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Májové číslo Film.sk otvára tému 
dostupnosti filmov na internete 

 
Obsah májového čísla Film.sk je vysoko aktuálny. Zaoberá sa otázkou legálnej 
dostupnosti filmov na internete a časť svojho priestoru venuje dôležitej téme, ktorá 
je vo filmovom spracovaní režiséra Roberta Kirchhoffa pod názvom Kauza 
Cervanová obrazom našej spoločnosti. Časť obsahu májového čísla pri príležitosti 
aktuálneho 50. výročia Slovenského filmového ústavu (SFÚ) mapuje jeho históriu 
i súčasnosť. 
 
Téma dostupnosti filmov na internete je veľmi atraktívna. Keď nový film prichádza do  kín, a najmä, 
ak ide o dielo známeho režiséra alebo o oceňovanú snímku, mnohí filmoví nadšenci ho chcú vidieť 
skôr, než sa im naskytne táto možnosť na plátnach kín. Na základe tohto podnetu i rôznorodých  
diskusií o filmoch na internete, sa májové číslo Film.sk zameriava na skúmanie možností, kedy je 
legálne a kedy nelegálne stiahnuť si film z internetu. Zároveň sa pokúša zodpovedať na otázku, čo 
by kinematografii na internete na Slovensku najviac pomohlo. Na podobnú otázku vo Film.sk 
odpovedá aj režisér Robert Kirchhoff. Je súčasťou ústredného rozhovoru s Kirchhoffom, kde  
hovorí nielen o novom filme Kauza Cervanová, ktorého je Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
koproducentom, ale aj o svojich pripravovaných projektoch. Zákulisie vzniku filmu Kauza 
Cervanová približuje tiež v rubrike Novinky. Jeho dokumentárna tragédia nie je pátraním po 
vrahoch, ani snahou dokázať niečiu nevinu. Oveľa viac je obrazom našej spoločnosti. Novinky 
predstavujú aj koprodukčnú česko-slovenskú rozprávku v réžii Pavla Göbla Kovář z Podlesí 
o mestečku, na ktoré bola uvalená kliatba. 
 
Recenzie tentoraz hodnotia slovenské filmy. Ide o tri celovečerné debuty, ktoré vstúpili do 
slovenských kín minulý mesiac. Jedným z nich je dokumentárny film ABSOLVENTI/Sloboda nie je 
zadarmo režiséra Tomáša Krupu, ktorý sa tematicky dotýka veľkého počtu mladých ľudí na 
Slovensku. Druhým je tiež dokument, a to úsmevné, poetické a autorské Exponáty alebo príbehy 
z kaštieľa, ktoré nakrútil ostrieľanejší filmár Palo Korec. Napokon Film.sk hodnotí celovečerný 
debut Juraja Kiliána, poviedkový film Intrigy, inšpirovaný príbehmi z troch národných literatúr. 
Zaujímavý pohľad na dokumentárny film Dušana Trančíka Hodina dejepisu s témou Trianonu 
podáva vo Film.sk významný filmový publicista Pavel Branko, ktorý ho považuje za dielo, 
presahujúce hranicu vytýčenú skromným, no významovo nabitým názvom. Číslo je tentoraz bohaté 
aj na mnohé správy a zaujímavosti z filmového diania. Čitatelia sa dozvedia niečo o financovaní 
filmu Mesiačiky režisérky Diany Fabiánovej formou crowd fundingu, o novom česko-slovenskom 
dokumentárnom projekte Colnica, o ďalšom pokračovaní cyklu autorských dokumentov Slovenské 
kino, aj o slovenských filmoch na festivale GoEast vo Wiesbadene i o udelení Ceny filmových 
novinárov dramaturgii Kina Lumière. 
 
Aj v tomto čísle pokračuje seriál Svet spravodajského filmu, v ktorom Film.sk upozorňuje na 
filmové týždenníky Týždeň vo filme z archívu SFÚ v programe televízie TA3. Pravidelnou je tiež 



rubrika Tipy mesiaca, v máji na zaujímavé tituly z programu Kina Lumière upozorňuje filmová 
publicistka Nina Šilanová. Záujemcovia si vo Film.sk prečítajú aj to, na čom pracujú producent 
Tomáš Kaminský, režisér a animátor Jakub Kroner a dokumentarista Samuel Jaško a o svojich 
obľúbených slovenských filmoch hovorí Vladislava Fekete, riaditeľka Divadelného ústavu. V 
rubrike Myslím si, ktorá od začiatku tohto roka nahradila pôvodné Plus / mínus a každý mesiac 
v nej formou glosy alebo komentára reflektuje aktuálne dianie v kinematografii iný autor, sa v máji 
zamýšľa filmový publicista Jaroslav Hochel. Ďalšie pravidelné rubriky prinášajú prehľad podujatí na 
Slovensku i podujatí so slovenským filmom v zahraničí, správy z filmového diania a tiež uzávierky 
na rôzne granty a podporné programy. Film.sk upozorňuje aj na nové DVD nosiče a filmové 
publikácie a viac sa v ňom dá dočítať o pripravovaných publikáciách z edičného oddelenia SFÚ, 
ktoré by mali vyjsť v najbližšom období. 
 
Od apríla, kedy si SFÚ pripomenul svoje 50. výročie, sa v každom čísle Film.sk až do konca roka 
čitatelia dozvedia zaujímavé informácie zo zákulisia ústavu, týkajúce sa jeho histórie aj súčasnosti. 
Pripravená je séria článkov, mapujúca dejiny SFÚ po jednotlivých dekádach očami jeho 
zamestnancov, a tiež texty približujúce prácu v jeho jednotlivých oddeleniach. Keďže vznik SFÚ sa 
datuje do roku 1963, pod logom výročia SFÚ je do aktuálneho čísla zaradená časť o rokoch 
šesťdesiatych, a z oddelení Film.sk predstavuje Filmový archív. Súčasťou májového Film.sk je aj 
vkladaná príloha Domáce a zahraničné ocenenia slovenských filmov a tvorcov v roku 2012.  
 
 
Mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk vydáva Slovenský filmový ústav (SFÚ), v roku 2013 vstúpil 
do štrnásteho ročníka. Aktuálne číslo Film.sk 5/2013 je v predaji od 2. mája 2013 za 1 € vo vybraných 
slovenských kníhkupectvách a v predajni SFÚ na Grösslingovej ul. 43 v Bratislave – Klapka.sk a v Kine 
Lumière na Špitálskej ul. 4. v Bratislave. V máji je pre záujemcov o kúpu Film.sk pripravená akcia: pre 
každého, kto si v predajni Klapka.sk a v Kine Lumière zakúpi májové číslo Film.sk, získa ako bonus 
zdarma DVD s filmom Drak sa vracia režiséra Eduarda Grečnera. Film.sk sa nachádza aj na internetovej 
stránke www.filmsk.sk.  
 
Od marca 2013 sa predaj Film.sk prostredníctvom siete kníhkupectiev Panta Rhei rozšíril takmer do celého 
Slovenska, a to na ďalších 26 miest. V Bratislave je Film.sk v ponuke predajní, ktoré sídlia na Vysokej 2, 
v nákupných centrách Aupark, Polus, Eurovea, Avion, Shopping Palace, OC Galéria Lamač a v Nákupnej 
galérii Centrál. Panta Rhei však prináša Film.sk aj do ďalších pätnástich slovenských miest. Záujemcovia si 
časopis nájdu v kníhkupectvách v Žiline (Aupark, OC Dubeň), Košiciach (OC Optima, Aupark, Palác kníh na 
Hlavnej 72), Martine (Tulip Center), Trnave (Arkadia Shopping Park), Piešťanoch (Aupark), Michalovciach 
(OC Zemplín), Banskej Bystrici (Europa SC), Prievidzi (Korzo SC), Zvolene (Europa SC), Nových Zámkoch 
(Aquario Shopping Center), Prešove (ZOC Max), Komárne (kníhkupectvo Panta Rhei na Palatínovej 37), 
Dunajskej Strede (Panta Rhei na Jesenského 2), Trenčíne (NC Laugaricio) a v Nitre (Galéria Mlyny). Ďalej je 
možné Film.sk dostať na predajných miestach v Bratislave (Klapka.sk – predajňa SFÚ, kníhkupectvo 
Artforum, kníhkupectvo Martinus, kníhkupectvo BeneLibri Modul – Svet knihy, predajňa Prospero – 
Divadelný ústav a na vrátnici VŠMU), v kníhkupectve Artforum v Žiline a vo filmových kluboch a kinách (Kino 
Lumière Bratislava, FK – Kino Strojár Martin, FK – Kino Junior Levice, FK – Kino Fontána Piešťany, FK – 
Považská Bystrica, FK – Naoko Trnava). 
 
 

Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) je 
jediná štátna organizácia v oblasti 
audiovízie na Slovensku. Jej hlavné 
úlohy, činnosti a pôsobnosť definuje 
audiovizuálny zákon č. 343/2007 Z. 
z. Súčasťou SFÚ je špecializovaný 
filmový archív. Tvoria ho jedinečné 
filmové a s filmom súvisiace 
archívne fondy a zbierky, ktoré sú 
základom audiovizuálneho 
dedičstva SR.   
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
ponuku audiovizuálnych diel, 
odbornej literatúry a sprievodných 
grafických materiálov. V predaji má 
publikácie, časopisy, DVD nosiče z 
produkcie SFÚ a ďalších 
slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ale aj soundtracky, 
plagáty a fotosky k slovenským i 
zahraničným filmom. Ponúka aj 
možnosť internetového predaja.  
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 
43, Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového 
ústavu – Kino Lumière 
Kino Lumière premieta domáce a 
zahraničné filmové diela, ktoré inde 
priestor na uvedenie nemajú. Jeho 
prioritami sú slovenský film, 
európska kinematografia a archívne 
kino. Uvádza pravidelné cykly a 
v jeho priestoroch sa konajú aj 
prehliadky a festivaly. Sprístupnené 
sú dve kinosály na prízemí, vstupné 
sa pohybuje od 2,00 € do 4,00 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere, 
www.navstevnik.sk

 

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notova@sfu.sk 


