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JÚL 2010 
► Na MFF v Karlových Varoch bude udelená pocta Bielikovi aj Herzovi (1. júl)  
► V lete vyšiel mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk ako dvojčíslo (2. júl)  
► Na Bažant Pohode premietne Bažant Kinematograf silnú trojicu dokumentov (5. júl)  
► Na Letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti sa premietne viac ako 40 slovenských 

filmov (21. júl)  
► Kalendár filmových výročí – August 2010 (26. júl)  
 
 
AUGUST 2010 
► Na poľskej Letnej filmovej akadémii sa predstaví súčasná slovenská tvorba  
 (2. august)  
► Návštevnosť projekcií Bažant Kinematografu v polovici cesty patrí k jeho najlepším 

(2. august)  
► Bažant Kinematograf na konci augusta opäť premieta v Bratislave (22. august)  
► V Bulharsku sa premietnu slovenské filmy o láske (24. august)  
► Kalendár filmových výročí – September 2010 (26. august)  
 
SEPTEMBER 2010 
► Bažant Kinematograf ukončí svoju cestu po Slovensku v Piešťanoch (7. september)  
► Na MFF Cinematik sa po prvýkrát predstavia pripravované dokumentárne filmy  
 (8. september)  
► Až tri slovenské debuty budú súťažiť na filmovej prehliadke v Třinci (14. september)  
► V Paríži sa uskutoční reprezentatívna prehliadka slovenských filmov (20. september)  
► Kalendár filmových výročí – Október 2010 (28. september)  
 
OKTÓBER 2010 
► Bažant Kinematograf ukončil svoju ôsmu cestu po Slovensku (1. október)  
► Francúzov ohúrila kvalita slovenských filmov a vydali ich na DVD (5. október)  
► Slovenské filmobranie bude tento rok v Prievidzi (15. október)  
► Nové číslo časopisu Kino-Ikon má netradičnú tému (20. október)  
► Slovenský deň na MFDF Jihlava 2010 (22. október)  
► Na DVD vychádza zlatá rozprávková kolekcia (28. október)  
► Kalendár filmových výročí – November 2010 (28. október)  
 
NOVEMBER 2010 
► Slovenské filmy na 15. Fóre európskeho filmu v Lodži (5. november)  
► Slovenské filmy na festivale CineEast 2010 v Luxemburgu (9. november)  
► V Maďarsku sa začal odborný seminár a prehliadka slovenských filmov (9. november)  
► Slovenský filmový ústav opäť predáva filmové publikácie a DVD nosiče na 

Vianočných trhoch (19. november)  
► Zomrel režisér Ján Zeman (19. november)  
► Slovenská filmová klasika aj nové filmy na festivale Black Nights v Talline  
 (23. november)  
► Slovenské archívne animované filmy na 16. Festival on Wheels v Turecku  
 (30. november)  
► Kalendár filmových výročí – December 2010 (30. november)  
 
DECEMBER 2010 
► Dni slovenského filmu v Srbsku (8. december)  
► Monografia Viktor Kubal. Filmár – výtvarník – humorista prináša autentické rozhovory 

a pohľad do kultúrnej histórie (9. december)  
 
 
 
 
 
 
 
vypracovala Mgr. Simona Nôtová-Tušerová, tlačová tajomníčka SFÚ 


