Mokrade Slovenska DVD
Rok výroby: 2005
Režisér: Neznámy
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 25 min.
Produkcia: Štátna ochrana prírody SR a Z. Vlach
Dokumentárny film o 12 ramsarských lokalitách Slovenska.







Obnova mokradí na Záhorí (Oázy života)
DVD
Rok výroby: 2008
Režisér: M. Bellan
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 30 min.
Sú to len obyčajné mokrade-zabudnuté oázy života uprostred púšte pieskových dún a borovíc.
Na prvý pohľad možno nenápadné. Pre nás sú však domovom rovnako dôležitého a
nádherného života, ako tie najslávnejšie miesta na Zemi. Boli tu dávno pred nami a mali by
ostať aj po nás. Tento film je venovaný kráse života mokradí Záhoria a tiež ľuďom, ktorí sa
usilujú o ich záchranu.






Film vznikol z realizácie LIFE projektu LIFE05NAT/SK/000112 Obnova mokradí Záhorskej nížiny
(BROZ – Bratislavské regionálne ochranárske združenie v spolupráci so ŠOP SR).

Voda je život
Rok výroby: 2013
Režisér: Andrea Vranovská
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 26´ min.
Dokumentárny film je tematicky rozdelený do viacerých častí tak, aby plošne pokrýval širokú
problematiku vody. Výpovede odborníkov sú kombinované s výpoveďami laikov, ktorí pri
svojej každodennej práci prichádzajú do kontaktu s vodou v jej rôznych podobách
(skupenstvách). Výpovede sú civilné, postavené skôr na emocionálnej argumentácii s
plynulým prechodom do vysvetľujúcej racionálnej časti, podporenej nakrútenými zábermi
alebo animáciou. Racionálna argumentácia je prostredníctvom nahovoreného komentáru
podporená výpoveďami odborníkov. Vo výsledku film ponúka nielen dôležité informácie, ale
aj množstvo záberov zo zaujímavých lokalít neprístupných pre bežného človeka a má
potenciál zaujať najširšiu laickú verejnosť a školskú mládež.
Tento film vytvorili VÚVH v spolupráci so SAŽP a Daphne vďaka LIFE projektu LIFE 08/
INF/SK/000243.






Buď voda, môj priateľ DVD



Rok výroby: 2011
Režisér: Antonio Martino

Krajina pôvodu: Taliansko
Jazyk: taliansky
Dĺžka filmu: 14 min.
To, čo je dnes, nie je to isté, čo bolo včera a ani to, čo bude zajtra. Dokument je príbehom
bývalých rybárov z malého mesta Muynaq, ktoré sa nachádza na území, kde kedysi bolo
pobrežie Aralského jazera, Mestečko sa stalo takmer neviditeľným a jeho obyvatelia sa stali
obeťami už desaťročia nezastaviteľnej prírodnej katastrofy.
Taliansky film so slovenskými titulkami




Sú to len čísla? – Voda – Svet sa mení DVD
Rok výroby: 2010
Režisér: Rudolf Pado
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 6 min.
Postupujúcou globálnou klimatickou zmenou sa voda stáva čoraz dôležitejšou strategickou
surovinou ovplyvňujúcou sociálno-ekonomický rozvoj a tiež existenciu ekosystémov. Z tohto
pohľadu je potrebné chrániť vodné zdroje pred znečistením, zadržiavať vodu v krajine a
prijímať opatrenia na šetrenie vodou v priemyselných technológiách a domácej spotrebe.
Najekologickejšia je tá energia, ktorú nie je potrebné vyrobiť. Propagačný spot poukazuje na
možnosti šetrenia energiami v každodennom živote.
Postupujúcou globálnou klimatickou zmenou sa voda stáva čoraz dôležitejšou strategickou
surovinou ovplyvňujúcou sociálno-ekonomický rozvoj a tiež existenciu ekosystémov. Z tohto
pohľadu je potrebné chrániť vodné zdroje pred znečistením, zadržiavať vodu v krajine a
prijímať opatrenia na šetrenie vodou v priemyselných technológiách a domácej spotrebe.






Konec vodáctví v Česku DVD
Rok výroby: 2011
Režisér: Marek Hýža
Krajina pôvodu: Česká republika
Jazyk: český
Dĺžka filmu: 25 min.
Ešte nedávno to bola predovšetkým romantika, dnes na vode víťazí obchod, bezohľadnosť a
opilstvo. Preč sú časy, kedy sa na rieke stretávali iba známi a zdravili sa "ahoj". Vedeli o sebe,
rieku mali radi, rozumeli si s ňou. Na rieke bola radosť aj drina. Kde sa podela romantika?
Zanikla v množstve alkoholu, revu a odpadkoch? Z vodáctva sa stal biznis. Aj biznis by však
mal mať určité hranice. A to, bezpochybne na českých riekach nemá... Ako to zmeniť?
Dokážeme si my, Česi, vodácku tradíciu, ktorá je "rodinným striebrom", uchovať aj pre
budúce generácie?






Rieka pre život






Rok výroby: 2005
Režisér: Ivan Stríteský
Krajina pôvodu: Česká republika
Jazyk: český
Dĺžka filmu: 22 min.

Výborný dokumentárny film polemizuje s myšlienkou, či je niekoľko storočí starý technický
sen o vybudovaní vodnej cesty Dunaj-Odra-Labe tou pravou alternatívou pre rozvoj údolných
nív stredoeurópskych riek. Poukazuje na zmeny v chápaní vodného hospodárstva vo svete a
zdôrazňuje medziiným aj význam prírodných úsekov nivy pre zachytávanie povodní. Ukazuje
zárodky trvalo udržateľnej ekonomiky pozdĺž rieky.

Myslenie vody VHS aj DVD
Rok výroby: 2003
Režisér: Tomáš Škrdlant
Krajina pôvodu: Česká republika
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 28 min.
Vodná hladina bola prvým zrkadlom, v ktorom sa kedysi človek uvidel. Aj dnes sa voda
zrkadlí, zobrazuje náš technokratický a krátkozrako účelový prístup ku krajine a akékoľvek
skutočnosti okolo nás. Film objasňuje pričiny vzniku povodni a návod, ako im predchádzať.






Krátky príbeh o vode DVD
Rok výroby: 2006
Režisér: Jagdish Kulkami
Krajina pôvodu: India
Jazyk: anglický
Dĺžka filmu: 24 min.
Dokument hovorí o znečistení vody, podáva informácie o vode samotnej. Vzťah vodného
cyklu a Zeme - prírody vo vnímaní ročných období, dažďov, snehu, globálneho otepľovania,
klimatických zmien či zvyšovania vodnej hladiny atď. Na znázornenie sú v programe
zapracované niektoré veľmi zriedkavé vízie UCAR, USA. Obsahujú informácie o rôznych
zdrojoch vody, dostupnosti vody na Zemi, o dostupnosti pitnej vody aj o spôsoboch
znečisťovania vody. Film tiež predstavuje rôzne spôsoby prevencie znečistenia vody a
najvýznamnejšiu novinku, a to zber dažďovej vody






Poznáte
našu
prírodu?
Slovenska – mokrade

Ekosystémy

Kategória:
Rok výroby: 1997
Režisér: Neznámy
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 15 min.
Prírodopisný film z cyklu Poznaj našu prírodu predstavuje typ ekosystému mokrade.







Bobor, losos a strmé bralá DVD





Rok výroby: 2009
Režisér: Neznámy
Krajina pôvodu: Nemecko
Jazyk: nemecký

 Dĺžka filmu: 44 min.
Jürgen Vogt a Thomas Főrster sprevádzajú ochrancov zvierat pri ich namáhavej a často
nebezpečnej práci. Spolu s tímom skúmajú rieku Rur v severnom Vesfálsku od jej prameňa až
pojej ústie - pod vodou, pri vode a na vode.Kedysi zmiznuté živočíšne druhy si znovu
podmanili Rur a jej údolia. Vrátili sa ti opäť bobry....

Potoky, raky, tmavé jaskyne DVD
Rok výroby: 2009
Režisér: Thomas Főrster
Krajina pôvodu: Nemecko
Jazyk: nemecký
Dĺžka filmu: 44 min.
Až do doby pred 30 rokmi bola rieka Wupper jednou z najjedovatejších riek na svete. Z
kedysi špinavej odpadovej vody je dnes hodnotný životný priestor pre mnohé druhy
živočíchov a rastlín. Jürgen Vogt a jeho tím pozorovali zvieracích obyvateľov pri, na a pod
vodou - divé husi, potápky chochlaté, salamandry škvrnité.
V početných riekach regiónu Bergisches Land bojujú domáce raky riečne o prežitie.
Ohrozenie prichádza zo Severnej Ameriky - väčší a agresívnejší rak signálny nebadateľne
dobýva vody severného Porýnia - Vestfálska.
Región Bergisches Land je dvakrát starší ako Alpy - a aj pod zemou je mimoriadne
príťažlivý. Jaskyniari neustále objavujú nové jaskyne a nachádzajú v úzkych štrbinách stopy
našich predkov. Jürgen Vogt a jeho tím sú pri tom.






Tajba, posledné útočisko DVD
Rok výroby: 2006
Režisér: Milan Štelbaský
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 39 min.
Prírodopisný dokumentárny film, ktorý zaznamenáva uchovanie posledných zvyškov života
korytnačky močiarnej na našom území. Ukazuje doteraz málokde vídaný tajomný spôsob jej
života.






Príčiny povodní v Anglicku 2014
Rok výroby: 2014
Režisér: Štefan Vaľo
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 5´ min.
Krátky dokument o príčinách povodní prináša jasné dôkazy o tom, že na vine nie sú extrémne
zrážky v krajine, ale nesprávny spôsob hospodárenia na poľnohospodárskej pôde. Kolesami
traktorov zhutnená pôda nedovolí vsiaknuť dažďovej kvapke tam, kde dopadne. Potvrdil to aj
jednoduchý test priamo v teréne, na poliach. Zhutnená pôda a asfaltová cesta majú skoro
rovnakú schopnosť nevpúšťať do seba dažďovú vodu.






Kúzlo rybníka Farář

Rok výroby: 2014
Režisér: Hugo Habrman
Krajina pôvodu: Česká republika
Jazyk: český
Dĺžka filmu: 32´ min.
Pri obci Bitovany leží malý nenápadný rybník. Vďaka výskytu vzácnej rastliny, kotvici
plávajúcej, je veľmi významnou, štátom chránenou prírodnou pamiatkou. S chovom kaprov
sa tu hospodárilo už odpradávna. Chov rýb však ukončil zlý technický stav hrádze a
napúšťacieho zariadenia. Život sa vo vode začal vyvíjať len vďaka prírode. V krištáľovej
vode žije plno drobných živočíchov. Časť filmu sa venuje aj kotvici, rybám a všetkému
živému pod vodou i na brehoch rybníka. Čo sa stane, keď človek svoje aktivity v rybníku
obnoví? Práve o tom rozpráva unikátny dokumentárny film.






Prapodivný svet DVD
Rok výroby: 2007
Režisér: Steve Lichtag
Krajina pôvodu: Česká republika
Jazyk: český
Dĺžka filmu: 26 min.
Karpatské vrchy sú pretkané stovkami malých potôčkov, raziacich si cestu do údolí. Jedným z
nich je Vlčí potok. Pri svojej ceste vytvára desiatky malých tôní s pomalšie tečúcou vodou. I
keď sa nám, ľuďom, zdajú prázdne a opustené, sú od praveku plné života. V každej z nich sa
denne odohráva množstvo príbehov ich podivuhodných obyvateľov. Väčšine ľudí až doteraz
pre svoju nedostupnosť zostali utajené. To je možno dôvod, prečo sa nám nedarí tento krehký
a zraniteľný svet pred nami samými ochrániť. Prerozprávaný príbeh jednej rybky mrenky vo
Vlčom potoku je veľmi zaujímavý.
Cena za prínos autora k ochrane vody a vodných ekosystémov.






Ekosystémy vodných tokov VHS aj DVD
Rok výroby: 2000
Režisér: Neznámy
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 15 min.
Dokument z cyklu Poznajte našu prírodu Ekosystémy Slovenska nám približuje zaujímavou
formou vodný ekosystém.






Malý Žitný ostrov – vnútrozemská delta
Dunaja
Envirofilm 2014 – film získal cenu generálneho riaditeľa SFÚ za pôsobivé obrazové
spracovanie príbehu našej vnútrozemskej delty po dramatickom zásahu človeka do jej
života
 Kategória:
 Rok výroby: 2014
 Režisér: Szabolcs Mosonyi
 Krajina pôvodu: Maďarsko

Jazyk: maďarský
Dĺžka filmu: 52´ min.
Dunaj, tečúci z Álp a Karpát, urobil zo svojej vnútrozemskej delty unikát v Európe. V tejto
oblasti je dnešný Malý žitný ostrov ale dnes rieka nemôže zmeniť svoj tok tak voľne, ako to
bývalo za starých čias. K rozhodujúcej zmene prišlo asi pred dvadsiatimi rokmi s odklonom
toku a s výstavbou vodnej elektrárne Gabčíkovo. Keď to vidíme, vynorí sa otázka: dokáže si
fauna zachovať svoju pôvodnú rozmanitosť?



Dunaj – tepna Európy
Od Čierneho lesa k Čiernemu moru
Envirofilm 2013 – Cena za majstrovské použitie filmového jazyka, ktoré odkrýva krásu
a poéziu prírody.
 Rok výroby: 2013
 Režisér: Michael a Rita Schlamberge
 Krajina pôvodu: Rakúsko
 Jazyk: slovenský dabing
 Dĺžka filmu: 52 min.
Divoká príroda a moderná civilizácia, romantické lúky a hektické mestá – Dunaj je rieka
kontrastov. Tečie cez 19 európskych krajín, čo z nej robí najväčší medzinárodný riečny
systém na svete. Dunaj je dominantou krajiny a určuje život ľudí a zvierat. Dunaj formuje
známe kultúrne krajiny ako Wachau, veľkomestá Viedeň, Budapešť, Bratislavu a Belehrad.

Vlčie hory
Rok výroby: 2013
Krajina pôvodu: Slovensko
Jazyk: slovenský
Dĺžka filmu: 48 min.
Réžia: Erik Baláž
Scenár: Erik Baláž
Kamera: Jozef Fiala, Karol Kaliský
Hudba: Anton Popovič
Hrajú: Marián Geišberg
Distribútor a producent: Arolla film http://www.arollafilm.com/sk/produkt/84-vlciehory
Príbeh o znovuzrodení európskej divočiny, v ktorej vlk, zubor, medveď a ďalšie vzácne
zvieratá žijú slobodne, tak ako pred stáročiami. Nahliadnite do nespútaného územia
Východných Karpát, v minulosti známeho ako Vlčie hory.
Slovenský filmár divokej prírody Erik Baláž, spolu s kamarátmi Karolom Kaliským a
Jozefom Fialom, putovali tri roky krížom krážom horami a lesmi Východných Karpát,
regiónom rozprestierajúcim sa na území Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Pátrali po éterických
vlkoch a iných výnimočných zvieratách, ktoré spoločne žijú v tomto území. Natáčajú i bobry
stavajúce hrádze a jazierka, ktoré umožnia život obojživelníkom a hmyzu, ale aj ostatné
živočíchy pri veľkolepej rieke San, ako aj na rašeliniskách, pri ich každodennej snahe nájsť
potravu. Zachytávajú húževnatosť zvierat v boji o prežitie v drsnej mrazivej zime. Praveké
vytie vlka sa ozýva horami, v údolí sa prudko otočí zubor, jeleň trochu odbehne, bobor pláva
do úkrytu, medveď čaká v predtuche priživiť sa na koristi vlka... Každý tvor hrá svoju úlohu
vo večnom kolobehu života a smrti.











Neviditeľný fotograf voľnej prírody
Envirofilm 2013 – Cena za priblíženie úchvatného sveta divočiny cez
príbeh mimoriadneho fotografa
Rok výroby: 2013
Režisér: Attila David Molnár
Krajina pôvodu: Maďarsko
Jazyk: maďarský
Dĺžka filmu: 26 min.
Urobiť dobrú fotografiu nie je nikdy ľahké. Urobiť výbornú fotografiu nespolupracujúceho
subjektu - napríklad vtáka - je ešte ťažšie. Ale urobiť perfektný záber vtáka počas jeho dych
vyrážajúceho správania sa je prakticky nemožné. Avšak Bence Máté pozná trik, je
neviditeľný! Aspoň pre oči vtáka. Bence ako 16-ročný získal svoju prvú cenu v prestížnej
súťaži Fotograf voľnej prírody roka, vyhlásenej BBC. Vo veku 22 rokov, s ešte väčším
počtom medzinárodných ocenení vo vrecku stále pokračuje v prekvapovaní sveta svojimi
krásnymi zábermi voľnej prírody. Bence Máté má osobitný talent v ukrývaní a z toho pramení
jeho úžasný úspech. Neviditeľný fotograf voľnej prírody jednoducho zmizne v jednom zo
svojich špeciálne navrhnutých úkrytov, odkiaľ môže pozorovať a, k radosti väčšiny z nás,
zachytiť to, čo vidí. Vtáky a iné zvieratá absolútne netušia, že Bence je v blízkosti, čo mu
umožňuje vyfotografovať ich v jedinečných a zriedkakedy videných chvíľach intímneho
správania.






Vtáčí raj Senné a Medzibodrožie
Trvanie filmu: 27 minut.
Film vyrobili: Štátna ochrana prírody SR, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife
Slovensko, Zemplínske múzeum v Michalovciach, PZ Ostrovik a obce Senné, Iňačovce,
Blatná Polianka a Hažín.
Anotácia: Mokrade východného Slovenska patria medzi klenoty európskej prírody. Počas
migrácie sa tu vyskytujú tisícky vtákov a mnohé z nich tu aj hniezdia. Film predstavuje
Chránené vtáčie územie Senianske rybníky a Chránené vtáčie územie Medzibodrožie, ktoré
sú súčasťou európskej sústavy území Natura 2000. Jedinečné zábery ponúkajú pohľad do
skrytých zákutí mokradí a momenty zo života ich obyvateľov. Ľudia žili pri mokradiach v
tejto oblasti už stáročia, preto film približuje šetrné hospodárenie a potrebné aktivity na
ochranu a zachovanie rozmanitosti území.
Film pochádza z realizácie LIFE projektu Ochrana chránených vtáčích území Senné a
Medzibodrožie na Slovensku LIFE06NAT/SK/000114.

Púť vody
Príbeh o vode – umelkyni s miliónmi nápadov na povrchu aj hlboko v podzemí.
(produkcia: Z. Vlach, slovenská TV)

Freedom regained (Opäť získaná sloboda)
Film Dr. B. L. Madsena o revitalizácii vodných tokov v Dánsku. Film bol približne v r. 1997
ocenený na ENVIRO filme ministrom živ. prostredia. Je vhodný pre tých, ktorí robia úpravy
tokov. Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zabezpečila v rámci
svojho projektu slovenské titulky.

The Danube River Basin and the ICPDR
International Commission for the Protection of the Danube River

Trvanie filmu: 6 min
Film v pôvodnom znení
Anotácia: Veľmi pekne spracovaný film o Dunaji a úlohe Medzinárodnej komisie pre
ochranu Dunaja (ICPDR, zložená zo všetkých dunajských členských krajín dohovoru) pri
manažmente povodia a ochrany Dunaja (ako uz samotný názov komisie napovedá), ktorý
vyhral ocenenie na 8. európskom ramsarskom zasadnutí na jeseň 2014 v Kufsteine v Rakúsku.

A votre service, les zones humides littorales
– Des écosystèmes utiles pour les territoires
Océanides (vo francúzskom jazyku)

Med-INA
Mediterranean Institute for Nature and Anthropos (3 min)

Pomorie Lake – the wild lagoon (Pomorie –
nespútaná lagúna)
Green Balkans Bulgaria (7 min)

The WWT Legacy (Odkaz WWT)
Wildfowl and Wetlands Trust United Kingdom (4 min)

Orliak morský – zábery
Nejde o film, ale o zábery, ktoré robili členovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.
Týkajú sa orliaka morského, ktorý sa vyskytuje v blízkosti vôd a je vzácnym predstaviteľom
dunajských mokradí (lužných lesov).
Filmy sa budú premietať v tieto vybrané dni:
2.2.2015 - 4.2.2015
11.2.2015 -13.2.2015
17.2.2015 - 18.2.2015
27.2. - 28.2.2015
2.3.2015
Na vyžiadanie v prípade väčšieho počtu záujemcov (trieda a pod.) je možné zabezpečiť
jedáleň MŽP SR. Viac informácií poskytne Mgr. Adriana Kušíková, PhD. z Odboru ochrany
prírody MŽP SR, kontakt: adriana.kusikova@enviro.gov.sk, +421 2 5956 2558. Prípadne
kontaktujte odbor informatiky: Marián Vaňo, marian.vano@enviro.gov.sk, +421 2 5956 2347,
Lukáš Antal, lukas.antal@enviro.gov.sk, +421 2 5956 2185.

