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1.

ÚVOD

Na základe súčasných poznatkov a skúseností a na základe platných 
dokumentov sme vypracovali súbor praktických tipov a odporúčaní, 
ktoré pomáhajú plánovať a následne realizovať riešenia neutralizu-
júce vplyv audiovizuálnej produkcie na životné prostredie. V nižšie 
uvedenom materiáli sme predstavili osvedčené postupy vo filmovom 
odvetví, ktoré zobrazujú ekologické riešenia realizované filmovými 
štábmi v rôznych krajinách Európy, s osobitným dôrazom na Poľsko 
a Slovensko.  

Tento sprievodca bol pripravený s ohľadom na každého člena filmo-
vého, televízneho alebo reklamného štábu. Je určený pre Je zameraná 
na kľúčové osoby s rozhodovacou právomocou - producentov, režisé-
rov, manažérov divízií, ale aj dodávateľov, postprodukčné spoločnosti 
a všetkých, pre ktorých je životné prostredie dôležité.

Jeho úlohou je napomáhať dosahovaniu individuálnych environmen-
tálnych cieľov a podporovať implementáciu riešení, ktoré eliminujú 
negatívny vplyv audiovizuálnej tvorby na životné prostredie v oblasti 
znižovania emisií CO2 a iných skleníkových plynov, produkcie odpadov 
či spotreby elektrickej energie.

Audiovizuálny sektor nie je voči klíme ľahostajný. Na rozdiel od mno-
hých iných odvetví v Európe emisie CO2 z tohto odvetvia neustále 
rastú, a to aj v dôsledku neustáleho nárastu používania médií, najmä 
prostredníctvom streamovacích platforiem.

Jeden európsky celovečerný film vyprodukuje v priemere 192 ton 
CO2, na neutralizáciu ktorých je potrebný 1 km2 lesa. Vplyv veľkých 
medzinárodných koprodukcií na životné prostredie môže byť ešte 
vyšší - až niekoľko tisíc ton CO2. 

Pre porovnanie, jeden človek vyprodukuje v priemere 7-8 ton CO2 
ročne

Čoraz viac sa prejavujú zmeny v prístupe k vplyvu výroby na životné 
prostredie. Dôvodom je rastúce povedomie producentov a členov fil-
mového štábu, ale aj systémové riešenia, ktoré sa zavádzajú v jednot-
livých krajinách.

Medzi výzvy, ktorým svet čelí, patrí zníženie emisií skleníkových ply-
nov o 55 % do roku 2030 (v porovnaní s rokom 1990) a dosiahnutie 
úplnej environmentálnej neutrality do roku 2050.

Bez rozhodných opatrení a začatia procesu zavádzania zásadných rie-
šení nebude audiovizuálny priemysel schopný držať krok s ekologic-
kými výzvami, čo môže okrem iného znížiť jeho konkurencie schop-
nosť napríklad v oblasti získavania finančných prostriedkov z verejných 
zdrojov alebo spolupráce s digitálnymi platformami.

Okrem toho môže audiovizuálny priemysel ako súčasť zábavného prie-
myslu ovplyvňovať svoje publikum propagáciou myšlienok a postojov 
prostredníctvom obsahu, ktorý vytvára. To mu dáva značné možnosti 
prispievať k pro-environmentálnym aktivitám nielen v procese výroby 
audiovizuálneho diela. Film, seriál, reklama alebo hudobné video môžu 
podporovať environmentálne zodpovedný prístup.

Jednou z odpovedí na rastúce environmentálne problémy je koncepcia 
trvalo udržateľného rozvoja, ktorá sa dostala do verejnej diskusie už 
v minulom storočí. Udržateľný rozvoj je schopnosť uspokojiť potreby 
modernej spoločnosti bez toho, aby sa obmedzili možnosti pre budúce 
generácie. V praxi to znamená, že pri obchodných rozhodnutiach sa 
zohľadňujú sociálne, environmentálne a ekonomické aspekty.
Vyjadrením dôležitosti trvalo udržateľného rozvoja bolo okrem iného 
aj prijatie 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja Organizáciou Spoje-
ných národov v roku 2015. Týkajú sa krajín, ktoré majú implementovať 
konkrétne riešenia prispievajúce k dosiahnutiu týchto cieľov, ako aj 
subjektov, ktoré na individuálnej úrovni môžu podporiť ich implemen-
táciu.
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Zdroj: DELEGOVANÉ NARIADENIE EURÓPSKEJ KOMISIE COM 
(2020) 784 „Európske médiá v digitálnom desaťročí. Akčný plán na 
podporu obnovy a transformácie”.
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V nižš ie  uvedenom diagrame sú znázornené prvky,  ktoré  majú  najväčší  vplyv  na ž i-

votné prostredie  s  pr ih l iadnutím na ich  intenzitu  v  jednot l ivých etapách produkcie .

Emisie CO2

Spotreba energie

Spotreba vody

Generovanie 
odpadu

Doprava  
emisie CO2, hluk, 

 znečistenie splodinami

DEVELOPMENT PREPRODUKCIA PRODUKCIA POSTPRODUKCIA DISTRIBÚCIA

Spotreba papiera

LEGENDA: Trojstupňová farebná škála, kde najsvetlejšia farba = najslabší vplyv, najtmavšia farba = najsilnejší vplyv
Zdroj: vlastné spracovanie
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Ako používať  pr í ručku:
 » Po prvé - nájdite si čas na prečítanie celého obsahu a odporúčaní 

alebo len kapitol, ktoré vás najviac zaujímajú.

 » Začnite čo najskôr realizovať riešenia navrhnuté v tejto príručke. 
Rozsah zmien prispôsobte svojmu projektu a pripravenosti členov 
filmového štábu. Nezabudnite, že aj malá zmena môže mať význam-
ný vplyv na celý projekt. Začnite malými krokmi.

 » Pošlite ho vedúcim oddelení a členom tímu, ktorí vás podporia vo 
vašich rozhodnutiach a krokoch. Nezabudnite, že kompenzácia ne-
gatívnych vplyvov na životné prostredie je tímovým úsilím. Manažér 
výroby môže v priemere znížiť množstvo oxidu uhličitého počas vý-
roby filmu o 15-20% (údaje Albert). Preto robte, čo môžete, využite 
svoj vplyv na konania ostatných, angažujte sa, vzdelávajte a motivujte. 

Sprievodca obsahuje aj praktické nástroje, ako je checklist, ktorý 
možno rýchlo a jednoducho prispôsobiť vášmu projektu, zoznam cer-
tifikátov, ktoré vám umožnia posúdiť, či je výrobok alebo služba sku-
točne šetrná k životnému prostrediu, a súbor kalkulačiek uhlíkovej 
stopy dostupných na európskom trhu na meranie vplyvu výroby na 
životné prostredie v každej etape tvorby (odkazy na jednotlivé kapi-
toly príručky sprievodcu).
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6R
Pravidlo

REFUSE

REDUCE

REUSE

REPAIR

odmietaj

obmedzuj

použi znova

opráv

RECYCLE

ROT

recykluj

kompostuj

2.

PLÁNOVANIE 
A MANAŽMENT
Problematika udržateľnej audiovizuálnej tvorby sa môže zdať trochu 
zdrvujúca. Samotný výrobný proces je zložitý, takže čo možno urobiť, 
aby bola každá fáza tohto obrovského podniku racionálna? V prvom 
rade si osvojte pravidlo, ktoré minimalizuje vaše prípadné starosti – 
pravidlo malých krokov. Tento prístup vám priblíži tému eko výroby. 
Nesnažte sa zmeniť všetko naraz. Jednoduché, zrozumiteľné rozhod-
nutia budú mať väčší účinok.

Kde začať? Pri rozhodovaní o svojej výrobe si vyberte to, čo je šetrné 
pre životné prostredie. Vopred si naplánujte ďalšie kroky, monito-
rujte ich realizáciu a vyvodzujte závery. Dbajte na čas potrebný na 
realizáciu procesu udržateľnej výroby. Prehodnotenie každej etapy 
pri tvorbe filmu vám pomôže racionálnejšie spravovať zdroje. Vďaka 
tomu sa nielenže priblížite k dosiahnutiu klimatickej neutrality, ale 
vaša produkcia bude hospodárnejšia, efektívnejšia a ekonomickejšia.

Nasledujúce časti vás prevedú jednotlivými krokmi udržateľnej tvor-
by. K riešeniam v nich popísaným sa môžete vrátiť kedykoľvek to bu-
dete potrebovať. Najdôležitejšie je, aby vás a váš tím neustále sprevá-
dzalo nadšenie pre prospešné zmeny. Veľa šťastia!

V súlade s touto myšlienkou má zmysel vyberať produkty  
s uzavretým okruhom, negenerovať nové potreby a nákupy. 
Kľúčový je kruhový obeh tovaru. A ak je potrebná likvidácia, 
pamätajte na správnu segregáciu. Pravidlo 6R sa dá prispô-
sobiť akejkoľvek výrobnej oblasti.
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PLÁNOVANIE

IMPLEMENTÁCIA

KONTROLA 

REPORTING

Prík lady č inností :

Stanovte si merateľné, zrozumiteľné a dosiahnuteľné ciele. Prvýkrát 
to môžu byť len vybrané oblasti, napr. úspora energie (nielen na 
scéne, ale počas celého výrobného procesu), riadenie zdrojov, zni-
žovanie množstva odpadu (už žiadny plastový riad na scéne alebo 
50 % zníženie množstva plastov v scénografii) - vďaka tomu bude 
jednoduchšie monitorovanie pokroku. V ideálnom prípade by mali 
byť ciele definované vo forme plánu udržateľnej tvorby. Postupom
času môžete plán rozvíjať a pridávať doň ďalšie oblasti.

 » Zvážte najatie ekokoordinátora čo najskôr (pozri kapitolu EKOKO-
ORDINÁTOR) alebo poverte touto funkciou jedného z členov váš-
ho filmového štábu.

 » Vyberte si nástroje (pozri kapitolu KALKULAČKY UHLÍKOVEJ 
STOPY), aplikácie (napr. OutlookMovie) alebo špecializovanú doku-
mentáciu (šablóny, projektové plány) ktoré uľahčia plánovanie a re-
alizáciu aktivít. Poskytnite tímu informácie o zvolených pracovných 
metódach. Je dôležité, aby celý tím používal rovnaké nástroje.

 » Sledujte svoje environmentálne ciele. Vopred si stanovte prísluš-
né ukazovatele s výrobným oddelením a potom skontrolujte, či 
sú dosiahnuté. 

 » Podávajte správu o výsledkoch opatrení prijatých spolu s kolega-
mi. Prezentujte konkrétne údaje na interné použitie aj pre exter-
né zainteresované strany.

 » Dávajte si pozor na fiktívne aktivity v oblasti životného prostre-
dia - overte si, čo sa skrýva za konkrétnym certifikátom alebo 
ponukou.
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TIP

Určite svoj východiskový bod, t. j. aká by bola uhlíková sto-
pa vášho projektu bez implementácie environmentálnych 
riešení. Zhromažďujte údaje o množstve vody, energie, od-
padu a iných surovín na pláne. Bude to dobrý východiskový 
bod pre budúce produkcie. Vypracujte si vlastný plán udr-
žateľnej výroby alebo použite existujúce kalkulačky uhlíko-
vej stopy. 

P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Tarapaty 2
CELOVEČERNÝ FILM

Tarapaty 2 je celovečerný film pre deti a mládež v réžii Marty 
Karwowskej, v produkcii KOI STUDIO z roku 2020. Producent imple-
mentoval pri tvorbe nasledovné ekologické riešenia:

Navrhol plagáty, ktoré boli od prvého dňa natáčania vyvesené na vi-
diteľných miestach: pod jedálnym lístkom v jedálni, v šatniach a na 
dverách záchodov. Plagáty informovali nielen o ekologických rieše-
niach, ktoré implementoval producent, ale obsahovali aj výzvy na 
zhasínanie svetiel alebo nabádali ľudí, aby na natáčanie prichádzali na 
bicykli, využívali MHD alebo vlastnú dopravu produkcie.

Okrem toho producent nariadil:

 » Maximálne obmedziť tlač a namiesto toho používať elektronické 
verzie dokumentov. Ak bolo potrebné tlačiť, tlačili sa obojstran-
ne, horizontálne, štyri strany na hárok. Tým sa ušetrilo celkovo 
5664 listov papiera.

 » Kúpiť prevšetkých prítomných na filmovom pláne fľaše na opa-
kované použitie so špeciálnym uzáverom, vďaka ktorému sa dali 

pripevniť na opasok alebo batoh. Obstarávacia cena bola 2 700 
PLN (približne 630 EUR). Pre tento účel boli navrhnuté persona-
lizované nálepky s názvom filmu a s miestom na zadanie mena 
majiteľa fľaše. V stravovacom autobuse a pri občerstvení na scé-
ne boli umiestnené veľké nádoby na vodu , ktoré nahradili jed-
notlivé klasické plastové fľaše.

 » S cieľom odstrániť prebytočné plasty sa výrobca po prieskume 
trhu a konzultáciách s cateringovou spoločnosťou rozhodol pre 
drevené príbory a potom presvedčil spoločnosť, aby do stravova-
cieho autobusu nainštalovala umývačku riadu, čo umožnilo pre-
chod na opakovane použiteľný riad a kovové príbory.

 » Odpady boli triedené na dva typy: zmiešaný odpad a odpad 
vhodný na recykláciu. Boli vytvorené dva typy kontajnerov a na 
uľahčenie klasifikácie odpadu boli pripravené obrázkové označe-
nia. vďaka umývačke došlo k zníženiu množstva a druhu odpadu 
len na zmiešaný. Zníženie množstva odpadu bolo dvojnásobné  
a producent vynaložil na likvidáciu odpadu dvakrát menej.

 » Niektoré zo zakúpených kostýmov, kulís alebo rekvizít boli daro-
vané spriateleným kostýmovým návrhárom a rekvizitárom, aby 
ich mohli znovu použiť pri ďalších filmoch, alebo boli venované 
centrám, inštitúciám alebo detským domovom, ktoré prejavili 
záujem.
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Zdroj: materiály od producenta KOI 
STUDIO a výkonného producenta 
HAKA FILMS
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3.

SCENÁR

Východiskovým bodom pri tvorbe každého audiovizuálneho diela je 
scenár, preto sa už pri tejto etape vyplatí pozerať sa na pripravovaný 
projekt z hľadiska potenciálnej klimatickej neutrality. To platí rovnako 
pre otázky realizácie ako aj pre otázky obsahu. Scenárista sa sústredí 
najmä na rozprávanie príbehu, efektívne vedenie zápletky a predsta-
venie postáv. To, ako sa napokon scenár zrealizuje, závisí najmä od 
producenta a režiséra. Spoločná diskusia o téme už vo fáze písania 
môže prispieť k tomu, že jej neskoršia realizácia bude šetrnejšia k ži-
votnému prostrediu.

Prík lady č inností :

 » Spolu so scenáristom a režisérom zvážte, ako napísať udržateľný 
scenár bez toho, aby ste obetovali umeleckú stránku. Zamyslite 
sa nad tým, koľko zdrojov budete potrebovať na vyrozprávanie 
príbehu.

 » Overte si, či sa váš príbeh dá realizovať lokálne. Nezabúdajte, že 
veľa vzdialených miest zvyšuje množstvo potrebných presunov, 
čo výrazne ovplyvňuje uhlíkovú stopu výroby. dá, umiestnite dej 
na jedno miesto a zároveň zabezpečte, aby sa akcia odohrávala 
v pripravených interiéroch a exteriéroch. Vyhnete sa tak stavbe 
nákladných kulís.

 » Počas dokumentárnych ciest dávajte pozor na spôsob, akým ces-
tujete. Viac informácií o tejto téme nájdete v kapitole CESTOVA-
NIE A DOPRAVA a UBYTOVANIE.

 » Vyhnite sa scénam s množstvom špeciálnych efektov (oheň, 
voda, sneh, výbuchy) alebo s veľkým počtom komparzistov. Po-
raďte sa s koordinátorom VFX o tom, ktoré efekty sa dajú reali-
zovať v postprodukcii. 

 » Prácujte na elektronických verziách scenára. Zapisujte poznám-
ky a opravy od režiséra/producenta do elektronických súborov. 
Dbajte aj na správne formátovanie dokumentu.

TIP

Filmy, ktoré sa priamo nezaoberajú otázkami ochrany 
prírody, môžu tiež pozitívne ovplyvniť publikum pro-
stredníctvom Planet Placement. Klimatická katastrofa, 
znečistenie ovzdušia alebo vody a akýkoľvek environ-
mentálny problém môžu byť témou pre tvorbu.

Dávajte príklad ekologického správania a udržateľného 
životného štýlu prostredníctvom ekologického správa-
nia hrdinov, ako je triedenie odpadu, používanie opa-
kovane použiteľných vreciek alebo uzavretie kohútika 
vody pri umývaní zubov. Zároveň sa vyhýbajte scénam, 
v ktorých postavy zaujímajú neekologické postoje. 
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Planet Placement je umiestnenie na obrazovke produktov, 
služieb alebo správania, ktoré zvyšujú povedomie divákov o 
klimatický zmenách. Autentické posolstvá udržateľnosti sa 
objavujú v obsahu audiovizuálneho diela.
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P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Women at War
CELOVEČERNÝ FILM

Vo svojom druhom celovečernom filme Women at War sa Benedikt 
Erlingsson vracia k témam, ktoré naznačil vo svojom debute, najmä  
k otázke klimatickej krízy. Rozpráva príbeh o nezlomnom spojení člo-
veka s prírodou v preňho mimoriadne ťažkom období. 

V rozhovore uverejnenom v časopise EFA_CloseUp v roku 2019 sa 
režisér zmienil o tom, že už má dosť dystopického prístupu k otázkam 
udržateľného rozvoja. Women at War má byť pokusom urobiť radost-
ný filmový hit a hlavná postava je ako mladšia sestra Grety Thunber-
govej.

Tvorcovia filmu dbali aj na to, aby sa pri jeho nakrúcaní správali čo naj-
šetrnejšie k životnému prostrediu a chránili horské oblasti, v ktorých 
sa film natáčal. Snažili sme sa nepoužívať jednorazové plasty a zaviesť 
udržateľné riešenia vo stravovani. Režisér sa spolu s producentkami 
Carine Leblancovou a Marianne Slotovou z francúzskej spoločnosti 
Slot Machine rozhodli v mene filmu podporiť projekt Eden Reforesta-
tion Projects vysadením 10 000 stromov na kritických miestach po 
celom svete, čo je príkladom kompenzácie uhlíkovej stopy produkcie. 

Z
d

ro
j: 

K
O

I S
tu

d
io

Zvyšujeme povedomie!

Plagáty zavesené na
scéne pomáhajú filmárom využiť

všetky možnosti byť EKO.  
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ĎALŠIE PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE: 
[ K L I K N I J ]

Zdroj: rozhovor Wendy Mitchell s BENEDIK-
TOM ERLINGSSONOM: „“FILMS ARE CAR-
BON-FARTING ADVENTURES”, EFA_CloseUp, 
issue 5, 2019r.
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4.

EKOKOORDINÁTOR

Produkcia nebude šetrná k životnému prostrediu bez správneho pro-
cesu riadenia. Preto je veľmi dôležité vymenovať osobu, ktorej úlohou 
bude realizovať predpoklady zelenej tvorby, tzv. ekokoordinátor. Oso-
ba, ktorá odbremení producenta v procese environmentálneho vyvá-
ženia projektu a zároveň zabezpečí správny tok údajov potrebných na 
sledovanie progresu.
 

Ekokoordinátor je špecialista so skúsenosťami v oblasti výroby a má 
kompetencie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Poverený produ-
centom vykonáva úlohy, konzultuje a realizuje environmentálne rie-
šenia. Ak takúto osobu nemožno zamestnať, možno túto úlohu spojiť 
napríklad s funkciou vedúceho výroby alebo koordinátora produkcie. 
V takomto prípade by mala byť oblasť environmentálnych aktívit pod-
robne vymedzená v rozsahu povinností, ako aj v pracovnom čase oso-
by, aby sa predišlo výraznému preťaženiu a strate motivácie.

Ekokoordinátor sa zameriava na realizáciu a riadenie prác v oblasti tr-
valo udržateľného rozvoja od predprodukčnej fázy až po finálne práce 
a reaguje na aktuálne environmentálne výzvy a problémy na pľaci. Je 
dôležité, aby sa podieľal na plánovaní projektu od samého začiatku, 
jasne identifikoval, aký prístup je pre danú výrobu vhodný, mal mož-
nosť navrhovať zmeny a korigovať procesy.

Z
d

ro
j: 
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PRÍPRAVNÁ ETAPA

 » Definovanie s výrobcom pravidiel na celé obdobie produkcie, vrátane vypracova-
nia plánu udržateľnej tvorby a plánu prepravy. Odhadnúť náklady na udržateľnú 
výrobu a zahrnúť ich do rozpočtu projektu. Návrh na zapojenie filmu do vybraného 
procesu ekocertifikácie (najmä v medzinárodných koprodukciách).

 » Vytvorte zoznam kritérií, ktoré majú členovia štábu a herci dodržiavať, a konzultuj-
te tento dokument s producentom.

 » Prediskutujte s výrobným oddelením jednotlivé etapy procesu bilancovania pro-
jektu, stanovte vhodnú metódu sledovania vyprodukovaných emisií uhlíka a doku-
mentáciu používanú pri kontakte s účtovníctvom.

 » Pravidelné stretnutia s manažérmi všetkých divízií s cieľom identifikovať príležitos-
ti pre environmentálne aktivity a implementáciu navrhovaných riešení potrebných 
na dosiahnutie prijatých predpokladov, samostatných pre každú divíziu.

 » Vypracovanie relevantnej dokumentácie a priebežné poskytovanie podkladov 
administrátorovi alebo vedúcemu výroby, ktoré pomôžu pri sledovaní progresu, 
overovaní nákladov na realizované riešenia a následne pri vyúčtovaní nákladov na 
ekologické riešenia z verejných zdrojov.

 » Príprava pracovného priestoru (výrobné kancelárie, scénografické zázemie, rekvi-
zitárne) spôsobom uľahčujúcim vykonávanie proekologických aktivít. Je obzvlášť 
dôležité zamerať sa na zníženie odpadu, úsporu vody a energie.

 » Podporovať nákup miestnych, ekologických výrobkov - pre potreby každej výrob-
nej oblasti. Príprava navrhovaných zoznamov preferovaných dodávateľov.

 » Zabezpečiť opakovane použiteľný riad, dávkovače vody, nádoby na odpad a ich 
vhodné označenie.

 » Určenie miesta a harmonogramu zberu odpadu z jednotlivých miest natáčania spo-
lu s vedúcim výroby. Ak sa natáčanie koná na území mesta, dohodnúť s príslušným 
úradom možnosť zberu odpadu spolupracujúcimi firmami v rámci podpísaných 
zmlúv.

OBDOBIE SNÍMANIA

 » Overenie prijatého zoznamu ekokritérií, identifikácia oblastí vyžadu-
júcich zlepšenie vrátane prípadných úprav predpokladov a dokumen-
tov, kontakt s koordinátormi jednotlivých aktivít a priebežný moni-
toring emisií CO2.

 » Monitorovanie množstva vyprodukovaného odpadu, jeho triedenia  
a procesu zberu. Implementácia potrebných úprav.

 » Nadviazanie kontaktu s miestnymi humanitárnymi organizáciami, 
útulkami. Postupne im odovzdávať zvyšné potraviny z natáčaní alebo 
v tejto súvislosti spolupracujte s cateringovou spoločnosťou.

 » Zorganizovanie zberu nebezpečného odpadu (napr. tonery, batérie, 
kovový šrot, chemikálie), ktorý je potrebné likvidovať oddelene na 
vyhradených miestach, napr. v PSZOK (mieste selektívneho zberu 
komunálneho odpadu) alebo v zbernom dvore.

OBDOBIE POSTPRODUKCIE A ZÁVEREČNÝCH PRÁC

 » Zhromažďovanie údajov do správy, výpočet množstva vyprodukova-
ného CO2, vyplnenie kalkulačky uhlíkovej stopy alebo iného nástroja 
zvoleného na určenie uhlíkovej stopy.

 » Posúdenie plnenia environmentálnych predpokladov a rozpočtu.

 » Dohľad nad likvidáciou scénografie a materiálov, navrhovanie riešení 
na zníženie množstva odpadu v súlade s vopred stanovenými pra-
vidlami. Kontakt s miestnymi organizáciami alebo nadáciami a odo-
vzdanie im zvyšných materiálov.

 » Vyhotovenie správy o udržateľnom rozvoji, s podrobným popisom 
výrobných úspechov z hľadiska ochrany životného prostredia a ob-
lastí na zlepšenie.

Úloh ekokoordinátora  zahŕňajú  okrem iného:

Eko-koordynatorEkokoordinátorEko-koordynatorEkokoordinátor

Zarządzanie energiąEnergetický manažment

Podróże i transportCestovanie a doprava

ZakwaterowanieUbytovanie

CateringStravovanie

LokacjeLokality

Hale zdjęcioweFilmové ateliéry

TechnologiaTechnológia

ScenografiaScénografia

KostiumyKostýmy

Mejkup

PostprodukcjaPostprodukcia

Realizacja zdjęć za granicąNatáčanie v zahraničí

Dystrybucja i marketingDistribúcia a marketing

OffsetingOffseting

Kalkulatory śladu węglowegoKalkulačky uhlíkovej stopy

PodsumowanieZhrnutie

Check listaKontrolné zoznamy (checklisty)

CertyfikatyCertifikáty

Komunikacja i motywacjaKomunikácia a motivácia

Biuro produkcjiKancelária produkcie

Zarządzanie odpadamiOdpadové hospodárstvo

WstępÚvod

Planowanie i zarządzaniePlánovanie a manažment

Scenár



12

5.

KOMUNIKÁCIA  
A MOTIVÁCIA

Správna komunikácia prijatých proenvironmentálnych cieľov pre 
daný projekt je jedným zo základných prvkov úspechu. Pochopenie 
prijatého cieľa zo strany spolupracovníkov a členov filmového štábu, 
najmä pri zavádzaní nového modelu fungovania, bude motiváciou  
k zmenám. Komunikácia by mala prebiehať v dvoch smeroch: interne  
s členmi tímu a hercami a externe s partnermi, investormi, dodávateľ-
mi, subdodávateľmi a nakoniec s verejnosťou.

Prík lady č inností :

 » Vypracujte komunikačný plán, v ktorom zohľadníte: obsah, ktorý 
chcete komunikovať, kto bude cieľovou skupinou, formy, metódy 
a nástroje oslovenia, ktoré sa majú prijať, a frekvenciu, s akou sa 
budú vykonávať.

 » Zorganizujte stretnutie s manažérmi oddelení, na ktorom pred-
stavíte environmentálne ciele výroby, spôsob ich realizácie a mo-
nitorovania účinkov. Pred stretnutím je dobré poskytnúť prísluš-
ným oddelením relevantné informácie, napr. plán optimalizácie 
prepravy osôb a zásobovania, získavania a likvidácie materiálov. 
Snažte sa odpovedať na otázky a vyvracať pochybnosti. Takéto 
stretnutie môže byť tiež dobrou príležitosťou na širšiu prezen-
táciu témy ekologickej tvorby a na zvýšenie motivácie k činnos-
ti. Uveďte pozitívne príklady a vyzvite na ďalšiu diskusiu, ak má 

niekto pochybnosti alebo nechápe, ako realizovať navrhované 
riešenia. 

 » Overte si IT nástroje dostupné na trhu, ktoré pomôžu pri ko-
munikácii medzi členmi tímu, aktérmi a pri ukladaní údajov  
a príslušných dokumentov. Nájdite nástroj, ktorý pomôže pri 
virtuálnej prezentácii práce divízií (makety, popisy prác, ktoré sa 
majú vykonať v daných zariadeniach), aby ste sa mohli rýchlej-
šie rozhodovať a tiež ľahšie plánovať nákupy. Po implementácii 
konkrétnych nástrojov určite osoby zodpovedné za pravidelnú 
aktualizáciu údajov.

 » Vytvorte komunikačný systém v rámci tímu. Informujte všetkých 
členov tímu o prijatých ekologických predpokladoch a pravidlách, 
napr. prostredníctvom e-mailu (e-mail venovaný len tejto téme).

 » Poskytnite znalosti o tom, ako separovať odpad, znižovať spot-
rebu energie, surovín (vrátane napr. papiera, CO2) alebo obeho-
vom hospodárstve.

 » Ak plánujete filmovať v oblastiach, ktoré sú obzvlášť citlivé na 
zásahy človeka, uskutočnite konzultácie s miestnou komunitou.

 » Pozvite hercov a tvorcov, aby informovali kolegov a verejnosť  
o tom, že produkcia sa vykonáva na trvalo udržateľnom základe. 
Sú prirodzenými ambasádormi zelených riešení vo svojich oblas-
tiach.

 » Pamätajte, že každá správa môže byť pochopená rôznymi spô-
sobmi, preto sa uistite, že v tíme čítate rovnaké ciele, úlohy alebo 
riešenie daného problému.

 » Stanovte si priebežné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. Pravidelne 
sumarizujte vykonané aktivity a prezentujte všetkým dosiahnuté 
čiastkové efekty. Úspech motivuje najviac.

 » Odmeňte napríklad tak, že označíte zamestnancov, ktorí v da-
nom týždni alebo mesiaci najlepšie zrealizovali myšlienku zelenej 
výroby.
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Obehové hospodárstvo je ekonomický koncept, v ktorom by výrob-
ky, materiály a suroviny mali zostať v hospodárstve čo najdlhšie a 
vznik odpadu by sa mal čo najviac minimalizovať.
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 » Poskytnite príležitosť na výmenu skúseností a postrehov, ako aj 
rýchlu realizáciu najlepších nápadov. Buďte otvorení rozptýle-
niu pochybností a kompromisným riešeniam. Nie vždy je možné 
nájsť dokonalé riešenie.

 » Informujte o tom, že neakceptujete riešenia greenwashingu,  
a tiež vysvetlite, o aké riešenia ide

Motivácia
Per Espen Stoknes, nórsky psychológ a ekonóm, vo svojej knihe „What 
we think about when we try not to think about global warming: toward 
a new psychology of climate action „ opísal paradox súvisiaci s proenvi-
ronmentálnym správaním: napriek vedeckému konsenzu, že dochádza 
k zmene klímy a jej príčinách, ľudia stále nepodnikajú dostatočné kroky 
na zastavenie tejto zmeny (a niektorí ľudia v ňu stále neveria). 

Dospel k záveru, že komunikácia o klimatických zmenách vo forme 
bežných, každodenných rozhovorov s ostatnými sa považuje za jeden  
z najefektívnejších spôsobov udržania si angažovanosti a podnecova-
nia k úvahám o vlastnom správaní (APS, 2017).

Autori správy „Ziemianie Atakują” (Pozemštania útočia, nakladatel-
stvo Kantar, 2019) tiež zdôraznili, že komunikácia by mala byť pri-
márne organizovaná okolo šírenia vedomostí, vrátane ekonomických 
aspektov pro-environmentálneho správania (napr. možnosti úspor). 
Najdôležitejším záverom dokumentu bolo, že práve poznanie klimatic-
kých zmien zvyšuje pripravenosť na rôzne akcie.

Univerzálne vzdelávanie, ktoré vedie k širokému spoločenskému chá-
paniu problému, môže byť preto skutočnou šancou na obmedzenie 
klimatických zmien.

P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Tarapaty 2
CELOVEČERNÝ FILM

Tarapaty 2 je celovečerný film pre deti a mládež v réžii Marty 
Karwowskej, ktorý vznikol v produkcii KOI STUDIO v roku 2020. 

Komunikácia a motivačné aktivity - niekoľko dní pred natáčaním 
poslal producent všetkým e-mail s nasledujúcim obsahom:

„Vážený tím, v záujme ochrany životného prostredia 
zavádzame na scéne ekologické riešenia:
1) v cateringu:

 • nenájdete tu plastové fľaše na vodu, ale veľké ná-
doby - v prvý deň natáčania dostane každý člen 
štábu svoju vlastnú fľašu na opakované použitie

 • taniere, poháre a príbory budú vyrobené z biologic-
ky rozložiteľných materiálov: papier, drevo, otruby

2) triedime odpad, k dispozícii budú 2 typy košov. Fa-
rebne označené:

 • červená farba pre surovinový odpad - sklo, papier, 
plasty, kartón

 • čierna na zmiešaný odpad
3) npracovné plány netlačíme, budú zaslané len e-ma-
ilom; ak niekto potrebuje papierovú verziu - dajte mi 
prosím vedieť vopred
4) odporúčame vám jazdiť na pľac spoločne, využívať 
produkčnú dopravu a verejnú dopravu (MHD).

Veľmi sa tešíme na vašu spoluprácu pri zabezpečovaní 
toho, aby bolo naše natáčanie čo najšetrnejšie k život-
nému prostrediu :)
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Greenwashing je neopodstatnené vytváranie dojmu u spotrebiteľov, že spoločnosť 
ponúka ekologicky a environmentálne vyrábané výrobky. Znaky greenwashingu: 
nedostatok dôkazov, nejasné opisy, falošné označovanie, irelevantné informácie, 
neopodstatnené používanie certifikátov.
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6.

KANCELÁRIA 
PRODUKCIE

Produkcia spája všetky časti výroby filmu. Podporuje prijatie 
špecifickej kultúry práce, ktorá je prenosná aj do iných oblas-
tí výroby. Kancelária je aj o dokumentoch a ako vieme, tých je 
pri každom projekte niekoľko, niekedy až desaťtisíc. Preto je 
veľmi dôležité rozhodnúť, ktoré dokumenty sa môžu používať 
len v elektronickej podobe.

Przykłady działań:

 » Ak si chcete prenajať kancelárske priestory, uprednostnite envi-
ronmentálne aspekty priestoru. Snažte sa zabezpečiť, aby bolo 
miesto dostupné verejnou dopravou. Skontrolujte, či sú pred bu-
dovou stojany alebo prístrešky na bicykle. Opýtajte sa správcu 
na energetickú účinnosť budovy a nakladanie s odpadom.

 » Vyberte si svetlé, primerane osvetlené priestory, ktoré znížia po-
užívanie umelého svetla. Zabezpečte, aby osvetlenie v kancelárii 
bolo energeticky účinné.

 » Zorganizujte priestor s recyklačnými nádobami na mieste, ktoré 
je spoločné pre všetkých zamestnancov. V izbách nepoužívajte 
samostatné odpadkové koše.

 » Urobte z elektronickej výmeny dokumentov a korešpondencie 
vašu prioritu. Elektronicky odosielajte a ukladajte zmluvy, fak-
túry, skriptá, odhady nákladov, plány prác a pod. Overte si mož-

nosť použitia kvalifikovaného elektronického podpisu. Nezabud-
nite pravidelne čistiť disk, poštovú schránku. Zozbierané údaje 
spotrebúvajú viac zdrojov a zároveň vypúšťajú viac CO2. Buďte 
opatrní pri odosielaní e-mailov, snažte sa vyhnúť odosielaniu veľ-
kých príloh.

 » Nezabudnite, že práca online má vplyv aj na životné prostredie. 
Vypnite programy a aplikácie spustené na pozadí v počítačoch aj 
smartfónoch. Po skončení práce odpojte zariadenia od zdrojov 
napájania.

 » Tlačte len v prípade potreby. Overte si, či si môžete prenajať tla-
čiareň s ekologickým certifikátom namiesto jej kúpy. Používajte 
ekologické náhrady tonerov, napríklad tie z biomasy. Doprajte 
svojej kancelárii ekologické papierové výrobky. Ak je potrebná 
tlač, vyberte sivý, recyklovaný papier.

 » Správne upravte nastavenia tlače na všetkých počítačoch v kan-
celárii – nastavte obojstrannú a čiernobielu tlač, tlač v normálnej 
kvalite alebo tlač v koncepte ako predvolený režim.

 » Starajte sa o odpadové nádoby tonera, batérie, žiarivky. Po napl-
není ich odneste na príslušné miesto na likvidáciu odpadu.

 » Kancelárske potreby nakupujte vedome s prihliadnutím na ich 
pôvod, etiku a spôsob výroby. Pred výberom dodávateľa sa oplatí 
položiť si otázku: je nákup trvalý a ľahko opraviteľný? Ako je pro-
dukt zabalený a ako bude zlikvidovaný? Má dodávateľ politiku 
trvalo udržateľného rozvoja a majú ponúkané produkty certifi-
káty?

 » Pokiaľ ide o kuchynské zariadenia, oplatí sa mať energeticky 
úsporné a vysokovýkonné zariadenia. Ak používate umývačku 
riadu, zapínajte ju len vtedy, keď je plná. Používajte ekologické 
čistiace prostriedky šetrné k životnému prostrediu (kapsule, te-
kutiny). 
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TIP

Minimalizovaním veľkosti okrajov v dokumente môžete 
vložiť viac textu na menej strán. Ak je to možné, tlačte 
viacstranové dokumenty (zmluvy, scenár) v dvoj- alebo 
štvorstĺpcovom rozložení.

Najekologickejšie písma sú Garamond a Century 
Gothic. Používajú až o 30% menej atramentu ako na-
príklad obľúbené písmo Arial.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Sol
ANIMOVANÝ FILM

Sol je inšpiratívny film o ceste mladého chlapca cez smútok. Snímka, 
ktorú vyrobilo britské štúdio Paper Owl Films, je príkladom animácie, 
ktorá v certifikačnom procese spoločnosti Albert UK získala tri body 
z troch možných. To znamená, že projekt bol vytvorený s ohľadom na 
životné prostredie.

Kľúčovým Kľúčovým environmentálnym opatrením v procese Sol 
bolo identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť. Výrobné oddele-
nie vypočítalo, že 85 % ich uhlíkovej stopy pochádza z kancelárie. Vý-
sledkom bolo, že všetci realizátori dostali Green Memo, v ktorom sú 
uvedené kľúčové „environmentálne ciele úradu“, ktoré mali pomôcť 
pri ich plnení. 

Tieto ciele zahŕňali:

 » Vypínanie svetiel a obmedzenie používania stolových lámp na 
minimum a používanie prirodzeného svetla vždy, keď je to mož-
né.

 » Otvorenie okien namiesto zapnutia ventilátorov alebo klimatizá-
cie počas horúceho počasia.

 » A naopak, zatváranie dverí namiesto zapnutia kúrenia, keď bolo 
chladno.

 » Vypínanie zariadení, svetiel a zatváranie dverí po skončení pra-
covného času.

 » Odstránenie chladičov vody z filmových a postprodukčných štú-
dií.

 » Používanie menšej chladničky v kuchyni a obmedzenie používa-
nia umývačky riadu na jedenkrát denne.

„Práca na projekte Sol trvala rok, pričom stály tím tvorilo približne 40 
ľudí. COVID všetko zmenil a my sme zistili, že práca na diaľku prináša 
výhody pre životné prostredie - menej cestovania, menej dochádza-
nia. Celý projekt sa v podstate realizoval počas lockdownu, a čo je 
dôležité, s veľmi pozitívnym výsledkom,“ spomína producent Gavin 
Halpin.
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ĎALŠIE PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE
[ K L I K N I J ]
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L A N S I N K Ů V  R E B R Í K

7.

ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO

Najekologickejším prístupom k odpadom je fungovať tak, aby odpad 

nevznikol (zero waste) alebo len vo veľmi obmedzenej miere (less was-

te). Implementácia pravidla            je kľúčová. Pokiaľ však existujú ob-

lasti, kde produkujeme odpadky, musíme s nimi správne nakladať. To 

platí pre každú fázu audiovizuálnej tvorby.

Prík lady č inností :

 » Zostavte zoznam fotografických zariadení, na základe ktorého 
navrhnete plán odpadového hospodárstva. Zhodnoťte miestnu 
infraštruktúru - odhadnite náklady, vyhľadajte zberné miesta, 
získajte kontakty na miestne zberne dvory.

 » Dodržiavajte hierarchiu odpadového hospodárstva známu 
ako Lansinkův rebrík, tj. smernicu Európskeho parlamentu  
o odpadoch. Poradie spracovania je nasledovné: prevencia 
vzniku, zníženie, príprava na opätovné použitie, recyklácia, 
iné metódy zhodnocovania, napr. energetické zhodnocovanie,  
a nakoniec skládkovanie.

 » Na stretnutí s manažérmi divízií načrtnite plán nakladania s od-
padom a požiadajte ich, aby svojim kolegom odovzdali príslušné 
inštrukcie, ako separovať a neplýtvať. Používajte čo najviac bio-
logicky rozložiteľných alebo kompostovateľných materiálov.

 » Kontaktujte vybrané zberne odpadu a dohodnite sa na výhod-
ných podmienkach poskytovania služieb (paušálny poplatok 
za kontajnery, odvoz odpadu). Overte si tiež, či sú kancelárie  
a priestory, ktoré si prenajímate, vybavené recyklačnými nádo-
bami a či harmonogram zberu vyhovuje potrebám vašej spoloč-
nosti.

 » Separujte všetok vyprodukovaný odpad a oznámte túto požia-
davku každej divízii. Zabezpečte, aby sa v každom používanom 
priestore - vrátane kancelárie, šatne, rekvizitárne, dielne, miest-
ností - nachádzali aspoň na jednom viditeľnom mieste vhodne 
označené odpadkové koše.
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/851 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smer-
nica 2008/98/ES o odpade

Biologicky rozložiteľné výrobky: rozkladajú sa pomocou húb, baktérií alebo rias. Výrobky sa rozplynú 
v životnom prostredí a nezanechávajú po sebe žiadne škodlivé prvky. Čas, ktorý na to potrebujú, nie 
je jasne stanovený, ale určite je kratší ako pri plastoch. Dôležité: biologicky rozložiteľné výrobky by sa 
mali vyhadzovať do zmesového odpadu!

Kompostovateľné výrobky: rozkladajú sa na vodu, oxid uhličitý a hnojivo bohaté na živiny. 
Celý proces prebieha za kontrolovaných podmienok. Doba kompostovania trvá zvyčajne 60 až 
180 dní. Rozkladnou zložkou je hnojivo, tzv. humus. Dôležité: kompostovateľné výrobky by sa 
mali vyhadzovať do bio odpadu.
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 » Zabezpečte, aby mali odpadkové koše správnu veľkosť, najmä na 
pľaci. Vyberte si recyklované priehľadné tašky. Najlepšie sa vám 
to podarí, ak použijete stojany na odpad. Porozmýšľajte o kúpe/
prenájme takýchto stojanov - určite sa osvedčia opakovane. Sú 
ľahké a zaberajú veľmi málo miesta - ľahko sa prenášajú medzi 
miestami, najmä ak filmovací deň zahŕňa veľa presunov.

 » Nezabudnite, že nebezpečný odpad (batérie, elektroodpad, to-
nery do tlačiarní) a stavebný odpad sa musí likvidovať v súlade  
s predpismi. Zistite, či sa v blízkosti vašej výrobnej základne na-
chádza špecializované zberné miesto.

 » Zvážte odstránenie odpadu z každého miesta. Na mieste natáča-
nia by po tíme nemali ostaŤ žiadne stopy. Osobitná pozornosť by 
sa mala venovať zeleným plochám.

 » Oznámte všetkým členom tímu, že fajčenie je povolené len na 
vyhradených miestach a že uhasené cigaretové ohorky sa majú 
vyhadzovať do zmiešaného odpadu alebo do vyhradených košov.

 » Oznámte všetkým členom tímu, že fajčenie je povolené len na 
vyhradených miestach a že neuhasené cigaretové ohorky by sa 
mali vyhadzovať do všeobecného odpadu alebo do vyhradených 
košov.

 » Monitorujte množstvo vyprodukovaného odpadu, proces triede-
nia a zberu. Porovnajte získané údaje s rozpočtom vyčleneným 
na túto časť produkcie - identifikujte úspory alebo preplatky, vy-
vodzujte závery.

 » Ak neexistujú žiadne právne alebo zmluvné prekážky, darujte 
použitý materiál miestnym humanitárny organizáciám, školám či 
komunitným centrám.

P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Costa Brava, Libanon
CELEVEČERNÝ FILM

Costa Brava, Lebanon, dráma režiséra Mouniho Akliho, inšpirovaná li-
banonskou odpadovou krízou z roku 2014, je príkladom filmu vytvo-
reného so záujmom o životné prostredie a miestnu komunitu. Film sa 
odvoláva na skutočnú krízu odpadov v krajine, a hoci je to samo o sebe 
skvelý príklad planet placementu, za zmienku stojí aj to, že sa pri výro-
be dodržiavali až tri protokoly trvalo udržateľnej tvorby: albert, Beirut 
DC oraz Greener Screen.

Najvýznamnejšie ekologické opatrenia sa týkali odpadového hospo-
dárstva. Znižovanie spotreby sa začalo pri cateringu, kde boli použité 
opakovane použiteľné taniere a poháre a príbory z nehrdzavejúcej oce-
le. Všetok riad bol prenajatý a po použití umytý. Zaujímavé je, že časť 
potravinového odpadu bola použitá na vybudovanie skládky, ktorá na 
kamere nevyzerala dostatočne „špinavá“.

Servítky, toaletný papier a biologicky rozložiteľné vrecká na odpad-
ky boli zakúpené od certifikovaného dodávateľa, všetky výrobky boli 
recyklované. BIO odpad, ktorý vznikol pri natáčaní, bol odovzdaný 
miestnej kuracej farme. Fajčenie bolo povolené len na vyhradených 
miestach, aby tím mohol čo najviac kontrolovať likvidáciu cigareto-
vých ohorkov. 
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8.

ENERGETICKÝ 
MANAŽMENT
Keď sa povie udržateľný rozvoj, prvá myšlienka sa zvyčajne týka 
energie. Táto konotácia je výstižná - práve energetické otázky majú 
najväčší vplyv na klimatickú krízu a predstavujú obrovskú výzvu pre 
moderné spoločnosti. Napriek potrebe zmeny je stále veľa oblastí ho-
spodárstva závislých od fosílnych palív, a to tak z hľadiska energie, 
ako aj výroby materiálov (napr. plastov). Preto je dôležité zohľadniť 
pôvod a spotrebu energie počas audiovizuálnej tvorby. Uplatnite kon-

cept            aj v tejto oblasti.           

Prík lady č inností :

 » Kľúčovým prvkom udržateľného hospodárenia s energiou je jej 
zdroj. V konečnom dôsledku by energia mala byť čistá, tzn. Po-
chádzať z obnoviteľných (OZE) alebo nízko emisných zdrojov. 
V Poľsku sa cesta k energetickej transformácii ešte len začína, 
ale ak je to možné, hľadajte zariadenia, objekty alebo haly pre 
natáčanie, ktoré nevyvolávajú potrebu použitia ďalších spaľo-
vacích zariadení (napr. generátorov) a v konečnom dôsledku 
ponúkajú energiu z OZE.

 » Snažte sa používať energeticky úsporné spotrebiče. To platí pre 
všetky oblasti tvorby, od kancelárskeho vybavenia po staveb-
níctvo a filmovanie. Čím vyššia je kvalita zariadenia, tým viac 
energie a zdrojov sa ušetrí.

 » Nezabudnite zhasínať svetlá a odpojovať zariadenia, ktoré sa 
nepoužívajú. Požiadavku oznámte všetkým členom tímu a prie-
bežne reagujte, ak ju niekto neplní. 

 » Používajte žiarovky LED. Pri kúpe nového osvetlenia si vyberaj-
te výrobky s vymeniteľnými svetelnými zdrojmi namiesto tých, 
ktoré sú zabudované napevno.

 » Pred kúpou akéhokoľvek zariadenia najprv zvážte jeho 
prenájom. Stavte na miestne požičovne, aby ste sa vyhli pre-
prave na dlhé vzdialenosti. Ak dodávateľ neponúka energeticky 
efektívnu technológiu, navrhnite potrebu a vytvorte dopyt po 
nej.

 » Nezabudnite na správnu likvidáciu elektronického odpadu 
spojeného s výrobou energie (napr. batérie, akumulátory) po 
skončení ich životnosti. Nevyhadzujte ich do zmiešaného od-
padu, ale odovzdajte ich do zberného dvora alebo ich dajte do 
nádob na tento účel určených.

 » Zistite, aká je spotreba zdrojov v priestoroch, ktoré využívate  
a ak je to možné, stanovte si cieľ na ich zníženie. Čím presnejšie 
poznáte svoju skutočnú spotrebu, tým ľahšie bude sledovať 
váš pokrok a aplikovať zmeny. Pozor aj na používanie úžitkovej 
vody (najmä teplej vody). Stavte na zariadenia, ktoré vám uľa-
hčia ju šetriť.

 

 » Zabezpečte, aby technický personál a osvetlovači používali do-
bíjateľné batérie namiesto jednorazových.

 » Vyhnite sa používaniu dieselových generátorov s vysokými 
emisiami. Vyberte si dodávateľa služieb, ktorý disponuje zaria-
dením so zníženou emisiou škodlivých výfukových plynov, teda 
takým, ktoré spĺňa emisnú normu EÚ EURO 6. Technické mož-
nosti generátorov sa oplatí priebežne overovať - v súčasnosti 
prebieha veľký vývoj, aby zariadenia mohli pracovať na vodík, 
rastlinný olej alebo biopalivá. 

 » Nezabúdajte, že všetky online aktivity tiež spotrebúvajú zdro-
je a vytvárajú škodlivé emisie. Minimalizujte pasívnu spotrebu 
energie pripojením iba nevyhnutných zariadení k sieti a vyp-
nutím aplikácií, ktoré sa nepoužívajú. Pokúste sa tiež znížiť 
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Viac informácií o odporúčaniach na zmenu 
energetického mixu v Poľsku nájdete napr. 

v publikáciách Instratu: 
https://instrat.pl/publikacje/ 
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zaťaženie serverov odstránením nepotrebného obsahu z online 
a cloudových služieb.

 » Pred začatím natáčania sa poraďte s pracovníkmi osvetľova-
cieho oddelenia a s obsluhou elektrocentrály o ekologických 
zásadách, ktoré platia na pľaci vašej produkcie. Venujte chvíľu 
analýze riešení, ktoré používajú, a porozmýšľajte, čo by sa dalo 
urobiť lepšie, aby sa obmedzila spotreba energie. Na to, aby sa 
zmeny prejavili, stačí len niekoľko nápadov.

P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Notruf Hafenkante
TELEVÍZNY SERIÁL

Producenti seriálu Notruf Hafenkante si dali za cieľ neustále zlepšo-
vať výrobný proces seriálu na ceste k udržateľnosti. Už v roku 2015 
získala snímka nakrútená v Hamburgu od miestnej filmovej komisie 
certifikát Green Shooting Card. Odvtedy tvorcovia neustále pre-
hodnocujú svoje pracovné postupy s cieľom dosiahnuť ešte väčší 
prínos pre životné prostredie. S cieľom postupne meniť návyky štá-
bu sa denne rozdáva zelená výrobná karta, ktorá obsahuje ekolo-
gické kritériá na nasledujúci pracovný deň. Dokumenty sa posielajú 
elektronicky pomocou počítačov napájaných energiou z obnovi-
teľných zdrojov.

Spotreba energie na scéne sa výrazne znížila vďaka použitiu energe-
ticky úsporných osvetľovacích zariadení, batérií a pevných pripojení 
na pľaci. Namiesto tradičných dieselových generátorov na exte-
riérové zábery sa výrobcovia Notruf Hafenkante ako jedni z prvých 
v Európe rozhodli pre použitie hybridných generátorov, ktoré za-
ručujú stabilnú prevádzku bez emisií a hluku.
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[ K L I K N I J ]
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9.

CESTOVANIE 
A DOPRAVA

Cestovanie a doprava sú oblasti, ktoré majú významný vplyv na na 
emisie oxidu uhličitého vznikajúce pri výrobe. Počas natáčania aj po-
čas zvyšku produkcie by sa mal spôsob a množstvo ciest plánovať  
s ohľadom na prostredie. Kritický pohľad na existujúce dopravné ná-
vyky vám umožní posúdiť, kde sú možné zmeny a akých chýb sa mož-
no vyvarovať. Dôkladným logistickým zabezpečením prepravy možno 
výrazne znížiť emisie, ktoré majú veľký vplyv na znečistenie ovzdušia.

Plán udržateľnej dopravy - vzťahuje sa na vozidlá kamerovej techni-
ky prítomné na natáčaní, vozidlá používané na prepravu osôb, napr.  
z natáčania do ubytovania a späť, a súkromné vozidlá. Plán by sa mal 
vypracovať čo najskôr v priebehu výroby, najneskôr však pred natá-
čaním. Dokument by mal obsahovať tieto informácie:

 » počet a typ používaných vozidiel;
 » odhadovaný počet jázd každého vozidla, rozdelený na jednotlivé 

jazdy;
 » odhadovaný počet osôb v každom vozidle, rozdelený na jednot-

livé jazdy. Pri natáčaní by sa mali zohľadniť obsiahnuté v Pláne  
a mali by sa aktualizovať v prípade nových požiadaviek a zároveň 
by sa mali zaznamenávať údaje pre každú cestu.

Východiskovým pravidlom by malo byť používanie čo najmenšieho 
počtu vozidiel. Na tento účel je najlepšie analyzovať všetky kritériá 
pre dopravu (veľkosť posádky, vzdialenosti medzi lokalitami a zá-
kladňou, dostupnosť cyklotrás a náklady na prenájom vybavenia, 

náklady na verejnú dopravu, poveternostné podmienky) a potom 
vybrať najvhodnejší dopravný prostriedok s prihliadnutím na prijaté 
predpoklady natáčania.

Prík lady č inností :

 » Doprava je v súčasnosti odvetvím hospodárstva s najvyššou 
dynamikou rastu uhlíkovej stopy. Nezabudnite analyzovať 
svoje cesty a vybrať si čo najekologickejšie vozidlá. Neza-
búdajte, že škodlivosť dopravy závisí od druhu paliva, jeho 
množstva spotrebovaného na kilometer a dĺžky trasy. Sledujte 
projekty, ktoré hodnotia spôsoby dopravy z hľadiska uhlíkovej 
stopy, ktorú vytvárajú. Takéto údaje nájdete

 » Vypracujte plán udržateľnej dopravy s cieľmi, ktoré chcete do-
siahnuť, a oznámte usmernenia všetkým vedúcim divízií. Po-
žiadajte o spätnú väzbu, aby ste tento plán mohli prispôsobiť 
skutočným možnostiam. 

 » Ak je v plánu natáčanie na výjazdoch, snažte sa zamestnať čo 
najviac miestnych špecialistov, aby ste znížili potrebu cestova-
nia štábu medzi lokalitami.

 » Ak natáčate v tej istej lokalite dlhšie ako jeden deň, nechajte 
vybavenie a technické vozidlá na mieste cez noc.Často lacnej-
ším riešením, ktoré zároveň znižuje emisie, je prenájom bez-
pečnostnej služby.

 » Pokúste sa organizovať tímovú dopravu spoločne. Ak je pou-
žívanie áut nevyhnutné, požiadajte zamestnancov o spoločné 
jazdy (napr. carsharing, carpooling).
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H. Ritchie, Ktorá forma dopravy má 
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 » Snažte sa, aby natáčací haly boli čo najbližšie k ubytovacej zá-
kladni.

 » Pri natáčaní vo väčších mestách nabádajte štáb k spoločným 
jazdám a používaniu verejnej dopravy: autobusov, električiek, 
bicyklov.

 » Keď stojíte, vypnite motor. Pri zastavení vozidla s naštartova-
ným motorom hrozí pokuta. Poľský zákon o cestnej premávke 
tiež zakazuje používanie vozidla spôsobom, ktorý spôsobuje 
nadmerné emisie výfukových plynov. Ide tiež o mimoriadne 
neekologickú aktivitu.

 » Vyberte si vozidlá (osobné alebo taxislužby) so zníženými emi-
siami oxidu uhličitého a nízkymi emisiami sadzí a oxidov dusí-
ka. Patria sem elektromobily (využívajúce elektrinu z obnovi-
teľných zdrojov, ak je to možné) a vozidlá na stlačený zemný 
plyn - CNG (využívajúce bio-CNG, ak je to možné, napríklad 
biometán).

Aktiv i ty  počas
pandémie Covid:

Ak pandemické obmedzenia neumožňujú bezpečné cesto-
vanie viacerých cestujúcich spoločnými autami, snažte sa 
využiť najefektívnejšie a najčistejšie prostriedky individu-
álnej dopravy: bicykel, kompaktné elektrické alebo plynové 
autá.

P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

1917
CELOVEČERNÝ FILM

1917 režiséra Sama Mendesa je prvým vysokorozpočtovým celove-
černým filmom v Spojenom kráľovstve, ktorý získal certifikát Alber-
ta. Realizácia projektu takéhoto rozsahu je sama o sebe obrovskou 
výzvou, o to pôsobivejšie je, že sa uskutočnila s ohľadom na životné 
prostredie. Aby sa zabezpečilo, že sa počas výroby vykonajú všetky 
možné opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy, ekokoordinátori moni-
torovali tím počas celého projektu.

V prípade medzinárodných megaprodukcií je letecká doprava často 
jedným z najväčších environmentálnych problémov. Producenti fil-
mu 1917 sa rozhodli, že väčšina štábu a hercov bude mať bydlisko  
v Spojenom kráľovstve, preto sa lety obmedzili na minimum. Vyhý-
bali sa akejkoľvek zbytočnej leteckej doprave a namiesto nej sa vy-
užívali vlaky. Ďalším spôsobom zníženia spotreby paliva bolo použí-
vanie vozidiel s elektrickými motormi (poháňanými čistou energiou) 
namiesto ich benzínových alebo naftových ekvivalentov.
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10.

UBYTOVANIE

Nakrúcanie si často vyžaduje cestovanie mimo miesta bydliska fil-
mového štábu. V takýchto prípadoch je najlepšie, ak sa vybraný hotel 
alebo penzión nachádza čo najbližšie ku kľúčovým lokalitám a jeho 
štandard umožní štábu načerpať sily pred ďalšími dňami natáčania. Čo 
je dôležité, čoraz viac hotelových zariadení je ekologicky certifikova-
ných, ktoré používateľom poskytujú záruku komfortu pri rešpektova-
ní planéty. Väčšia rozšírenosť certifikácie má priamy vplyv na nižšie 
denné sadzby pri zachovaní vysokej kvality poskytovaných služieb.

Prík lady č inností :

 » Vyberte si objekty, ktoré sa nachádzajú čo najbližšie k hlav-
ným miestam natáčania alebo k produkčnej kancelárii, a ak to 
nie je možné, vyberte si miesto, ktoré vám umožní používať 
bicykle alebo verejnú dopravu.

 » Pri rezervácii ubytovania pre svoj tím si vyberajte zariadenia, 
ktoré sa hlásia k hodnotám šetrným k životnému prostrediu. 
Môžete si to overiť na webovej stránke zariadenia alebo sa 
spýtať jeho zamestnancov na environmentálne certifikáty.

 » Ak zariadenie nebolo certifikované, opýtajte sa zamestnan-
cov, či boli vykonané vybrané environmentálne opatrenia. 
Dohodnite sa s personálom na primeranej frekvencii čistenia 
a výmeny uterákov. Požiadajte o opakovane použiteľný riad  
a príbory.

 » Využite agroturistiku. Ide o zariadenia, v ktorých je ekológia 
nezriedka prioritou. Tieto typy ubytovania často využívajú al-
ternatívne zdroje energie, systémy na zníženie spotreby vody, 
ekologickú kozmetiku a čistiace prostriedky alebo miestnych 
dodávateľov produktov.

 » Opýtajte sa, aké sú možnosti triediť odpadky v izbách.

Aktiv i ty  počas
pandémie Covid:

V prípade pandemických obmedzení by mali členovia štá-
bu dostať samostatné izby. Navrhnite im, aby sa vybavili 
vlastnými uterákmi a toaletnými potrebami, čím sa vyhnú 
intenzívnemu používaniu jednorazových plastových hygie-
nických výrobkov. 

TIP

Kritériá výberu hotelového zariadenia:
 • certifikácia BREEM / LEED
 • energia z obnoviteľných zdrojov
 • bez každodenného upratovania
 • hromadné balenie výrobkov (kozmetika, čistiace 

prostriedky a pod.) 
 • ekologické čistiace prostriedky
 • vegánske a vegetariánske jedlá - miestne produkty 

s certifikátom BIO výroby
 • zníženie množstva odpadu
 • bicykle pre hostí a parkovisko pre bicykle 
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P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Avalanche of Love
CELOVEČERNÝ FILM

Štúdio Bright Sight Pictures sa vďaka účasti producentiek Radky 
Babincovej a Simony Bago Mócikovej na workshopoch v Malage 
a Bratislave stalo ambasádorom projektu European Green Screen, 
ktorého cieľom je, aby bola európska filmová produkcia stále viac 
udržateľnejšia. Poznatky získané počas školenia umožnili sloven-
ským producentom naplánovať výrobu filmu Avalanche of Love (rež. 
Jakub Machala) ekologickejším spôsobom. 

Najdôležitejším rozhodnutím, ktoré výrazne znížilo uhlíkovú stopu 
produkcie, bolo ubytovanie celého štábu v hoteli, ktorý bol zároveň 
hlavným miestom natáčania. Herci a štáb prichádzali na pľac pešo 
a produkcia sa úplne vyhla doprave. Okrem dosiahnutého pozitív-
neho vplyvu na životné prostredie takéto riešenie ušetrilo aj čas  
a značné finančné prostriedky. 
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11.

STRAVOVANIE

Hlavným cieľom pri rozhodovaní o stravovaní je garantovať členom 
tímu zdravú a kvalitnú výživu a zároveň sa starať o planétu. Najvyššie 
emisie CO2 sú spôsobené nevhodnými organizačnými voľbami, ako 
je nákup vody v plastových fľašiach, nízky podiel bezmäsitých jedál 
alebo používanie jednorazového riadu. Tieto voľby sú nákladné z en-
vironmentálneho aj ekonomického hľadiska a treba sa im dôrazne vy-
hýbať.
 

Prík lady č inností :

 » Predtým, ako si objednáte na natáčanie cateringový autobus, 
skontrolujte, či sú v tejto oblasti k dispozícii nejaké zaujímavé 
stravovacie služby. Používaním miestnych produktov a služieb 
bude vaša výroba udržateľnejšia.

 » Pri výbere stravovania sa porozprávajte s poskytovateľom slu-
žieb o výbere živín v pokrmoch, pamätajte na kvalitu a chuť. 
Najlepšie je, ak sú jedlá zložené zo sezónnych produktov. To 
sa priamo premietne do efektivity tímu a zároveň znížite nad-
merné plytvanie jedlom.

 » Vylúčte jednorazový riad. Požiadajte všetkých členov tímu, 
aby priniesli váš pohár alebo fľašu, ktoré budú individuálne 
označené. Ak je potrebné použiť jednorazový riad, vyber-
te si výrobky šetrné k životnému prostrediu (napr. vyrobené  
z otrúb).

 » Nekupujte vodu v plastových fľašiach na natáčanie. Skontro-
lujte kvalitu vody z vodovodu v okolí a zistite, či ju môžete 
priamo piť. Ak áno, poskytnite džbány a naplňte ich vodou  
z vodovodu. Ďalšou možnosťou je objednať si distribútor alebo 
nainštalovať čističku, napríklad v sídle filmového producenta.

 » Pri objednávaní na plán cateringový autobus porozprávajte sa 
s poskytovateľom služieb o výhode vegánskych alebo vegeta-
riánskych možností na jedálnom lístku zloženom z miestnych 
sezónnych surovín. Ako posledný návrh ponechajte mäsové 
alebo rybie jedlo s použitím baltských rýb (treska, sleď). Vý-
hoda rastlinných možností má pozitívny vplyv – dokonca aj 
ľudia, ktorí uprednostňujú mäsovú stravu, majú tendenciu jesť 
zeleninu častejšie, ak majú možnosť.

 » Ak sa vám opakovane zdá, že porcie sú príliš veľké a jedlá nie 
sú úplne zjedené, požiadajte o zníženie množstva jedla na ta-
nieri alebo o podanie menšej porcie.

 » Obráťte sa na miestne humanitárne organizácie alebo inšti-
túcie, ktoré sa zaoberajú poskytovaním jedla pre potrebných, 
kde budete môcť darovať prebytočné potraviny.

 » Ak chcete, aby si váš štáb zabezpečil počas natáčacieho dňa 
vlastnú stravu, vopred si overte, čo mu môžete odporučiť 
(napr. kvalitnú miestnu gastronómiu).

 » Káva je produkt, ktorý je veľmi žiadaný v kancelárii aj na fil-
movej scéne. Kupujte certifikovanú kávu (napr. Fair Trade, Ra-
inforest Alliance) najlepšie vo veľkých, úsporných baleniach. 
Namiesto kravského mlieka siahnite po rastlinných nápojoch. 
Vyberte si kávovary na filtrovanú kávu s kanvicou s funkciou 
termosky. Uvarte si len toľko kávy, koľko skutočne vypijete. 
Nepoužívajte kapsulové kávovary!

CateringStravovanie

Zarządzanie energiąEnergetický manažment

Podróże i transportCestovanie a doprava

ZakwaterowanieUbytovanie

LokacjeLokality

Hale zdjęcioweFilmové ateliéry

TechnologiaTechnológia

ScenografiaScénografia

KostiumyKostýmy

Mejkup

PostprodukcjaPostprodukcia

Realizacja zdjęć za granicąNatáčanie v zahraničí

Dystrybucja i marketingDistribúcia a marketing

OffsetingOffseting

Kalkulatory śladu węglowegoKalkulačky uhlíkovej stopy

PodsumowanieZhrnutie

Check listaKontrolné zoznamy (checklisty)

CertyfikatyCertifikáty

Komunikacja i motywacjaKomunikácia a motivácia

Biuro produkcjiKancelária produkcie

Zarządzanie odpadamiOdpadové hospodárstvo

WstępÚvod

Planowanie i zarządzaniePlánovanie a manažment

Scenár

Eko-koordynatorEkokoordinátor



25

Aktiv i ty  počas
pandémie Covid:

Pandémia neznamená, že sa musí používať jednorazový 
plastový riad. Naopak, bude oveľa bezpečnejšie a zdravšie, 
ak bude každý na scéne vybavený vlastným príborom  

a riadom, na ktorý bude priamo dostávať jedlo. V produk-
cii môžete zabezpečiť, aby sa nádoby, poháre alebo príbory 
umývali denne.

P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Stand up
CELOVEČERNÝ FILM

Stand up z produkcie štúdia Silver Art je pravdepodobne prvým 
slovenským filmom, ktorý bol vyrobený v súlade s princípmi trvalo 
udržateľného rozvoja. Herci a členovia štábu sa spoločne dohodli, 
že budú dodržiavať „desatoro zelených prikázaní“ - zoznam jedno-
duchých ekologických pravidiel, ktoré si najprv sami definovali. Zá-
sady sa týkali rôznych oblastí, napríklad dopravy, triedenia odpadu 
alebo energetického manažmentu. Usmernenia zahŕňali aj stravo-
vanie:

 » Na začiatku natáčania dostal každý člen štábu vlastnú fľašu na 
vodu na opakované použitie. Fľaše sa počas celého natáčania 
plnili vodou z vodovodu, čím sa eliminovalo používanie nápojov  
v plastových obaloch.

 » Stravovali sa prevažne v reštauráciách, čím sa vyhli používaniu 
plastového riadu. V prípade potreby sa používali aj biologicky 
rozložiteľné taniere a príbory.

 » Posádka bola požiadaná, aby si priniesla vlastné poháre a hrnče-
ky na kávu, čím sa znížilo množstvo nerecyklovateľného odpadu. 
Počas celého natáčania bola k dispozícii káva, mlieko a cukor. „T
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12.

LOKALITY

Je dôležité rešpektovať každé miesto a lokalitu , kde sa naátča, najmä 
ak ide o prírodu alebo chránené oblasti. Oplatí sa vynaložiť úsilie a sta-
rať sa o tieto lokality z hľadiska ochrany krajiny,manažmentu zdrojov 
vrátane vody a energie a spolupráce s miestnou komunitou. Dôležité 
je, že rôzne krajiny a často aj mestá majú rôznu politiku v oblasti odpa-
dového hospodárstva, ochrany zelene alebo pamiatok. Je potrebné sa 
s nimi oboznámiť a dôsledne ich zohľadňovať pri produkcií.

Prík lady č inností :

 » Pri location scouting sa snažte použiť fotografie, ktoré sú 
dostupné na webe alebo tie, ktoré má vlastník miesta. Ak sú 
materiály nedostatočné, požiadajte o pomoc miestnu filmovú 
komisiu – takéto subjekty majú často širokú základňu lokalít. 
Môžete zapojiť aj osobu, s ktorou ste sa vzhľadom na daný ob-
jekt kontaktovali – zaplatiť jej za dokumentáciu môže byť eko-
nomickejšie a ekologickejšie, ak môžete cestovať samostatne 
a navštíviť miesto zamýšľanej lokality.

 » Ak je miesto, kde fotografujete alebo ktoré sa chystáte skon-
trolovať, v mestskej oblasti, dostaňte sa tam verejnou dopra-
vou alebo na bicykli.

 » Vytvorte prístup k IT nástroju, ktorý umožní zhromažďovanie 
fotodokumentácie a overenie navrhovaných objektov sub-
jektmi s rozhodovacou právomocou Takýto priestor možno 
využiť na výmenu informácií, napríklad o nevyhnutných úpra-

vách javiska, a umožní vám to plánovať nákupy udržateľným 
spôsobom.

 » Porovnajte environmentálne dôsledky produkcie v prírodných 
lokalitách a v štúdiu. Zohľadnite množstvo vyprodukovaného 
odpadu, spotrebu a zdroj energie, požiadavky na teplo, vodu 
a energiu a podľa možnosti aj celkové emisie skleníkových 
plynov. Možno existujú objekty, ktoré spĺňajú požiadavky 
projektu a zároveň majú aktívnu politiku trvalo udržateľného 
rozvoja.

 » Pokúste sa vybrať miesta, ktoré sú blízko seba a tiež od kempu 
(napr. nie viac ako 10 km). Venujte pozornosť komunikáciám 
k nim. V ideálnom prípade by mala byť v oblasti k dispozícii 
cyklistická infraštruktúra a verejná doprava.

 » Uprednostňujte miesta, ktoré majú vodovodnú inštaláciu. Pri 
jeho nedostatku voľte ekologické suché záchody.

 » Venujte zvláštnu pozornosť tomu, aby ste zabezpečili, že 
každé miesto, v ktorom budete pracovať, je pred začiatkom 
natáčania riadne zabezpečené a po jeho dokončení zostane 
nedotknuté. Ak je niečo poškodené alebo rozbité, okamžite 
to nechajte opraviť. Naplánujte si čas potrebný na obnovenie 
miesta do pôvodného stavu. Dbajte na to v objektoch, kde ste 
aj niekoľko hodín, aj niekoľko dní.

 » Overte si možnosť pripojenia k mestskej sieti. Vaša miestna 
energetická jednotka by vás mala informovať, či je to v blíz-
kosti vašej polohy možné. Vďaka tomuto riešeniu možno od-
búrate potrebu používať elektrocentrálu.

 » Všetky označenia a indikátory by mali byť vyrobené z recyk-
lovateľných materiálov s nízkou životnosťou. Namiesto lami-
nácie použite plastové obaly na dokumenty. Na upevnenie 
používajte iba prírodné šnúrky alebo pásku, úplne sa vyhnite 
sponkám a káblovým zväzkom (najmä na stromoch!). Po opus-
tení miesta odstráňte všetky značky. Ak používate plastové 
pásky na oplotenie, skúste ich použiť viackrát.

 » Nezabudnite na miesta umiestniť kontajnery na triedenie od-
padu. Ďalšie tipy v kapitole: NAKLADANIE S ODPADMI
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Zelené plochy,  chránené:
 » Vyhnite sa natáčaniu v chránených oblastiach, ako sú národné 

parky, krajinné parky, oblasti Natura 2000 v Poľsku alebo chrá-
nené krajinné oblasti na Slovensku. Akýkoľvek iný zásah ako 
prechádzka je hrozbou pre ekosystém a na určených miestach 
sa zavádzajú obmedzenia, pričom čím je oblasť chúlostivejšia 
a vyžaduje si väčšiu ochranu, tým sú obmedzenia prísnejšie.

 » Pri plánovaní výberu lokality alebo natáčania v chránenej ob-
lasti sa obráťte na miestne lesné úrady alebo orgány ochrany 
prírody. Okrem získania potrebných súhlasov sa dohodnite, čo 
môžete urobiť, aby ste minimalizovali vplyv na životné pros-
tredie. Určite trasy, ktoré môžete využiť, a miesta, kam nie je 
možný prístup vozidlom. Spoločne vyberte oblasť, kde sa dá 
zorganizovať camp pre tím. Prediskutujte, z čoho bude pozo-
stávať - koľko vozidiel budete mať, koľko a aké toalety budete 
potrebovať, kde budete skladovať odpad atď.

 » Obmedzte premávku vozidiel a chodcov v blízkosti miesta 
produkcie a ohraničte všetky oblasti s obzvlášť citlivou vege-
táciou alebo voľne žijúcimi živočíchmi. O výskyte chránených 
druhov voľne žijúcich živočíchov v blízkosti oblastí, kde plá-
nujete strieľať, sa vopred poraďte s miestnymi orgánmi alebo 
orgánmi ochrany prírody. 

 » Nízkoemisné autá nielenže znižujú emisie oxidu uhličitého, 
ale aj hlučnosť, čo má veľmi praktické uplatnenie na filmovej 
súprave, no zároveň obmedzuje vplyv na ekosystém najmä  
v období rozmnožovania.

 » Uistite sa, že všetky filmové aktivity sú starostlivo riadené, 
aby ste predišli poškodeniu alebo kontaminácii krajiny. Ne-
zabudnite prispôsobiť nosnosť vozidiel povrchu – príliš ťažké 
autá môžu miesto realizácie nenávratne poškodiť.

 » Pri nočných záberoch sa snažte vyhnúť veľkým osvetľovacím 
jednotkám, ako sú vysokovýkonné výbojky.

 » Dbajte na to, aby sa do pôvodného stavu vrátil terén alebo 
vegetácia, ktorá bola poškodená výrobnou činnosťou. Pred 
opustením priestoru si overte stav a čistotu používaného 

priestoru. Uistite sa, že terén je čistý a odráža predprodukčný 
stav.

TIP

Ako ušetriť energiu v interiéri?
 • Je dôležité udržiavať optimálnu teplotu v miest-

nostiach, , hlavne by sa nemali neprekúriť. Zníže-
ním teploty vykurovania o 1 stupeň môžete ušetriť 
5 – 6 % na účte za energiu!

 • Snažte sa nezakrývať radiátory - ich zakrytie sťažu-
je distribúciu tepla po miestnosti.

 • Znížte tepelné straty najmä v okolí okien, napr. 
spustením žalúzií, roliet alebo závesov po zotmení.

 • Využívajte tepelné zisky, nezakrývajte zasklené 
plochy počas dňa v obdobiach vysokého slnečného 
žiarenia.

 • Snažte sa miestnosti príliš nechladiť. Pri ich opä-
tovnom ohrievaní sa spotrebuje značné množstvo 
tepla, čo má negatívny vplyv aj na samotnú budovu.

 • Miestnosti je dobré pravidelne vetrať. Aby sa mi-
nimalizovali tepelné straty, okná a dvere by sa mali 
otvárať len na krátko. 
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13.

FILMOVÉ
ATELIÉRY

Natáčanie v ateliéroch poskytuje príležitosť na realizáciu tvorby udr-
žateľným spôsobom, pričom sa úspešne využívajú dobré štandardy  
z oblasti kancelárskych priestorov a nakladania s odpadom a ener-
giou. V kontexte filmových ateliérov sú obzvlášť dôležité spotreba 
energie a typ použitého osvetlenia.

Prík lady č inností :

 » Uprednostňujte ateliéry a štúdia, v ktorých sa využívajú as-
poň viaceré proekologické riešenia (energetická efektívnosť, 
recyklácia odpadu, obnoviteľné zdroje energie). Ak uvedené 
zariadenia nie sú k dispozícii, vytvorte po nich dopyt a oznám-
te túto potrebu majiteľom alebo správcom.

 » Stanovte si s majiteľom haly environmentálne predpoklady, 
informujte ho o svojej snahe realizovať výrobu v súlade s trva-
lo udržateľným rozvojom. Požiadajte ich, aby zhasínali svetlá  
a všetky elektrické zariadenia, keď tím opustí zariadenie.

 » Ak sa rozhodnete natáčať vo štúdiu, urobte si predstavu o po-
nuke ubytovacích zariadení v okolí, stavte na zariadenia, ktoré 
sa nachádzajú blízko seba.

 » Overte si, či hala poskytuje stravovacie zariadenia, chladničky 
alebo umývačky riadu. Takéto zariadenia umožnia prípravu je-
dál na mieste bez potreby objednávky.

 » Poskytnite členom tímu informácie o tom, ako sa dostať do 
štúdia verejnou dopravou, mestskými bicyklami. Podporujte 
tento model dochádzania na natáčanie.

 » Ak plánujete v aréne natáčať dlhší čas, zvážte prenájom mikro-
busu na prepravu členov štábu do práce. Nechajte si vypraco-
vať vzorovú trasu pre takúto dopravu na základe ubytovania. 
Nezabudnite, že trasa nemusí zohľadňovať miesto bydliska 
jednotlivých zamestnancov, ale môže vychádzať z bodov, do 
ktorých sa môžu ľahko dostať inakým spôsobom.

 » Zabezpečte správne nakladanie s odpadom. Ak hala nie je 
vybavená nádobami na recykláciu, informujte o tejto potre-
be alebo sami zabezpečte vhodné nádoby. Ďalšie tipy nájdete  
v kapitole: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.

 » Nezabudnite, že niektoré haly majú rozsiahle zásoby kostý-
mov, kulís alebo rekvizít. Zoznámte sa s dostupnou ponukou 
a opýtajte sa na možnosti prispôsobenia jednotlivých produk-
tov. Môžete tiež ponúknuť majiteľovi haly, že mu darujete kos-
týmy alebo kulisy z vašej produkcie. Možno ich využijú budúci 
tvorcovia.

 » Venujte pozornosť tomu, či sú v hale k dispozícii technické za-
riadenia, ktoré môžete používať. Väčšina miest ponúka nepre-
tržitý prístup k profesionálnemu zariadeniu
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Offset (kompenzácia vplyvov emisií CO2) - vzniknuté 
emisie možno neutralizovať znížením emisií skleníkových 
plynov inde vo svete. Robí sa to prostredníctvom kom-
penzačných programov, ktoré „odoberajú” náš negatívny 
príspevok k životnému prostrediu, napríklad podporou 
výsadby stromov alebo rozvoja obnoviteľných zdrojov 
energie.
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TRANSPORT

SPOTREBA
ELEKTRINY

A PLYNU

DIESELOVÉ
AGREGÁTY 51%

34%

15%

14.

TECHNOLÓGIA

Najdôležitejším cieľom je znížiť spotrebu energie na nevyhnutné mini-
mum. Oplatí sa sledovať technologické novinky a testovať ekologické 
inovácie. Prioritou by mal byť aj prenájom zariadenia namiesto kúpy 
nového.

Najväčší podiel na emisiách CO2 má doprava, ktorá sa na nich podieľa 
približne v 51 %, ďalej spotreba elektrickej energie a plynu zo siete 
(približne 34%) a dieselové generátory sú zodpovedné za zvyšných 15 
% (podľa správy Alberta report a Screen New Deal.

OSVETLENIE

Na väčšinu produkcií sa prenajíma celé nákladné auto s osvetľo-
vacou technikou. V posledných rokoch došlo k veľkému pokroku  
v technológii osvetlenia na výrobu filmov a teraz sú k dispozícii 
energeticky úsporné lampy a často aj možnosť využitia energie pria-
mo zo siete.

Prík lady č inností :

 » Naplánujte si natáčanie tak, aby ste čo najlepšie využili denné 
svetlo a snažte sa obmedziť používanie lámp.

 » Prenajmite si energeticky úsporné zariadenie a pokúste sa zís-
kať priame pripojenie k elektrickej sieti, aby ste sa vyhli použí-
vaniu dieselových generátorov. V prípade potreby voľte gene-
rátory, ktoré využívajú palivá z obnoviteľných zdrojov energie 
(najlepšie na 100 %), ako je bionafta alebo solárna energia. 
Zaznamenajte si množstvo spotrebovaného paliva.

 » Zistite si, aká je aktuálna ponuka osvetľovacej techniky. Vybe-
rajte si dodávateľov, ktorí ponúkajú LED svietidlá – nielenže 
spotrebujú menej energie, ale sú aj ľahšie, šikovnejšie a nevy-
žarujú teplo. V maximálnej možnej miere sa vyhýbajte žiarov-
kám či výbojkám.

 » Nezabúdajte vždy vypnúť osvetlenie a generátory, ak je to 
možné.

 » Neničte a opätovne používajte fólie, pásky a iné materiály. 
Použité vyhoďte do vhodnej smetnej nádoby alebo nájdite 
niekoho, kto môže pokrčenú farebnú fóliu použiť opätovane,. 
Dajte im druhý život, zistite na filmových školách, či sa tieto 
materiály študentom nebudú ešte hodiť na realizáciu etúd.

 » Vyberte si dodávateľa, ktorý podniká udržateľným spôsobom. 
Zistite si v požičovni, ako likvidujú staré fotoaparáty, žiarovky 
alebo batérie. Vyberte si poskytovateľov, ktorí majú zmluvy 
s certifikovanými spoločnosťami na likvidáciu spomenutých 
materiálov.

 » Ak potrebujete prenajať generátory, hľadajte zariadenia naj-
novšej generácie - sú najefektívnejšie. Prispôsobte výkon 
týchto zariadení skutočným požiadavkám. 

Zarządzanie energiąEnergetický manažment

Podróże i transportCestovanie a doprava

ZakwaterowanieUbytovanie

CateringStravovanie

LokacjeLokality

Hale zdjęcioweFilmové ateliéry

ScenografiaScénografia

KostiumyKostýmy

Mejkup

PostprodukcjaPostprodukcia

Realizacja zdjęć za granicąNatáčanie v zahraničí

Dystrybucja i marketingDistribúcia a marketing

OffsetingOffseting

Kalkulatory śladu węglowegoKalkulačky uhlíkovej stopy

PodsumowanieZhrnutie

Check listaKontrolné zoznamy (checklisty)

CertyfikatyCertifikáty

Komunikacja i motywacjaKomunikácia a motivácia

Biuro produkcjiKancelária produkcie

Zarządzanie odpadamiOdpadové hospodárstvo

WstępÚvod

Planowanie i zarządzaniePlánovanie a manažment

Scenár

Eko-koordynatorEkokoordinátor



30

P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Buck
TELEVÍZNY SERIÁL

Počas výroby série Buck sa uhlíková stopa spojená so spotrebou 
energie znížila až o 93 %. Väčšina záberov sa uskutočnila v prenaja-
tom dome v Keerbergenu, Flámsko. Na mieste bol nainštalovaný 
dočasný rozvádzač, ktorý posádke umožnil využívať energiu priamo 
zo siete. Toto riešenie má oproti tradičným dieselovým generáto-
rom mnoho výhod: 

 » Je to oveľa lacnejšie, pretože výroba platí len poplatky za pri-
pojenie a spotrebovanú elektrinu;

 » Elektrická rozvodná skriňa znižuje emisie CO2, znečistenie 
ovzdušia a produkuje oveľa menej hluku;

 » Ide o efektívnejšiu voľbu, pretože sa neplytvá elektrinou;

 » Je to priateľský plug-and-play nástroj, pretože nie je potrebné 
dopĺňať palivo do generátora.

Využitím zmiešanej dodávky energie z lokálnej elektrickej sie-
te (1,93 tony CO2 za 11 dní), rozvodnej skrine (0,28 tony CO2 za  
60 dní) a generátora (0,23 tony CO2 za 2 dni) energetická stratégia 
výrobcu a tímu seriálu vyprodukovala celkové emisie len 2,44 tony 
CO2. Na porovnanie, používanie generátora počas celého obdobia 
natáčania by vyprodukovalo 38,1 tony CO2.

NATÁČACIE VYBAVENIE

Starostlivo naplánované natáčanie znamená kratší čas a menej vy-
bavenia. Prevádzkové oddelenie, ktoré zdanlivo nemá žiadny vplyv 
na ekologickosť výroby, môže veľa zmeniť. 

Prík lady č inností :

 » Plánovanie je najdôležitejšou činnosťou, ktorá určuje vplyv 
danej produkcie na životné prostredie. V tejto fáze sa rozhodu-
je o tom, koľko a aké zariadenia bude prevádzkové oddelenie 
používať. Čím väčšie je väčšie, tým väčšia je spotreba energie  
a náklady na dopravu, nielen environmentálne náklady.

 » Nasnímajte iba nevyhnutné zábery. Nerobte to odznova, ak už 
máte záber a ste s ním spokojní.

 » Ak je to možné, pripojte sa k elektrickej sieti a nepoužívajte 
generátor.

 » Vypnite všetky spotrebiče, ktoré nepoužívate. 
 

ZVUK

Prík lady č inností :

 » Investujte do kvalitného zariadenia, ktoré spotrebuje menej 
energie a je efektívnejšie.

 » Chráňte rekordéry a mikrofóny. Udržujte zariadenia v čistote. 
Ak sa natáčanie odohráva v náročných poveternostných pod-
mienkach, náležite chráňte zariadenie pred prachom, pieskom, 
dažďom pomocou puzdier, tesniacich krytov a obalov.

 » Namiesto nenabíjacích batérií používajte tie nabíjacie. Použité 
batérie vždy vyhadzujte do vhodnej smetnej nádoby. Neza-
búdajte, že ich nevyhadzujeme do zmiešaného odpadu - je to 
nebezpečný odpad, obsahuje zlúčeniny veľmi škodlivé pre ži-
votné prostredie a človeka: ortuť, kadmium či olovo.

 » Uistite sa, že hardvér je vypnutý, keď sa nepoužíva.
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15.

SCÉNOGRAFIA

Scénografia je obrovskou oblasťou, v ktorej možno zaviesť zelené 
štandardy. Už vo fáze písania scenára máte vplyv na to, aké lokality 
budete potrebovať. Venujte pozornosť, odkiaľ sa budú získavať časti 
kulís a rekvizít a tiež aké materiály budú použité na stavbu dekorácií. 
Oplatí sa naplánovať aj to, čo sa stane so scénou po filmovaní a ako sa 
bude nakladať s nevyužitým stavebným materiálom.

Prík lady č inností :

 » Porozprávajte sa s režisérom a scénografom o výtvarných  
a realizačných potrebách vášho projektu. Pri výbere miest hľa-
dajte také, ktoré si budú vyžadovať čo najmenej úprav. Uplat-
nite pravidlo

 » Obmedzte nákup nových rekvizít v prospech používania pou-
žitých predmetov, ktoré môžete získať z druhej ruky. Nepouží-
vajte jednorazové rekvizity.

 » Ak kupujete nové predmety, venujte pozornosť tomu, kde  
a z akých materiálov boli vyrobené. či sú kvalitné a ako prebie-
ha ich likvidácia. Snažte sa vyberať lokálnych výrobcov.

 » Ak potrebujete postaviť kulisy, spolupracujte s so stavbyvedú-
cim dekorácií. Ak je to možné, povzbuďte ho, aby pri výrobe 
dekorácií používal ekologické metódy a opakovane použiteľ-
né, recyklované nástroje a/alebo ekologické materiály, ako sú 
farby rozpustné vo vode či ekologické spreje. Vyhnite sa toxic-

kým materiálom na dekorácie budov: MDF, polystyrén, plasty.

 » Pokúste sa zabezpečiť upcycling alebo správnu recykláciu ne-
použitých materiálov, ktoré zostali z dekorácií scény.

 » Uistite sa, že odpad vznikajúci pri stavbe dekorácií je správ-
ne separovaný a že každý člen tímu vie, ako ho triediť. Ak sa 
v nich nájdu toxické látky, odneste ich na príslušné zberné 
miesto. Nevyhadzujte ich do zmiešaného odpadu.

 » Ak sú vo filme rastliny, uistite sa, že ide o živé črepníkové kve-
ty, vyhýbajte sa rezaným alebo umelým kvetom. Postarajte sa 
o ne pri natáčaní a potom im nájdite nový domov.

 » Venujte pozornosť tomu, aké jedlo sa vo filme objavuje. Uka-
zovaním jedál vyrobených z miestnych a sezónnych produktov 
podporujete trvalo udržateľný životný štýl a idete príkladom. 
Uistite sa, že po filmovaní budú jedlé produkty doručené tým, 
ktorí to potrebujú.

 » Nadviažte partnerstvo s miestnymi charitatívnymi organizá-
ciami, ktorým môžete po skončení natáčania darovať potravi-
ny, nábytok, textil, predmety.

TIP

Podporujte iniciatívy scénografov a rekvizitárov, ktorí 
sa združujú s cieľom vytvoriť spoločné sklady, ktoré sa 
dajú využiť v ďalších produkciách. Ukladajte rekvizity 
prehľadne a v čistote, aby sa dalo ľahko nájsť potrebné 
položky.
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P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Ćmy (Moli)
CELOVEČERNÝ FILM

Ćmy je spojení muzikálu, dokumentárneho a hraného filmu režiséra 
Piotra Stasika. Rozpráva príbeh o skupine tínedžerov, ktorí utečú 
z hráčskeho tábora po tom, čo im pedagógovia prerušili prístup na 
internet. Zdržiavajú sa na opustených miestach, kde spolu nepreho-
voria ani slovo. Nájdu ich vyčerpaných po mnohých dňoch hľadania. 
Stres po odstrihnutí od hier vyvoláva skupinovú hystériu spočíva-
júcu v kolektívnom opakovaní zložitých činností bez možnosti ich 
zastaviť až do straty síl.

Veľká časť produkcie, za ktorú bol zodpovedný Paweł Kosuń, mu-
sela byť pre jej postapokalyptický charakter urobená buď na opus-
tených priestorách alebo v kompletne postavených kulisách imitu-
júcich „opustený svet“. Vzhľadom na potreby lokality padla voľba 
miesta natáčania na Szydłowiec pri Radome - exteriéry a štúdiá 
Centra audiovizuálnych technológií CeTA vo Vroclave - interiéry.

Natáčanie prebiehalo v nájdených objektoch, ktoré boli vopred sta-
rostlivo vyhľadané, aby boli pripravené na realizáciu bez nutnosti 
scénografických zásahov. 85% rekvizít a kulís pochádzalo z neďa-
lekej skládky a smetiska. Po skončení natáčania boli prvky súpravy 
vrátené. 

90 % kostýmov pochádza z obchodov s použitým tovarom. Zvyšok 
vznikol ako súčasť teambuildingovej aktivity pre mladých hercov.
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Zdroj: materiály výrobcu 
Centrala Distribution.
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16.

KOSTÝMY

Či už nakrúcate historický alebo súčasný film, musíte hercov a kom-

parzistov obliecť. Textilná produkcia využíva veľké množstvo vody na 
výrobu materiálov, pričom znečisťuje životné prostredie toxickými od-
padovými vodami z postprodukcie. Konečný výber kostýmov do veľ-
kej miery závisí od režiséra, producenta, v prípade reklamy od agen-
túry a klienta. Je dôležité spoločne rozhodnúť o najzelenšej možnosti. 
Dbajte najmä na obmedzenie nákupu nového oblečenia a snažte sa 
jeho životnosť čo najviac predĺžiť uvedením do druhého obehu alebo 
zabezpečením vhodných skladovacích podmienok. Uplatnite pravidlo             

Prík lady č inností :

 » Po konzultácii s režisérom a kostýmovým výtvarníkom pres-
ne naplánujte, aké kostýmy budete potrebovať. Zistite, či je 
možné si kostýmy požičať alebo kúpiť v obchode s použitým 
oblečením (secondhand).

 » Ak sa budú kostýmy šiť, zvoľte certifikované látky (OEKO-TEX, 
GOTS) alebo recyklované látky (GRS, RCS).

 » Pri kúpe nového oblečenia si všímajte aj to, z akých materi-
álov bolo vyrobené. Vyberte si kvalitné oblečenie od miest-
nych výrobcov. Pozorne si prečítajte štítky o starostlivosti  
a označenia našité na odeve. Vyhnite sa odevom vyrobeným 
zo syntetických vlákien na báze ropy. Vyhnite sa nákupu no-
vého oblečenia, najmä oblečenia z nekvalitných materiálov  

a oblečenia vyrobeného v neetických a v nevhodných ekolo-
gických podmienkach (napr. oblečenie z obchodných reťaz-
cov).

 » Zabezpečte, aby boli v miestnosti, kde sa pripravujú kostý-
my, a tiež počas výroby na scéne, najmä pri dlhých formách, 
umiestnené odpadkové koše.

 » Starajte sa o svoje kostýmy v každej fáze produkcie; ak môže-
te, opravte ich alebo ich upravte u krajčíra namiesto toho, aby 
ste kupovali nové.

 » Ak je potrebné kostýmy často prevážať, zabezpečte vhodný 
dopravný prostriedok, napr. elektromobil.

 » Pranie a údržba kostýmov: perte pri nízkych teplotách, po-
užívajte energeticky úsporné práčky, certifikované pracie 
prostriedky, nepoužívajte sušičky bielizne, nepoužívajte che-
mické prostriedky ani aviváže. Využite služby certifikovaných 
ekologických práčovní, skontrolujte aj spôsob balenia vypra-
tých vecí.

 » Zabezpečte, aby sa s kostýmami po natáčaní riadne nakladalo: 
odovzdajte ich do skladov, odkiaľ si ich možno požičať na ďal-
šie produkcie. Nezabudnite udržiavať skladové priestory čisté, 
suché a vzdušné a oblečenie zavesené na vešiakoch správne 
roztriedené.

 » Iným spôsobom, ako si poradiť s kostýmami, je darovať ich ľu-
ďom v núdzi. Uistite sa, že ste nadviazali spoluprácu s organi-
záciou alebo inštitúciou, ktorej môžete po skončení natáčania 
darovať čisté a nepoškodené oblečenie.

„T
ar

ap
at

y 
2

”, 
fo

t.
 H

u
b

er
t 

K
o

m
er

sk
i ,

Z
d

ro
j: 

K
O

I S
tu

d
io

KostiumyKostýmy

Zarządzanie energiąEnergetický manažment

Podróże i transportCestovanie a doprava

ZakwaterowanieUbytovanie

CateringStravovanie

LokacjeLokality

Hale zdjęcioweFilmové ateliéry

TechnologiaTechnológia

ScenografiaScénografia

Mejkup

PostprodukcjaPostprodukcia

Realizacja zdjęć za granicąNatáčanie v zahraničí

Dystrybucja i marketingDistribúcia a marketing

OffsetingOffseting

Kalkulatory śladu węglowegoKalkulačky uhlíkovej stopy

PodsumowanieZhrnutie

Check listaKontrolné zoznamy (checklisty)

CertyfikatyCertifikáty

Komunikacja i motywacjaKomunikácia a motivácia

Biuro produkcjiKancelária produkcie

Zarządzanie odpadamiOdpadové hospodárstvo

WstępÚvod

Planowanie i zarządzaniePlánovanie a manažment

Scenár

Eko-koordynatorEkokoordinátor



34

P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Montcalm Abicene
PROJEKT

V januári 2021 bol spustený projekt Circul‘Art 2 pod vedením Film 
Paris Region s podporou Region Île-de-France, Ademe a Ecoprod. 
Jeho cieľom je povzbudiť filmových a audiovizuálnych profesioná-
lov, aby používali environmentálne zodpovedné postupy, najmä 
identifikáciou existujúcich riešení a výrobou dekorácií a kostýmov 
v súlade so zásadami obehového hospodárstva. Kostymérom a scé-
nografom je odporúčané využívať sklady, kde nájdu materiály po-
trebné na ich výrobu.

Montcalm Abicene je 800 m2 priestoru v srdci Paríža na námestí 
Voltaire. Je to miesto, ktoré pojme celý filmový štáb vrátane pro-
dukčného a administratívneho personálu a jeho cieľom je optimali-
zácia filmovej tvorby. Má vyhradené a plne vybavené priestory na 
prípravu scénografie a kostýmov pre filmy a divadelné predstavenia.

Nachádza sa tu aj sklad historických kostýmov. Európske konzerva-
tórium pre kostýmy v spolupráci so školami a umeleckými združenia-
mi prijíma každý rok cca. 150 mladých študentov na stáž na ochranu 
a konzerváciu kostýmov. V rámci svojej kvalifikácie stážisti obnovia 
8 500 kostýmov pod vedením odborníkov z branži. Zreštaurované 
kostýmy budú zaradené do katalógu dostupného online a budú sa 
požičiavať na budúce filmové produkcie a divadelné predstavenia.

V Montcalm Abicene je aj ECOFILM STUDIO, ktorého cieľom je 
uľahčiť tímom výrobu filmu ekologickým spôsobom. Stavbyvedúci 
dekorácií môžu využiť sklad recyklovaných materiálov a vyrobené 
predmety sa vrátia do požičovne. Existujú aj odborné kurzy o ino-
vatívnych spôsoboch výroby dekorácií, ktoré znižujú uhlíkovú stopu 
filmov (dekorácie tvoria až 22% z 1,7 milióna ton emisií CO2 vo fil-
movom priemysle každý).
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17.

MEJKUP

Robenie mejkupu je citlivá oblasť, pretože pri ňom ide o priamy kon-
takt s pokožkou tváre a tela herca a zároveň musí byť odolná, vodo-
odolná, nepriehľadná a správne odrážať svetlo. Bohužiaľ, zloženie 
mnohých kozmetických prípravkov nie je najekologickejšie, preto je 
potrebné vedome vyberať výrobky podľa požiadaviek výroby aj po-
trieb hercov 

Prík lady č inností :

 » Nakupujte miestne, certifikované a na zvieratách netestované 
produkty na mejkup a odstraňovanie make-upu.

 » Na líčenie si radšej vyberajte opakovane použiteľné doplnky  
a produkty ako tie na jedno použitie.

 » Ak je to možné, vyberajte si bio kozmetiku, krémy, tonery, 
mlieka atď. Skontrolujte si, aká prírodná kozmetika sa vyrába 
vo vašej krajine. Niekedy sú to malé výrobne, s ktorými by sa 
dalo spolupracovať.

 » Na odstránenie mejkupu používajte organické alebo recyklo-
vané vatové tampóny a obrúsky.

 » Nakupujte produkty vo veľkých baleniach, najmä sa vyhýbajte 
jednotlivým plastovým škatuľkám a obalom.

 » Udržujte materiály čisté a upratané, aby vydržali dlhšie. Štetce 
a kefky umývajte v obyčajnom mydle, ktoré si dokonale poradí 
s mastnými podkladmi.

 » Prázdne obaly vyhoďte do vhodnej nádoby, aby sa dali recyk-
lovať.

P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Ćmy
CELOVEČERNÝ FILM

Na charakterizáciu a patinovanie kostýmov vo filme Ćmy režisé-
ra Piotra Stasika tvorcovia použili drevené uhlie a blato. Úplne sa 
zaobišli bez nákupu kozmetiky a dosiahli tak zamýšľaný realistický 
efekt.
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18.

POSTPRODUKCIA

Postprodukčný proces filmu je často najdlhšou fázou tvorivého proce-
su. Zahŕňa etapy ako strih, vizuálne efekty (VFX), strih zvuku, korekciu 
farieb a tvorbu desiatok medzinárodných masterov, ktoré kombinujú 
rôzne hotové multimediálne prvky. Environmentálna záťaž spojená so 
všetkými jej etapami sa týka najmä elektrickej energie. Používanie po-
čítačov, prenos údajov, ukladanie údajov v „cloudoch” a na serveroch 
a ich neustále chladenie spotrebúvajú obrovské množstvo energie.

Prík lady č inností :

 » Ak môžete, využívajte energiu z obnoviteľných zdrojov. Over-
te si, či má obrazové a zvukové postprodukčné štúdio uza-
tvorenú energetickú zmluvu s OZE (dodávateľ obnoviteľných 
zdrojov energie ako vodné elektrárne, biomasa, bioplyn, foto-
voltaika, veterné parky) alebo má vlastný zdroj energie, napr. 
fotovoltaické panely.

 » Znížte spotrebu energie vypínaním počítačov v noci, zhasí-
naním svetiel v miestnostiach, kde sa nikto nenachádza. Viac 
informácií nájdete v kapitole ENERGETICKÝ MANAŽMENT

 » Vyhýbajte sa prenosu veľkých súborov. Ak je to možné, pou-
žite existujúce médiá: externé disky, pamäťové karty atď., aby 
ste nemuseli kupovať nové.

 » Uistite sa, že všetky médiá, externé disky a pamäťové karty sú 
riadne označené. Ak ich už nepoužívate, vyčistite obsah, aby 
ste ich mohli použiť pri ďalšom projekte.

 » Zabezpečte, aby kancelária v postprodukčnom štúdiu bola 
organizovaná ekologicky. Viac informácií nájdete v kapitole 
Produkcia.

 » Zabezpečte pravidelné čistenie svojeho „cloudu“ a serverov. 
Odstráňte údaje, ktoré nepotrebujete, aby ste nepreťažili sieť.

P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Cleo
ANIMOVANÝ SERIÁL

Tretiu sezónu seriálu Cleo, ktorý režírovala Ana Sánchez-Gijón, vy-
robila spoločnosť La Casa Animada (Španielsko, Tenerife) vo spolu-
práci s RTVE. Celá animácia bola kompletne navrhnutá a vytvorená 
v štúdiu na Tenerife, ktoré svoje základné ciele pre trvalo udržateľ-
ný rozvoj zameralo na energetickú efektívnosť, mobilitu a racionál-
ne využívanie papierových materiálov a recykláciu v kancelárii. Me-
dzi ďalšie, konkrétnejšie ciele patrilo zlepšovanie udržateľnosti pri 
písaní scenárov alebo využívaní „zelenej“ komunikácie (tzn. interná 
a externá komunikácia o environmentálnych cieľoch a aktivitách vý-
roby vrátane environmentálnej výchovy).

Okrem toho spoločnosť po tvorbe Cleo využívala energeticky 
úsporné zdroje pre svoje počítače a realizovala ďalšie ciele vo svojej 
kancelárii, ako je odpadové hospodárstvo, uzavretý hospodársky 
cyklus atď. Produkcia vznikla v rokoch 2019-2020.
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19.

NATÁČANIE 
V ZAHRANIČÍ
Pracovné normy aj metódy dosahovania trvalo udržateľných cieľov sa 
môžu v jednotlivých krajinách líšiť. Dôvodom sú rôzne úrovne znalostí 
a skúseností, ako aj existujúce platné usmernenia. Získané finančné 
prostriedky často znamenajú realizáciu konkrétnych riešení, ktoré by 
mali priniesť konkrétne výsledky. Vyhlásenia výrobcu zvyčajne spre-
vádza audit na overenie zavedených riešení. Pri výrobe filmu v rámci 
medzinárodnej koprodukcie je preto dobré oboznámiť sa s pracov-
nými normami a usmerneniami krajiny hlavného producenta. Ak ste 
menšinovým koproducentom a väčšinový producent získal finančné 
prostriedky z verejných zdrojov a má v dôsledku toho určité povin-
nosti, určite budete požiadaní, aby ste uplatnili ekologické normy 
vypracované pre tento projekt. Podobná situácia bude aj v prípade 
streamingu alebo televíznej produkcie. Je to platforma, ktorá určí, 
ktoré normy sa vzťahujú na výkonných výrobcov v oblasti ekologickej 
výroby. 

V prípade väčšinovej koprodukcie ste subjektom, ktorý stanovuje cie-
le a normy práce. Nezabudnite však, že koproducenti, ktorí získavajú 
verejné prostriedky, môžu byť tiež povinní uplatňovať ekologické pra-
vidlá vo svojich krajinách. V takom prípade stojí za zváženie, či navrh-
núť jednotné pracovné normy pre všetkých koproducentov už na za-
čiatku cesty - v predprodukčnom období.

Prík lady č inností :

 » Skontrolujte, či sú vo vašej krajine k dispozícii lokálne usmer-
nenia, príručky, predpisy alebo kritériá. Definovať alebo uplat-
ňovať udržateľné ciele predložené hlavným producentom, 
implementovať ich v súlade s predpokladmi a usmerneniami 
platnými v danej krajine.

 » Zvážte zapojenie miestneho ekokoordinátora alebo niekoho, 
kto môže plniť tieto povinnosti.

 » Skontrolujte, aké sú kultúrne rozdiely pri zavádzaní ekolo-
gických riešení. Rešpektujte spôsob práce v danej krajine  
a zároveň buďte dôslední v uplatňovaní stanovených environ-
mentálnych cieľov. Hľadajte konštruktívne riešenia, ako spojiť 
hodnoty krajín, ktoré sa podieľajú na výrobe.

 » Požiadajte o pomoc pri riešení problémov, s ktorými ste sa 
doteraz nestretli, napr. s nedostatkom dostupných technológií 
alebo nástrojov. Možno niektorý z koproducentov má v tej-
to oblasti skúsenosti. To isté platí pre platformy alebo služby 
VOD, ktoré majú dlhoročné medzinárodné skúsenosti a môžu 
ponúknuť najlepšie riešenie pre váš problém v danom čase.

 » Venujte pozornosť spôsobu komunikácie s partnermi, zdie-
ľaniu informácií a typu používanej dokumentácie. Používajte 
rovnaké nástroje, ukazovatele a dokumenty. Bez jednotného 
systému bude ťažké alebo dokonca nemožné sumarizovať ak-
tivity a zostavovať výsledky.

 » Overte si dostupnosť miestnych dodávateľov, uplatnenie eko-
logických certifikátov.

 » Informujte svojich partnerov / koproducentov alebo si takéto 
informácie vyžiadajte - aké infraštruktúrne riešenia v oblasti 
zelenej výroby sú v danej krajine platné (napr. možnosť pitnej 
vody z vodovodu, platný systém odpadového hospodárstva  
a triedenia odpadu, ekodoprava atď.).
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PLATNÉ

CERTIFIKAČNÉ SYSTÉMY:

ALBERT - britský systém

ECOPROD – francúzsky systém

GREEN FILM TOOLS, SWR GREEN INHOUSE - nemecký systém

GREEN FILM RATING SYSTEM - taliansky systém, ktorý zaviedli 
aj iné krajiny v Európe

THE SUSTAINABLE PRODUCTION ALLIANCE (SPA) – konzor-
cium popredných svetových filmových, televíznych a streamova-
cích spoločností: Amazon Studios, Amblin Partners, Disney, Fox 
Corporation, NBCUniversal, Netflix, Participant Media, Sony 
Pictures Entertainment, ViacomCBS, WarnerMedia a Discovery, 
Inc.

TIP

Ak chcete získať finančné prostriedky na projekt z ve-
rejných zdrojov, oplatí sa overiť si ustanovenia predpi-
sov fondu. Niektoré európske filmové fondy uplatňujú 
povinné pravidlá týkajúce sa udržateľnej produkcie. Bez 
predloženia environmentálneho vyhlásenia pre projekt 
nebude možné požiadať o spolufinancovanie. Niektoré 
fondy sa spoliehajú na motivačný systém, ktorý udeľuje 
dodatočné body za udržateľnú produkciu. Nezabudni-
te, že v oboch prípadoch, ak predložíte environmentál-
ne vyhlásenie pre svoj film, budete povinní uplatňovať 
určité ekologické zásady. Okrem toho nezabudnite do 
svojho rozpočtu zahrnúť náklady na environmentálny 
audit, ktorý vykoná špecializovaná spoločnosť. Tieto 
náklady závisia od dĺžky obdobia produkcie.

Tiež sa oplatí skontrolovať, ktoré filmové fondy hodno-
tia ekologické náklady a ešte nemajú zavedené certifi-
kačné systémy.

Viac informácií o certifikačných systémoch a environ-
mentálnych riešeniach, ktoré zaviedli jednotlivé európ-
ske regióny, nájdete na webovej stránke Cine Regio, 
podskupiny Green Regio - Cine Regio, podgrupy Green 
Regio.
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20.

DISTRIBÚCIA 
A MARKETING

Záverečná fáza tvorby je etapa, v ktorej sa celkovo overia environ-
mentálne predpoklady prijaté na začiatku procesu. Počas distribúcie 
a sprievodnej propagácie je vhodné poďakovať všetkým, ktorí sa po-
dieľali na procese vyrovnávania, a zverejniť prijaté environmentálne 
opatrenia. Samozrejme, v tomto procese by sa nemalo zabúdať na 
pokračovanie ekologických návykov. Dôležité je, aby všetko, čo sa ve-
rejnosti oznámi o environmentálnom správaní výroby, bolo založené 
na faktoch.

Prík lady č inností :

 » Zverejnite svoje environmentálne ciele a použité opatrenia. 
Zvážte integráciu udržateľnosti do svojho marketingového 
plánu. Ak je to možné, používajte transparentné údaje, napr. 
údaje o znížení emisií CO2 alebo ušetrených zdrojoch.

 » Prispôsobte ekotémy sociálnym sieťam. Snažte sa osloviť di-
vákov a poslucháčov, ktorí sa zaujímajú najmä o výrobný pro-
ces alebo o ekotémy.

 » Elektronická distribúcia pozvánok, tlačových správ a iných 
propagačných materiálov. Ak ich potrebujete vytlačiť, vyber-
te vhodný typ tlače a papier (pozri časť  KANCELÁRIA PRO-

DUKCIE).

 » Pamätajte na udržateľnosť vo fáze premiéry filmu - od do-
pravy cez stravovanie až po ubytovanie. Zorganizujte tlačové 
projekcie či konferencie ekologickým spôsobom.

 » Porozprávajte sa s distribútorom filmu a opýtajte sa ho, aké 
kroky by mohol podniknúť v procese distribúcie vášho filmu, 
aby bol udržateľnejší. Zvážte prispôsobenie výroby letákov  
a plagátov množstvu, ktoré sa dá reálne použiť, vyhnite sa 
nadprodukcii. Takýto rozhovor bude pre distribútora dôle-
žitým signálom - naznačíte, že ani táto fáza nie je ľahostajná 
k životnému prostrediu, čo môže byť dôvodom na pozitívnu 
zmenu. 

 » Ak ste si všimli, že niekto z hlavných hercov alebo tvorcov fil-
mu sa obzvlášť zaujíma o tému udržateľnej výroby, využite to 
vo fáze marketingu. Pozvite túto osobu k spolupráci, napr. ju 
vyzvite, aby na sociálnych médiách zverejnila, že film, na kto-
rom spolupracovala, bol vyrobený udržateľným spôsobom.

 

 » Prediskutujte s PR tímom, ktoré médiá zapojiť do propagácie 
titulu v kontexte udržateľnej výroby. Pokúste sa nadviazať 
partnerstvá s médiami a inštitúciami, ktoré sa špecializujú na 
ekologické témy. Od roku 2021 pôsobí v Poľsku skupina s ná-
zvom Film dla klimatu, ktorá vykonáva a podporuje aktivity 
v oblasti udržateľnej audiovizuálnej produkcie. Na Slovensku 
zatiaľ komplexne pôsobí Slovak Film Commission. Kontaktujte 
ich a povedzte im o ekologickej výrobe.
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TIP

Pri plánovaní výroby ju rozšírte o zábery na ekolo-
gický aspekt projektu. Pripravte atraktívne materi-
ály o ekologických riešeniach, ktoré ste zaviedli do 
výrobného procesu. Budú skvelé na marketingovú 
komunikáciu. Budú tiež inšpirovať ostatných, aby si 
osvojili proenvironmentálne postoje. Uistite sa, že ti-
tulky filmu obsahujú informácie o udržateľnej metóde 
výroby.

P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Berlinale

Medzinárodný filmový festival v Berlíne potvrdzuje svoj záväzok 
voči Agende 2030, ktorú stanovila Organizácia Spojených národov. 
Aktivity organizátorov sa týkajú mnohých oblastí vrátane otázok 
súvisiacich s ekologickými oslavami, ktoré hostia najväčších sveto-
vých filmárov.

V roku 2019 sú červené koberce položené v priestoroch festivalu 
Berlinale po prvýkrát vyrobené z plne recyklovaných materiálov. 
Priadza použitá na ich výrobu bola vyrobená zo starých rybárskych 
sietí a iného nylonového odpadu a po použití sa môže ďalej recyklo-
vať. Navyše, stravovanie na Berlinale je takmer výlučne vegetarián-
ske, čo výrazne znižuje ekologickú stopu festivalu.
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21.

OFFSETING

Pojem karbonový offset (uhlíková komepnzácia) sa vzťahuje na zní-
ženie alebo odstránenie časti emisií skleníkových plynov prostredníc-
tvom kompenzačných opatrení. Offsetting by sa mal uplatňovať až po 
zavedení všetkých možných environmentálnych opatrení na zníženie 
negatívneho vplyvu výroby na životné prostredie. Kompenzácia sa 
uskutočňuje prostredníctvom rôznych iniciatív, ktoré znižujú emisie 
skleníkových plynov alebo zvyšujú sekvestráciu uhlíka. Prostredníc-
tvom certifikovaných spoločností možno finančný ekvivalent uhlíko-
vej stopy investovať do projektov zameraných na ochranu prírody, 
ľudí a klímy. Môžu zahŕňať: zabezpečenie prístupu k vzdelaniu, zlepše-
nie pracovných príležitostí v komunite, rozvoj obnoviteľných zdrojov 
energie alebo prevenciu odlesňovania 

Prík lady č inností :

 » Predovšetkým sa snažte znížiť emisie skleníkových plynov po-
čas výroby filmu. 

 » Ak môžete, vyberte si nízkoemisné služby a spôsoby dopravy. 
Spotreba energie a doprava patria medzi hlavné príčiny emisií 
CO2 (pozri časti. ENERGETICKÝ MANAŽMENT a CESTOVA-
NIE a DOPRAVA)

 » Od roku 2006 pôsobí v Poľsku Social Carbon Offset (SCO), 
inovatívny model kompenzácie emisií skleníkových plynov pro-
stredníctvom investícií do zelenej energie.

 » Na Slovensku existuje niekoľko organizácií, ktoré pomáhajú 
kompenzovať uhlíkovú stopu výroby:

 • Lesoochranárske zoskupenie

 • My Sme Les - Občianska Iniciatíva

 • Združenie Slatinka 

 • Klimatická koalícia 

P R Í PA D OVÁ  Š T Ú D I A 

Natural Capital Partners

Nemecká spoločnosť Natural Capital Partners ponúka veľa služieb 
súvisiacich s ochranou životného prostredia a znižovaním uhlíko-
vej stopy. Aby bola výroba filmu klimaticky neutrálna, spoločnosť 
Natural Capital Partners spolu s výrobcami zhromažďuje a analyzu-
je údaje o rôznych fázach tvorby a určuje uhlíkovú stopu projektu. 
Potom navrhuje výrobcom kompenzácie prostredníctvom kompen-
začných projektov. Pomáhajú bojovať proti emisiám skleníkových 
plynov (GHG) a zároveň zlepšujú životné podmienky ľudí na celom 
svete. Kompenzácie uhlíka sa považujú za kľúčové pre dosiahnutie 
cieľov stanovených v Parížskej dohode o zmene klímy.

Spoločnosť Natural Capital Partners realizuje viac ako 350 projek-
tov vo viac ako 40 krajinách a na piatich kontinentoch. Vo vyhľa-
dávači na webovej stránke sa dajú projekty filtrovať podľa miesta, 
typu akcie alebo udržateľného účelu. Ekvivalent uhlíkovej stopy 
možno investovať do projektov súvisiacich s obhospodarovaním le-
sov, zlepšovaním životných podmienok a prípravy potravín v rozvo-
jových krajinách, obnoviteľnou energiou alebo čistou vodou.
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22.

KALKULAČKY 
UHLÍKOVEJ
STOPY
Dôležitým procesom je monitorovanie a reportovanie  
o environmentálnych opatreniach pri jatých počas výroby. 
Tento proces pomáha vyhodnocovať konečné účinky,  uk-
ladať konkrétne údaje a používať ich v budúcnosti .

Žiaducim r iešením je používanie kalkulačiek uhl í kovej 
stopy na posúdenie environmentálnej  stopy produkcie a 
určenie hlavných zdrojov emisi í  CO2.  Tieto kalkulačky sa 
bežne používajú na celom svete.  V súčasnosti  neexistuje 
kalkulačka uhl í kovej  stopy pre poľský/slovenský audiovi-
zuálny priemysel .  Nástroje zo zahraničia však možno bez 
akýchkoľ vek obáv používať ,  hoci  je  potrebné zohľadniť 
rozdiely v parametrizáci i  a  kultúrne otázky.  Len v Euró-
pe existuje niekoľ ko rôznych typov kalkulačiek,  ktoré sú 

väčšinou bezplatné.  Sú to okrem iných:

CARBONCLAP 

kalkulačka vytvorená spoločnosťou Ecoprod. Obsahuje 6 kariet, kto-
ré zahŕňajú rôzne údaje, ktoré sa po vyplnení prepočítajú na tony vy-
tvoreného uhlíkového ekvivalentu (tCO2). Nástroj je bezplatný, ale je 
iba vo francúzštine.

E-MISSION 

nástroj vyvinutý Flámskym audiovizuálnym fondom. Kalkulačka je 
zadarmo na stiahnutie a následne sa vypĺňa v Exceli. Dostupné v ho-
landčine, francúzštine a angličtine.

PROMALAGA 

je kalkulačka v španielčine určená najmä pre španielsky hovoriacich 
producentov. Vzor si môžete bezplatne stiahnuť online. Uhlíková sto-
pa sa vypočíta z dvoch hárkov programu Excel: ako prvý dokument 
- Minimálna uhlíková stopa/Huella minima a po ukončení výroby - 
Celková uhlíková stopa/Huella completa.

 

PEAR 

je kalkulačka emisií CO2 v USA, ktorú vyvinula organizácia Green 
Production Guide. Tabuľku si môžete bezplatne stiahnuť z webovej 
stránky organizácie a vyplniť ju v programe Excel. Tento nástroj je 
určený najmä pre veľké produkcie, ktoré vznikajú vo filmových štú-
diách.

ALBERT

ktorá vznikla vďaka BBC, pôvodne vyvinula kalkulačku pre televízne 
seriály. Postupom času bola aktualizovaná pre všetky typy produkcií. 
Tento nástroj je dostupný online a výpočty sa generujú dvakrát, pri 
plánovaní produkcie a po jej dokončení. 

Na implementácii európskeho nástroja - EURECA sa intenzívne 
pracuje. Ide o univerzálnu online kalkulačku, ktorá zmeria uhlíkovú 
stopu výroby pomocou vedeckých konverzných faktorov pre CO2. 
Štandardizovaný proces analýzy uľahčí realizáciu medzinárodných 
ekoprodukcií a zaručí monitorovanie, čo umožní konsolidáciu vý-
sledkov na regionálnej úrovni.

Kalkulačky uhlíkovej stopy

Zarządzanie energiąEnergetický manažment

Podróże i transportCestovanie a doprava

ZakwaterowanieUbytovanie

CateringStravovanie

LokacjeLokality

Hale zdjęcioweFilmové ateliéry

TechnologiaTechnológia

ScenografiaScénografia

KostiumyKostýmy

Mejkup

PostprodukcjaPostprodukcia

Realizacja zdjęć za granicąNatáčanie v zahraničí

Dystrybucja i marketingDistribúcia a marketing

OffsetingOffseting

PodsumowanieZhrnutie

Check listaKontrolné zoznamy (checklisty)

CertyfikatyCertifikáty

Komunikacja i motywacjaKomunikácia a motivácia

Biuro produkcjiKancelária produkcie

Zarządzanie odpadamiOdpadové hospodárstvo

WstępÚvod

Planowanie i zarządzaniePlánovanie a manažment

Scenár

Eko-koordynatorEkokoordinátor



43

23.

ZHRNUTIE

Audiovizuálny priemysel sa dokáže rýchlo prispôsobiť novým pod-
mienkam, ako sú technologické zmeny, alternatívne pracovné mo-
dely alebo v neposlednom rade zmeny, ktoré priniesla pandémia CO-

VID-19. Zavádzanie udržateľných opatrení si určite bude vyžadovať 
pozornosť, čas a odhodlanie. Odmenou za vynaložené úsilie bude lep-
šie riadenie výrobného procesu, zníženie spotreby zdrojov a násled-
ne zvýšenie efektívnosti a zníženie výrobných nákladov. Prvoradým 
účinkom bude predovšetkým starostlivosť o spoločné dobro, ktorým 
je prostredie, v ktorom žijeme každý deň, či už pracujeme v audiovizu-
álnom priemysle alebo nie.

Sme na začiatku cesty, hľadáme riešenia, testujeme nové modely  
a nástroje, ktoré umožňujú analýzu vstupných dát a dát zozbieraných 
v priebehu implementácie, riadenia výrobného procesu, znižovania 
spotreby zdrojov, využívania vhodných materiálov a IT nástrojov na 
zlepšenie komunikácie, motivácie k zmene postojov a napokon moni-
toringu a reportingu.

Nezabúdajme však, že učenie si vyžaduje čas, ktorý by sme si mali 
dopriať. Bez výskumu, odbornej prípravy a analýzy účinnosti realizo-
vaných riešení totiž nebudeme schopní reálne určiť pokrok a vplyv 
našich opatrení na životné prostredie.

Poľský a slovenský filmový priemysel sa čoraz viac otvára medziná-
rodnej koprodukcii a spolupráci s VOD platformami, preto nemôže 
zaostávať. Neschopnosť držať krok so zmenami môže znížiť konku-
rencieschopnosť producentov a filmových štábov, a tým obmedziť ich 
možnosti získať finančné prostriedky, ako aj ďalších investorov alebo 
partnerov.

Tento sprievodca je súborom riešení používaných v rôznych európ-
skych krajinách a príkladov osvedčených postupov na trhu, ktoré boli 
zozbierané s cieľom pomôcť pochopiť, čo je zelená audiovizuálna pro-
dukcia.
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KLIKNITE

24.

KONTROLNÝ ZOZNAM (CHECKLIST)
Navrhované kontrolné zoznamy sú súborom činností a krokov, ktoré môžete vykonať, aby ste svoj projekt previedli udržateľným výrobným procesom. Zahrnuli 
sme kľúčové odporúčania zo sprievodcu a dokumentov používaných v iných európskych krajinách, ako aj návrhy, ktoré sú podľa nás relevantné pre proces pláno-
vania a riadenia produkcie. Uvedomujeme si však, že projekty sa môžu výrazne líšiť, pokiaľ ide o výšku rozpočtu, žáner a rozsah plánovaných aktivít. Preto si ich 
prispôsobujte svojim potrebám.

Jednotlivé check listy v editovateľnej verzii verzii sú k dispozícii tu: https://greenfilmtourism.eu/green/
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25.

CERTIFIKÁTY

Monitoro

VIACPRODUKTOVÉ CERTIFIKÁT Y:
EU Ecolabel si kladie za cieľ propagovať produkty, 
ktoré sú menej škodlivé pre životné prostredie ako iné 
produkty v rovnakej skupine. Je navrhnutý tak, aby 
poskytoval presné, vedecky podložené informácie  
o produktoch. Uchádzať sa o ňu môžu subjekty prak-
ticky z akéhokoľvek odvetvia.

Der Blauer Engel je najstarším environmentálnym 
certifikátom na svete, zameraným najmä na spracova-
nie surovín a výrobu tovarov z hľadiska ich vplyvu na 
životné prostredie. Tento certifikát sa udeľuje v tak-
mer 100 kategóriách produktov.

CER TIFIK ÁT Y PRE SPR ÁV U A RIADENIE:
Systém manažérstva enviromentu ISO 14001:2015 je 

certifikát udeľovaný organizáciám, ktoré dodržiavajú 
medzinárodné štandardy pre znižovanie negatívneho 
vplyvu svojej činnosti na životné prostredie. Certi-
fikát je osvedčenie o kvalite klímy. Môže byť ude-
lený akejkoľvek organizácii bez ohľadu na jej veľkosť  
a odvetvie.

EMAS  je environmentálna certifikácia EÚ. Je určená 
všetkým typom organizácií, ktoré majú záujem  
o zavedenie komplexných riešení v oblasti ochrany 
životného prostredia. Umožňuje spoločnosti vytvoriť 
kultúru udržateľného rozvoja a efektívneho riadenia 
dostupných zdrojov a energie.

Britská norma BS 8901 je medzinárodnou nor-
mou pre udržateľný manažment podujatí. Norma sa 
vzťahuje na klientov, organizátorov a všetkých sub-
dodávateľov služieb podujatí.

 

ISO 20121:2012 je norma, ktorá má organizátorom 
pomôcť plánovať a realizovať podujatia v súlade so 
zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Poskytu-
je základ pre identifikáciu potenciálne negatívnych 
sociálnych, ekonomických a environmentálnych 
vplyvov realizovaných podujatí. 

TIFIK ÁT Y PRE K ANCEL ÁRSK E A DRE VENÉ 
V Ý ROBK Y:

Certifikát FSC je dobrovoľná norma zameraná na 
podporu zodpovedného obhospodarovania lesov. 
Všetky certifikované výrobky boli overené v celom 
dodávateľskom reťazci - od pôvodu až po konečné 
použitie.

PEFC je najväčšou certifikačnou organizáciou pre le-
sníctvo na svete. Hlavná požiadavka sa týka ochrany 
ekologicky významných lesných plôch.
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Nordic Swan je environmentálna značka pre výrob-
ky zo škandinávskych krajín. Pôvod dreva na výrobu 
papiera musí byť zdokumentovaný, vo výrobnom pro-
cese sa nesmú používať škodlivé chemikálie a musí sa 
obmedziť spotreba energie a emisie CO2.

Green Range sa vzťahuje na udržateľné riešenia  
v oblasti papiera. Výrobky pochádzajú z dreva s cer-
tifikátom FSC alebo PEFC, sú vyrobené z recyklo-
vaného papiera alebo bez chlóru (TCF).

CERTIFIKÁCIE  STAVEBNÝCH  
VÝROBKOV:

EKO-ITB - je ekologická značka určená pre staveb-
né výrobky.Certifikát sa udeľuje stavebným výrob-
kom, ktoré sú relatívne menej škodlivé pre životné 
prostredie počas celého životného cyklu výrobku.

CER TIFIK ÁCIA HOTELOV A UBY TOVACÍCH 
Z ARIADENÍ:

ECEAT je sieť ekologických agroturistických fa-
riem, ktorá sa zameriava predovšetkým na kvalitu 
ponúkaných služieb, opatrenia na ochranu životného 
prostredia a rozvoj a podporu zodpovedného cesto-
vného ruchu. V Poľsku je do programu zapojených 
niekoľko desiatok agroturistických fariem.

Certifikát Green Globe sa vzťahuje na medzinárod-
né hotelové reťazce a konferenčné centrá. Miesta 
sú overované na základe viac ako 300 kritérií v ob-
lastiach udržateľnosti, efektívneho hospodárenia  
s prírodnými zdrojmi, opatrení na ochranu životného 
prostredia, podpory miestnej komunity a podpory 
kultúry.

Green Key je medzinárodné hodnotenie udeľované 
hotelom vo viac ako 45 krajinách sveta. Kritériá or-
ganizácie zahŕňajú otázky udržateľného cestovného 
ruchu (v plnom rozsahu).

P OTR AVINOVÁ CER TIFIK ÁCIA :
Eurolist je certifikát udeľovaný Európskou komi-
siou pre ekologické výrobky. Povinne sa umiestňuje 
na všetky ekologické výrobky vyrobené v jednom  
z členských štátov.

Fairtrade je jedným zo systémov certifikácie 
spravodlivého obchodu, ktorý zlepšuje situáciu poľno-
hospodárskych výrobcov v krajinách Latinskej Ame-
riky, Afriky, Ázie a Oceánie. Organizácia sa zasadzuje 
za vyššie výkupné ceny, dôstojné pracovné podmien-
ky a spravodlivé obchodné podmienky.

Rainforest Alliance Certified je environmentálna 

značka, ktorá podporuje potraviny pestované spô-
sobom šetrným k životnému prostrediu. Pri kúpe 
výrobku označeného týmto symbolom si spotrebiteľ 
môže byť istý, že bol vyrobený spôsobom, ktorý ne-
poškodzuje miestny ekosystém, tzn., že počas výrob-
ného procesu neboli zničené lesy, znečistená voda  
a zamestnanci pri jeho výrobe dostali primeranú od-
menu.

UTZ je certifikačný program pre udržateľnú produk-
ciu produktov vrátane kávy, čaju, kakaa a liesko-
vých orieškov. Norma UTZ sa zaoberá udržateľnými 
dodávateľskými reťazcami, ktoré spĺňajú rastúce 
požiadavky a očakávania poľnohospodárov, potra-
vinárskeho priemyslu a spotrebiteľov.
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Chroniona Nazwa Pochodzenia sa môže udeliť 
výrobku, ktorého kvalita alebo vlastnosti sú spojené 
s konkrétnym zemepisným prostredím a prírodný-
mi faktormi. Celý technologický proces, t. j. výroba  
a spracovanie, sa uskutočňuje vo vymedzenej oblasti  
a všetky suroviny pochádzajú z tejto oblastiu.

Chronione Oznaczenie Geograficzne znamená 

názov regiónu, ktorý sa používa na označenie poľno-
hospodárskeho výrobku alebo potraviny. Výrobok má 
špecifickú kvalitu, značku alebo iné vlastnosti, ktoré 
možno pripísať danému zemepisnému pôvodu. 

Gwarantowana Tradycyjna Specjalność ide o výro-
bok, ktorého zloženie, spôsob výroby alebo spraco-
vania zodpovedá tradičnému postupu. Certifikované 
výrobky musia byť v obehu po dobu umožňujúcu ich 
prenos z generácie na generáciu, ktorá by mala byť 
podľa dojednaní min. 30 rokov.

Ekoland je environmentálna značka pre potraviny. 
Farmy, ktoré sa o ňu uchádzajú, musia spĺňať niekoľko 
kritérií, medzi ktoré patrí: využívanie pozemkov spô-
sobom, ktorý zachováva biodiverzitu, nevypaľovanie 
trávy a ochrana pôdy a vody.

Bio-Siegel je najčastejšie používaná značka na 
označovanie biopotravín. Základné zásady pre Bio-
-Siegel: minimálne 95 % surovín pochádza z ekologic-
kého poľnohospodárstva, nepoužívajú sa syntetické 
pesticídy, umelé hnojivá a GMO.

MSC je značka používaná na označenie produktov 
certifikovaných v oblasti rybolovu. Zabezpečuje, 
že ryby pochádzajú z udržateľného rybolovu, ktorý 
spĺňa prísne stanovené environmentálne normy.

ASC je nezávislá organizácia založená v roku 2010 
WWF a IDH s cieľom poskytovať program certifikácie 
a označovania pre odvetvie akvakultúry. Jej poslaním 
je transformovať akvakultúru smerom k environmen-
tálnej udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.

CERTIFIKÁCIA OBALOV:
Biologicky rozložiteľný obal je ekologická značka pre 
obal, ktorý sa pri kompostovaní rozkladá a neuvoľňu-
je škodlivé látky. Environmentálna značka znamená, 
že výrobok možno kompostovať spolu s organickým 
odpadom.

Recyklovateľné obaly, to sú obaly, ktoré sa dajú re-
cyklovať, vyrobené zo zhodnotených surovín. Vo 
vnútri slučky tvorenej šípkami sa nachádza číslo, 
ktoré označuje, aký materiál bol použitý na výrobu 
príslušného obalu.

Zelený bod je jednou z najbežnejších environmen-
tálnych značiek, ktorá informuje spotrebiteľa o tom, 
že za obal už bol zaplatený recyklačný poplatok sme-
rujúci do národnej organizácie na zhodnocovanie 
obalov.

Opätovná použiteľnosť označenie opakovane použi-
teľných obalov. Znamená to, že výrobok sa nestane odpa-
dom a môže sa opätovne použiť na ten istý účel najmenej 
dvakrát.
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ENERGE TICK É CER TIFIK ÁT Y:
ENERGY STAR je symbol energetickej účinnosti, 
ktorého cieľom je chrániť životné prostredie a šetriť 
peniaze prostredníctvom energeticky účinných výrob-
kov a postupov. Tento symbol označuje, že výrobky 
spĺňajú prísne smernice o energetickej účinnosti.

Carbon Reduction Label je certifikát, ktorý zaručuje, 
že pri výrobe konkrétneho výrobku sa venovala oso-
bitná pozornosť zníženiu emisií oxidu uhličitého.

Označenie CE na výrobku je vyhlásením výrobcu, že 
označený výrobok spĺňa požiadavky EÚ týkajúce sa 
bezpečnosti pri používaní, ochrany zdravia a život-
ného prostredia.

Energetický štítok EÚ EÚ. V roku 2021 sa vrátila 
pôvodná stupnica „A až G” pre výrobky. Tento štítok 
poskytol spotrebiteľom jednoduchšie a konzistentné 
informácie, ktoré uľahčujú identifikáciu energeticky 
najúčinnejších výrobkov.

TCO Certified je certifikát udržateľnosti pre IT pro-
dukty. Zahŕňa komplexný systém aktuálnych kritérií, 
nezávislé overovanie a štruktúrovaný systém ne-
ustáleho zlepšovania na dosiahnutie skutočnej  
a udržateľnej zmeny.

CERTIFIKÁT Y KOZMETICKÝCH VÝROBKOV:
Certifikát ECOCERT zahŕňa kozmetiku v dvoch ka-
tegóriách produktov: „ekologická kozmetika“ a „eko-
logická a organická kozmetika“. V oboch prípadoch 
je minimálny podiel prírodných zdrojov a prírodného 
pôvodu 95 %.

Certifikát COSMEBIO vyžaduje, aby 95 % všetkých 
zložiek poľnohospodárskeho pôvodu bolo ekologic-
kých, pričom 10 % celkovej hmotnosti výrobku musí 
byť tiež ekologických. Certifikuje len francúzskych 
výrobcov.

Certifikát SOIL ASSOCIATION sa vzťahuje len na 
ekologickú kozmetiku, ktorá musí obsahovať mi-
nimálne 95 % ekologických surovín. Ďalším typom 
certifikovanej kozmetiky je výrobok z ekologických 
surovín. V tomto prípade je označený logom a slo-
vami: „vyrobené z xx% ekologických zložiek”, pričom 
množstvo týchto zložiek nesmie byť nižšie ako 70 %.

Certifikát BDIH je označenie viditeľné na obale výrobku 
je zárukou kontrolovaného, čisto biologického kozmetic-
kého prípravku, ktorý je šetrný k pokožke aj k životnému 
prostrediu.

Certifikát NaTrue je medzinárodný certifikačný orgán 
združujúci spoločnosti zaoberajúce sa výrobou prírodnej 
kozmetiky. NaTrue je zárukou podpory myšlienky ekokoz-
metiky prostredníctvom spolupráce s medzinárodnými 
partnermi, lobbingu, vedeckého know-how, skúseností  
a odbornosti. 
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Certifikát ICEA dostane výrobok, ktorý obsahuje len 
povolené látky, je vyrobený bez pridania látok alebo 
materiálov pochádzajúcich z geneticky modifiko-
vaných organizmov (GMO) a nie je testovaný na zvie-
ratách.

Certifikát Vegan Society výrobky s týmto označením 
sú vhodné pre vegánov a vegetariánov. Certifikát za-
ručuje, že výrobky neobsahujú živočíšne zložky a sú 
bez rastlinných zložiek pochádzajúcich z geneticky 
modifikovaných plodín (GMO).

TE X TILNÉ CER TIFIK ÁT Y:
Certyfikat GOTS sa delí na dve kategórie: „ORGA-
NIC” - najmenej 95 % certifikovaných organických 
vlákien a „MADE WITH (X %) ORGANIC” - najmenej 
70 % certifikovaných organických vlákien. Certifiko-
vané môžu byť tieto druhy výrobkov: vlákna, plete-
niny, tkaniny, bytový textil, odevy. Výrobky z kože 
nemajú označenie GOTS.

OEKO-TEX® Standard 100 - textilná bezpečnostná 
značka. Výrobky, ktorým bolo udelené toto označe-
nie, neobsahujú škodlivé látky v koncentráciách, ktoré 
majú nepriaznivý vplyv na ľudské zdravie. Okrem toho 
niektoré certifikáty v tejto skupine potvrdzujú aj vplyv 
na sociálne a environmentálne podmienky vo výrob-
ných zariadeniach.

Certifikát RCS overuje obsah recyklovaných vlákien 
v konečnom produkte. Certifikát sa udeľuje za dvoch 
podmienok: výrobok musí obsahovať minimálne 5 % 
recyklovaných vlákien a pri jeho výrobe musia byť 
rešpektované požiadavky RCS. 

Certifikát GRS stanovuje požiadavky na recyklované 
vlákna. Aby bol konečný výrobok certifikovaný, musia sa 
v každej fáze spracovania a získavania dodržiavať požia-
davky GRS. Recyklované materiály musia pochádzať 
z dôveryhodných zdrojov. Certifikácia sa vzťahuje na 
textílie a papier.

Better Cotton Initiative je iniciatíva na podporu výroby 
surovej bavlny. Jeho cieľom je zlepšiť podmienky pestova-
nia tejto suroviny z hľadiska pracovníkov na plantážach, 
životného prostredia a regiónu, v ktorom sa plodina 
nachádza. Program BCI sa zameriava predovšetkým na 
vzdelávacie aktivity pre poľnohospodárov a neponúka 
certifikáciu produkcie.
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Spr ievodca vznikol  v  rámci  projektu ”GreenFi lm Tour ism“

Hlavní  partner i  projektu:

Projekt GreenFilmTourism je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Partner i  projektu:

Poľsko-Slovensko
Európsky fond regionálneho rozvoja

EURÓPSKA ÚNIA
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