
 

PROGRAM 
 

Výberové premietanie s komentárom a diskusiou 
34. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2018 

 

Dátum: 2.10.2018 (utorok) 

Čas: 9:00 – 13:00 

Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu – SPU v Nitre, prednášková sála S-01 
 

9,00-13,00:  premietanie pre študentov a pedagógov spojené 

s výberovými prednáškami 

9:00 – 9:10  Otvorenie podujatia – Elena Horská dekanka a Patrik Rovný prodekan FEM 

SPU v Nitre 

 

9:10 – 10:23   Premietanie filmu Selský rozum (CZ 2), 73 min. 

Takmer trojročný zber materiálov na českom vidieku, skúmaniu toho, akými témami žijú 

poľnohospodári a podnikatelia v tejto oblasti, ako a prečo fungujú dotácie, prečo sa pestujú 

niektoré plodiny viac a iné menej a prečo sa v posledných rokoch  znížil počet chovov 

hospodárskych zvierat ,aké to má dôsledky  na produkciu potravín. Toto viedlo  v konečnom 

strihu  autorov k zameraniu sa na  pozíciu Andreja Babiša, štýl a dôsledky jeho podnikania 

a následne aj politických aktivít, ktoré sa stávajú  jedným  z najviac  určujúcich faktorov pre 

českú krajinu, podnikateľské prostredia a čoskoro  zrejme aj pre celý štát.   

Film tiež využíva dlhodobú prácu mnohých novinárov v tejto oblasti a niektoré jeho scény 

priamo sledujú autorov nedávno vydanej knihy  Žlutý baron Zuzanu Vlasatú a  Jakuba 

Patočku pri investigatívnej práci.  Jedným z hlavných protagonistov filmu je moravský 

hospodár Bohumír Rada, ktorý spoluzasvätil Andreja Babiša do poľnohospodárskeho 

podnikania a potom sa ich cesty úplne rozišli. 

 



10:24 – 10:50   Prednáška: Konzumovať potraviny vyrobené doma má 

opodstatnenie - Stanislav Šilhár, Výskumný ústav potravinársky – NPPC 

10:51 – 10:59    Premietanie filmu Kvalita mäsa (SK 24), 8 min. 

Európska legislatíva stanovila, že čerstvé mäso je i mäso balené vo vákuovom balení alebo v 

riadenej atmosfére. Aj vďaka tomu sa na našom trhu objavujú prebytky pochybnej kvality zo 

zahraničia, ktorí by mali byť vyradené z predaja štátnou autoritou. No nedeje sa to. Reportáž 

popisuje a vysvetľuje nekvalitu mäsa a jej dôvody. 

 

11:00 – 11:09    Premietanie filmu Farmárske bravčové  (SK 23), 9 min. 

Na trhu bežne kupujeme, najmä z dovozu, nekvalitné vodnaté, svetlé mäso, ktoré kedysi 

smelo ísť iba do výrobkov.  Reportáž prináša porovnávací test prípravy bravčového mäsa z 

dovozu a z farmy. Aký je rozdiel v kvalite bravčového, ktoré nie je vyprodukované v 

rýchlovýkrme v porovnaní s tým, čo bežne kupujeme v obchodoch?   

 

11:10 – 11:35   Prednáška: Rady študentom a učiteľom, na čo si dať pozor pri 

nakupovaní a manipulácii s potravinami – Jozef Golian, Katedra hygieny a bezpečnosti 

potravín, FBP SPU v Nitre 

 

11:36 – 11:55    Premietanie filmu Barbecue  (AU 1), 19 min. (slovenské titulky) 

Pri barbecue ide o viac ako len o grilovanie mäsa. Je to rituál, ktorý sa posvätne vykonáva 

po celom svete. Pre niektorých je to cesta k spaseniu. Je to pýcha národov. Spája svet. Či už 

ide o juhoafrické Shissanyami alebo švédsky Engangsgrill, ľudia sa stretávajú, rozpaľujú 

uhlie a rozprávajú svoje príbehy. Od sýrskych hraníc až po mesto v pustom austrálskom 

vnútrozemí, intímne portréty ľudí, ktorí prikladajú na oheň, odhaľujú zlatý obraz ľudskej 

prirodzenosti. Vďaka cestovaniu po 12 krajinách, nádherným filmovým obrazom v 4k 

rozlíšení a pestrej orchestrálnej hudbe je film Barbecue detailne prednesenou symfóniou 

mäsa a ohňa. 

 

11:56 – 12:20   Prednáška: Projekt regionálnej podpory malých a stredných 

výrobcov potravín  -.Richard Bendík Kaufland Slovenská republika 

 

12:21 – 13:00  Oficiálne otvorenie Kaufland Relax zóny na FEM SPU v Nitre 

za účasti vedenia fakulty a zástupcov spoločnosti Kaufland Slovenská republika 


