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Som nesmierne rád, že náš
projekt Ekotopfilm - Envirofilm môže konečne pokračovať NAŽIVO. Obdobie
kovidu zatvorilo kinosály,
našťastie sme úspešne a

veľmi rýchlo prešli do online
priestoru. Po dvoch neuveriteľných rokoch, ktoré sú
v celej histórii modernej spoločnosti bezprecedentné, sa
konečne môžeme tešiť na

živé stretnutia s vami. Opatrenia spôsobili, že so súťažným festivalom v Banskej
Bystrici a Bratislave prichádzame toho roku v mimoriadnom jesennom termíne
26. – 30. septembra 2022.
Čaro kinosály je pre filmový
festival, ako je ten náš, nenahraditeľné a potreba verejnej diskusie sa ukázala ako
nevyhnutná. Preto opäť prinášame náš program "Mimo
plátna" ako aj naše najúspešnejšie filmy, ktoré si môžete
užiť naživo v kinosálach.
Hlavná komunikačná téma
tohtoročného 49. 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 “Normál”. 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,
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O JUNIOR
FESTIVALE
1. Ako vznikol Junior
festival?
Junior festival 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 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 ale
zasahujeme deti už od 6
rokov. Chodíme k nim na
školy nielen s filmami, ale

aj pútavými workshopmi, prednáškami, kvízom
či hrami. Spolupracujeme s učiteľmi, ktorý nás
častokrát neskôr doplnia
a podľa reakcií vieme, že
deti sú našim programom
ovplyvnené. Venujú sa mu,
rozoberajú 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 Ekotopfilm je medzinárodná súťaž tých
najlepších filmov z celého sveta. Porota vyberie
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
49.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 vybrať inšpiratívne krátke filmy, ktoré
svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú mladej
generácii posolstvá ochrany prírody, podpory 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,
tak keď máme vybrať čo
je najdôležitejšie...tak to
bude to, aká je naša Zem
úžasná a zaujímavá. Žijeme tu a my by sme mali
vedieť čo všetko nám dáva
a vymenovať ako nám
uľahčuje život. Lenže brať
sa nedá donekonečna,
mali by sme jej aj dávať.
Pozitívne príklady ochrany
životného prostredia deti
veľmi bavia a veľmi radi sa
zapájajú.
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či sme zdraví, či žijeme v mieri alebo vojne, 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

Projekt Junior festival je
jedinečná súčasť festivalu so
š p e c i á l ny m p r o g r a m o m p r e
žiakov a študentov základných
a stredných škôl. Náš program už
tradične začíname ráno. V troch
hodinových blokoch sa venujeme
žiakom prvého a druhého stupňa
Z Š, ak o aj s t r e d o š k o l ák o m.
Program je prispôsobený každej
ve k ove j s k u p i n e . Ú č a s ť n a
Junior festivale je podmienená
prihlásením škôl vopred. Ak máte
záujem zúčastniť sa so svojou

7. Ako reagujú deti,
majú z našej skúsenosti
záujem o témy spojené
s ochranou životného
prostredia? Aké témy sú
tie “najlákavejšie”?
Deti milujú prírodopisné
filmy. 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.
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 prvej učíme deti ako si
vypočítajú a znižujú uhlíkovú stopu a druhou je
plytvanie potravinami.
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čo i len na ulicu a hneď 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 príďte sa s nami
učiť a posúvať sa ďalej, nesmierne sa na vás teším.

triedou či školou, neváhajte nás
kontak tovať prostredníc tvom
mailu junior@ekotopfilm.sk.
Aktuálny program, ako aj informácie
v ktorom meste budeme najbližšie, nájdete na web stránke www.ekotopfilm.sk.
Viac info nájdete na:
www.ekotopfilm.sk
Filmové premietanie ako aj sprievodné diskusie je zadarmo.

9. 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 vymýšľajú technické inovácie. Kedy sme
sa my bavili napríklad o klíme 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 zostane
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.
ZÁVER:
Na jar v roku 2022 sme sa
vrátili bez obmedzení do
kinosál a osobne sme navštívili 20 miest Slovenska.
V rámci sprievodného

programu sme spolupracovali s viacerými speakrami. Prednášali sme
o slovenských divokých
zvieratách s Tomášom
Šmátralom, pralesoch
na Sumatre s organizáciou Prales deťom, lesných
chodníkoch od Lesmíru,
čistých a špinavých zdrojoch energie či kanalizácii
a jej znečisťovaní a recyklovaní vody. Mládež
mala možnosť sledovať
úplne nové animované filmy z celého sveta, ktoré
sú úspešné na medzinárodných filmových festivaloch. Začali sme pripravovať pieseň so skupinou
Lavagance a deťmi z celej
SR, kde pošleme odkaz dospelým, akú by chceli deti
planétu Zem o pár rokov.
Počet detí, ktoré sa zúčastnili nášho programu
bol takmer 15.000. Zapojilo 92 základných a stredných škôl so 708 pedagógmi.
Tento rok plánujeme v našej TOUR pokračovať
a vzdelávať počas Junior
festivalu viac ako 10 000
detí. Filmový program je
pripravený aj pre najmladšiu generáciu nielen v rámci doobednej envirovýchovy, ale každý deň v rámci
festivalovej prehliadky.

www.ekotopfilm.sk
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A 3867

RÉŽIA: LUIS VILLEGAS, FELIPE MESA,
FRANCISCO ACOSTA
ROK: 2020 / ŠTÁT: KOLUMBIA
KATEGÓRIA: A / MINUTÁŽ: 54
JAZYK : ANGLICKÝ, ŠPANIELSKY / TITULKY

Pred 50 rokmi sa na erodovanej púštnej planine v Tamil Nadu
v južnej Indii uskutočnil unikátny projekt zalesňovania, keď
sa ľudia z rôznych krajín spojili, aby založili medzinárodné
experimentálne mestečko Auroville. Idealizmus niektorých
prvých obyvateľov, hnaných túžbou zlepšiť drsné životné
podmienky, im pohol získať cenné skúsenosti ako kultivovať
vzácny typ lesa, akým je tropický suchý vždyzelený les, ktorý sa vyskytuje v pobrežnom pásme štátu Tamíl Nádu. Film
rozpráva príbeh päťdesiatich rokov mladého lesa v Auroville.

A 3960

RÉŽIA: BERTRAND LOYER / ROK: 2021
ŠTÁT: FRANCÚZKO / KATEGÓRIA: A
MINUTÁŽ: 52 / JAZYK: ANGLICKÝ, FRANCÚZKY
BEZ TITULKOV

> MOTÝLE SLOVENSKA –
MOČIARE A RAŠELINISKÁ

Prírodopisný dokumentárny film o motýľoch Slovenska.
Toto je tretie pokračovanie dokumentárnej série. Mokrade
a rašeliniská - sú zaujímavé a pestré biotopy, oplývajúce rozmanitosťou hmyzích druhov, z ktorých väčšina je vzácnych
a ohrozených.

C 3884

> ZEBRA BEZ HRIVY

RÉŽIA: CLAUDIA MARQUIS / ROK: 2021
ŠTÁT: ANGLICKO / KATEGÓRIA: C / MINUTÁŽ: 59
JAZYK: ANGLICKY / BEZ TITULKOV

RÉŽIA: MICHAL GÁLIK / ROK: 2021
ŠTÁT: ČESKO / KATEGÓRIA: B / MINUTÁŽ: 26
JAZYK: ČESKY / BEZ TITULKOV

Ničí nefunkčný potravinový systém naše zdravie? Tento investigatívny dokumentárny film odhaľuje skryté náklady
potravinárskeho priemyslu na naše zdravie. V prvej časti (Výroba potravín) sa skúmajú dôsledky zhoršujúceho sa zdravotného stavu našej pôdy, pričom sa venuje histórii našich poľnohospodárskych postupov a odhaľuje skutočné náklady na
našu mantru lacných potravín. V druhej časti (Potravinársky
priemysel) sa hodnotí nárast ultra-spracovaných potravín,
kontrola veľkých potravinárskych spoločností a dôsledky našej potravinovej politiky. Tretia časť (Odpojenie) skúma našu
meniacu sa kultúru potravín. Táto záverečná časť poskytuje
pohľad na to, ako môže spotrebiteľ prostredníctvom varenia
a vzdelávania získať späť kontrolu nad vlastným zdravím.

Predstava, že sa po Afrike preháňajú obrovské stáda zvierat má dnes, bohužiaľ, ďaleko od pravdy. Zvieratá v Afrike nenávratne miznú a takýto smutný osud postihol
aj zebru bezhrivú, ktorú do Českej republiky priniesol
v 70. rokoch zoológ Josef Vágner. Odvtedy sa množila
v našich zoologických záhradách, ale nikto presne nevedel, či sa stále vyskytuje vo voľnej prírode. Tento film vás
spoločne s českou expedíciou skúsených zoológov zavedie do Ugandy. Jej cieľom bude zistiť, či zebra bezhrivá
dokázala čeliť obrovskému loveckému tlaku a prežiť vo
vojne zmietanom území až do súčasnosti a ak áno, tak
prispieť k jej záchrane.

> FAKTY O KLÍME
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> BO A SMETI

RÉŽIA: MARCUS GRYSCZOK / ROK: 2021
ŠTÁT: NEMECKO / KATEGÓRIA: F / MINUTÁŽ: 3
JAZYK: SLOVENSKÝ DABING / BEZ TITULKOV

RÉŽIA: TATIANA SKORLUPKINA / ROK: 2022
ŠTÁT: ŠPANIELSKO / KATEGÓRIA: F / MINUTÁŽ: 11
JAZYK: SLOVENSKÝ DABING / BEZ TITULKOV

Súčasné globálne otepľovanie nás katapultuje zo stabilnej
klímy holocénu do neznámych vôd. Otepľovanie je spôsobené využívaním fosílnych palív a v menšej miere poľnohospodárstvom a odlesňovaním. Dôsledkom otepľovania
sú častejšie a závažnejšie extrémne javy, ako sú smrteľné
vlny horúčav, ničivé suchá, prívalové dažde so záplavami
alebo prudšie tropické cyklóny, ... tiež zvyšovanie hladiny
morí v dôsledku topenia kontinentálneho ľadu a tepelnej
rozťažnosti morskej vody.

Naša planéta sa dusí odpadom. Tento odpad sa mení
na živú stelesnenú silu, ktorá napáda a narúša krehkú rovnováhu života na Zemi. Pes Bo, odvážny chemik,
vymyslí zázračné riešenie, ktoré dokáže prekonať túto
strašnú príšeru. S nasadením vlastného života sa vydáva na cestu za záchranou divých zvierat a vtákov, ktoré
mu v jeho snahe pomáhajú.

www.ekotopfilm.sk

A 4136

RÉŽIA: MARTIN JAGELKA / ROK: 2021
ŠTÁT: SLOVENSKO / KATEGÓRIA: A
MINUTÁŽ: 29 / JAZYK: SLOVENSKÝ
BEZ TITULKOV

Vo vodách Fernando do Noronha pri pobreží Brazílie
žije žralok citrónový Manoela. Jej výnimočné zmysly
jej umožňujú vnímať pachy, zvuky a dokonca aj malé
elektrické polia koristi. Špecializuje sa najmä na techniku lovu, ktorá bola doteraz pozorovaná len na tomto
mieste: loví sardinky vo vlnách. Keď sa pozrieme za vlny
lepšie, objavíme netušené spojenectvá a nezvyčajné
správanie.

> MÔJ POCIT Z BRUCHA

C 4349

RÉŽIA: CHRISTOPH POHL / ROK: 2020
ŠTÁT: INDIA / KATEGÓRIA: C / MINUTÁŽ: 56
JAZYK: ANGLICKÝ / ENGLISH / BEZ TITULKOV

Expedícia Tribugá je viac ako dokumentárny film, je
to občianske hnutie, ktoré sa snaží zvýšiť povedomie
vo svete o dôležitosti zachovania jedného z biologicky
najrozmanitejších miest na planéte. V zálive Tribugá,
ktorý je v súčasnosti ohrozený výstavbou plánovaného
druhého námorného prístavu v krajine, sa nachádzajú
neprebádané ekosystémy a interakcie, ako aj komunity,
ktoré žijú v rovnováhe so svojím prostredím. Záliv ukrýva jedno z najväčších bohatstiev Kolumbie - obrovskú
biodiverzitu.

> ŽRALOK - PIESKOŽRÚT

> EVER SLOW GREEN –
ZALESŇOVANIE
V AUROVILLE

2022
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> KAM SA PODELI VTÁKY
Z NÁŠHO VIDIEKA

A 4161
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> ĽUDOOPY - PRÍBEH
CÍTIACEJ MORÁLNEJ MYSLE

RÉŽIA: HEIKO DE GROOT / ROK: 2021
ŠTÁT: NEMECKO / KATEGÓRIA: A / MINUTÁŽ: 52
JAZYK: SLOVENSKÝ DABING / BEZ TITULKOV

RÉŽIA: ANJA KRUG-METZINGER / ROK: 2021
ŠTÁT: NEMECKO / KATEGÓRIA: A / MINUTÁŽ: 58
JAZYK: ANGLICKÝ, NEMECKÝ / TITULKY

Európske polia a pasienky boli kedysi rajom vtákov. Čajky a škovránky boli zvukovou kulisou pre farmárov na
poli. Vtáky však miznú na celom kontinente. V Európe
klesol počet vtákov v poľnohospodárskej krajine od roku
1990 o 17 percent. Tento úbytok je jasným znakom toho,
že niečo nie je v poriadku. V tomto dokumentárnom filme režisér Heiko De Groot ukazuje, prečo vtáky miznú
a aké dôsledky to môže mať pre nás ľudí. V neposlednom
rade od nich môže závisieť aj naša potravinová bezpečnosť.

Čo nám o nás prezrádzajú emócie zvierat? Kde začína človek a kde končí zviera? Tento vedecký dokumentárny film
vás vezme na dojemnú cestu históriou citov a intelektu,
na ktorej sa zúčastňujú špičkoví respondenti Jane Goodall,
Frans de Waal ("Mama's Last Hug ") a Volker Sommer.
Unikátne filmové zábery dokazujú, že aj šimpanzy vedú
vojnu; experimenty so správaním dokazujú, že aj šimpanzy
prejavujú súcit, spoluprácu, spravodlivosť a vzájomnosť.
Tento film nás zavedie na filmovú cestu do histórie citov
a intelektu.

> SVET A JA

F 4315

> VEGÁNSKA VARŠAVA

RÉŽIA: ELDOR QUDRATILLAYEV / ROK: 2021
ŠTÁT: UZBEKISTAN / KATEGÓRIA: F / MINUTÁŽ: 2
JAZYK: SLOVENSKÝ DABING / BEZ TITULKOV

RÉŽIA: ANNA SPUREK / ROK: 2021
ŠTÁT: POĽSKO / KATEGÓRIA: B / MINUTÁŽ: 36
JAZYK: POĽSKÝ / TITULKY

O malom chlapcovi, ktorý v krajine sužovanej nedostatkom vody, ju vracia späť prírode.

Vegánska Varšava je príbeh o ľuďoch, ktorí stoja za najznámejšími vegánskymi miestami a rastlinným jedlom vo
Varšave. Iga Czubak z Roślinny Qurczak, Paweł Gnatowski
zakladateľ Youmiko Vegan Sushi, Karolina, Konrad a Paweł
z Lokal Vegan Bistro, Ala a Yulia a celý kolektív Sluszna Strawa. Sny, vášne, výzvy, neúspechy, spolupráca s miestnymi
úradmi a veľké odhodlanie charakterizujú ľudí, ktorí sa rozhodli zosúladiť svoje hodnoty a podnikanie. Všetky tieto veci
im umožnili prežiť pandémiu COVID-19 a podeliť sa o myšlienku vegánskeho sveta bez násilia na zvieratách

A 4193

B 3968

VEGAN WARSAW

CATCH THE MOVIE

FILM WAS MADE WITH
THE FINANCIAL SUPPORT OF

> HĽADANIE TICHA

A 4819

RÉŽIA: JULIEN GUÉRAUD / ROK: 2021
ŠTÁT: FRANCÚZKO / KATEGÓRIA: A / MINUTÁŽ: 52
JAZYK: SLOVENSKÝ DABING / BEZ TITULKOV

SPECIAL PARTNERS

MEDIA SUPPORT

F 2597 JUNIOR FE STIVAL

RÉŽIA: BRUNO CAETANO / ROK: 2019
ŠTÁT: PORTUGALSKO / KATEGÓRIA: F / MINUTÁŽ: 11
JAZYK: SLOVENSKÝ DABING / BEZ TITULKOV

Boris Jollivet je akustický ekológ, s ktorým cestujeme po odľahlých oblastiach, aby sme zistili, či vo Francúzsku ešte existujú
tiché zóny, zóny, kde nie je počuť hluk ľudí.

> PRÁZDNINY AŽ NA DNO

> ZVLÁŠTNY ZLOČIN
PÁNA JAYA

ENVIROFILM 04

V meste, kde je príroda zakázaná spustí malý zločin
obyčajného človeka reťaz nečakaných následkov.

F 3230 JUNIOR FE STIVAL

> ZELENÝ STROM

RÉŽIA: KATARZYNA WOŁCZYŃSKA / ROK: 2020
ŠTÁT: POĽSKO / KATEGÓRIA: F / MINUTÁŽ: 5
JAZYK: BEZ DIALÓGOV / BEZ TITULKOV

RÉŽIA: FILIP SZUKSZTUL / ROK: 2021
ŠTÁT: POĽSKO / KATEGÓRIA: F / MINUTÁŽ: 3
JAZYK: BEZ DIALÓGOV / BEZ TITULKOV

Animovaný film je príbehom rodinky na prázdninách,
inšpirovaný pop-artom s westernovými prvkami.

Cesta svetom, ktorá ukazuje problémy človeka, ktoré
sú výsledkom jeho vlastnej činnosti.

F 3249 JUNIOR FE STIVAL

.

www.ekotopfilm.sk

05 EKOTOPFILM

FESTI VALOVÉ NOVI NY

> ROZHOVOR

2022

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 06

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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SORRY
MR. WYETH
Vy ste v ymysleli vodu
vo f ľaši, my f ľašu vo
vode. Takto znie odkaz
kľúčového vizuálu
kampane tohtoročné ho fe s tivalu z die lne
reklamnej agentúr y
EFFE. Aj za generovaním obrovského množstva plastového odpadu je konzum, preto je
táto silná téma leitmotívom aj tohtoročné ho, v poradí už 49. ročníka festivalu o tr valo
u d r ž at e ľ n o m r oz vo j i
Ekotopfilm/Envirofilm.
Naša bezbrehá spotreba
neustále generuje novú
v ýrobu. L en vďak a do py tu f irmy neustále v yvíjajú stále nové a nové
s p ô s o b y, a k o v y r o b i ť
viac, zabaliť viac, dopraviť viac.
Té m u k o n z u m u s m e
zďaleka nev yčerpali
a v kampani SORRY sme
ju p o sunuli d o o nlinu
a dokonca aj na ulicu.

www.ekotopfilm.sk
www.ekotopfilm.sk

S o r r y, d á my a p á n i,
hovor íme v tomto p o kračovaní kampane ďalším z mnohých velikánov
minulosti, ktorí nám priniesli v ynález y, čo nám
mali uľahčiť život. Život
síce uľahčili, ale zároveň
neúnosne zaťažili životné prostredie. Geniálna
myšlienk a na z ač iatku
však za nič nemôže. A ž
naše konzumné správanie spôsobilo, že sa v ynález y zmenili na zbraň
proti prírode.
Preto hovor íme: Sor r y
Mr. Dior za to, že kozmetiku testujeme na
z v ier at ách, S o r r y M r.
Edison za to, že nevieme
zhasínať a tým ubližujeme hmy zu alebo Sorr y
Mr. Wyeth za to, že ste
nám dali pr ak tické f ľaše na vodu a my sme ich
nahádzali do riek a oce ánov.
Všetk y tieto ospravedlnenia našli naši foloweri
na sociálnej sieti.

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

S O R RY
H
T
E
Y
Mr. W

A jedno aj v uliciach Bratislav y. Veľ k ým a smutne známym fenoménom
a dôsledkom konzumu sú
aj staré spotrebiče vyhodené v prírode na nele gálnych skládkach. Zopár
sme ich v priebehu kampane obišli a našli sme,
čo sme snáď ani nechceli. V chránenej krajinnej
obla s t i s o 4 . s tupňom
ochr any v alúviu r iek y
Morava sme našli v yho denú starú práčku. Odniesli sme ju z lesa, ako
následok konzumu, a postavili sme ju k symbolu
ko n z um u, n ák up n é m u
centru, ľuďom do cesty.
S odk a zom: Sor r y Mr.
Bosch, vy ste nám dali
p r o du k t na č i s t e nie,
my ní m š pi ní m e p r í rodu. Súčasťou inštalácie bola aj poz vánka na
s e p t e m b r o v ý fe s t i v al.
Tak ak chcete vidieť,
ako sme si našu planétu skonzumovali, vidíme sa v kinosálach!

PLASTE,
V
U
D
O
V
MYSLELI
VY STE VY PLAST VO VODE
MY
ROK
ŽDÝ
LASTOV KA VO
P
N
O
T
V
O
IÓN
ELKO
DEVÄŤ MIL TÍ NAŠE OCEÁNY. C NMI TON
MILIÓ
ZNEČIS
NÉTU 100 AŽDÝ ROK.
A
L
P
E
ÍM
Ž
UK
ZAŤA
HO ODPAD
PLASTOVÉ

VSTUP VOĽNÝ
www.ekotopfilm.sk
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POZNÁTE
SPRÁVNE
ODPOVEDE?
Otestujte sa kvízom od NVAS - Národná vodíková asociácia Slovenska:
HLAVNÍ PARTNERI

1. O b novite ľné zdr oje e ne rgie sú
také zdroje, k toré sa prirodze ne ob novujú v pr ie b e hu ich v yu ž í v a n i a . Kt o r é z v y m e n ov a nýc h
nepatrí medzi obnoviteľné zdroje
energie?
A, veterná energia
B, slnečná energia
C, energia z vody
D, zemný plyn a ropa
2 . Koľ ko p e r ce nt z ve smír u t vor í
vodík?
A, 75%
B, 50%
C, 25%
Okrem toho, že vodík t vorí 75% z ce lého vesmíru, ide aj o tretí najrozšíre nejší pr vok na Zemi.
3. Čo je ľahšie, a teda pri uvoľnení
do ovzdušia stúpa nahor?
A, vodík
B, vzduch
Vodík je najľahší plynný chemick ý prvok a veľmi r ýchlo s a pr i úniku rozpt yľuje a stúpa do atmosfér y. Preto
sa napr. v prípade autonehody a jeho
následnom úniku z nádr že aut a ne musím e ob áv ať ma sí v n ej e x plózie.

AUTOPARTNER

Už v súčasnosti sa vodík v yrába a v yuží v a najm ä v pr ie my sl e vo v ý r ob n ý c h t o v ár ň ac h. P o dľ a t o h o ak ý m
spôsobom je v yrobený delíme ho na
4. Z čoho sa dá v yrábať vodík?
k ategóriu s v ysok ými (siv ý), nízk ymi
REKLAMNÍ
PARTNERI
(modr
ý) alebo nulov ými (zelený) emiA, z obnoviteľných zdrojovHLAVNÍ
energie
siami. Tak to v y rob ený zelený vo dí k
B, vody
neškodí životnému prostrediu.
C, uhlia
D, všetk y
7, Kde všade sa dá v yužiť vodíkov ý
Vodík sa dá naozaj vyrobiť z rôznych zdro- pohon? Dá sa v yužiť pri:
jov. Ak chceme, aby jeho výroba bola šetrná k životnému prostrediu a dlhodobo udr- A, autách
REKLAMNÍ PARTNERI
B, autobusoch
žateľná, nie je jedno ktorý zdroj použijeme.
C, lietadlách
5 . Dá sa vodík v yrobiť aj z biood- D, vlakoch
E, všetk y uvedené
padu?
Zároveň jeho únik do ovzdušia nemá
škodlivé účink y na životné prostredie.

A, áno
B, nie
TM

Nav yše aj pri lietadlách, dronoch ale bo bycikloch. Na dlhšie a náročnejšie
cest y t ak okrem elek tr ick ých bic yklov, môžete použiť aj tie vodíkové.

Áno, vodík sa dá v yrobiť aj zo šupiek
z ovocia a zeleniny, ktoré každodenne
8, Emisie CO2 predstavujú v ypúšv yhadzujeme do odpadkov ých košov.
Ak ich však separujeme a vyhodíme do ťanie š k o dli v ých láto k d o at mo sfér y. Ktoré dopravné prostriedky
bioodpadu môžu byť následneDESTINAČNÍ
zhodno- PARTNERI
podľa vás v ypúšťajú najviac emitené a použité na výrobu vodíka.
sií do ovzdušia?
6, Ako sa naz ý va vodí k , k tor ý sa
A, autá
v y r á b a p o m o c o u o b n ov i t e ľ nýc h
B, lode
zdrojov energie?
C, lietadlá
A, siv ý
FESTIVAL PODPORILI
Bežný automobil v yprodukuje pr i 10
B, zelený
km dlhej ja zde 9 40 g CO2, avš ak vo C, modr ý

PROGRAM NAŠEJ TOUR PO SLOVENSKU
Ekotopfilm_festivalove_noviny_265x362_jesen_2022_v4.indd 1

VYRÁŽAME AJ PRIAMO K VÁM! DO KONCA TOHTO ROKA NAVŠTÍVIME TIETO MESTÁ:

Termín		Mesto			Miesto konania
26.-30.9.2022
26.-30.9.2022
4.10.2022		
5.10.2022		
6.10.2022		
11.-12.10.2022
13.10.2022
17.-18.10.2022
19.10.2022
20.10.2022
25.10.2022
26.10.2022
2.-3.11.2022
8.-9.11.2022
10.11.2022
14.11.2022
15.11.2022
22.11.2022
23.11.2022
24.11.2022
29.11.2022
30.11.2022
1.12.2022		
6.-7.12.2022
8.12.2022		
13.12.2022
14.12.2022
15.12.2022

Bratislava		
Banská Bystrica		
Prievidza			
Partizánske		
Topoľčany		
Trnava			
Pezinok			
Košice			
Trebišov			
Michalovce		
Senica			
Malacky			
Trenčín			
Prešov			
Poprad			
Nové Zámky		
Levice			
Považská Bystrica		
Púchov			
Dubnica nad Váhom		
Poltár			
Zvolen			
Banská Štiavnica		
Žilina			
Martin			
Liptovský Mikuláš		
Ružomberok		
Dolný Kubín		

Pisztoryho palác, Štefánikova 834/25, 811 05 Bratislava
Robotnícky dom, Robotnícka 791, 974 01 Banská Bystrica
Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, Františka Madvu 11, 971 01 Prievidza
Panoramatické 3D kino, Generála Svobodu 1141/3, 958 01 Partizánske
Spoločenský dom, Námestie Ľudovíta Štúra 2, 955 01 Topoľčany
Kino Hviezda, Paulínska 1, 917 01 Trnava
Pezinské kultúrne centrum, Holubyho 114/42, 902 01 Pezinok
Kino Úsmev, Kasárenské námestie 1, 040 01 Košice
Kino Slávia, M. R. Štefánika 1978, 075 01 Trebišov
Kino Centrum, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
Kino Mladosť, Námestie Oslobodenia 11/17, 905 01 Senica
Kino Záhoran, Hviezdoslavova 1778/3, 901 01 Malacky
CINEMAX TRENČÍN MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 911 01 Trenčín
CINEMAX PREŠOV NOVUM, Námestie legionárov 15267/1, 080 01 Prešov
Kino Tatran, Námestie svätého Egídia 43/86, 058 01 Poprad
Kino Mier, Námestie Györgya Széchényiho 9, 940 02 Nové Zámky
Mestské kultúrne stredisko, ul. A. Sládkoviča 2, 934 01 Levice
Kino Mier, Centrum 21/16, 017 01 Považská Bystrica
Nové divadlo, Hoenningovo námestie 2002, 020 01 Púchov
Dom kultúry / Kino Lastovička, Bratislavská 435, 018 41 Dubnica nad Váhom
Kultúrny dom, Ul. slobody 492/24, 987 01 Poltár
Dom kultúry ŽSR, Sokolská 1704/69, 960 01 Zvolen
Kino Akademik, Námestie svätej Trojice 1, 969 01 Banská Štiavnica
CINEMAX ŽILINA MAX, Prielohy 979, 010 07 Žilina-Solinky
CINEMAX MARTIN TULIP, Pltníky 2, 036 01 Martin
Dom kultúry Liptovský Mikuláš, Hollého 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kino Kultúra, Antona Bernoláka 1397/1, 034 01 Ružomberok
Mestské kultúrne stredisko, Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín-Veľký Bysterec

dí kové auto v yprodukuje presne 0g.
Nav yše tieto aut á č istia v zduch, ke ď že prijímajú vzduch s obsahom CO2
a v ypúšť ajú len č ist ý k yslí k a vodnú
paru.
9, Ako sa podľa vás tankuje vodíkové auto?
A, naplníte nádr ž vodou
B, zapojíte vozidlo do nabíjacej stanice
C, pumpujete plynný vodík priamo do
nádr že
O k r e m t o h o m ôž e b y ť vo dí k sk l a dov aný aj v k v ap alnom skup e ns t ve
a miešať sa podľa potreby s inými látkami (čpavok, zemný plyn).
10. Koľ ko vodíkov ých áut nájdeme
celosvetovo na cestách?
A, 3 000
B, 30 000
C, 300 000

Klaster
Správne odpovede:
1D, 2 A, 3 A, 4,D, 5 A, 6B, 7E, 8A, 9 C, 10B

NÁŠ FILMOVÝ
A VZDELÁVACÍ
PROGRAM ZABODOVAL

16/09/2022 15:01

V rámci bilaterálnej spolupráce sme
rozb e hli proje k t p o dp or e ný G r an tom EHP a Nórsk a, kde sme v y t vo r ili f ilmov ý a v zdeláv ací pro gr am
určený pre ONLINE v ysielanie, k to ré sme v yhodnotili z predchádzajúcich rokov ako úsp e šné. Venov ali
sm e s a pr e ds t ave niu slove nsk ých
dokumentaristov, k torí t voria dlhé
desaťročia a sú úspešní v zahraničí,
ale aj mladým začínajúcim tvorcom.
V online rozhovoroch a wor k sho p o ch pre dst av ili s voju t vor bu slo v e n s k í t v o r co v i a ak o E r i k B al á ž,
animátori Ové pic tures, animačné
štúdio Plutoon, režisérka V iera Čakanyová. Zo zahraničia sme sa rozpr áv ali s A sgeirom Helge st adom.
Nórsk y režisér má v ak tuálnom roční k u ná šh o fe s t i v alu f ilm K r áľov ná b e z zeme, kde 4 rok y sle dov al
medvedicu Polárku s jej mláďatami.
P orozpr áv al nám jeho f ilmov ý po stup, ale napríklad aj f inancovanie
pr oje k tov. Na f inál e tohto onlin e
p r oje k tu s a zú č a s t nil aj s am ot ný
veľ v y slane c Nór skeho k r áľovs t v a
Terje Theodor Ner vik. V ysielali sme
pre 98.17 1 divákov zo Slovenska, ale
aj Nórsk a.

Zmena programu v v yhradená. Viac informácií nájde te na našom webe ekotopf ilm.sk.

www.ekotopfilm.sk
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TOYOTA SMERUJE ZA NULOVÚ
HRANICU EMISIÍ

Toyota vždy vnímala svet trochu inak. Tam, kde iní videli bariéry a prekážky,
svetová jednotka v inováciách videla príležitosť. Preto sa japonská značka
stala priekopníčkou na ceste k zelenej mobilite. Od pr vého hybridného
automobilu, cez pr vé vozidlo s vodíkovou technológiou, až po najnovší
elektromobil. Toyota predstavuje svoj nový koncept „Beyond Zero“, ktorý
smeruje za hranicu emisií.
B e y o n d Z e r o j e z ač i a t o k v z r u š u j ú c e j é r y.
P o d t ý m t o oz n ače n í m
p r e d s t av í z n ač k a ú p l ne novú gener áciu ino v at í v n y c h b at é r i o v ý c h
elektrick ých vozidiel
bZ, k toré budú v ele gant n om a m o d e r n o m
dizajne s pôsobiv ými
jazdnými vlastnosťami a zároveň dok ážu
na ceste k uhlíkovej
n e u t r a l i t e o v e ľ a v i a c,
ne ž len gar antovať nu lové emisie. Toyot a ide
„ z a nulu“ a elek tromo -

www.ekotopfilm.sk

b il v idí ako k ľ ú čo vé h o
prispievateľa k lepšej
m obilite pr e v š e t k ých,
k t o r ý m z ál e ž í n a u drž at e ľ n o m sp ôs o b e d o pr av y. Te chnoló gia, na
k torej je úplne nová ge nerácia elek trickej Toyot y post avená, čer pá
z 25- r o čn e j sk ús e n os t i
automobilk y s v ý vojom
elek tr if ikovaných vozi die l. Na sl o ve nsk ý t r h
p r í d e u ž čo sk o r o p r v ý
p ln e e l e k t r i c k ý m o d e l
bZ 4 X s nul o v ý mi p r ia mymi emisiami.

Od modelu Prius k bZ4X
Koncept Beyond Zero
posilňuje vedúce postavenie v oblasti ochr any
ž i v o t n é h o p r o s t r e d i a,
k t o r é To y o t a d o si ah l a
o dke d y si pr e d 25 r okmi stanovila nulové
e m is i e z a s v o j k o n e čný cie ľ u ve de ním P r iu su, pr vého hy br idného
e l e k t r o m o b ilu n a s ve te. Odv tedy spoločnosť
n e us t ále v y v í ja a zdo konaľ uje s voju hy b r id nú t e c hn o l ó giu. Auto -

mobilov ý líder ponúk a
rôzne druhy elektrifikovaných vozidiel s cieľom
znižovať emisie v súlade
s predpismi, infraštruktúrou trhu a v konečnom
dôsledku aj s požiadavkou zákazníkov. Bohatú
ponuku takzvaných „full
hybridov “ a „plug-in“
hybridov teraz rozširuje
o sériu bZ, ktorou ide za
hranice dnešnej elektromobility.
Úp ln e p r v ý p ln e e l e ktrick ý automobil značk y

Toyot a p onúk a nav yš e
v ynikajúce možnosti
pohonu všetk ých kolies
a spoľahlivého dojazdu
až 516 km. Okrem v ýkonu s nulov ými priamymi
emisiami, dokáže model
bZ 4 X ge n e r ov ať v la s tnú energiu pomocou
pr íplatkového solár ne ho panela na streche.
Toyota na ponuke
technológii rozhodne
nešetrí
Novou

sériou

bZ4X

To y o t a p o n ú k a s v o j i m z á k a z n í k o m t o, č o
p r e fe r u jú a čo v y h o v u je ich špecif ick ým po žiadavkám. Dokazuje
to aj osobným vozidlom Mir ai, v k torom
ako pr vá automobilk a
p o u ž ila vo dí k o v ú t e c h n o l ó g i u. D n e s j e M i r a i
k d is p oz í c i i u ž v d r u h e j
generácii. Jediným
„odpadom“ vodíkového pohonu je voda
a dočerpanie paliva
tr vá podobne krátko
ak o u k l a s i c k é h o au t a.
Japonsk ý líder v zele nej mobilite má teraz
ako jediný v ponuke
v zásade všetk y typy
motorizácie. Je tak
pripravený nielen na
d o p y t z á k a z n í k o v, a l e
v s ú č a s n o s t i aj n a k ľ ú čo v ú e l e k t r i f ik ác iu.

PARTNERSKÝ OBSAH <

2022

FESTIVALOVÉ NOVINY

ENVIROFILM 10

EYOF PRINIESOL DO MESTA
POD URPÍNOM OKREM
ŠPORTU AJ ZELENÉ TÉMY

Banská Bystrica hostila od 24. do 30. júla
2022 Európsk y olympijský festival mládeže
(EYOF), medzinárodné
podujatie určené pre
mladých ľudí vo veku 14
až 18 rokov. V dnešnej
dobe by mali byť zelené opatrenia súčasťou
všetkých akcií, nielen
š p o r t o v ýc h . O s ve t a
ohľadom klimatick e j
zmeny a ochrany životného prostredia je dnes
potrebná viac ako kedykoľvek predtým.
Príprava a realizácia veľkého me dzinárodného
podujatia s vysokou účasťou športovcov, hostí, delegátov a v neposlednom
rade organizátorov priniesla okrem množstva
organizačných výziev aj
záťaž pre životné prostre-

die. Práve z tohto dôvodu
bolo vyvíjané maximálne
úsilie na minimalizáciu
dopadov a bol iniciovaný
projekt „Udržateľný, zelený EYOF“. Organizátori,
medzi ktorých sa zaradilo
aj mesto Banská Bystrica, citlivo vnímajú globálnu klimatickú zmenu,
znečisťovanie životného
prostredia, hromadenie
plastov či stratu biodiverzity. Uvedené faktory
nemali záujem ignorovať.
Naopak, efektívnymi a
udržateľnými nástrojmi
negatívne javy redukovali a osvetovou činnosťou
poukázali na dôležitosť
hľadania udr ž ateľ ných
riešení na všetkých úrovniach – nielen spoločenskej (športovo-kultúrnej
a organizačnej), ale aj individuálnej. Pred začiatkom EYOF-u bolo v máji

tohto roka vysadených 22
stromov na podporu biodiverzity a tvorby mestskej
zelene. V okolí Hutnej,
Švermovej ulice a THK pribudli nové borovice, javory a ginko.
Okrem výborne pripraveného športového zázemia
a zážitkov zo sk velých
športových výkonov, interaktívnych aktivít a zábavy vo FAN zóne, mali
organizátori aj vyššie ambície. Ašpirovať na to, aby
multišportové podujatie
v srdci Európy bolo maximálne zodpovedné voči
životnému prostrediu a
udr žateľné. Organizačnému v ýboru záležalo,
aby športovci, delegáti i
fanúšikovia a verejnosť
vnímali spoločenskú zodpovednosť, ktorú máme
voči prostrediu, v ktorom

žijeme. Na Európskom
ol y mpijskom fe s t i v ale
mládeže sa predstavilo
2 300 špor tovcov zo 48
krajín sveta a v ypomáhalo 1 032 dobrovoľníkov.
Na bezpečnosť účastníkov a divákov dohliadalo
takmer 1 200 zástupcov
bezpečnostných zložiek.
Špor toviská počas ne celého týždňa navštívilo
okolo 150 tisíc ľudí. Organizačný výbor EYOF 2022
dbal od samého začiatku
na prepojenie udržateľnosti a športu, čím chcel
prispieť k ochrane životného prostredia. Pred a
najmä počas podujatia
sa spotrebovalo veľ ké
množstvo energie, materiálov a vyprodukovalo sa
obrovské množstvo odpadu. Rozmiestnených bolo
1 000 zberných nádob a
50 nádob na zálohované

obaly. Použilo sa 25 tisíc
kusov vriec na odpad. Počas trvania festivalu bolo
v y triedené množst vo
odpadu: bezmála 1,8 ton
papiera, 0,35 ton plastov,
okolo deväť ton komunálneho odpadu a rovnaký
objem bioodpadu.
Organizátori EYOF-u pripravili počas samotného
športového festivalu viacero sprievodných aktivít,
ktoré poukázali na dôležité aspekty ochrany životného prostredia. Týkali
sa podpory mestskej hromadnej dopravy, podpory
mestskej zelene, využívania obnoviteľných zdrojov
energie, elektronizácie a
digitalizácie podujatia či
edukačných seminárov.
Povinnosťou pri organizovaní tak veľkej udalosti,
akou bezpochyby EYOF

bol, je prispieť k udržateľnejšiemu rozvoju našej
planéty. Aj vďaka multišportovému podujatiu
sa podarilo vytvoriť skvelú
príležitosť na zviditeľnenie
„zelených tém“, a zdôrazniť zároveň ich nevyhnutnosť nielen lokálnej, ale
aj medzinárodnej úrovni.
Podobné poslanie prináša
aj filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm. Mesto
Banská Bystrica, ako spoluorganizátor podujatia,
pozýva všetkých Banskobystričanov, ako i návštevníkov prísť si pozrieť dokumentárne filmy z celého
sveta. Aj vďaka dokumentom s environmentálnou
tematikou, je možné meniť
zaužívané spôsoby a životný štýl ľudstva pre záchranu životného prostredia.
Miroslav Strelec

www.ekotopfilm.sk
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CHCEME MENIŤ ŽIVOTY
ĽUDÍ K LEPŠIEMU
ČSOB NADÁCIA
DLHODOBO
PODPORUJE
PROJEKTY
V OBLASTI
OCHRANY
ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA,
ZDRAVIA DETÍ
A VZDELÁVANIA.
„Nie je nám jedno, ako nás vníma spoločnosť,
v ktorej pôsobíme. Uvedomujeme si svoju
zodpovednosť voči komunite, veď pôsobíme
na celom Slovensku. Preto radi a s nadšením
podporujeme zmysluplné projekty, ktoré menia životy ľudí k lepšiemu,“ hovorí Simona
Šípová, manažérka pre spoločenskú zodpovednosť a komunity ČSOB a správkyňa ČSOB nadácie.

chceme prispieť k tomu, aby náš najstarší národný park zostal zeleným aj pre
ďalšie generácie. Tento rok sa úspešne
podarila rekonštrukcia studničky v oblasti Zverovka, neďaleko Správy TANAP.
Obnovená horská studnička sa tak stala
ideálnym miestom na oddych a občerstvenie. Odporúčame sa pri nej zastaviť.
Okrem prírody stojí určite za návštevu
aj Múzeum TANAP v Tatranskej Lomnici, v ktorej nájdete vďaka ČSOB nadácii
kompletne zrekonštruovanú diorámu.

POMOC PRE ĽUDÍ
Z UKRAJINY
TANAP BUDE
ZELENŠÍ O 150 000
NOVÝCH STROMOV
V rámci 5-ročnej spolupráce s Tatranským národným parkom ČSOB nadácia
finančne zabezpečí výsadbu 150 000
nových sadeníc smrekov a jedlí. Aj takto

www.ekotopfilm.sk

Vojnový konflikt u našich východných
susedov spustil v spoločnosti obrovskú
vlnu solidarity a inak tomu nebolo ani
u zamestnancov ČSOB. Na pomoc pre
odídencov prispeli sumou takmer 30
000 eur. Túto sumu ČSOB nadácia zdvojnásobila a 60 000 eur odovzdala humanitárnej organizácii Človek v ohrození.
V dôsledku udalostí dostal aj tohtoročný
ČSOB Bratislava Marathon nový rozmer.
Za každého bežca na štarte prisľúbila
ČSOB nadácia 3 eurá na pomoc ľuďom,

ktorí utekajú pred vojnou. Vďaka účasti
bežcov mohlo ďalších 20 000 eur putovať na účet Človeka v ohrození.
Tým sa však podpora našich východných
susedov v núdzi zo strany ČSOB neskončila. Mnoho kolegov sa rozhodlo pomôcť
osobne a využiť svoj dobrovoľnícky deň
priamo na hraniciach či v centrách pomoci. Okrem toho sme vo vybraných
pobočkách spustili verejnú bezhotovostnú zbierku prostredníctvom mPOS
terminálov. Klienti a návštevníci tak
mohli sami prispieť ľubovoľnou čiastkou
a to úplne jednoducho - platobnou kartou, mobilom či hodinkami.

POMÁHAME
DETSKÝM
PACIENTOM
Deti s vrodenými chybami srdca trávia
zo zdravotných dôvodov množstvo času
mimo školských lavíc. Cieľom edukačného projektu Nadácie Detského kardiocentra, ktorého sme súčasťou, je týmto
deťom dopriať vzdelanie, na ktoré majú
nárok. Vďaka finančnej podpore ČSOB
nadácie pomáhajú deťom so zvládaním

školských povinností odborní asistenti
priamo v ich domácom prostredí.
ČSOB nadácia myslí aj na deti, ktoré musia byť hospitalizované. Preto dlhodobo
podporuje detské nemocnice v Bratislave,
Banskej Bystrici a Košiciach a pomáha tak
spríjemniť priestory pre malých pacientov.
Prostredníctvom občianskeho združenia Svetielko nádeje stojíme za detským
hospicom pôsobiacim v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, aby deti s onkologickým ochorením, ktorým to zdravotný
stav dovolí, mohli tráviť čo najviac času
doma so svojou rodinou.

PODPORUJEME
KOMUNITY
Podporujeme komunitu, v ktorej pôsobíme.
Príkladom je organizácia swapu (výmeny oblečenia) priamo v centrále ČSOB.
Okrem zamestnancov bolo podujatie
prístupné širokej verejnosti. Výmena
oblečenia je udržateľnejšou alternatívou klasických nákupov. Je to skvelý
spôsob, ako doplniť svoj šatník o nové

2022

módne objavy s ohľadom na planétu aj
svoje financie. Aj najmenší kúsok oblečenia totiž má svoju cenu, ktorou sú
litre vody spotrebované na jeho výrobu.
Preto za každý liter, ktorý sa vďaka výmene oblečenia podarilo ušetriť, venuje ČSOB nadácia 0,10 € na revitalizáciu
horských studničiek.
Nepomáhame len ako inštitúcia. Ľudia
v ČSOB sú tiež nadšenými dobrovoľníkmi.
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Zamestnanci majú k dispozícii jeden dobrovoľnícky deň ročne, ktorý môžu stráviť
pomocou iným. Kolegovia z Košíc sa rozhodli zlikvidovať čiernu skládku na okraji
mesta pod vedením dobrovoľníkov z občianskeho združenia Save nature by Čivas.
Našu pozornosť si zaslúžia aj deti z vylúčených komunít. Po dohode s ob čianskym združením Cesta von sme sa
rozhodli podporiť omamy, ktoré sa ve-

FESTIVALOVÉ NOVINY

nujú vzdelávaniu detí z rómskych osád,
kúpou dvoch vozidiel. Aj vďaka tomu
sa omamy dostanú do terénu a pomôžu deťom nájsť cestu von z generačnej
chudoby.
Bratislavčanky a Bratislavčania sa môžu
tešiť zo šiestich nových verejných cvičísk. „Cvičko“ nájdete na oboch brehoch
Dunaja v blízkosti Starého mosta, Mosta SNP a Mosta Lanfranconi. Vybudova-
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nie aktívnych zón, ktoré spája bežecký
okruh, podporila ČSOB nadácia sumou
80 000 eur. Po cvičení si môžete oddýchnuť na nov ých, nadčasov ých lavičkách, ktoré sú osadené v Sade Janka
Kráľa. Projekt Bratislavská lavička podporila ČSOB nadácia sumou 200 000
eur.
ČSOB nadácia je hrdým generálnym
partnerom Ekotopfilmu.

www.ekotopfilm.sk
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S BOHATOU HISTÓRIOU V RUKSAKU
NA MODERNEJ CESTE DO PRÍRODY

1. Vaša firma tento rok
oslavuje vyše 150 rokov od
jej založenia. Čomu sa venujete? Zmenilo sa zameranie firmy od jej prvých
rokov?
Tradičná rodinná firma Pittel+Brausewetter realizuje
stavebnú činnosť v oblastiach cestného staviteľstva,
inžinierskeho staviteľstva,
pozemného staviteľstva,
mostného staviteľstva, líniových stavieb, ako aj golfových
ihrísk a športovísk.
Naša spoločnosť disponuje
moderným výrobným vybavením. Vlastným zariadením na výrobu asfaltobetónových zmesí a firemným
laboratóriom prezentuje
svoju vlastnú kompetenciu
a schopnosť presadiť sa. V súčasnosti produkujeme 22
druhov rôznych asfaltobetónových zmesí, ktorých receptúry sú schválené certifikačnou autoritou. Obaľovacia
súprava AMMANN Global
s hodinovou kapacitou 120
ton patrí k najmodernejším
výrobným zariadeniam na
Slovensku.
Stavebný dvor o rozlohe približne 5 hektárov s centrálnou polohou v Bratislave
ponúka potrebné zázemie.
Nachádza sa tu moderná administratívna budova, vlastné výrobné zariadenia,
prevádzka na recykláciu stavebných materiálov, laboratórium na sledovanie kvality
asfaltov, ako aj opravárenská
dielňa a prevádzka vozového
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parku vybavená nákladnými
autami a mechanizmami.
Naďalej sa snažíme pokračovať v započatej tradícii, presadzovať sa hlavne kvalitou,
osobným prístupom a dlhodobými korektnými vzťahmi
so zákazníkmi aj dodavateľmi.
2. Názov vašej firmy pôsobí zahranične. Vznikla
však na Slovensku v Bratislave a dodnes tu má aj zastúpenie v podobe aktívnej pobočky. Aký je príbeh
jej zakladateľov?
História podniku začala
v roku 1870 v Bratislave, keď
dvaja priatelia – podnikateľ barón Adolf Pittel a Ing.
Viktor Brausewetter naštartovali svoju spoluprácu,
z ktorej vznikla firma Pittel+Brausewetter.
Mladý Viktor Brausewetter,
pôvodne pochádzajúci z východného Pruska, pracoval
ako vrchný inžinier pri plánovaní železničných tratí,
okrem iného aj pri stavbe
Moravsko-sliezskej centrálnej železnice a na trati
Šopron – Bratislava – Žilina,
ktorá je známa aj ako Považská železnica. Mladý inžinier
preukázal značné zručnosti
a technické know-how pri
výstavbe železníc na území
dnešného Slovenska. S ambicióznymi plánmi založil svoju
vlastnú technickú kanceláriu vo vtedajšom Prešporku
(Bratislave) a ponúkal inžinierske služby.

Barón Adolf Pittel bol skúsený rakúsky stavebný podnikateľ s vlastnou výrobou
cementu, ktorý hľadal odbyt
pre vo vtedajšej dobe progresívny románsky cement.
Mimochodom, práve od tých
čias, bol barón Adolf Pittel
považovaný za jedného z pionierov podnikania v oblasti
cementu a betónu. Spriatelení podnikatelia začali spolupracovať, aby využili možnosti výstavby za využitia
betónu v období končiaceho
sa 19. storočia.
V priebehu ďalších rokov sa
stále čoraz viac firemných
aktivít presúvalo do vtedajšej
hlavnej metropoly Rakúska –
Uhorska, do Viedne, kde bola
v roku 1890 oficiálne zapísaná rakúska pobočka.
V 20-tych rokov 20. storočia
sa na podklade svetovej hospodárskej krízy a hroziaceho
nebezpečenstva globálneho
vojnového konfliktu rozhodli
majitelia presunúť centrálu spoločnosti pôsobiacej
takmer vo všetkých častiach
Rakúska – Uhorska do Viedne, kde cítili v neutrálnej krajine väčšiu istotu svojich investícií a aktivít.
V roku 1948 bola československá časť spoločnosti znárodnená a pôsobila pod podnikovým názvom Stavomontáže,
pričom pôsobí aj v dnešných
dňoch, ale už pod inými majiteľmi, ktorí ju v 90-tych rokoch privatizovali.
Naša spoločnosť sa vrátila na
Slovensko v roku 1991 založením Pittel+Brausewetter

s.r.o. a pokračovaním v stavebnej činnosti, okrem toho
v roku 2015 aj akvizíciou aktívnej stavebnej firmy.
3. Možno niektorí naši čitatelia nepoznajú vaše
meno, vašu prácu však
určite áno. Postavili ste
niekoľko legendárnych
budov, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou Bratislavy. Aké historické stavby máte v portfóliu?
K najznámejším referenciám patria v Bratislave okrem
iného Kostol Svätej Alžbety,
známy dnes ako Modrý kostolík, ďalej budova postavená
pôvodne pre veliteľstvo námorníctva Rakúsko-Uhorskej armády (dnes Filozofická
fakulta Univerzity Komenského), vrátane Moyzesovej
siene, známa koncertná sieň
Reduta (sídlo Slovenskej filharmónie), výšková budova
Manderlák (so svojimi 12-timi
poschodiami dlhý čas najvyššia budova v Bratislave), Centrálne trhovisko, Nová radnica, ako aj kryté kúpalisko
v Piešťanoch – inak prvé na
Slovensku, miestny Kúpeľný
dom, Vodná veža a Kolonádny most cez rieku Váh. Boli
postavené aj početné stavby
pre rozmáhajúci sa priemysel, ako napríklad výrobné
haly pre cvernovku Danubius
v Bratislave, výrobné kapacity firmy Mautner v Ružomberku a pod. Kto by mal záujem, viac sa môže dozvedieť
z publikácie Historického

ústavu Slovenskej akadémie
vied.
4. Postavili ste tiež niečo,
čo bežne nevidíme, výrazne to však zlepšilo život
starej Bratislavy. Čo “neviditeľné” firma Pittel+Brausewetter vybudovala pre
hlavné mesto?
Zakladatelia Adolf Pittel
a Ing. Viktor Brausewetter
dokázali včas identifikovať
budúci význam betónu v stavebníctve, ako aj význam pre
architektúru a hospodárstvo.
Boli odskúšané rôzne stavebné postupy, vyvinuté patenty
sa zavádzali do praxe. Zo začiatku pôsobil podnik prevažne na Slovensku - v roku 1880
sa obaja podnikatelia prezentovali mimoriadne inovatívne a vybudovali kanalizačnú
sieť v Bratislave. Za použitia
týchto nových cenných skúseností bola neskôr vybudovaná aj veľká časť viedenskej
kanalizačnej siete práve firmou Pittel+Brausewetter.
Ing. Viktor Brausewetter
pri stavbe železníc po prvý
krát použil oceľou vystužený
betón, najmä na spevnenie
mostov, tunelov, prislúchajúcich stavebných objektov ako
aj čo sa týka železničnej trate
samotnej.
Vzhľadom na napätý termín
stavby vyššie spomenutého
Kostola Sv. Alžbety (Modrý
kostolík) bolo po prvý krát
v zimnom období aplikované
vykurovanie stavby.
Firma je držiteľom väčšieho

množstva patentov a unikátnych technických a technologických riešení, hlavne čo sa
týka betónu, asfaltu, ostatných stavebných hmôt ale aj
stavebných postupov.
Je potrebné vnímať, že tu nehovorím iba o historickom
pohľade, ale tieto procesy bežia aj v súčasnosti.
Pri mnohých nových ako aj
sanáciách starších stavieb
sme často v pozícii odborného konzultanta, aj keď
samotné stavebné práce na
týchto zákazkach nerealizujeme.
5. Pomáhate budovať aj
modernú Bratislavu?
Cestné staviteľstvo patrí už
viac ako 100 rokov k hlavným obchodným oblastiam
podniku a je jednou zo základných kompetencií firmy.
Už od zrodu výstavby betónových ciest mal Pittel+Brausewetter vedúce postavenie
na trhu a silne ovplyvňoval
toto odvetvie – ako dodávateľ, tak ako aj zlepšovateľ.
Rovnakú odbornosť dosahuje firma aj v oblasti výstavby
asfaltových ciest.
Prostredníctvom vlastných
výrobných zariadení ako aj
firemného laboratória sa
produktové vlastnosti cestného betónu ako aj asfaltov
a asfaltobetónových zmesí
priebežne ďalej rozvíjali a optimalizovali.
Pomocou patentovaného 6-hodinového betónu
je možné vybudovať alebo
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opravovať vozovky rýchlo,
flexibilne a predovšetkým
bez výrazných obmedzení
premávky.
V spolupráci s Hlavným
mestom SR Bratislava sme sa
podieľali na tvorbe a designe
technických riešení v oblasti
cestných komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, spevnených plôch.
V spolupráci s odbornou
a certifikačnou autoritou
sme Hlavnému mestu navrhli materiálovú skladbu
aj technologický postup pri
sanácii komunikácií. Všetky
procesy neustále konzultujeme a navrhujeme ich modifikácie na základe aktuálnych
znalostí, najmodernejších
stavebných materiálov ako
aj pokrokového strojného
vybavenia. Máme záujem
byť dlhodobým partnerom
v tejto oblasti s ohľadom na
dlhodobú kvalitu, trvalú udržateľnosť aj so zohľadnením
ekologického aspektu našej
činnosti za účelom dosiahnutia maximálneho účelu
a prospechu pre obyvateľov
Bratislavy aj jej návštevníkov.
6. Ochrana prírody, ktorá bola pred 150 rokmi na
okraji záujmu sa teraz stala jednou z najdominantnejších tém súčasnosti.
Ako na tento vývoj reagujete?
Spoločnosť Pittel+Brausewetter kladie veľký dôraz
na ochranu prírody, prevádzkuje na svojom stavebnom
dvore v Bratislave na Starej
Vajnorskej 1 recykláciu stavebných materiálov, ktorej
význam neustále rastie ako
celosvetovo, tak aj na Slovensku. Vybúraný betón
a asfalt sa tu zhodnocujú
sofistikovaným spôsobom,

pričom vzniká vysoko kvalitný stavebný materiál, ktorý
sa môže opätovne používať
v cestnom aj pozemnom staviteľstve.
Pri výrobe asfaltobetónových zmesí, pokiaľ je to akceptované zákazníkom, sa
nová zmes vyrába s pridaním určitého podielu asfaltového recyklátu, ktorý
vyhovel definovanému postupu pred jeho opätovným
použitím. Tým sa šetrí vo
veľkej miere životné prostredie, znižuje sa výrazne
potreba ťažby stavebných
surovín, znižujú sa výrazne
emisie z nákladných vozidiel,
ktoré ich prepravujú z miesta ťažby na miesto ďalšieho
spracovania, keďže sa ďalej
nemusí ťažiť nemení sa charakter prírody keď napríklad
“nemiznú” celé kopce, nenarúša sa celkový biotop prírodných lokalít tým, že ľudskou činnosťou nie je rušená
ani poškodzovaná fauna ani
flóra.
Okrem samozrejmej separácie odpadu vznikajúceho pri
vlastnej činnosti (BIO, sklo,
papier, plasty), ktorá minimalizuje množstvo zmiešaného odpadu, je pre spoločnosť samozrejmosťou
používanie dobíjaťeľných
batérií, repasovaných tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení, šetriacich
ledkových žiariviek a spínačov s pohybovými snímačmi, ako aj retenčných nádrží
slúžiacich na zber dažďovej
vody, ktorá sa následne využíva na zavlažovanie zelene areálu - len v roku 2022
sme vysadili 35 ks nových
vzrastlých stromov a krovín.
Celá skupina sa v čo najväčšej možnej miere snaží nahrádzať všetku papierovú
komunikáciu elektronickou,

taktiež s úradmi a inštitúciami v SR sa uskutočňuje
takmer výhradne cez elektronickú schránku. V roku
2022 prebehlo vyradenie
pre spoločnosť už zastaralej
elektroniky, ktorá nevyhovovala jej aktuálnym potrebám. Vzhľadom však k jej
funkčnosti bola bezplatne
poskytnutá na ďalšie využitie do školských zariadení,
čím sa eliminovalo zbytočné
navyšovanie elektroodpadu.
Výpočtová technika sa neobmieňa v celku a nevzniká
elektronický šrot, ale interne
v rámci firmy, sú používané
počítače a notebooky upgradeujú výmenou pevného disku, internej pamäte, prípadne procesora, pričom zvyšok
počítača alebo notebooku
ostáva pôvodná.
V súčasnej dobe taktiež prebieha kontinuálna výmena
vozového parku, kedy celá
skupina nakupovala plug-in hybridy a v súčasnosti
prevažne elektromobily aktuálne sa zameriavame
na osobné automobily. Pri
nákladných a úžitkových vozidlách kladieme dôraz na čo
najnižšiu produkciu emisií.
Čo sa nákladných automobilov a strojového parku týka,
v budúcnosti vidíme ako reálnu alternatívu pohonu –
vodíkový. Nezanedbateľné
financie boli investované do
dobíjacích stojanov na pomalé, rýchle, aj ultrarýchle
nabíjanie.
Aj vzhľadom na neustále sa
zvyšujúce ceny ako aj plány
na obmedzenie dodávaných množstiev elektrickej
energie sa postupne budujú
v jednotlivých pobočkách
kapacity na výrobu aj ukladanie vyrobenej elektrickej
energie, zatiaľ prevažne z fotovoltaiky.

7. Prečo ste sa rozhodli recyklovať stavebné materiály? Čo sa bežne deje so
starým asfaltom a betónom?
Pri realizácii stavieb aj obnove verejných budov vzniká
veľké množstvo odpadu,
ktorý sa dá opätovne využiť
alebo recyklovať.
Naša materská firma vo
Viedni patrí k priekopníkom
a popredným lídrom v recyklácii a opätovnom používaní
druhotných surovín - stavebných materiálov – v Rakúsku.
Zodpovednosť za udržateľnosť kvality života, zachovanie prírodných zdrojov
a ochrana životného prostredia patrí aj k našim prioritám. Okrem toho kvalitný
systém triedenia, účinná
a efektívna recyklácia surových materiálov prináša našej firme aj pozitívne hospodárske výsledky.
V minulosti bežne končili vybúrané stavebné materiály
ako zmes stavebnej sute na
skládkach odpadu. Dnes sa
vo veľkom opätovne používajú materiály samotné, ako
aj vedľajšie produkty vznikajúce pri triedení, recyklácii.
8. Recyklácia stavebných
materiálov má hneď niekoľko výhod. Predstavíte
nám ich?
Recyklácia stavebného odpadu je pre firmu oveľa lacnejšia ako uloženie odpadu
na skládke.
Recyklácia odpadu pri správnom dodržiavaní technologických postupov a enviromentálnych zásad redukuje
negatívne vplyvy na životné
prostredie pri ťažbe prírodnej suroviny.
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9. Bolo náročné na Slovensku rozbehnúť takúto
recykláciu? Zaujímajú sa
o ňu vaši klienti?
Áno, bolo treba získať povolenia od príslušných úradov.
Napríklad strojné zariadenia
ktoré bežne používame na
drvenie a triedenie vybúraných materiálov vo Viedni
nemôžu byť v Bratislave bez
certifikácie vôbec nasadené. Naši klienti prvotne stále uprednostňujú materiály
z prírodných zdrojov.
10. Využívate recyklované stavebné materiály pri
každom projekte?
Nie vždy, a nie vždy je to aj
možné. Pred pár rokmi ako
aj stále existujú u mnohých
našich klientov historické
predsudky, voči recyklácii alebo už raz použitým
materiálom. Klienti na ne
nahliadajú ako na odpad
alebo menejcenný alebo závadový materiál. My ho však
vnímame nie takto, ale ako
veľkú hodnotu, navyše šetriacu naše spoločné životné
prostredie. Väčšinu našich
klientov dokážeme však po
deklarovaní kvality recyklátov presvedčiť, aby ich bolo
možné použiť pri výstavbe.
Predpísané kvalitatívne kritériá pre hotový produkt
vieme pri našom systéme
kontroly dodržať.

11. Je vidieť, že vám je téma
ochrany životného prostredia nie je cudzia. Aj preto ste sa stali naším partnerom a pomáhate tak
environmentálne vzdelávať dospelých aj deti po
celom Slovensku. Čím vás
oslovil náš festival?
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Dlhodobo sledujeme aktivity spojené s festivalom
Ekotopfilm. Preto sme sa
druhý krát rozhodli byť jeho
súčasťou. Festival je designovaný aj prebieha vysoko
profesionánym spôsobom.
To je základná podmienka
spojenia našej firmy s podujatím tohto druhu.
Festival má rovnako ako
naša spoločnosť dlhoročnú
tradíciu, udržiava si dlhodobo veľmi vysokú úroveň
a kvalitu.
Prebieha v spojení s centrálnymi štátnymi inštitúciami
ako sú príslušné ministerstvá, resp organizácie ako
Envirofond a pod, čo nám
dáva záruku dôveryhodnosti.
Festival oslovuje všetky
vekové kategórie naprieč
celou Slovenskou republikou, ale zachytili sme jeho
pozitívnu odozvu aj v mnohých štátoch v zahraničí,
dokonca aj geograficky veľmi vzdialených krajinách,
kde zarezonovali na ňom
komunikované témy a rie šenia.
Z pohľadu budúcnosti nás
zaujalo, že sú aktívne oslovení a pracuje sa so žiakmi
a študentami základných,
stredných aj vysokých škôl.
Je veľmi potrebné, a svojim
spôsobom nevyhnutné dávať tento vklad a investovať do budúcich generácií,
aby sme im vedeli zachovať
Zem v tejto podobe, a aby
o tom nemuseli čítať iba
v starých knihách alebo sa
chodiť pozerať na nejaké jej
torzá do múzeí.

Ďakujeme za váš čas a podporu, veľmi sa tešíme z našej
spolupráce!

www.ekotopfilm.sk
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