich okrídlených dravcov.

V itajte na Slovensku!
Je to pre nás úžasná
príležitosť, že s vami
môžeme by ť a porozprávať sa. My v Eko topfilme milujeme
p r í b e hy a a j p r í b e h
festivalu má dlhý príbeh. Kde sa začal váš
skutočný príbeh?
Začal som ako milovník
z vier at v ich prirodze nom prostredí a nie ako
f ilmár. Vyštudoval som
botaniku a zoológiu na
Br is tolske j uni ve r zite.
Bristol je domovom prírodných vied a aj akýmsi
Holly woodom pr írodo pisných filmov. Robia filmy s Davidom Attenboroughom a poprosili ma,
či by som im nepomohol
s v ýskumom do seriálu
At tenb orougov ých f il mov o Stre dozemnom
mori. Potom ma požiadali, či by som im ne pomohol s f ilmom, kde
zmenšili herca, ktor ý ide

www.ekotopfilm.sk

do záhrady a stretáva sa
s obrovsk ým hmy zom.
Mojou prácou bolo, aby
sa dážďovk y hýbali tým
správnym smerom. Bol
som niečo ako „dážďovkov ý kovboj“. To bola
moja pr vá práca v televízii. Naučil som sa filmárskemu remeslu, pretože
mi ponúkli prácu na plný
úväzok na Attenboroughovom seriáli The First
Eden, čo bol seriál o Stredozemnom mor i. Tam
s om s a nauč il v š e t ko
o filmárčine, ako urobiť
záber y zblízk a, široko uhlé, ako natočiť veci,
ktoré potom zostriháte
do jedného celku. Bolo
t o t r o c h u s k l am an i e,
pretože som si myslel, že
budem s Davidom Attenboroughom cestovať po
Stredozemnom mori, ale
väčšinu času som strávil v makro štúdiu, kde
som s v ýborným kame ramanom filmoval hmyz
a jašterice. Vďaka tomu

sa mi dostalo sk velému
školeniu o tom, ako robiť
filmy.
Trošku iná cesta...
Áno, presne tak.
Nebol to teda váš detský sen?

ich úžasné objavy svetu.
To sa mi páčilo. A super
bolo, že som v yštudoval
vedeck ý odbor, pretože
teraz sa môžem rozprávať s ochranármi a vedcami, ktorí vedia, že nie
som len novinár, a že niečo o biológii viem.
...že tomu rozumiete.

Od det st va som chcel
pr acov ať s o z v ie r at a mi. Bol som dobr ý v matemat ike a š t at is t ike.
Nemohol som teda by ť
biológom, pretože to je
o p ozor ov aní. Konr ad
Lorenz a Niko Tinbergen
b oli v te dy slávni ve d ci, ktorí sa za zaoberali
spr áv aním ži vo č íchov.
Možno by s a mi páč i lo pracovať v brit skom
múzeu taxonómie hmyzu, ale najlepšie b olo
pre mňa ísť do televízie. Tak môžete ukázať
prácu vedcov, k torí nie
sú vždy dobrí v komunikácii a môžeme ukázať

Áno, že viem o čo ide. Môžete sa s nimi baviť o evolúcii, kladistike, alebo hocičom inom, a oni vedia,
že trochu o tom niečo
viete.
Počul som o vás jednu
zaujímavosť, že ste nikdy neboli v nemocnici, teda možno raz. Za
celú vašu dobrodružnú
a rizikovú kariéru ste
boli len raz v nemocnici?!
Áno. Nikdy som namal
nič zlomené, kr vácanie
z nosu, monokel, tropic-

kú chorobu, maláriu alebo tak.
To je ako zázrak, pri
tých všetkých expedíciách.
Á n o, m al s o m ve ľ k é
šťastie. Bol som v nemocnici na operácii kolena, ale
to nebolo kvôli chorobe.
To je úžasne. Spome nie te si na skutočne
najhorší zážitok?
Hrozný zážitok som mal,
keď som bol s expertom
na žraloky Erichom Ritterom, ktorý už bohužiaľ nie
je medzi nami. Bol akýmsi
žraločím psychológom.
Na Bahamách sme točili
žralokov belavých a jeho
priateľ im hádzal kusy rýb.
Aby ich nakŕmil.
Áno, a dvojmetrové žraloky nám plávali pomedzi
nohy a jeden z nich išiel po

jeho nohe a zahryzol sa mu
asi vo výške 45cm do lýtka.
Bolo to veľmi vážne zranenie. Stalo sa to aj súčasťou
programu Anatómia žraločieho uhryznutia. Môj kameraman tam bol a celé to
spomalene natočil.
Vy ste boli pri ňom?
Bol som len dva metre od
neho, takže som to mohol
pokojne byť ja. V okruhu
50m2 bola všade krv. Asistent kameramana a ja sme
mu pomáhali von z vody.
Všetky žraloky sa zrazu
stratili. To, že idú žraloky
po krvi je mýtus. Ľudskú
krv nepoznajú, majú radi
krv rýb, nie človeka. Tri
mesiace strávil na JISke.
Museli mu zrekonštruovať
nohu svalstvom zo zadku.
Bol to veľmi strašidelný
moment. Ale nebola to tá
najnebezpečnejšia vec.
Najnebezpečnejšia je vždy
cesta autom na lokáciu.
Keď ste v Iráne na horskej

ROZHOVOR <
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Nigel Marven s Ekotopfilmom v Záchrannej stanici v Zázrivej. Na fotke spolu
s programovou riaditeľkou Alenou Janáči, zakladateľom stanice Metodom Macekom
a riaditeľom festivalu Petrom Límom.

ceste, alebo niekde na Slovensku, či na strednom
Anglicku, najhoršia je cesta autom. Živočíchy nie sú
nebezpečné.
Štatisticky máte pravdu.
Zvier at á nie sú nebez-

pečné, pretože viem ako
sa správajú, na akú diaľku dokáže kobra zaútočiť, ale cesta na lokácie..
niektorí filmári zahynuli
pri páde z helikoptér y,
alebo pri leteckých nehodách, či autonehodách,
ale len zriedka pri úto -

koch živočíchov.
Ak by ste sa dokázali vrátiť v čase, urobili by ste
vo vašej kariére, alebo
práci niečo inak, alebo by
ste to urobili znova?
Nič neľutujem, všetko by

som urobil znova. Do stávam od ľudí, detí veľa
listov kde mi píšu, že keď
vyrastú, chcú byť ako ja,
že milujú prírodu, pretože pozerajú moje filmy,
chcú byť paleontológmi
lebo videli Prehistorický
park. To je pre mňa najlepšia časť práce, pretože
vidíte, že dokážete nadchnúť mladých pre prírodu a to je veľmi dôležité,
a v dnešnej dobe s obrovskými problémami o to
viac, pretože klimatické
zmeny sú tisíc krát horšie
ako pandémia Covid-19.
Je to obrovský problém,
ktorý musíme riešiť. Ešte
nie je neskoro, som veľký
optimista, ale musíme
konať veľmi rýchlo. Ďalší
problém je strata biodiver zit y. Na Slovensku
máte ešte stále dosť motýľov a hmyzu, v tákov,
vrabce. V Anglicku máme
n ajniž š iu b io di ve r z i tu
z celej Európy. Je to preto,
že farmárske praktiky sú
oveľa intenzívnejšie, používajú sa pesticídy, monokultúr y. Na Slovensku
máte zatiaľ ešte menšie
polia a lúky. Musíte si to
udržať a neurobiť rovnaké chyby ako my. My vám
nemôžeme hovoriť ako

FESTIVALOVÉ NOVINY

ochrániť prírodu, pretože
my sme si svoju zničili. Je
úžasné vidieť aké máte
krásne hor y a lúk y, čo
všetko robíte pre ochranu prírody.
J e n i e č í m S l ove n s k o
špeciálne?
Slovensko, európska krajina, ktorá má medvede,
r ysy a vlky, to je mimoriadne. Vo Veľkej Británii
máme asi 70 druhov motýľov, v y ich máte 700.
V strednej Európe je 10krát viac druhov motýľov
ako v Británii a biodiverzita je bohatšia.
Rád som videl sokola rároha pri jadrovej elektrárni. Bol to ich najlepší rozmnožovací rok v histórii.
Ochranári nainštalovali
na elektrických stĺpoch
hniezda, pretože sa im na
stĺpoch páči, môžu z nich
sledovať celé okolie. Najlepšia rozmnožovacia sezóna slovenského sokola
rároha je úžasným príbehom. Je to vzácny európsky vták a máte tu úžasné
ochranárske príbehy.
Fantastické pre nás.
Áno, veľmi.

ENVIROFILM 11

Akú sú vaše ďalšie plány?
Seriál o Indii, a ak sa pošťastí, tak urobím seriál
a stredoeurópskej prírode.
Aj na Slovensku? Budete
tu mať nejaký projekt?
Jedna hodinová časť bude
venovaná Slovensku
a ekoturizmu, aby ľudia
videli ako si tu môžu užiť
divokú prírodu.
Nigel, ďakujeme za váš
čas, za rozhovor, bolo
mi potešením vás spoznať a prežiť s vami
deň v Záchrannej stanici Z ázr ivá. Dúfam,
že budeme mať ďalšiu
príležitosť sa stretnúť
a privítať vás ako hosťa na fe s tivale Eko topfilm v budúcnosti.
Želáme vám všetko
najlepšie vo vašej kariére a sme vďační za
va š u p r ácu a f i lmy.
V še tko dob ré! Veľmi
ma tešilo.
Peter, ďakujem. Rozhovor som si naozaj užil,
a ak to bude možné, bude
mi cťou váš festival navštíviť.
Foto: Jakub Krška

www.ekotopfilm.sk
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EKOTOPFILM
NA EXPO 2020 V DUBAJI

História svetov ých
v ýstav mapuje pr ud ký vedecko -technický
rozvoj ľudstva za po s l e d nýc h 1 5 0 r o k ov.
B o l i t u p r e d s t ave n é
také prevratné patenty a unikátne technické r ie šenia ako pr v ý
telefón na svete, röntgenový prístroj či slávna Eif felova veža. Aj
tento prudký rozmach

www.ekotopfilm.sk

zapríčinil, že ľudstvo
zač ína pociťovať po t r e b u o b r ac ať s vo j e
rozvojové projek ty
smerom k záchrane
planéty a udržaniu živo ta na nej. Ak tuál ne pr e b ie ha v ýs t ava
Expo v Dubaji, najväčšom meste Spojených
ar ab s k ýc h e m i r átov.
Ide o prvú svetovú výstavu konanú v regió-

ne Stredného v ýcho du a južnej Ázie. A my
sme boli pri tom.
Pandémia síce posunula
v ýstavu Expo 2020 v Dubaji o rok, ale 1. októbra
2021 sa jej brány nako nie c úsp e šn e ot vo r ili.
Nosnými témami E xpo
2020 Dubai, k tor á po tr vá do 31. marca 2022
a na ktorej sa bude pre-

zentovať 193 kr ajín, sú
t r i t e m at i c k é o b la s t i:
Udr ž ateľnosť, Mobilit a
a Príležitosť. Expo 2020
Dubai je celosvetová v ýstava inovácií, priemyslu a kultúr y jednotliv ých
krajín. Hlavná myšlienka
je s y mb o lo m in ov ácie
a progresu a je založená
na spoločnom z ámere,
odhodlaní a spolupr áci
krajín vo svete.

Pr v ý tematick ý t ý ždeň
bol venovaný téme Klíma a biodiverzita, ktorej
hlavným podujatím bola
diskusia lídrov na tému
Európsk a zelená doho da: V ýskum a inovácie
ako ná s t roj ku k lima tickej neutralite, k torú
ot vor il Minis ter ži votného prostredia SR Ján
Budaj. Diskusia bola organizov aná Európskou

služb ou pr e vonk ajš iu
činnosť EE A S v Bruseli.
Na p o dujat í s a okr em
m i n i s t r a J á n a B u d aj a
zúčastnila aj delegácia
MŽP SR.
„Slovensko je inovatívna
krajina v mnohých smeroch, vr át ane ekológie
a udržateľnosti a dnes to
môžeme uk áz ať svetu.
Jedným z cieľov Expo Du-

EXPO 2020 DUBAI / TOUR 2021 <
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Minister životného prostredia SR Ján Budaj
bai 2020 je počas nasledujúcich dvoch týždňov
inšpirovať predstavite ľov št átov, podnik ate ľov a návštevníkov, ako
môžu bojovať s klimatickou zmenou a záro veň zachovať biodiverzitu“, povedal minister
životného prostredia SR
Ján Budaj.
„ Je úž asné z a žiť E XP O
2020. Zažili sme fantastické prezentácie EKO TO P F I L M u p r e D u b a j
a Abu Dhabi a je sk velé
mať šancu tu zrealizo vať náš projekt. Zároveň
sme mohli byť súčasťou
z aujímav ých s t r e t nut í

s inovatívnymi zelenými
star tupmi, inštitúciami,
s p o l o č n o s ť am i z r ôz nych krajín sveta. Toto
je reálny networking. Už
teraz sa tešíme, s koľkými z nich budeme môcť
robiť spoločný program
vo všetkých mestách na
Slovensku, k am s Eko topfilmom chodíme. Mim or iadn e inšpir at í v ne
dni. Vďaka Ministerstvu
životného prostredia a
ministrovi Jánovi Budajovi a celému jeho tímu
za túto možnosť.” povedal o tomto zážitku náš
generálny riaditeľ Peter
Lím, k tor ý nás pr iamo
v Dubaji zastupoval, ke-

ď že hneď pr vé dni bola
v našom pavilóne nám
veľmi blízka téma.
Medzinárodný f ilmo v ý festival Ekotopf ilm/
Envirofilm bol súčasťou
delegácie Minister st va
životného prostredia
SR a je nám veľ k ým zados ťuč inením, že sme
mohli by ť pri tom, keď
sa svetové špičky stretli
na jednom mieste a diskutujú o životnom pro stredí.
V iac obrazového mate riálu z EXPO 2020 Dubai
nájdete na :
w w w.ekotopfilm.sk

Riaditeľ festivalu Peter Lím

AKO SME PRIPRAVENÍ NA DOPADY A DÔSLEDKY ZMENY
KLÍMY V SLOVENSKÝCH MESTÁCH?
Dopady zmeny klímy, ako sú nárast
priemerných teplôt, častejšie a intenzívnejšie vlny horúčav, prívalové
zrážky spôsobujúce záplav y, suchá,
víchrice a ďalšie majú dopad na celú
planétu, ale mestá so svojou infraštr uk túrou, hustotou oby vateľst va
a množstvom spevnených plôch sú
na tieto dopady z vlášť zraniteľné.
Naviac, mestá patria medzi najväčších producentov skleníkov ých plynov. Teda sú jedným z pôvodcom
súčasnej a budúcej klimatickej kríz y, ale súčasne aj obeťou. Z tohto
dôvodu, v procese reakcie na zmenu
klímy, treba mestám venovať veľkú
a špecifickú pozornosť.

V Trnave sme diskutovali s primátorom Petrom Bročkom, riaditeľom odboru analýz
a verejných politík Trnavského samosprávneho kraja Viktorom Marošim
a riaditeľom Karpatského rozvojového inštitútu Andrejom Šteinerom

Medzinárodný filmov ý festival Ekotop f ilm s a rozho dol v roku 2021
p r e c e s t o v a ť S l o v e n s k o, k r a j s k é
a mestské municipality a pý tať sa.
Ako reagujete za zmenu klímy? Ako
znižujete produkciu sklení kov ých
plynov, ako hlavnej príčiny zmeny
klímy z rôznych sektorov, ako sú budov y, doprava, energetika, ekosystémové služby a ďalších? Adaptovať,

prispôsobiť plánovacie, rozhodovacie, povoľovacie procesy, stratégie
a činnosti tak, aby reagovali na súčasné a očak ávané dopady zmeny
klímy, a tak redukovali škody, ktoré
nastávajú, vply vom zmeny klímy, na
zdraví a majetku, na infraštruktúre,
v podnikaní, v životnom komfor te.
Vďaka nášmu generálnemu par tnerovi ČSOB nadácii sme sa venovali
lokálnemu procesu adaptácie v mestách a diskutovali systémový prístup
k tejto téme. Hľadali sme ako aktívne zapojiť verejnosť do tohto procesu. Ukázali sme pozitívne či negatívne príklady adaptačných opatrení,
k toré môžu prispieť k zmierneniu
dop adov zmeny klímy, ale ich aj
zhoršiť.
Aj v roku 2022 plánujeme navštíviť
ďalšie mestá, stretávať sa s primátor mi, z ástupc ami mest a a kr aja
a diskutovať na lokálnej úrovni.

www.ekotopfilm.sk
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UŽ 10 ROKOV POMÁHA ČSOB NADÁCIA
ZLEPŠIŤ ŽIVOT NA SLOVENSKU
ČSOB nadácia počas svojho už 10 ročného pôsobenia podporila desiatk y
jednotlivcov, neziskov ých zdr užení
a organizácií a stovky ich projektov.

Pomoc a príspevky použili na zlepšenie
vybavenia nemocníc a zdravotníckych
zariadení, ochranu zdravia detí, nákup
zdravotníckeho materiálu a kompenzač-

ných pomôcok, rekonštrukciu a revitalizáciu budov škôl, škôlok i komunitných
priestorov, organizovanie športových
a vzdelávacích podujatí či štipendiá pre

študentov a edukačné projekty. Prvá dekáda aktívnej práce ČSOB nadácie znamenala podporu viac než 600 projektov
v sume takmer 3 mil. EUR.

ČSOB Finančná skupina, ako zakladateľ
a najväčší podporovateľ ČSOB nadácie,
chce prostredníctvom aktívnej práce
nadácie dlhodobo prispievať k zlepšeniu života spoločnosti na Slovensku.
Projekty a partnerské organizácie, ktoré nadácia podporuje, majú dlhotr vajúci dosah na zlepšenie zdravotníckej
starostlivosti na Slovensku, zv ýšenie

kvality vzdelávania a na život v komunitách.

Bea Ertl, správkyňa ČSOB nadácie. Výška podpory, ktorá smerovala do oblasti
ochrany a podpory zdravia za desať rokov, prekročila sumu 1 milión EUR.

pájali vysokoškoláci a stredoškoláci a riešili
úlohy z bankového prostredia, dlhodobá
podpora startupov v spolupráci s občianskym združením The Spot, spolupráca
s Ekonomickou univerzitou v Bratislave či
vzdelávacia kampaň Digitálna inteligencia
sú len niektoré z nich. Za desať rokov pôsobenia v oblasti vzdelávania venovala nadácia na tento účel viac ako 800 000 EUR.

„ Sme hrdí na to, že počas desiatich rokov
fungovania nadácie boli vďaka našej podpore zakúpené desiatky prístrojov pre detské
nemocnice v Bratislave, v Banskej Bystrici
a v Košiciach a kompenzačné pomôcky pre
zdravotne znevýhodnené deti,“ povedala

Od svojho založenia v roku 2010 zrealizovala ČSOB nadácia v rámci rozvoja vzdelávania niekoľko programov a iniciatív. Projekt
ČSOB Hlava Päta, do ktorého sa aktívne za-

Cieľom projektu Digitálna inteligencia od ČSOB nadácie je
edukovať ľudí o novodobých kybernetických hrozbách a zároveň testovať ich vedomosti. V súlade s týmto cieľom sa nesie aj
motto projektu „Vedomosti sú tvoj najlepší antivírus“.

www.ekotopfilm.sk
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Fotografie zachytávajú projekty, ktoré ČSOB nadácia podporila v rámci Zamestnaneckého grantového programu v roku 2019 – hipoterapia, dobrovoľný hasičský zbor a výcvik sebaobrany
mladých Rómov. Autorom fotografií je Martin Fridner - renomovaný slovenský reklamný fotograf.

Okrem spomenutých programov a projektov poskytla nadácia finančnú pomoc
aj individuálnym žiadateľom v ťažkých

životných situáciách. V čase prvej vlny
pandémie spôsobenej novým koronavírusom reagovala nadácia rýchlo a pre-

rozdelila financie vo výške presahujúcej
300 000 EUR zdravotníckym zariadeniam na nákup potrebného vybavenia,

RTVS na reláciu Školský klub, ako aj medikom na tlač 3D štítov pre zdravotníkov.

Tím lekárov z prvej línie v Nemocnici Ružinov s prístrojom, ktorý pomohla zakúpiť ČSOB nadácia.

VSTUPUJEME DO NOVEJ
DEKÁDY

TRVALO UDRŽATEĽNÝ
ROZVOJ
spolupráca s Hlavným mestom Bratislava a Metropolitným inštitútom Bratislavy. Spoločnými silami zrevitalizujeme
priestor a obnovíme priľahlú zeleň zastávky MHD Úrad vlády SR pri ulici Žilinská, ktorý je súčasťou programu obnovy verejných
priestorov Bratislavy pod názvom Živé
miesta. V celom priestore zastávky pribudne množstvo zelene, vďaka čomu vznikne
príjemný priestor nielen pre ľudí čakajúcich
na spoj, ale vhodný aj na kratšie posedenie. Projekt z dlhodobého hľadiska zvyšuje
adaptabilitu na zmenu klímy.

ktorý chceme naplniť hlavne podporou systematických projektov a účinných zmien,“
uviedol Daniel Kollár, generálny riaditeľ
ČSOB.
Jedným z takýchto projektov je spolupráca so Štátnymi lesmi Tatranského
národného parku (ŠL TANAP-u). V rámci
nej plánuje ČSOB nadácia v tomto roku
prefinancovať výsadbu zhruba 25 870
stromčekov na ploche 16,78 hektárov v lokalitách Vyšné Hágy a Zverovka. Ďalších
zhruba 5 000 stromčekov pribudne v Tatrách vďaka sieti pobočiek ČSOB a proaktívnemu prístupu jej zamestnancov.

„Desiate výročie založenia nadácie je pre nás
dôležitým míľnikom a vnímame ho aj ako
príležitosť pozrieť sa dopredu a povedať si,
kde našu pomoc vieme ešte rozvinúť. Rozhodli sme sa posilniť pilier udržateľnosti
a ekológie. Sme si vedomí neopakovateľnej
príležitosti ovplyvniť smerovanie spoločnosti k udržateľnejšiemu fungovaniu. Túto príležitosť vnímame ako náš úprimný záväzok,

„Ide o pokračovanie päťročnej spolupráce, ktorú sme so Štátnymi lesmi Tatranského národného parku odštar tovali
symbolicky 19. 11. 2019, presne 15 rokov
po veternej smršti „ Alžbeta“, ktorá výrazne zmenila tvár našich Tatier. cieľom
ČSOB je formou tohto dlhodobého projektu vrátiť prírode to „požičané, a teda
mitigovať svoju uhlíkovú stopu. Prostredníctvom nadácie tento rok tiež podporíme rekonštrukciu jednej z diorám
v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici,
ktorá návštevníkom približuje tatranskú
prírodu,“ dodala Bea Ertl.

Vizualizácia rekonštrukcie zastávky a parku
Žilinská (MIB)
Príprava a adaptácia na zmeny klímy
je veľkou výzvou aj pre samosprávy.
Mestám na Slovensku chceme byť pri tejto
neľahkej úlohe aj partnerom, ktorý podporí konkrétne adaptačné opatrenia. Jedným
z prvých príkladov takejto podpory je naša

„Samotný projekt parku Žilinská bol pre nás
jasnou voľbou, nakoľko podporu ekologickejšej formy dopravy, a teda verejnej hromadnej
dopravy, považujeme za kľúčovú pre znižovanie ekologickej stopy. To je aj dôvod, prečo
sme napríklad priamo v našej bankovej aplikácii umožnili nákup cestovných lístkov na
verejnú dopravu, “ dodal Daniel Kollár.
Spoluprácu s Ekotopfilmom, najznámejším festivalom o tr valo udržateľnom
rozvoji a ľuďmi, ktorí za ním stoja a ktorým je táto problematika dobre známa,
chceme otvoriť práve diskusiu so samosprávami, ktoré sa ocitli pred touto
neodvrátiteľnou skúškou.

www.ekotopfilm.sk
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ZAMESTNÁVAME SKÚSENÝCH
PROFESIONÁLOV,
PREPRAVA ROPY JE BEZPEČNÁ
Keď sa povie spoločnosť TRANSPETROL, predstavíme si prestížnu spoločnosť,
ktorá je významným prepravcom ropy v Európe i v teritóriu celej Európskej
únie, na Slovensku je dokonca jediným prepravcom ropy, pre nášho ruského
dodávateľa sme vstupom za hranicu Európskej únie. S predsedom predstavenstva
TRANSPETROL, a. s., a generálnym riaditeľom Ing. Jánom HORKOVIČOM sme
sa porozprávali na tému, ako ide dokopy energetika s rešpektovaním životného
prostredia.
TRANSPETROL, a. s., má
všetkých päť „pé“ z pohľadu priemyselného a
energetického významu,
avšak ako sa má nad ňou
zatváriť zanietený ekológ?
Zanietený ekológ môže
byť spokojný a pokojný.
Slovo ekológia nie je pre
nás cudzí pojem, práve naopak. Sme moderná spoločnosť, máme zavedený
systém monitorovacích
vrtov určených na zistenie
prítomnosti ropných látok
v podzemných vodách v
rámci prečerpávacích staníc, v ich blízkom okolí a aj
na lokalitách popri líniovej
trase ropovodu. Sú tam
stanovené limity, ktoré
sledujeme a vyhodnocujeme. V rámci monitoringu
odpadov ých vôd máme
zavedený rozsiahly systém vzorkovania vôd na
rôznych stupňoch čistenia
v rámci čistiarní odpadových vôd na jednotlivých
pr e če r p áv acích s t ani ciach. Zdôrazňujem, že limity stanovené rozhodnutiami príslušných orgánov
štátnej vodnej správy sú
starostlivo monitorované.

Predseda predstavenstva TRANSPETROL, a. s., a generálny riaditeľ Ing. Ján HORKOVIČ

www.ekotopfilm.sk

Ropa je v rámci nerastného bohatstva pokladom,
vyrábajú sa z nej kvapalné palivá, rozpúšťadlá,
mazadlá, bez ktorých by
na svete nefungovalo
prakticky nič. Je to však
horľavá kvapalina, manipulácia s ňou musí istotne
spĺňať prísne stanovené
požiadavky.

Zamestnávame skúsených
profesionálov, takže preprava ropy je bezpečná.
Zaviedli sme systém evidovania porúch – SCADA. Nič
neponechávame náhode,
správame sa zodpovedne.
Naši pracovníci sú pravidelne školení, zamestnanci zaradení do havarijnej
činnosti majú pravidelné
nácviky zásahov, máme
v ypracované havarijné
plány v zmysle vodného zákona aj zákona o prevencii
závažných priemyselných
havárií. Tých opatrení je
množstvo.
S k a žd ý m o d ve t v ím
priemyslu sa úzko spája
hrozba a problém globálneho otepľovania. Ako
sa ho snažíte zjemňovať
či eliminovať vy – a dá sa
to vôbec v prípade ropného prepravcu?
Do určitej mier y áno.
TRANSPETROL, a. s., ako
spoločnosť, ktorá sa zaoberá prepravou a skladovaním ropy, sa aktívne
usiluje o dôsledné plnenie
právnych požiadaviek v
oblasti ochrany životného
prostredia. Keďže ropa je
v zmysle zákona o vodách
zaradená do zoznamu znečisťujúcich látok ako ťažko
odbúrateľný uhľovodík,
pri manipulácii s ňou je
vyvíjané maximálne úsilie,
aby sa zabránilo jej úniku
do životného prostredia.
Zároveň činnosti s tým
súvisiace podliehajú monitoringu, prísnym interným

predpisom, a tiež sa zodpovedajú kontrolným orgánom štátnej správy. Pri
čistení veľkokapacitných
skladovacích nádrží sa už
viac ako tri roky využíva
nová technológia, vďaka
ktorej sa výrazne znížila,
resp. takmer eliminovala
produkcia nebezpečných
odpadov – ropného kalu,
ktorý dovtedy tvoril markantný podiel v produkcii
odpadov celej spoločnosti.
Téma odpadu je tiež vysoko aktuálna.
V tomto roku sme uzavreli zmluvu so spoločnosťou, ktorá zhodnocuje (nie
zneškodňuje) v yradený
elektroodpad a vyradené
batérie a akumulátor y,
pričom najmä elektroodpad tvorí nemalý podiel
na celkovej produkcii odpadov v našej spoločnosti.
Ekonomickým benefitom
pre,nás je, že za službu neplatíme, uvedený odpad
od nás vykupujú. V rámci
spoločnosti sa usilujeme
o triedenie – separovanie zložiek komunálneho
odpadu a, samozrejme,
aj o správne triedenie nebezpečných odpadov na
v ybraných miestach na
všetkých našich prečerpávacích staniciach.
Prepravujete ropu, vaše
potrubie prechádza fakticky cez celé územie
krajiny. Čo všetko musíte mať zabezpečené, aby
bola táto preprava pre
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prírodu čo najšetrnejšia
a pre obyvateľstvo bezpečná?

vznikli čo najnižšie alebo
žiadne ohrozenia ľudí či
prírody?

Dovolím si tvrdiť, že bezpečná je – TRANSPETROL,
a. s., nezaznamenáva
žiadne ekologické havárie.
Dbáme o to, aby emisné
limity sledovaných škodlivín neboli prekročené,
aby nedošlo k žiadnej mimoriadnej udalosti ani
akémukoľ vek nekontrolovanému úniku nebezpečných látok do pôdy,
horninového prostredia,
podzemných ani povrchových vôd.

Líniová trasa nášho ropovodu sa skladá zo systému uz at vár ateľ ných
trasových armatúr, ktoré
je možné ovládať diaľkovo z jednotlivých obslúh
riadiaceho systému a slúžia k odstaveniu jednotlivých úsekov ropovodu.
Okrem toho treba dodať,
že na všetkých nádržiach
ropy, havarijných nádržiach, roz vodoch ropy
aj na potrubiach líniovej
trasy ropovodu robíme
tesnostné, resp. tlakové
skúšky týchto zariadení v
zákonne stanovených intervaloch. Na vybraných

Ak by sa však predsa len
vyskytol problém, ako
by ste postupovali, aby

úsekoch ropovodu máme
zavedený systém LEOS,
ktorý odhalí hoci aj malé
úniky ropy do pôdy v blízkosti líniovej trasy ropovodu.
Skutočne takto funguje?
Áno, tento s ystém je
s chopný ide nt i f ikov ať
malé úniky ropy rádovo v
decilitroch. Z ďalších významných lokalít chránených týmto systémom je
potrebné spomenúť lokalitu Silická planina v Národnom parku Slovenský
kras. Systém LEOS je použitý aj v lokalitách pri obciach Boldog a Nenince,
kde takisto chráni zásobárne podzemných vôd.

To však nie je všetko. Robíme kontrolu podchodov
riek v miestach prechodu
potrubí a optického kábla potápačmi, každý týždeň obhliadame miesta
prechodov vodných tokov vizuálne. Nezabúdame na kontrolu líniovej
trasy ropovodu aj pešou
pochôdzkou. A napríklad
na plávajúcich strechách
skladovacích nádrží ropy
sú dlhodobo (cca 20 -25
rokov) zavedené dvojité
tesnenia (stieracie manžety na obvode plávajúcej
strechy), vďaka ktor ým
sa výrazne znížilo množstvo emisií unikajúcich do
ovzdušia oproti obdobiu,
keď sa používali jednoduché tesnenia.
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Pri bezpečnosti a neohrozovaní životného
prostredia vám pomáha
aj RIS – Ropovodný informačný systém.
Pri svojej práci kladieme
dôraz na to, aby počas
prevádzky v spoločnosti TR ANSPETROL, a. s.,
ne došlo k pr er uš eniu
čerpania ropy z dôvodu
mimor iadnej udalosti,
havárie alebo zlyhania
techniky na strane Spoločnosti. Spoločnosť
TR ANSPETROL, a. s., je
naklonená z avádz aniu
progresívnych informačných technológií, k to ré podporujú bezpečnú
prevádzku ropovodného
systému, aj prijímanie
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opatrení na ochranu životného prostredia na
území, v ktorom sa nachádza. Ropovodný informačný systém je v yvinutý ako priestorov ý
technicko - environment álny infor mačný s ystém na podporu kontroly
prevádzkovania a údržby
ropovodného systému.
Databáza Ropovodného
informačného systému
obsahuje technické informácie, výsledky vnútornej aj vonkajšej kontroly
ropovodu a v interakcii s
geologicko-environmentálnymi dátami umožňuje
metodicky vypočítať a eliminovať riziká prevádzky
ropovodu.

www.ekotopfilm.sk
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