
 

 

ŠKOLENIE FILMOVÉHO ENVIRO-KONZULTANTA 

 

Obsiahle školenie pre budúcich profesionálnych filmových enviro-konzultantov. 

Aplikácia pravidiel udržateľnej výroby audiovizuálnych diel sa čoskoro stane 

povinnou pre filmový priemysel v celej Európe. Aj umelecké podporné fondy na 

Slovensku (vrátane AVF) sa postupne pripravujú na zavedenie určitých zmien v 

podmienkach čerpania podpory. AVF už v tomto roku ponúka podporu 

aktívneho zapojenia enviro-konzultanta na výrobe audiovizuálneho diela.  

Na základe tejto skutočnosti je potrebné, okrem iného, aj odborné know-how, ktoré 

čoraz častejšie predstavuje dôležitú doplnkovú kvalifikáciu.  

Preto Kreatívne centrum RTVS Bratislava, pripravuje v spolupráci 

s Audiovizuálnym Fondom (AVF) a Slovenskou filmovou agentúrou (SFA) 

certifikované päťdňové školenie v priestoroch RTVS, Mlynská dolina v dňoch od 

3/10 – 7/10/2000. Školenie je organizované v rámci Programu rozvoja talentu - 1.1 

Otvorený inovačný ateliér. 

Účastníci školenia - workshopu dostanú certifikát o jeho absolvovaní a budú 

zaradení do databázy SFA. Podmienkou získania certifikátu je absolvovanie celého 

workshopu a odovzdanie výstupu vo forme environmentálneho plánu na pridelený 

fiktívny filmový projekt. 

 
Lektorky 
Zuzana Bieliková – Zuzana po absolvovaní pražskej FAMU pracovala na rôznych 
odborných pozíciách vo filmovej produkcii. Od roku 2018 vedie Slovenskú filmovú 
agentúru – organizačnú jednotku Audiovizuálneho fondu, ktorá aktívne prezentuje 
možnosti nakrúcania filmov na Slovensku, mapuje a sprostredkúva aktivity filmových 
profesionálov, kontinuálne sa venuje práci s domácimi aj zahraničnými 
producentami, ktorí chcú nakrúcať na Slovensku a podporuje ekologizáciu filmového 
priemyslu . 
 
 
Diana Rennerová – Po rokoch environmentálneho aktivizmu a aktívneho bojovania 
za práva prírody sa Diana ocitla vo veľmi špecifickej práci v rámci ochrany životného 
prostredia a udržateľnosti televíznej výroby. Pri tejto práci sa jej spojili dva svety. 
Rada zabáva ľudí a robí niečo, čo má zmysel aj pre našu budúcnosť. Pre udržateľnú 
výrobu má čerstvý zápal, ktorý rada prinesie aj do tohto workshopu. 
 



 

Cieľová skupina 
+18 rokov. 
 
Vstupné predpoklady 
Tento workshop je vhodný pre študentov, filmových profesionálov ale aj pre úplných 
začiatočníkov, ktorí majú vzdelanie s environmentálnym zameraním a majú záujem 
pracovať v audiovizuálnom priemysle. 
Podmienkou je zaslanie profesijného životopisu a motivačného listu. 
 
 
 
 
Stručný obsah programu 
 
DEŇ 1: Úvod do problematiky, pochopenie dopadov audiovizuálnej produkcie 
na životné prostredie: 
 

- Všeobecná problematika klimatickej zmeny 

- Kde sa tvorí najviac uhlíkovej stopy pri výrobe? 

- Aký vplyv môže mať AV priemysel na budúcnosť klímy a životného prostredia 

- Legislatívne rámce v EÚ a na Slovensku 

-  
DEŇ 2: Nastavenie udržateľných postupov pre udržateľné nakrúcanie 

- Scenár, pred produkcia a komunikácia, 

- Planet Placement (ako dať otázku klímy na obraz, rekvizity, príbehy, postavy) 

- Odpad , triedenie, monitorovanie 

- Overené eko certifikáty 

- Najjednoduchšie zmeny vs. najkomplikovanejšie zmeny 

- Najväčšie výzvy a komunikácia 
 
DEŇ 3: Kalkulačky: Ako používať uhlíkové kalkulačky na výpočet uhlíkovej 
stopy AV produkcie? 

- Príklady z praxe, príklady zo zahraničia  
 
DEŇ 4: Environmentálny konzultant – prax 

- Dodávatelia udržateľných služieb a technológií na Slovensku 

- Zhrnutie workshopu 
 
DEŇ 5: Aplikácia vedomostí na fiktívnom projekte krátky film al. epizóda seriálu 

- Prezentácia výstupov 
 
DEŇ 6: (dobrovoľne) Aplikácia poznatkov v praxi – účasť na nakrúcaní a overenie 
si svojich vedomostí v praxi 
 
 
Kapacitné obmedzenia 



 

Počet účastníkov na jeden termín je limitovaný na maximálne 25 osôb na jeden 
cyklus. 
 
Dĺžka trvania 
Od 3/10 – 7/10/2022 teoretická časť, praktická časť - termín sa upresní podľa 
dohody. 
 
Spôsob realizácie 
Podujatie bude realizované prezenčnou formou v prednáškovej sále PS2 v RTVS 
Mlynská dolina, Bratislava. 
 
Miesto realizácie 
RTVS, MD, PS2, Bratislava. 
 
Účastnícky poplatok 
0,- EUR 
 
Spôsob predloženia prihlášky 
Elektronicky – vyplnením prihlášky na webe. 
 
Termín predloženia prihlášky 
Termín na predloženie prihlášky formou elektronického formuláru je najneskôr do: 
28/9/2022. 
 
Potvrdenie účasti 
KC Bratislava si vyhradzuje právo výberu účastníkov podľa vstupných predpokladov 
na základe ich životopisu a motivačného listu. 
 
Komunikácia 
S prípadnými otázkami súvisiacimi s touto výzvou sa môžete na nás obrátiť: 

- telefonicky na čísle: 0905 723 812 

- e-mailom na adrese: peter.petruna@rtvs.sk (do predmetu uveďte, prosím: 
Školenie filmového enviro-konzultanta 
 

Ostatné 
-   V prípade skupinového záujmu je možné zrealizovať podujatie v dohodnutom 
samostatnom termíne – kontaktujte: peter.petruna@rtvs.sk. 
-   Účasť na podujatí je podmienená poskytnutím údajov nevyhnutných pre evidenciu 
účastníkov projektu a podpísanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. 
-   Na účasť na podujatí nie je právny nárok. 
-   Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť podujatie v termíne, na ktorý sa neprihlásil 
minimálny počet záujemcov. Minimálny počet záujemcov pre uskutočnenie podujatia: 
10 osôb. 
 
Informácia o pomoci de minimis 
V prípade registrácie prihlášky na podnikateľský subjekt alebo inú právnickú́́́  osobu je 
účasť na podujatí poskytnutím nefinančnej pomoci v zmysle schémy podpory De 
minimis – pre toto podujatie IRELEVANTNÉ (vzhľadom na program, v rámci ktorého 
je podujatie organizované, nie sú podnikateľské́́́  subjekty a ostatné právnické́́́  osoby 
oprávnenou cieľovou skupinou). 



 

 
Dátum zverejnenia výzvy 
5/9/2022 

 


