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PROLÓG
Čím viac informácií o globálnej zmene klímy dostávame a čím viac aj sami
pociťujeme jej dôsledky, tým viac a čoraz intenzívnejšie sa i filmári pýtajú,
ako by mal na túto situáciu reagovať film. Málokto si totiž uvedomuje, koľko odpadu sa vyprodukuje pri priemernom nakrúcaní alebo koľko zdrojov
energie sa pri ňom minie, často aj zbytočne. Filmové nakrúcanie je veľmi
náročné zo všetkých stránok – energeticky, časovo aj finančne – a nie vždy
pri ňom stihneme zvážiť aj jeho dosah na životné prostredie.
Slovenská filmová agentúra už od svojho vzniku v roku 2018 iniciuje proces ekologizácie filmovej produkcie a audiovizuálneho priemyslu a vytvorenie platformy pre filmových profesionálov, kde nájdu informácie a podporu, ako efektívne pripravovať a realizovať audiovizuálne diela s ohľadom
na trvalú udržateľnosť.
Naším cieľom v nasledujúcom období je vytvoriť efektívnu enviromentálnu
stratégiu. Veríme, že vyhlásením Výzvy k napĺňaniu princípov trvalo udržateľnej produkcie, podporeným touto praktickou príručkou, vytvoríme pre
slovenských filmových profesionálov základný nástroj, ktorý im pomôže napĺňať princípy trvalo udržateľného nakrúcania audiovizuálnych diel. Ďalšími
krokmi k dosiahnutiu stanovených cieľov sú príprava environmentálnych
konzultantov (envirokonzultantov), vývoj uhlíkovej kalkulačky pre audiovíziu
a systém finančnej bonifikácie pre angažované produkcie.
Vytvorenie výzvy a príručky by nebolo možné bez nadšenia, podpory a skúseností niektorých slovenských filmových profesionálov. Ďakujeme Kataríne
Krnáčovej, Radke Babincovej, Simone Mócikovej, Romanovi Pivovarníkovi,
ale aj odborným garantom Janke Mikudovej a Pavle Lényovej z Ministerstva
životného prostredia SR.
Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) - Petre Csefalvayovej a Martine
Ľuptákovej patrí špeciálne poďakovanie za vypracovanie tohto manuálu.

Zuzana Bieliková
Slovenská filmová agentúra

ÚVOD

Hospodársky rast spoločnosti má dlhodobo negatívny dosah na planétu a zároveň na ľudské zdravie. Pre bežných ľudí sú tieto negatíva často
príliš zložité na pochopenie, a kým sa ich výrazne netýkajú, sú pre nich
neviditeľné.
Patria sem napríklad:
znečistenie ovzdušia, vody a pôdy toxickými látkami a mikroplastmi,
vymieranie živočíšnych a rastlinných druhov,
klimatická zmena súvisiaca s otepľovaním planéty a následným
roztápaním ľadovcov či prekyslením oceánov.
Klimatická zmena sa považuje za jedno z najväčších rizík pre celé ľudstvo.
Vedci na celom svete sa zhodujú v tom, že ju spôsobuje ľudská činnosť,
presnejšie rýchle hromadenie nebezpečných skleníkových plynov v atmosfére. Tieto plyny vznikajú pri činnostiach súvisiacich napríklad s prepravou, energetikou, priemyselnou výrobou či poľnohospodárstvom. Ďalším
veľkým problémom je rýchle čerpanie hlavne neobnoviteľných zdrojov,
ktoré logicky nemôže prebiehať donekonečna. Pre tieto a iné problémy
sa súčasné fungovanie spoločnosti považuje za environmentálne a ekonomicky neudržateľné.
Najviditeľnejším dôkazom zle nastaveného systému je odpad.Odpad ako
taký prináša veľa problémov. No ešte horšie sú negatíva spojené s predošlými fázami životného cyklu výrobkov a materiálov, ako ťažbou surovín,
prepravou či výrobou. Najväčším problémom v týchto fázach sú už spomínané emisie skleníkových plynov, ako C02 a metánu. Znižovaním množstva odpadu a celkovo spotreby môžeme znížiť aj množstvo negatívnych
dosahov na planétu.

Ak chceme viesť udržateľnejší pracovný a osobný život, mali by sme sa
riadiť hierarchickými pravidlami, takzvanými 5R:

Odmietni (Refuse)
Obmedz (Reduce)
Znovu použi (Reuse)
Vytrieď/Skompostuj (Recycle/Rot)
Audiovizuálny priemysel má v rukách veľkú moc. Môže určovať trendy,
motivovať, pozitívne nasmerovať množstvo ľudí a ukázať spoločnosti, že
aj nemožné je možné. A to je v čase klimatickej krízy kľúčové. Preto by
sme mali využiť potenciál tohto odvetvia naplno.
Hlavné ciele „zeleného“ nakrúcania sú:
zníženie emisií skleníkových plynov, spôsobujúcich klimatické zmeny,
efektívnejšie využívanie zdrojov,
ochrana životného prostredia a ľudského zdravia.
Tento manuál obsahuje súbor rád a návrhov na zlepšenie situácie v súlade s uvedenými cieľmi. Vznikol, aby pomohol všetkým, ktorí sú odhodlaní
tvoriť udržateľnejším spôsobom. Ak ste jedným z nich, prajeme vám veľa
úspechov. Na tejto zmysluplnej ceste sme spolu s vami.
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1. SCENÁR, PRÍPRAVA
A KOMUNIKÁCIA
Scenár
Od samotného začiatku tvorby scenára myslite na to, ako čo najlepšie
a v najväčšej možnej miere zakomponovať tematiku a prvky udržateľnosti
do samotného diela: či už priamo cez výber témy a posolstvo, ktoré dielo
zanecháva, alebo nepriamo, prostredníctvom zakomponovania udržateľných miest, zelených prvkov a uvedomelého správania a zmýšľania postáv.
Takto môžete pozitívne ovplyvniť a nasmerovať divákov.
Dôkladne si overujte environmentálne fakty a príklady dobrých praktík, ktoré scenár prezentuje. Neváhajte kontaktovať expertov na špecifické oblasti. Téma životného prostredia a klímy je zložitá. Mnohí ju zneužívajú vo svoj prospech pomocou takzvaného greenwashingu – zeleného
vymývania mozgov. Nie všetky riešenia, ktoré sa prezentujú ako zelené,
také aj naozaj sú.

Príprava a komunikácia
Ak je to možné, najmite envirokonzultanta, ktorý rozumie procesom
v oblasti produkcie. Ten bude plánovať a koordinovať záležitosti týkajúce
sa udržateľného nakrúcania. Taktiež môže osobne dohliadať na realizáciu
návrhov a plánov priamo počas nakrúcania.
Téma udržateľného nakrúcania je komplexná. Spolupráca s odborníkom vám preto ušetrí čas, zvýši environmentálne povedomie aj motiváciu
a uľahčí rozhodovanie pri výbere produktov, služieb či dodávateľov.
Ideálne je, aby ste takéhoto odborníka zapojili do projektu už na začiatku – v prípravných prácach na projekte.
Ak chcete získať bližšie informácie a kontakty na lokálnych envirokonzultantov, obráťte sa na Slovenskú filmovú agentúru.
V prípade neprítomnosti envirokonzultanta v projekte môžete jednotlivé
úlohy rozdeliť medzi členov tímu, ktorí majú k téme udržateľnosti blízko
a sú schopní vyčleniť si na to kapacitu.
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Pred začiatkom nakrúcania vytvorte komplexný „zelený plán“ pre celú
tvorbu daného diela, či už za pomoci envirokonzultanta, alebo bez neho.
Zapojte do plánovania aj ďalších členov tímu.
Myslite v rámci tohto procesu na pravidlá 5R a na hlavné ciele zeleného
nakrúcania, spomenuté v úvode.
Oboznámte so zeleným plánom všetkých ľudí zapojených do procesov
tvorby, rozdeľte jednotlivé úlohy a odkomunikujte, prečo je dodržiavanie
týchto vecí dôležité.
Spoločne s tímom si stanovte priority a ďalšie ciele, napríklad že budete
jesť menej mäsových jedál, triediť odpad či cestovať hromadnou dopravou
vždy, keď to bude možné. Inšpiráciu nájdete v nasledujúcich kapitolách.

Verejne prezentujte svoje
zelené záväzky. Taká forma
prezentácie vás bude motivovať, aby ste ich dodržali.
Motivujte a inšpirujte svoj tím aj využívaním lokálnych a zahraničných
príkladov dobrej praxe.
Vytvorte komunikačný kanál, kde budú môcť zapojení ľudia z tímu klásť
otázky týkajúce sa tejto témy, a spoločne hľadajte odpovede a riešenia.
Uprednostňujte telekonferencie namiesto osobných stretnutí. Vyhnete
sa tak emisiám z cestovania.
Vopred kontaktujte potenciálnych dodávateľov vhodných produktov
a služieb. Ak nenájdete požadované riešenia, vytvorte dopyt. Zaujímajte
sa aj o iné udržateľné opatrenia, ktoré robia jednotlivé firmy v rámci svojho
fungovania, a uprednostňujte tie najuvedomelejšie.
Zmerajte (vy alebo envirokonzultant) uhlíkovú stopu svojho filmu prostredníctvom uhlíkovej kalkulačky pre filmovú a televíznu produkciu. Na základe
získaných údajov budete vedieť, ktoré oblasti majú najväčší dosah na klímu.
Nevýhodou je, že zahraničné kalkulačky obsahujú niektoré dáta, hlavne z oblasti energetiky, ktoré sa vzťahujú len na príslušnú krajinu. Na presnejší výpočet
by bolo potrebné vložiť vstupné hodnoty vzťahujúce sa na Slovensko.
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Na konci projektu vypracujte (vy alebo envirokonzultant) správu obsahujúcu merateľné aj nemerateľné výsledky. Tie predložte svojmu tímu,
nadriadeným a ľuďom zo svojho odboru. V tej chvíli sa stávate trendsetterom a inšpiráciou pre iných, zároveň propagujete svoju firmu a film. Medzi
merateľné výsledky môžete zaradiť napríklad množstvo vytriedeného odpadu, ušetrené emisie skleníkových plynov, peniaze či jednotlivé prírodné
zdroje. Nemerateľnými ukazovateľmi môžu byť napríklad zvýšené environmentálne povedomie členov tímu, prebratie princípov udržateľného fungovania aj do súkromného života alebo pozitívny dosah na divákov filmu.
Tipy a odkazy na dodávateľov a služby nájdete tu:
https://www.filmcommission.sk/745-skscript-preproduction-and-communication/
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2. KANCELÁRIA

Svetlo
Používajte energeticky úsporné svetelné zdroje, ako sú LED zdroje
a kompaktné žiarivky, v prípade potreby takzvané ekohalogénové zdroje.
Pri kúpe nových svietidiel vyberajte dizajn s možnosťou meniť svetelný
zdroj, nie so zabudovaným nevymeniteľným zdrojom.
Vždy vypnite svetlo pred odchodom z miestnosti.
Vždy vypnite akékoľvek nepotrebné svetlo.
Používajte snímače pohybu a senzory denného svetla.
Pracujte za denného svetla, ak to je možné.

Kúrenie a ventilácia vzduchu
Regulujte vykurovanie, znižujte teplotu pri odchode z práce.
Znižujte teplotu cez víkendy a vypnite kúrenie počas dlhších
období neprítomnosti.
Ak to nie je nutné, nepoužívajte ventilátorový ohrievač ani
exteriérové ohrievače.
Nainštalujte programovateľný termostat, ktorý cez noc automaticky
zníži teplotu alebo intenzitu klimatizácie.
Používajte namiesto klimatizácie ventilátory.
V prípade horúčav nechajte dvere a okná zavreté, aby dnu neprúdil
vzduch a neohrieval miestnosť.
Keď to teplota dovolí, vypnite ventilátory a otvorte okno.
Klimatizáciu zapínajte, až keď je izbová teplota vyššia ako 26 °C.
Majte zatvorené okná a dvere, keď je pustené kúrenie alebo klimatizácia.
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Elektronika
Ak využívate vybavenie iba príležitostne, nekupujte ho,
ale radšej si ho prenajmite.
Uprednostnite repasované zariadenia (počítače, monitory atď.).
Uprednostnite výrobky firiem, ktoré majú dobrý servis, predávajú ľahko
opraviteľné zariadenia (napríklad smartfón značky FAIRPHONE), garantujú výrobu náhradných dielov v nasledujúcich rokoch či ponúkajú predĺženú záruku.
Uprednostnite model, ktorého súčasti obsahujú čo najmenej toxických
látok, ako ťažké kovy či halogény, a ktorý je v čo najväčšej miere zhotovený
z recyklovaných materiálov, ideálne vyrobený eticky a v Európe.
Použite globálny register ekologickej elektroniky EPEAT. Je to nástroj
na vyhľadávanie výrobkov šetrných k životnému prostrediu.
Zvoľte energeticky najúčinnejší model so značkou Energy Star.
Ak je to možné, používajte notebooky namiesto stolových počítačov.
Sú energeticky efektívnejšie.
Pripojte spotrebiče na každodenné použitie, ako sú počítače, tlačiarne,
monitory a kopírovacie zariadenia, do rozvodiek a vypnite všetky jedným
tlačidlom, keď sa nepoužívajú.
Namiesto šetričov obrazovky používajte spiaci modus navolený po 10
minútach nepoužívania.
Deľte sa o výkon svojho osobného počítača – pripojte sa napríklad do
World Community Grid a nechajte nevyužitý výkon svojho počítača pracovať na výpočtoch pre svetové vedecké výskumy.

11

Tlač
Ak je to možné, uprednostňujte digitálnu formu komunikácie a úschovy
pred tlačenou (scenáre, vizitky, faktúry, listy…). Ukladajte dokumenty prostredníctvom online cloudov. Na zasielanie elektronických faktúr si vybavte elektronický podpis (KEP) a postupujte v súlade so zákonom.
Dokumenty tlačte vo formáte, ktorým sa šetrí papier. Čo najviac eliminujte „biele“ miesta, tlačte viac slov na stranu (napr. použitím čo najužšieho riadkovania, užších okrajov).
Vyberte radšej tenšie písmo, napríklad:

Calibri Light Century Gothic
Corbel Light Candara Light
dokážu pri tlači ušetriť aj 30 % atramentu, ako hrubšie písma či boldové
verzie fontov.
Nastavte obojstrannú tlač ako predvolenú funkciu.
Netlačte farebne, ak to nie je potrebné, a nastavte si čiernobielu tlač
ako predvolenú možnosť.
Na webovej stránke Ecofont nájdete ďalšie riešenie,
ako znížiť spotrebu tonerov.
Použité tlačiarenské náplne posielajte na recykláciu a repasovanie.
Odber opakovane použiteľné a ideálne aj recyklovateľné a vyrobené
z recyklovaných materiálov.
Kupujte kvalitné repasované náplne, sú lacnejšie ako nové.
Na krátkodobé použitie uprednostňujte prenájom tlačiarní s výhodnými
doplnkovými službami dodávky a odberu náplní.
Pri prenájme či kúpe novej tlačiarne dávajte pozor na to, aby vám
umožňovala tlačiť obe strany naraz, a vyberajte environmentálne šetrné
modely.
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Papier
Obmedzte používanie papiera na nevyhnutné minimum.
Namiesto samolepiacich post-it papierikov používajte počítačové
aplikácie Sticky Notes.
Odložte a znova využite papiere použité iba z jednej strany. Alebo ich
pozbierajte a darujte deťom na kreslenie.
Papierové výrobky objednané vo veľkých baleniach kupujte také, ktoré
sú vyrobené čo najbližšej k miestu vášho pôsobenia.
Uprednostnite papier:
recyklovaný (minimálne 30 % recyklátu),
bezchlórový (napr. TCF, ECF),
certifikovaný (napr. FSC),
nebielený a nefarbený (ak je potrebné použiť farebný papier, uprednostnite
pastelové farby).
Nepoužívajte:
lesklý papier, potiahnutý vrstvou plastu.
Kupujte:
kancelársky papier s najnižšou možnou gramážou.

Vybavenie kancelárie
Pri obstarávaní kancelárskeho nábytku sa najprv poobzerajte po bazároch
a online bazároch.
Zvážte, či pre vás nie je výhodnejší prenájom nábytku.
Používajte spoločné kancelárske potreby, ako nožnice, pravítka,
dierkovače, zošívačky…
Nekupujte stále nové perá či fixky, kupujte len nové náplne do nich.
Pri objednávaní kancelárskych zásob žiadajte minimálne potrebné balenie.
Nakupujte produkty vyrábané čo najbližšie k miestu vášho pôsobenia,
opakovane použiteľné a ideálne aj recyklovateľné a vyrobené
z recyklovaných materiálov.
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Kuchyňa
Uprednostňujte nákup regionálnych potravín, ideálne v bio kvalite, a sezónne ovocie a zeleninu.
Nakupujte Fair Trade/UTZ/Rainforest Alliance certifikované produkty,
napríklad kávu, čaj, čokoládu, oriešky či banány. Viac informácií o jednotlivých certifikátoch nájdete v 12. kapitole.
Nakupujte vo väčších množstvách, aby ste zredukovali odpad z obalov,
ale len toľko, aby ste neplytvali potravinami.
Používajte opakovane použiteľný riad a príbor.
V prípade nutnosti používajte certifikované kompostovateľné alebo recyklovateľný riad a príbor. Vyhýbajte sa kompozitným materiálom, nedajú
sa vôbec recyklovať (alebo nie efektívne). Z plastov si vyberajte materiály
ako PET, HDPE či PP.
Používajte na nákup opakovane použiteľné sieťovky
a tašky namiesto jednorazových.
Pite vodu z vodovodu namiesto balenej vody.
Pri príprave čaju uprednostnite sypané čaje, ideálne lokálne. Na filtráciu
používajte opakovane použiteľné sitká a nádoby.

Ak ešte nemáte kávovar,
uprednostnite kúpu tzv.
french pressu alebo mokka
kávovaru („koťogo“).
Vyhnite sa kúpe kávovaru na jednorazové kapsuly. Ak ho už máte, pokúste sa na trhu nájsť kompatibilné opakovane použiteľné, prípadne kompostovateľné kapsuly.
Odpájajte kávovar zo zástrčky, ak sa nepoužíva.
Pravidelne odmrazujte chladničku a mrazničku
a kontrolujte ich vnútornú teplotu.
Chladničky by nemali mať vnútornú teplotu vyššiu ako 5 °C
a mrazničky ako –18 °C.
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Čistenie
Najprv sa pokúste o mechanické vyčistenie namiesto čistiaceho prostriedku.
Nahraďte konvenčné čistiace produkty prostriedkami s vysokým
obsahom prírodných biologicky rozložiteľných surovín, ideálne certifikovanými (napr. EU Ecolabel, ESV – ekologicky šetrný výrobok a iné).
Dávkujte čistiaci prostriedok rozvážne.
Nakupujte vo väčších množstvách s cieľom redukovať obalový odpad.
Používajte opakovane použiteľné kefky a špongie, handry a utierky, ktoré
možno prať, prípadne papierové utierky vyrobené z recyklovaného papiera.
Uprednostňujte produkty v koncentrovanej podobe a v znovu naplniteľných obaloch, aby sa znížilo množstvo produkovaného odpadu.
Používajte produkty s environmentálnym označením.
Tipy a odkazy na dodávateľov a služby nájdete tu:
https://www.filmcommission.sk/759-sk/office/
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3. LOKÁCIE A ŠTÚDIO
Porovnajte environmentálne dôsledky nakrúcania v reálnom prostredí a v štúdiu (množstvo vyprodukovaného odpadu, spotreba elektrickej
energie a celkovo množstvo emisií skleníkových plynov).
Pri výbere štúdia uprednostňujte tie, ktoré majú zavedené aspoň nejaké
zelené opatrenia (energetická efektívnosť, triedený zber odpadu, obnoviteľné
zdroje energie, zelená strecha a pod.). Ak také štúdiá nenájdete, vytvorte po zelených riešeniach dopyt, prípadne ich skúste sami zaviesť v rámci vašej výroby.
Hľadajte a vyberajte lokácie s čo najkratšími vzájomnými vzdialenosťami.
Pri výbere lokácií porovnávajte aj ich environmentálnu stránku (elektrický zdroj, parkovanie, zdroj pitnej vody, reštaurácie v okolí a pod.).
Snažte sa skombinovať viacero motívov v jednej lokácii s cieľom minimalizovať počet lokácií.
Spolupracujte s vlastníkom alebo so správcom lokácie na zabezpečení
čo najlepšej ochrany a prevencie poškodenia miesta.
Pred odchodom lokáciu dôkladne prezrite, aby tam po vás nič nezostalo.

Chránené územia
Uistite sa, že akékoľvek aktivity spojené s nakrúcaním sú dôsledne
koordinované s cieľom predchádzať poškodeniu chráneného územia.
Spolupracujte napríklad so Štátnou ochranou prírody SR či s ochranármi.
Snažte sa o čo najnižšiu mieru automobilovej prepravy a pešieho
presúvania sa na chránenom území. Pre niektoré územia platí úplný zákaz vjazdu automobilov.
Obmedzte páskou vstup na akékoľvek územie s obzvlášť vysokou
mierou ochrany.
Vždy vráťte ekosystém do stavu, v akom bol pred nakrúcaním.
Na umiestnenie znakov na stromy používajte iba elastické pásy alebo
šnúrky, aby ste stromy nepoškodzovali.
Tipy a odkazy na dodávateľov a služby nájdete tu:
https://www.filmcommission.sk/760-sk/location-and-studio/
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4. DOPRAVA
A UBYTOVANIE

Doprava
Vytvorte si efektívny plán dopravnej dispozície. Uprednostnite jazdy
s najvyšším možným počtom spolucestujúcich a zároveň čo najviac
znížte počet jázd.
Na dlhšie vzdialenosti používajte vlaky alebo aj autobusy či carpooling.
Používajte (aj prenajaté) elektrické automobily, hybridné automobily alebo
automobily poháňané alternatívnymi palivami (najmä CNG). Informujte sa
v požičovniach automobilov o energetickej efektívnosti ich vozového parku.
Hierarchia používania rôznych druhov motorov z hľadiska udržateľnosti:

1. Elektrický: vynikajúci, ak máte tieto vozidlá k dispozícii. Problematický
môže byť zatiaľ ich dojazd a nabíjanie.
2. Hybridný: skvelá alternatíva v mestách, s technológiou stop and go,
možnosť veľkej úspory nákladov.
3. CNG: vhodný na stredné a dlhšie vzdialenosti. Najlepší by bol bioCNG, pretože vďaka obehovému princípu produkcie, nevytvára takmer
žiadny CO2.
4. Ak nie je k dispozícii žiadna z týchto alternatív, pre naftové a benzínové motory by mala byť povinná emisná norma Euro 6.
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Udržujte vozidlá v čo najlepšom jazdnom stave.
Sledujte spotrebu jednotlivých áut, veďte tím k šetrnému jazdeniu.
Nenechávajte automobil v stave voľnobehu pri státí dlhšom ako 10 sekúnd.
Motivujte členov štábu, aby používali verejnú dopravu či bicykle.
Poskytnite im informácie o dostupných možnostiach v danej lokalite.
Zvážte prenájom mikrobusu na presun medzi miestom ubytovania a lokáciou.
V prípade potreby používajte elektrické alebo solárne golfové autíčka.
Na lokácii zabezpečte bicykle pre hercov a štáb.
Využívajte cyklokuriérske služby.
Preferujte videokonferencie namiesto cestovania.
Využívajte schody namiesto výťahov, kedykoľvek to je možné.
Počítajte si svoje emisie CO2, vopred porovnávajte emisie pri použití
rôznych dopravných prostriedkov.
Kompenzujte svoje emisie CO2 z dopravy, podporte vami vybrané zelené
projekty priamo alebo cez sprostredkovateľa. Projekty bývajú zverejnené
na webových stránkach uhlíkových kalkulačiek.

Ubytovanie
Ak to dovolia zmluvy, voľte čo najmenej luxusné ubytovanie. Čím viac
luxusných vymožeností je poskytovaných, tým má ubytovanie väčší dosah na životné prostredie.
Preferujte ubytovateľov, ktorí sa hlásia k rôznym zeleným opatreniam.
Ide o triedenie odpadu, zníženie jeho množstva, upratovanie a výmenu obliečok a uterákov len na požiadanie, možnosť objednať si bezmäsité a sezónne jedlá, ideálne z lokálne vyprodukovaných surovín, využívanie obnoviteľných zdrojov energie, zateplenie budovy, zelenú strechu, požičiavanie
bicyklov a iných športových pomôcok, nabíjačky na elektromobily a pod.
Snažte sa rozumne pristupovať k spotrebe energií a jedla, aj keď sú zahrnuté v cene ubytovania.
V prípade ubytovania na viac dní uprednostňujte súkromné ubytovanie
mimo hotelov, ktoré zanecháva menšiu uhlíkovú stopu ako hotely.
Tipy a odkazy na dodávateľov a služby nájdete tu:
https://www.filmcommission.sk/761-sk/transport-and-accommodation/
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5. TECHNICKÉ
VYBAVENIE
A ENERGIA
Pri krátkodobom používaní techniky zvážte jej prenájom.
Preferujte lokálne požičovne techniky, aby ste sa vyhli diaľkovej preprave.
Uprednostňujte energeticky efektívnu techniku. Ak nie je dostupná,
vytvorte po nej dopyt.
Požiadajte o tipy na energeticky efektívne používanie techniky od pracovníkov požičovne.
Odpájajte všetky nepoužívané zariadenia, ktoré využívajú pohotovostný
režim, aby ste predišli zbytočnému míňaniu energie.
Minimalizujte používanie spotrebného materiálu (žiarovky, lepiace pásky,
gafy…) a používajte ho opakovane.
Používajte nabíjacie batérie.
Po skončení životnosti narábajte s batériami, kompaktnými žiarivkami, elektronickým a iným nebezpečným odpadom podľa predpisov.
Nevyhadzujte ich do zmesového odpadu, odovzdajte ich v zbernom dvore alebo ich vhoďte do špecializovaných zberných nádob.

Svetlá

Používajte LED, fluorescenčné
alebo akékoľvek iné energeticky
úsporné svetlá.
Používajte stmievače svetiel na zníženie spotreby energie medzi zábermi.
Vypnite všetky svetlá, ktoré sa práve nepoužívajú.
V exteriéroch používajte v najvyššej možnej miere odrazky
a prirodzené svetlo.
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Energia
Pripojte sa do elektrickej siete namiesto používania agregátu, kedykoľvek
to je možné. Pripojenie riešte s poskytovateľom v dostatočnom predstihu.
Ak je to možné, používajte nízkouhlíkový agregát poháňaný LPG alebo
zemným plynom. Na slovenskom trhu takéto agregáty zatiaľ nie sú k dispozícii, preto je potrebné aj tu vytvoriť dopyt.
Neprenajímajte si zbytočne silný agregát.
Minimalizujte čas používania agregátu: zapnite ho čo najneskôr a vypnite čo najskôr.
Zredukujte emisie používaním filtra na tuhé znečisťujúce látky.
Pokiaľ to je možné, vypnite agregát, ktorý sa práve nepoužíva.
Hľadajte na trhu alternatívy ku konvenčným zdrojom energie, napríklad
batérie.
Tipy a odkazy na dodávateľov a služby nájdete tu:
https://www.filmcommission.sk/752-sk/technical-equipment-and-energy/
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6. STAVBA
A REKVIZITY
Vyberajte lokácie vyžadujúce minimálne stavebné a scénické úpravy.
Pred začatím výroby navrhnite natáčací plán s ohľadom na efektívne
využitie scén.
Scény navrhnite a postavte s ohľadom na opakované a budúce použitie
ich jednotlivých častí alebo materiálov použitých na ich výrobu. Myslite
aj na jednoduchú dekonštrukciu, ktorá umožní efektívnejšie triediť materiály a následne ich recyklovať (napríklad používaním skrutiek namiesto
klincov a lepidiel).
Ešte pred začatím výroby navrhnite plán nakladania s vytvorenými odpadmi. Oddeľte od zmesového a ďalej nevyužiteľného odpadu materiály a produkty určené na opätovné využitie, darovanie, recykláciu a kompostovanie.
Nábytok, rekvizity a stavebné materiály si požičiavajte alebo prenajímajte namiesto ich nakupovania (fundus RTVS, divadelné fundusy, súkromné
sklady, prípadne knižnice vecí – pozri príklady uvedené ďalej).
Ak je nevyhnutné nakupovať, vyskúšajte najprv online inzeráty a bazáre, blšie trhy, starožitníctva a zberné dvory. V budúcnosti na Slovensku
pribudnú aj takzvané centrá opätovného používania (reuse centers).
Vyberte vhodné materiály. Ideálna je kombinácia nasledovných vlastností (čím viac ich ten-ktorý materiál má, tým lepšie): vyrobený z obnoviteľných zdrojov, vyrobený z recyklátu, recyklovateľný, lokálneho pôvodu.
Zvážte aj optimálnu trvanlivosť potrebných materiálov.
Vyhnite sa týmto materiálom: kompozitom vo všeobecnosti, epoxidovej živici, formaldehydu, PVC, chrómu, brómovaným spomaľovačom horenia, CCA (chromátovaný arzeničnan medi).

Drevo
Používajte recyklované drevo, certifikované (napr. FSC) a/alebo lokálne
zdroje dreva, vyhnite sa tropickému drevu a drevu z ohrozených druhov.
Vyhnite sa preglejke a drevotrieske s obsahom formaldehydu, z ktorých sa môžu pri izbovej teplote vyparovať škodliviny. Voľte verzie bez
formaldehydu.
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Farby, laky, lepidlá
Používajte farby, laky, tmely a lepidlá s nulovým alebo nízkym obsahom
prchavých organických zlúčenín (VOC).

Príklad produktového značenia obsahu VOC vo vzduchu interiéru

Preferujte certifikované výrobky (napríklad EU Ecolabel).
Minimalizujte použitie chemických rozpúšťadiel: používajte ekologické,
netoxické farby na báze vody s minimálnym obsahom rozpúšťadla.
Vyhnite sa farbám v spreji.
Používajte lepidlá na báze vody.
Používajte odstraňovače farieb vyrobené na prírodnej báze.
Nikdy nevylievajte zvyšok farby ani iné chemikálie do kanála
alebo voľnej prírody.
Zvyšky farieb si odložte na ďalšie výroby (napríklad ako prvotný náter)
alebo ich darujte. Existuje viacero darovacích FB skupín a online portálov.
Nakladajte s pomôckami na maľovanie (štetce, handry a nádoby) ako
s opakovane použiteľnými predmetmi. Ak sú znečistené, považujte ich za
nebezpečný odpad
Tipy a odkazy na dodávateľov a služby nájdete tu:
https://www.filmcommission.sk/753-sk/set-construction-and-props/
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7. KOSTÝMY A MASKY
Kostýmy
Kostýmy používajte opakovane, požičiavajte si ich a prenajímajte.
Dohodnite sa s veľkými módnymi značkami, že si od nich požičiate oblečenie a následne ich spomeniete ako partnerov.
V prípade nutnosti nakupujte v secondhandových obchodoch, vo vintage obchodoch alebo na blších trhoch.
Oblečenie sa dá získať aj posunúť ďalej na výmenných SWAP podujatiach. Sú pravidelne organizované v rôznych mestách po Slovensku.
Ak je to možné, preferujte certifikované materiály, ako organická bavlna,
recyklované materiály vrátane syntetických textílií alebo materiály a produkty od výrobcov, ktorí transparentne uvádzajú celý dodávateľský reťazec.
Preferujte lokálne produkty vyrobené z lokálnych materiálov.
Opravte poškodené oblečenie alebo ho upravte podľa potreby namiesto
zakúpenia nového.
Pokiaľ to je možné, vyhnite sa oblečeniu, ktoré vyžaduje chemické
čistenie.
Opakovane používajte vešiaky, tašky na pranie, obaly a vaky na oblečenie.
Použité kostýmy vráťte, ponechajte na ďalšie nakrúcanie, predajte alebo darujte.

Pranie a sušenie
Vyhnite sa sušeniu bielizne v sušičke, nechajte ho voľne vyschnúť.
Používajte energeticky úsporné práčky a sušičky.
Perte v ekologických pracích programoch, ktoré sú nastavené na nižšiu
teplotu alebo perú kratšie.
Používajte certifikované pracie prostriedky, ktoré obsahujú čo najviac
biologicky rozložiteľných surovín a neobsahujú fosfáty ani umelé vône.
Uprednostňujte koncentráty, napríklad práškové pracie prostriedky namiesto tekutých, lebo tie obsahujú vysoký podiel vody, ktorá sa zbytočne
prepravuje na veľké vzdialenosti.
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Ak je chemické čistenie nutné, vyhľadajte sprostredkovateľov, ktorí nepoužívajú tetrachlóretylén (PERC), karcinogénnu látku, ktorá môže ostať
na oblečení.
Ak dávate čistiť odevy do čistiarne, kde sa používa perchlóretylén (väčšina prípadov), po prevzatí z čistiarne odstráňte z odevov plastový obal
a nechajte ich pred uložením do šatníka vyvetrať.
Vyhľadávajte služby ponúkajúce mokré čistenie, ktoré predstavuje ekologickejšiu alternatívu k chemickému čisteniu.

Masky
Nakupujte opakovane použiteľné výrobky namiesto jednorazových.
Obmedzte spotrebu jednorazových produktov (utierok, tampónov…).
Nakupujte produkty, ktoré sa dajú plniť opakovane a sú v recyklovateľnom alebo kompostovateľnom obale.
Nakupujte certifikované a prírodné produkty, ideálne od lokálnych výrobcov a z lokálnych surovín.
Vyhnite sa kozmetike testovanej na zvieratách.
Nakupujte vo väčších množstvách s cieľom minimalizovať balenie
a prepravu.
Pri papierových výrobkoch uprednostnite také, ktoré sú vyrobené z recyklovaného papiera (vreckovky, toaletný papier…).
Vyhnite sa aerosólom.
Tipy a odkazy na dodávateľov a služby nájdete tu:
https://www.filmcommission.sk/754-sk/costumes-and-make-up/
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8. CATERING
Jedlo a voda
Obstarávajte lokálne, sezónne a organicky vyprodukované jedlo a nápoje.
Vyhľadávajte Fairtrade a/alebo Rainforest Alliance certifikované importované produkty ako káva, čokoláda, banány…
Zaveďte čo najviac vegánskych a vegetariánskych dní za týždeň, obmedzte konzumáciu mäsa a ostatných živočíšnych produktov. Rastlinná
strava je oveľa lepšia z pohľadu životného prostredia a klímy. Sú rôzne možnosti, ako to dosiahnuť. Môže to byť na základe odporúčaní alebo ústnej
či písomnej dohody. Určite pomôže aj osveta v tejto oblasti.
Hľadajte nové, zdravé, nutrične a kaloricky vyvážené rastlinné alternatívy.
Zariaďte, aby boli aj súčasťou snack baru počas nakrúcania.
Vyberajte dodávateľov, ktorí majú v ponuke mäso a mliečne produkty
z humánne odchovaných zvierat.
Vyhnite sa obstarávaniu ohrozených druhov rýb
(napr. žralok, tuniak modroplutvý).
Snažte sa čo najmenej plytvať jedlom.
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Obaly, riad, príbor a voda
Vždy keď sa dá, preferujte nebalené ovocie a zeleninu, respektíve také,
ktoré nemajú nadbytočné balenie.
Nakupujte jedlo vo veľkých baleniach, no len toľko, koľko určite spotrebujete.
Uprednostňujte stravovanie v reštauráciách alebo jedálňach. Vyhnete
sa tak dodatočnému baleniu a prenosu jedla.
Ak je to možné, požiadajte spoločnosť poskytujúcu stravovacie služby, aby
zabezpečila triedenie odpadu, ktorý vznikne v rámci jej činnosti. Dôležité je triedenie bioodpadu, prípadne jeho elektrické kompostovanie priamo na podujatí.
Pri obstarávaní cateringu dbajte o redukciu odpadu tvoreného obalmi.
Snažte sa zabezpečiť čo najmenej jednorazových obalov, a to nielen na
stoloch, kde je jedlo rozložené – komunikujte s dodávateľom, aby minimalizoval odpad z obalov aj v kuchyni či pri transporte.
Ak je obal nevyhnutný, voľte opakovane použiteľné varianty (napríklad
vratné fľaše). Ak také trh neponúka, preferujte recyklovateľné alebo certifikované kompostovateľné obaly. Vyhýbajte sa aj kompozitným materiálom,
tie sa nedajú vôbec recyklovať alebo nie efektívne. Z plastov si vyberajte
materiály ako PET, HDPE či PP. Ak volíte sklo, snažte sa ho použiť viackrát.
Uprednostnite obaly a produkty z recyklovaných materiálov.
Ponúkajte rýchle občerstvenie, ktoré sa môže podávať bez použitia riadu.
Vyhnite sa individuálne baleným jedlám a maškrtám.

Vyhnite sa jednorazovým
take-away nádobám, ako napríklad polystyrénovým. Ak
je to možné, pýtajte si jedlo
do vlastných opakovane
použiteľných nádob.
Namiesto jednorazového riadu a servítok používajte opakovane použiteľné taniere, šálky, slamky, nádoby a textilné utierky.
Ak kupujete hotovú kávu a čaj, takisto si ich pýtajte do vlastných opakovane použiteľných pohárov. Bežné jednorazové „papierové“ poháre sú
nerecyklovateľné, pretože sú potiahnuté plastovou fóliou. Certifikované
kompostovateľné jednorazové poháre z papiera potiahnuté vrstvou
bioplastu sú lepšou voľbou, ak máte možnosť vytriediť ich do bioodpadu.
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Ak sú riad a príbory na jedno použitie nevyhnutné, použite certifikované
kompostovateľné verzie – OK Home Compost, OK Compost a Semenáč
(pozri 12. kapitolu).Preferujte riad a príbory z dreva a celulózy (papier).
Namiesto elektrických vykurovacích a chladiacich zariadení používajte termoboxy.
Veďte zamestnancov kancelárie, hercov, štáb aj komparzistov k tomu,
aby pili vodu z vodovodu. Zdôraznite pozitíva ako šetrenie financií, dobrú
kvalitu slovenských vôd a ochranu životného prostredia v podobe šetrenia
obalových materiálov a pohonných látok potrebných na prevoz balenej vody.
Požiadajte všetkých, aby si nosili vlastné opakovane použiteľné fľaše.
Zvážte zapožičanie chladiča a filtra vody s priamym pripojením na potrubie, ktorý odstraňuje rôzne nečistoty.
Ak existujú pochybnosti o bezpečnosti miestnej vody z vodovodu, obstarajte čo najväčšie bandasky s vodou, ktoré nebudú obsahovať BPA.
Distribuujte opakovane použiteľné fľaše a poháre na vodu, ktoré sú
odolné a praktické. Zvoľte modely bez obsahu BPA (značka BPA free).
Vyrábajte si vlastnú sódu.
Ak je balená voda nevyhnutná, zvážte obstaranie vody vo vratných fľašiach alebo vratné zásobníky s objemom minimálne 10 litrov.
Pri umývačkách riadu a práčkach vyberajte programy s najnižšími postačujúcimi teplotami a uistite sa, že sú plne naložené.
Tipy a odkazy na dodávateľov a služby nájdete tu:
https://www.filmcommission.sk/755-sk/catering/
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9. ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO
Zaveďte triedenie odpadu na všetkých lokáciách, kde nakrúcate.
Zabezpečte, aby boli minimálne na jednom viditeľnom mieste (závisí to
od veľkosti využívanej plochy a jej zonácie) pokope nádoby alebo stojany
s vrecami na všetky príslušné druhy odpadu.
Zabezpečte triedenie v súlade s miestnym systémom nakladania s odpadom. Každá samospráva má iný systém triedenia a zberu odpadu. Ako
správne triediť odpad nájdete v publikácii Alchýmia odpadu. V prílohe č.13
nájdete príklady, ako správne triediť v Bratislave.
Zdôraznite všetkým, že cigaretové ohorky sa nehádžu na zem, ale uhasené do zmesového odpadu, prípadne do špeciálne vytvorených zberných
nádob rozmiestnených na viacerých miestach lokácie alebo do osobných
vreckových popolníkov.

Vytvorte jasné značenie košov s informáciami, čo kam patrí.
Ak nemáte na danom mieste stojiská na triedenie, vybavte si jednorazový odvoz odpadu a zmluvne zaistite, aby bol vytriedený odpad zaslaný
na recykláciu.
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Ak natáčate v meste alebo blízko mesta, kde sa nachádza spaľovňa
(Bratislava, Košice), zaistite, aby zmesový odpad skončil radšej tam ako
na blízkej skládke odpadu. Spaľovanie sa v odpadovej hierarchii uprednostňuje pred uložením na skládke.
Odpad je možné zaniesť aj na zberné dvory a iné zberné miesta. Vopred
sa informujte o podmienkach odovzdania daných druhov a množstiev odpadu na najbližšom relevantnom mieste.
Nakladajte s nebezpečným odpadom (batérie, elektroodpad, tlačiarenské náplne…) podľa predpisov.
Darujte použité materiály miestnym školám, komunitným centrám
alebo charite.
Darujte dobré čerstvé potraviny členom štábu alebo iným osobám zapojeným do projektu.
Kompostujte, ak je to možné.
Používajte odpadové vrecia vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak triedite bioodpad, voľte certifikované kompostovateľné vrecká. V prípade záhradného kompostovania voľte vrecká s certifikátom OK Home Compost,
ktorý by mal zaručiť ich bezpečné rozloženie v tomto druhu kompostu.
Môžete však aj triediť bioodpad do klasických plastových vriec a následne
organický obsah vysypať do kontajnera na bioodpad alebo do kompostéra.
Vytvorte informatívne značenie, ktorým všetkých upozorníte na opatrenia smerujúce k zníženiu množstva odpadu.

Príklad nálepky na označenie čapovanej drogérie

Tipy a odkazy na dodávateľov a služby nájdete tu:
https://www.filmcommission.sk/756-sk/waste-management/
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10. POSTPRODUKCIA
Pri výbere postprodukčných štúdií a poskytovateľov služieb sa pýtajte
aj na zavedené zelené opatrenia.
Izolujte stroje, ktoré sálajú teplo v klimatizovanej miestnosti.
Na konci dňa vypnite elektrické zariadenia a vyhnite sa
pohotovostným režimom.
Dbajte na správne nakladanie s elektronickým a iným odpadom.
Tipy a odkazy na dodávateľov a služby nájdete tu:
https://www.filmcommission.sk/804-sk/postproduction/
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11. PROPAGÁCIA
Verejne hovorte o vašich zelených cieľoch a zavedených opatreniach.
Pozvánky, press-kity a iné propagačné materiály posielajte elektronicky. Ak ich musíte tlačiť, vyberte vhodnú tlač a papier
(pozri informácie v 2. kapitole).
Pri distribúcii materiálov do kín sa snažte minimalizovať množstvo
papierových plagátov a bilbordov.
Ak je to možné, doručenie materiálov a DCP (Digital Cinema Package)
zabezpečte prostredníctvom cyklokuriérov alebo doručovateľskej služby, ktorá má vo svojom vozovom parku elektromobily a ponúka uhlíkovo
neutrálne doručovanie zabezpečené kompenzáciou emisií CO2.
Udržateľné opatrenia aplikujte aj počas vašich filmových udalostí (premiéra filmu a pod.).Pri príprave rautov sa inšpirujte 8. kapitolou – Catering.
Tipy a odkazy na dodávateľov a služby nájdete tu:
https://www.filmcommission.sk/758-sk/promotion/
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12. SÚHRN						
CERTIFIKAČNÝCH		
SCHÉM
Zoznam najznámejších svetových ekoznačení a certifikátov
nájdete tu: ecolabelindex.com/ecolabels
Ako zdroj informácií v tejto oblasti slúži aj publikácia EKOznačky –
Rozumieme logám a symbolom?, ktorú vydala Slovenská agentúra
životného prostredia:
https://www.sazp.sk/app/cmsFile.php?disposition=i &ID=391

EU Ecolabel (xzEnvironmentálna značka EÚ) – dobrovoľná certifikačná schéma v EÚ pre produkty zodpovedné k životnému prostrediu (zoznam udelených
certifikátov nájdete tu: ec.europa.eu/ecat).

Environmentálne vhodný produkt – dobrovoľná certifikačná schéma na Slovensku pre produkty zodpovedné k životnému prostrediu.
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Ekologicky šetrný výrobok (ESV) – toto označenie
sa používa v národnom programe environmentálneho značenia v Českej republike. Značka dáva spotrebiteľom možnosť dobrovoľne pri nákupe preferovať
výrobky zohľadňujúce požiadavky ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja.

FSC – Certifikácia zodpovedného
obhospodarovania lesov.

PEFC – Certifikácia zodpovedného
obhospodarovania lesov.

Global organic textile standards (GOTS) –
certifikácia zaručujúca dodržiavanie štandardov
pre organické textílie.

Oeko-Tex Standard 100 – svetová testovacia a certifikačná schéma pre vlastnosti textílií. Skúma sa
napríklad obsah nebezpečných látok v oblečení.

Bio-Siegel – tento certifikát môžu získať všetky
produkty vyrobené podľa regulácií EÚ týkajúcich
sa organického pestovania. Najmenej 95 %
ingrediencií musí mať organický pôvod.
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EU Organic product label – toto označenie sa udeľuje produktom z EÚ, ktoré boli vyrobené udržateľným spôsobom a obsahujú minimálne 95 % organických ingrediencií.
Blauer Engel – certifikácia iniciovaná nemeckou
vládou, udeľovaná produktom na trhu, ktorú sú vo
svojej kategórii šetrnejšie k životnému prostrediu
ako iné.
BREEAM – (BRE Environmental Assessment
Method) – globálna hodnotiaca environmentálna
schéma pre budovy.

Semenáč – táto značka znamená, že daný produkt
je kompostovateľný v priemyselnej kompostárni.

OK Home Compost – táto značka sa nachádza na
produktoch, ktoré by mali byť za vhodných podmienok kompostovateľné v domácom záhradnom
komposte.

OK Compost – táto značka sa nachádza na produktoch, ktoré by mali byť kompostovateľné v priemyselnej kompostárni.

EMAS – tento certifikát získavajú firmy, ktoré v rámci svojho fungovania robia veci nad rámec zákona
v oblasti životného prostredia.

34

Energy Star – označenie, ktoré napomáha spotrebiteľom zorientovať sa v produktoch s najlepšou
energetickou efektívnosťou v danej kategórii.

Fairtrade – označenie pre produkty etické z pohľadu
ľudí, ktorí majú zásluhu na ich výrobe či pestovaní.
Získanie tohto certifikátu zabezpečuje, že farmári a pracovníci v rozvojových krajinách majú lepšie
pracovné podmienky. Nájdete ho napríklad na čokoláde či káve.
Rainforest Alliance Certified – tento certifikát zaručuje, že produkty, ktoré pochádzajú z farmy alebo
lesa, spĺňajú komplexné štandardy ochrany životného prostredia a ľudských práv pracovníkov, ich
rodín a komunít. Najčastejšie sa ním označuje čaj,
káva, banány a iné ovocie, no aj výrobky z papiera.

UTZ Certified – firmy, ktoré získali toto označenie,
zaručujú, že pestujú plodiny ako káva, čaj, oriešky
alebo kakaové bôby udržateľne. Tento program je
súčasťou už uvedenej schémy Rainforest Alliance.

Viac informácií o certifikačných schémach nájdete tu:
https://www.filmcommission.sk/794-sk/summary-of-certification-schemes/
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13. PRÍLOHY
BIOODPAD
ÁNO
šupky z ovocia a zeleniny, škrupky z vajec a orechov
rolky z WC papiera, použité vreckovky, káva, sypaný čaj
servítky bez syntetického znečistenia, bez potlače, nie mastné
iný znečistený mokrý papier bez potlače, nie mastný

NIE
mäso, kosti, mliečne výrobky, kuchynský olej
veľké množstvo vareného jedla

ZMESOVÝ ODPAD
= SPAĽOVŇA

ÁNO
hrubo alebo chemicky znečistené obaly a predmety
nerecyklovateľné kompozitné obaly a predmety
použité plienky a iné hygienické potreby
mastné plasty a papier, cigarety, žuvačky

NIE
nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad
elektroopad, batérie, žiarovky, tlačiarenské náplne

PAPIER
ÁNO
kancelársky papier, knihy (bez tvrdej väzby)
lepenka, kartón, noviny, časopisy, letáky
rozložené krabice

NIE
vreckovky a servízky, rolky z WC papiera, termo účtenky
mastný/ mokrý/ povoskovaný/ znečistený papier/ tetrapak

ÁNO

PLASTY, KOVY,
TETRAPAKY

stlačené plastové fľaše, vrecká, fólie
obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov
obaly od jedla bez zvyškov
všetky kovy, strlačené tetrapaky

NIE
hrubo a chemicky znečistené/ mastné plasty
guma, molitan, kompozitné produkty a obaly

KONTAKT
Ak by ste sa radi podelili o svoje príklady dobrej praxe, o tipy či rady, ktoré vedú k udržateľnejšiemu nakrúcaniu, kontaktujte Slovenskú filmovú
agentúru:
Kontakty nájdete tu: https://www.filmcommission.sk/sk/
Vypracoval: Inštitút cirkulárnej ekonomiky, o. z., Slovenská filmová agentúra
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