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SPRIEVODNÝ PROGRAM BRATISLAVA 
 
DISKUSIE, PREDNÁŠKY, BESEDY 
 
PONDELOK 16. MÁJ 2016 
 
17:30 (SÁLA TERRA) 
DR. JANE GOODALL – DÔVODY NÁDEJE 
Celosvetovo  uznávaná  primátologička,  aktivistka,  posol mieru  OSN,  Dr.  Jane  Goodall  po  prvýkrát  zavíta  na 
Slovensko, do Bratislavy a porozpráva o svojej životnej ceste, aktivizme a dá návštevníkom festivalu dôvody pre 
nádej, pre udržateľnú budúcnosť. 
Hosť: Dr. Jane Goodall  Moderuje: Roman Juraško 
 
18:30 (SÁLA AQUA) 
BROZ ‐ VEŽA PRE DÁŽĎOVNÍKY 
Počas  zatepľovania,  ktoré  je  v  súčasnosti  veľmi  rozšíreným  trendom, dochádza k  likvidácii hniezd a  zimovísk 
dážďovníkov.  Bratislavské  regionálne  ochranárske  združenie  predstaví  architektonický  projekt  –  vežu,  ktorá 
pozostáva z 5 betónových stĺpov, na ktorých bude osadených viac ako 100 hniezdnych búdok, v ktorých sa môže 
vyliahnuť až  300 mláďat ročne. 
 
19:00 (SÁLA VITA)  
EKOLÓGIA BYTIA 
Premietanie  filmu Mikropôrod  59‘  spojené  s besedou.  Gabriela  Janovičová  (zakladateľka  OZ  Ženské  kruhy), 
Zuzana Bajkaiová a laktačná poradkyňa sa na besede pozrú na život na bunkovej úrovni. Vysvetlia mechanizmus 
tela matky,  jeho procesy vnímania, cítenia a prijímania novej existencie, nového  človeka. Diskusia nebude  len 
o pôrodoch, stave zdravotníctva, dojčení, či spôsobe a možnostiach akým vítame na Slovensku novorodencov. 
Bude predovšetkým o úcte, dôvere a poznaní potrieb matky, rodiča, dieťaťa. Ak si myslíte, že táto téma  je  len 
pre ženy, mýlite sa ☺ 
Hostia: Gabriela Janovičová, Zuzana Bajkaiová, laktačná poradkyňa 
 
UTOROK 17. MÁJ 2016 
 
17:00 (SÁLA TERRA) 
VIDIEK ŽIJE 
Je rezort pôdohospodárstva progresívny? Ako vnímame jeho súčasný stav? Kam by sme ho chceli posunúť a akú 
víziu  do  neho  vieme  vložiť?  Panelová  diskusia  určená  pre  starých  aj  nových,  skúsených  aj  neskúsených 
hospodárov,  farmárov, spracovateľov. Budeme hovoriť aj o tom, aké zmeny  je nevyhnutné presadiť, aké nové 
podporné zákony navrhnúť. Jednoducho, ako sa dá oživiť náš vidiek? 
Hostia: Vidiecka platforma a ďalší 
 
19:00 (SÁLA TERRA) 
FESTIVALOVÁ TALKSHOW S ADELOU 
Adela Banášová, festivalová stálica, vyspovedá našich zaujímavých ctených hostí. 
Hostia: Dr. Jane Goodall, dokumentarista Erik Baláž, dokumentarista Pavol Barabáš     
Moderuje: Adela Banášová 
 
 
 



STREDA 18. MÁJ 2016 
 
17:00 (SÁLA AQUA) 
KÁČER NA BICYKLI 
Premietanie  filmu  Káčer  na  bicykli  40‘  spojené  s moderovanou diskusiou.  Peter  Káčer  bude  hovoriť  o trvalo 
udržateľnej  pomoci,  o siedmych  príbehoch  siedmych  ľudí,  či  inštitúcií,  ktoré  vďaka  projektu  Káčer  na  bicykli 
dostali príležistosť rásť, silnieť a rozvíjať sa. Otvorená beseda na zoznámenie sa s Nadáciou TA3,  jej príbehom 
a poslaním. 
Hostia: správca Nadácie TA3 Peter Káčer, Výkonný riaditeľ TA3 Igor Čekirda 
 
18:00 (SÁLA VITA) 
VŠETKO, ČO STE CHCELI VEDIEŤ O ODPADOCH 
Čo prináša nový zákon o odpadoch? O dopadoch nezodpovedného nakladania s odpadom, nových vyhláškach, 
nových trendoch v odpadovom hospodárstve a recyklácii na Slovensku nám porozprávajú a odpovedia na naše 
otázky odborníci na slovo vzatí – NATUR‐PACK, A.P.O.H., Bučina EKO, OLO a ďalší. 
Hostia: NATUR‐PACK, A.P.O.H, Bučina EKO a ďalší  Moderuje: Roman Juraško 

 
ŠTVRTOK 19. MÁJ 2016 
 
16:30 (SÁLA TERRA) 
KLIMATICKÉ ZMENY V ČASE 
Klimatické  zmeny,  globálne  otepľovanie  sú  termíny,  ktoré  sa  čoraz  viac  skloňujú  po  celom  svete  v mnohých 
oblastiach ľudskej činnosti. História ľudstva si na zmeny klímy pamätá. Aká nás čaká budúcnosť ak nezačneme 
zodpovedne  pristupovať  k zdrojom,  našej  planéte?  Parížska  klimatická  konferencia  vytýčila  významné, 
zaväzujúce ciele. Pozývame vás na rozmanité prednášky a diskusie, ktoré spája jedno: Klimatická zmena 
 
16:30 KOLAPSY ZLOŽITÝCH SPOLOČNOSTÍ A ICH REGENERÁCIA 
História ľudstva je mnohonásobným svedkom klimatických zmien a ich dôsledkov. Akým radikálnym zmenám 
museli čeliť dávne kultúry? 
Hostia: egyptológ Prof. Miroslav Bárta, archeológ Branislav Kovár  Moderuje: Ernest Huska 
 
17:45 TARA EXPEDITIONS A KLIMATICKÁ ZMENA 
Prečo  je dôležité  chrániť oceány? TARA Expeditions  je  francúzska nezisková organizácia, ktorá od  roku 2003 
podniká vedecké expedície naprieč oceánmi s cieľom zvyšovať povedomie o životnom prostredí. 
Hostia: André Abreu de Almeida z TARA Expeditions 
 
18:45 ČO NASLEDUJE PO PARÍŽSKEJ KLIMATICKEJ KONFERENCII COP21?  
Konferencia OSN o klimatických zmenách v Paríži priniesla záväzné ciele, kľučové pre budúcnosť života na Zemi. 
Na konferencii sa skloňovali pojmy obmedzenie zvyšovania globálneho otepľovania, nízkouhlíková budúcnosť, 
podpora pre rozvojové krajiny. 
Hostia: Francúzsky veľvyslanec na Slovensku JE Didier Lopinot, Francúzsky senátor Ronan Dantec 
 
20:00 ADAPTÁCIA NA KLIMATICKÉ ZMENY VS. SPRAVODLIVÉ ROZDELENIE POVINNOSTI KRAJÍN 
Kocky sú hodené, čo nás čaká a neminie? Lokálny vs. globálny pohľad na riešenie klimatických zmien a ich 
dôsledkov. 
Hostia: meteorológ a klimatológ Prof. Milan Lapin, ekológ a klimatológ Prof. Bernard Šiška, Boris Zelený 
 
18:30 (SÁLA AQUA) 
MICHAL RYBANSKÝ – PÚŠTNA RUŽA 
Dokumentarista,  redaktor  Televízie  JOJ,  cestovateľ Michal  Rybanský  predstaví  svoj  nový  dokumentárny  film 
Púštna ruža 25‘. Premietanie spojené s diskusiou s režisérom. 
Hostia: Michal Rybanský 
 



PIATOK 20. MÁJ 2016 
 
11:00 (PRIMACIÁLNY PALÁC – ZRKADLOVÁ SIEŇ) 
SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN 
Oficiálne vyhlásenie víťazov výherných filmov. Vstup na pozvánky. 
Moderuje: Adela Banášová 
 
17:30 (SÁLA AQUA) 
SEA SHEPHERD: PODMORSKÍ PASTIERI 
Medzinárodná  nezisková  iniciatíva  zaoberajúca  sa  ochranou morského  života.  Jej  cieľom  je  ukončiť  ničenie 
prirodzeného  prostredia  a zabíjanie  voľne  žijúcich  živočíchov  vo  svetových  oceánoch  za  účelom  zachovania 
ochrany ekosystémov a druhov. Koordinátorka projektu na Slovensku, Eadaoin Flynn, príde porozprávať o ich 
aktuálnej kampani. 
Hostia: Eadaoin Flynn 
 
18:30 (SÁLA TERRA) 
ZDRAVIE NA TANIERI 
Ako sa stravujú Slováci, naša mladá generácia? Máme vo svojom jedálničku priestor na zdravú výživu? Vieme, 
čo nám škodí a naopak prospieva? V rámci celosvetovej iniciatívy Food Revolution Day sa pozrieme a naučíme, 
ako sa správne stravovať. 
Hostia: viceprimátorka mesta Bratislava Iveta Plšeková, Aneta Orosiová z OZ Jem iné 
 

VÝSTAVY 
 
YANN ARTHUS BERTRAND – TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A ENERGIE 
V spolupráci  s Francúzskym  inštitútom na Slovensku  sme pre vás pripravili dych berúce  zábery  svetoznámeho 
francúzskeho fotografa, ekológa, režiséra filmu Home, Yanna Arthusa Bertranda. 
 
PREDAJCOVIA 
 
Na  festival  budete môcť  nakúpiť  či  ochutnať  jedinečný  ekosortiment  od  predajcov:  Sušienkovo, Uashmama, 
Curanatura, Konopný dvor, Nosene, Mydláreň, Modrá Púpava, Bezobalu, VčelárstvoDedinský, Too Good (Power 
Coffee) 

 
O
 
BČIANSKE ZDRUŽENIA, NEZISKOVKY, INICIATÍVY 

Počas  festival  sa  predstavia  so  svojimi  projektmi  a  posolstvami  občianske  združenia, neziskovky  a  iniciatívy: 
Broz, OZ Pangea, MVRO, Živica, Sea shepherd, Cyklokoalicia, Food Revolution Day 

 
 

Komentár [k1]: Toto mi 
pripadá ako reklama!!! Ja by 
som to nedávala  


