
 

PROGRAM 
 

Výberové premietanie s komentárom a diskusiou 
33. ročník medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2017 

 

Dátum: 3.10.2017 (utorok) 
Čas:  
Miesto: Fakulta ekonomiky a manažmentu – SPU v Nitre, prednášková sála S-01 
 

 

9,00-10,30:   I. premietanie pre študentov + prednášky 
 

1.) Gazdovský dvor U výskumníkov  (SK 42), 12 min. , Ján Huba 

 

Pýchou a ťahákom výstavy Agrokomplex v Nitre je Gazdovský dvor U výskumníkov. 

Expozícia mláďat našich hospodárskych zvierat je unikátnou príležitosťou pre detských 

návštevníkov. Výnimočný je tým, že návštevníci môžu zvieratá pohladkať a výskumníci im 

prijateľným spôsobom poskytnú vedecké informácie. 

 

2.) Farmárska revue: Mladí farmári na Orave (SK 40), 9 min., Milan Jurky 

 

Príbeh úspešnej mladej rodiny, ktorá si bola v Írsku zarobiť, aby si mohla doma na Orave 

vybudovať svoju farmu. Rady od výskumného pracovníka NPPC, koľko akých zvierat a aká 

výmera pôdy môže uživiť rodinu. Úloha Združenia mladých farmárov Slovenska ASYF. 

 

3.) Americký sen (RU 2), 16 min., Bálint Pém 

 

Toto je príbeh o "veselom mliekarovi" - Američanovi Justasovi Walkerovi, ktorý sa všetkým 

ťažkostiam smeje do tváre a pokračuje v budovaní svojej farmy snov v zabudnutej dedine na 

Sibíri. Je to príbeh o mužovi, ktorý sa snaží uskutočniť to, čo si zaumienil, prekonáva bariéry, 

vo všetkom hľadá pozitíva a život si naozaj užíva. 

 

10,30-11,00:  prestávka (registrácia účastníkov KPO) 

 



10,30-11,00:  registrácia účastníkov KPO 

 

11,00-12,30:  II. premietanie pre členov KPO a študentov 
 

1.) Výskumné centrum AgroBioTech: nové perspektívy pre agropotravinárstvo 

(SK 13 – rok 2015), 20 min.,  Danka Moravčíková, Tatiana Bojňanská  

 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre disponuje špecifickým potenciálom pre 

transfer vedomostí a technológií do praxe. Vedeckovýskumná činnosť univerzity pokrýva 

široké spektrum poľnohospodárskych, technických, spoločenských a ekonomických vied 

v oblasti základného a aplikovaného výskumu. Film prestavuje inovačný potenciál 

Výskumného cestra Agro-BioTech, ktoré ako regionálne kompetenčné centrum aplikovaného 

výskumu a vývoja v oblasti agrobiológie, agroekológie, biotechnológie a bioenergetiky 

integruje špičkový aplikovaný výskum prostredníctvom partnerstva troch akademických 

inštitúcií so sídlom v Nitre - SPU,UKF a ÚGBR SAV. 

 

2.) Farmárska revue:  EkonMOD milk č.1 (SK 43), 5 min. , Miroslav Záhradník 

 

Econ Mod Milk je softvér, ktorý vyvinuli výskumníci NPPC Nitra. Určený je pre farmárov na 

sledovanie a riadenie ekonomiky stáda mliečneho dobytka. Ideálny príklad využitia 

výskumu v praxi. 

 

3.) Bezpečné a chutné potraviny (SK 6), 26 min. , doc. RNDr. Peter Siekel, CSc. 

 

Zdravo jesť a najmä vedieť čo jeme je hlavným motívom dokumentu o bezpečných a 

kvalitných potravinách, ktoré sa vyrábajú z kvalitných poľnohospodárskych plodín.  

Divákov zavedie do výskumných laboratórií, kde sa modernými molekulárno-biologickými 

metódami odhaľujú  a identifikujú možné baktérie, či alergény v potravinách, analyzujú 

kontaminované potraviny, z ktorých   v minulosti vypukli aj nebezpečné epidémie,  a ktorými 

sa pravidelne kontroluje hygiena a dodržiavanie bezpečnostných predpisov v 

potravinárskych výrobných prevádzkach. 

 

13,00:   Obed pre účastníkov KPO  
(zamestnanecká jedáleň internát Antona Bernoláka) 

 

13,30:   valné zhromaždenie KPO 
(zamestnanecká jedáleň internát Antona Bernoláka) 


