
 
PRÍLOHA č. 5 

 
 
 

 
TLAČOVÉ SPRÁVY SFÚ ZA ROK 2008 
 
 
JANUÁR 2008 
► Zlatá medaila AMU pre Petra Dubeckého (6. január) 
► Film Obrazy starého sveta bude mať obnovenú slávnostnú premiéru (7. január) 
► Týždeň slovenského filmu v Budapešti (10. január) 
► Marko Igonda slovenskou hviezdou v projekte Shooting Stars na Berlinale 2008  
    (24. január) 
► Výstava Slovenský filmový plagát v Berlíne (31. január) 
 
FEBRUÁR 2008 
► Účasť Slovenska na 58. medzinárodnom filmovom festivale a Európskom filmovom trhu 

v Berlíne (5. február) 
► V edícii DVD Slovenský film 70. rokov sa predalo viac ako 105 000 nosičov  
    (14. február) 
 
MAREC 2008 
► Na svete je nové číslo časopisu Kino Ikon a zborník filmologických textov  
    (14. marec) 
► Zomrel Maximilián Nitra (26. marec) 
 
APRÍL 2008 
► Cena festivalu Finále Plzeň pre Petra Dubeckého (28. apríl) 
 
MÁJ 2008 
► Pestré zastúpenie slovenskej kinematografie na filmovom festivale v Cannes 2008  

(7. máj) 
► Výstava fotografií Dušana Hanáka (8. máj) 
► Slovenský filmový ústav otvoril predajňu Klapka.sk (19. máj) 
► Slepé lásky získali cenu v Cannes (24. máj) 
► Prehliadka Súčasný ruský film (28. máj) 
► Slepé lásky v Charlie centre (30. máj) 
 
JÚN 2008 
► Peter Dubecký sa stal generálnym riaditeľom Slovenského filmového ústavu  
 (3. jún)  
► Zástupcovia filmových klubov oslávia na trojdňovom seminári svoje 15. výročie 

(12. jún)  
► Publikácia o Jánovi Kadárovi bude slávnostne predstavená na Artfilme  
 (24. jún)  
► Tohtoročný 43. MFF Karlovy Vary bude pre slovenskú kinematografiu slávnosťou 

(30. jún)  
 
JÚL 2008 
► V lete vychádza Film.sk ako dvojčíslo so špeciálnym bonusom (2. júl)  
► Letná filmová škola v Uherskom Hradišti ponúkne takmer 80 slovenských filmov 

(18. júl)  
► Monografická publikácia o Jánovi Kadárovi (18. júl)  
 
AUGUST 2008 
► Zomrel významný slovenský strihač Maximilián Remeň (5. august)  
 37



 38

► Letná filmová akadémia v poľskom Zwierzynci uvedie retrospektívu filmov Ela 
Havettu (6. august)  

► V pondelok vychádza DVD August 1968 s tromi historickými dokumentmi  
 (14. august)  
► Filmy Dušana Hanáka uvidia diváci už aj v Izraeli (27. august)  
► Jesenná prehliadka Projekt 100 prinesie do kín na tri mesiace desať kvalitných 

filmov (28. august)  
 
SEPTEMBER 2008 
► Prehliadku Projekt 100 otvorí veľkofilm Andrzeja Wajdu Katyň (8. september)  
► V Lotyšsku sa uskutoční prehliadka slovenských filmov z 80. rokov  
 (9. september)  
► DVD edícia Slovenský film 60. rokov prinesie desiatku významných diel  
 (25. september)  
► Prvým filmom DVD edície zo 60. rokov bude Jánošík Paľa Bielika  
 (25. september)  
 
OKTÓBER 2008 
► Druhým filmom DVD edície zo 60. rokov je Pieseň o sivom holubovi  
 (2. október)  
► V októbri sa budú slovenské filmy premietať na festivaloch v štyroch krajinách  
 (3. október)  
► Prehliadka Dni bavorského filmu divákom ponúkne osem súčasných filmov  
 (8. október)  
► Ako tretí titul edície filmov zo 60. rokov vyjde na DVD snímka Slnko v sieti  
 (9. október)  
► Na prehliadke v Třinci zvíťazil slovenský film Démoni Róberta Švedu  
 (12. október)  
► V Bojniciach sa uskutoční prehliadka filmov Druhé slovenské filmobranie  
 (14. október)  
► V piatok vyjde na DVD štvrtý titul edície filmov zo 60. rokov Boxer a smrť  
 (16. október)  
► Piatym titulom DVD edície filmov zo 60. rokov je Organ Štefana Uhra  
 (23. október)  
► V piatok vyjde na DVD film Eduarda Grečnera Drak sa vracia z edície filmov zo  
 60. rokov (29. október)  
 
NOVEMBER 2008 
► V Budapešti sa na filmovom seminári predstavia nové slovenské filmy   
 (5. november)  
► Na DVD vyjde celovečerný film Otakara Krivánka Deň náš každodenný...  
 (6. november)  
► Nové číslo časopisu Kino-Ikon sa venuje reflexii slovenského filmu  
 (7. november)  
► DVD edícia filmov zo 60. rokov pokračuje filmom Juraja Jakubiska Kristove roky 

(13. november)  
► V DVD edícii filmov zo 60. rokov zajtra vyjde film Slávnosť v botanickej záhrade 

(20. november)  
► Posledným titulom DVD edície filmov zo 60. rokov je 322 Dušana Hanáka  
 (27. november)  
 
DECEMBER 2008 
► Vianočné trhy s filmovou literatúrou a DVD nosičmi zo Slovenského filmového 

ústavu (3. december)  
► Vyšla monografia o slovenskom hercovi Ivanovi Palúchovi (3. december)  
► V januári sa dostane na televízne obrazovky dokumentárny projekt Zlatá šedesátá 

(10. december)  
 
 
vypracovala Mgr. S. Nôtová-Tušerová, tlačová tajomníčka SFÚ (od 1.6.2008) 
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