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V roku 2012 sa v spoločnosti prehlbovala hospodárska kríza. V takejto 
zložitej ekonomickej situácii Slovenský filmový ústav (SFÚ) pokračoval v plnení 
svojich základných činností, pričom mnohé aktivity rozšíril a skvalitnil so zámerom 
byť moderným filmovým archívom stredoeurópskeho významu. SFÚ vlani 
pokračoval v realizácii prioritných projektov, ktorými sú Systematická obnova 
audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie, Integrovaný audiovizuálny 
informačný systém SK CINEMA a Prezentácia slovenskej kinematografie 
v zahraničí. Podarilo sa pokračovať plynulo vo všetkých činnostiach a udržať ich 
úroveň a kvalitu. V roku 2012 sa SFÚ stal po prvýkrát úspešným žiadateľom 
podpory z grantového systému Audiovizuálneho fondu a uzavrel Zmluvu 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Európskej únie 
v národnom programe OPIS pod názvom Digitálna audiovízia. V minulom roku sa 
SFÚ pripravoval aj na významné 50. výročie svojho vzniku, ktoré si pripomenie 
v apríli 2013.  
 
 

DLHODOBÉ PRIORITNÉ PROJEKTY SFÚ 
 

Projekt Digitálna audiovízia:  
Podpísanie zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku 

 
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre národný projekt 

Digitálna audiovízia v celkovej výške 24 089 940,37 EUR, ktorý realizuje SFÚ v spolupráci s 
Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS), bola podpísaná 6. marca 2012. Projekt je 
súčasťou Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a obnovy ich národnej 
infraštruktúry rezortu kultúry a aj súčasťou zoznamu národných projektov v Operačnom 
programe Informatizácia spoločnosti (OPIS). Svojím rozsahom je jedinečný v celom 
európskom regióne a vytvorí predpoklady pre systematickú digitalizáciu audiovizuálneho 
dedičstva nielen do roku 2015, kedy sa skončí realizácia jeho hlavných aktivít, ale aj na 
obdobie minimálne ďalších päť rokov, ktoré sú súčasťou udržateľnosti výsledkov projektu. 
Jeho hlavným cieľom je digitalizácia časti zbierok audiovizuálnych objektov.  
 

Od účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa počas 
roka 2012 začali realizovať všetky aktivity projektu, ktorými sú vybudovanie digitalizačných 
pracovísk SFÚ a RTVS a digitalizácia ich audiovizuálnych objektov. V oblasti digitalizácie 
kultúrnych objektov SFÚ sa začalo s nevyhnutnými prípravnými prácami súvisiacimi 
s audiovizuáliami a ich nosičmi, aj so sprievodnými dokumentmi. Začali sa najmä 
prípravné procesy na nastavovanie selekcie filmových objektov, príprava organizačno-
procesných postupov a príprava na zabezpečenie špecifických metadát k plánovaným 
filmovým objektom, vrátane sprievodnej dokumentácie. Od septembra 2012 bolo celkovo 
modifikovaných 46 102 databázových záznamov, z toho bolo vytvorených 9 580 nových. 
Tiež bolo vytvorených 6 255 skenov sprievodnej dokumentácie k audiovizuálnym dielam. 

 
Národný projekt Digitálna audiovízia vytvorí komplexný funkčný a systémový celok 

digitalizačného pracoviska SFÚ s priamymi väzbami na celý proces uchovávania a 
sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Merateľné ukazovatele 
výsledku v celkovom počte 57 800 zdigitalizovaných objektov, z čoho 1 000 filmových 
objektov zdigitalizuje SFÚ, 57 700 zvukových a zvukovo-obrazových objektov zdigitalizuje 
partner RTVS, budú naplnené do 30. júna 2015 a merateľné ukazovatele dopadu sa budú 
sledovať a napĺňať päť rokov po skončení projektu, teda do polovice roka 2020. Do konca 
roku 2012 bolo zdigitalizovaných 16 450 zvukových objektov z merateľného ukazovateľa 
výsledku. 
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Projekt informačného systému SK CINEMA:  
Počet záznamov narástol 

 
Dlhodobý prioritný projekt integrovaného automatizovaného audiovizuálneho 

informačného systému SK CINEMA tvorí súčasť informačného systému verejnej správy. 
SFÚ ho realizuje od roku 2002 a určený je na spracovávanie, uchovávanie, prepájanie, 
organizáciu, vyhľadávanie a prezentáciu informácií a poznatkov, ktoré sa získavajú, 
vytvárajú a využívajú pri práci jednotlivých oddelení SFÚ. Je komplementárnou súčasťou 
projektu Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie a  
priamo súvisí aj s národným projektom Digitálna audiovízia. 
 

Predmetom spracovania prostredníctvom softvérových prostriedkov informačného 
systému sa postupne stávajú všetky zbierky, fondy a artefakty v správe SFÚ, ako aj 
informácie a poznatky z oblasti slovenskej audiovizuálnej kultúry a kinematografického 
umenia s dôrazom na vytváranie Slovenskej národnej filmografie. V procese 
spracovávania filmových, archívnych, dokumentačných a knižničných zbierok a fondov 
SFÚ sa realizujú najmä činnosti odborného popisu a katalogizácie, ktorých výstupom sú 
databázové záznamy rozličných typov. V roku 2012 pokračoval nárast počtu záznamov, 
vložených do systému. Vlani bolo vytvorených 42 922 nových záznamov, čo ku koncu 
roka 2012 predstavuje 281 195 všetkých záznamov v systéme. Výrazný nárast počtu 
záznamov súvisel aj so začatím realizácie projektu Digitálna audiovízia, v ktorom bolo 
vytvorených 9 580 nových záznamov. V nadväznosti na pripravované sprístupnenie 
výstupov z projektu SK CINEMA širokej verejnosti prostredníctvom internetu bol v roku 
2012 pripravený nový grafický návrh vizuálnej podoby webového rozhrania, ktorý tento rok 
čaká implementácia. 
 
 

Projekt Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho  
sprístupňovanie: Najkomplikovanejšia je práca s dlhometrážnymi filmami 

 
Dlhodobý projekt Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístup-

ňovanie sa v súčasnej podobe začal realizovať v roku 2006 s výhľadom do roku 2020. 
Jeho cieľom je systematická ochrana a postupné obnovenie fondu audiovizuálneho 
dedičstva primárne na filmových nosičoch pri zachovaní pôvodnej kvality, pričom je 
nevyhnutné dodržať všetky normy a štandardy archivačnej činnosti. Najkomplikovanejšiu 
oblasť prác v tomto projekte tvorí obnova fondu dlhometrážnych filmov. 
 

Procesom kompletnej laboratórnej obnovy dlhometrážnych a stredometrážnych 
hraných filmov v roku 2012 prešlo 12 titulov, ďalej 21 titulov krátkometrážnych a stredo-
metrážnych dokumentárnych filmov, 67 titulov dlhometrážnych a krátkometrážnych 
animovaných filmov a 5 titulov historických filmov na nitrocelulózovej podložke. Z fondu 
spravodajských filmov bolo obnovených celkovo 216 titulov. Realizovala sa aj obnova 
a záchrana filmových materiálov získaných z pozostalostí po tvorcoch Pavol Haspra, Ivan 
Rumanovský a Martin Slivka. Diagnostikou a kompletným ošetrením samostatne mimo 
filmových materiálov k titulom zaradeným do procesu obnovy vlani prešlo 238 162 metrov 
filmového rozmnožovacieho materiálu. Všetky ošetrené a zdiagnostikované pôvodné 
materiály i novovyrobené materiály sú uložené v nových plastových obaloch s novým 
štítkovým označením v centrálnom depozite audiovizuálií SFÚ. Celkové údaje metráže 
obnovy a spracovania filmových materiálov a minutáží prepisov k sprístupňovaniu za rok 
2012 predstavujú 1 727 859 metrov laboratórneho ošetrenia a spracovania a 352 257 
metrov nových vyrobených materiálov 35 mm filme. 
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Projekt Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí:  
Významnou bola predovšetkým účasť na medzinárodných trhoch 

 
Projekt prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí realizuje SFÚ od roku 

2009. Z hľadiska jeho dosahu pre celé audiovizuálne prostredie patrí k najdôležitejším 
účasť slovenskej kinematografie na medzinárodných filmových trhoch, predovšetkým pri 
dvoch najvýznamnejších európskych filmových festivaloch MFF Berlín a MFF Cannes. 
SFÚ aj v roku 2012 pripravil prezentačný stánok Central European Stand na European 
Film Market pri 62. MFF Berlín (spoločný s Českou republikou a Slovinskom) a tiež 
Pavilón Slovenska a Českej republiky na Marché du Film pri 65. MFF Cannes. Oba stánky 
zabezpečovali jeho návštevníkom t.j. zástupcom festivalov, producentom a iným hosťom 
informačný servis o slovenskom audiovizuálnom prostredí. Základnú skupinu jeho 
návštevníkov tvorili zástupcovia zahraničných festivalov a producenti s plánovanými alebo  
rozpracovanými projektmi, ktorí sa zaujímali o možnosti spolupráce so slovenskými 
partnermi. Novinkou na vlaňajšom Marché du Film pri MFF Cannes bolo, že náš 
prezentačný pavilón sa predstavil na novom mieste v lukratívnejšej a efektívnejšej lokalite 
trhu.  

 
V období posledného roka sa pod hlavičkou prioritného projektu prezentácie 

slovenskej kinematografie v zahraničí podarilo významne rozšíriť aktivity zamerané na 
propagáciu slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí. Výraznú účasť mala 
slovenská kinematografia vlani na 47. MFF Karlove Vary. Okrem účasti slovenských 
filmov v programe festivalu, vrátane svetovej premiéry novej reštaurovanej verzie filmu 
Slnko v sieti pri príležitosti výročia jeho vzniku, sa SFÚ významne podieľal na prezentácii 
slovenskej kinematografie a audiovízie počas Industry Days. Po prvýkrát sa na MFF 
Karlove Vary konalo podujatie Pitch & Feedback s dôrazom na prezentáciu 
pripravovaných slovenských a českých filmov v štádiu vývoja s potenciálom 
medzinárodnej koprodukcie, ktorého bol SFÚ organizátorom a hlavným partnerom za 
slovenskú stranu. V minulom roku bol SFÚ za SR aj spoluorganizátorom podujatia Step 
In, zameraného na prezentáciu audiovizuálneho prostredia krajín strednej a východnej 
Európy s dorazom na distribúciu na 65. MFF Locarno. 
 
 

Finančná situácia SFÚ:  
Aj v ťažkých ekonomických podmienkach dosiahol SFÚ ziskový výsledok 

 
Napriek zložitej ekonomickej situácii sa SFÚ v oblasti hospodárenia podarilo za 

obdobie roka 2012 dosiahnuť zlepšený výsledok hospodárenia. Vďaka striktnému 
uplatňovaniu programu hospodárnosti a zvýšením vlastných výnosov zaznamenal SFÚ 
zisk vo výške 1 979,20 €. Celkové náklady inštitúcie boli vlani 4 030 149,26 € a výnosy 
4 032 128,46 €, z čoho príspevok MK SR predstavoval sumu 2 768 298,00 €. Z neho 
príspevok na základnú činnosť organizácie v zmysle kontraktu so zriaďovateľom tvoril 
sumu 1 000 000 €, ďalej príspevok na dlhodobý prioritný projekt Systematická obnova 
audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie predstavoval sumu 1 493 726 €, 20 000 
€ bolo vyčlenených na dofinancovanie prevádzky skladu filmových materiálov v Pezinku, 
40 000 € na dofinancovanie prevádzky Kina Lumière, 60 000 € tvoril príspevok na projekt 
Prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí, 50 000 € na projekt SK Cinema, suma 
90 460 € bola určená na preklenutie časového nesúladu medzi realizáciou nákladov 
a preplatení žiadostí o platbu pri národnom projekte Digitálna audiovízia z programu 
OPIS, ktoré bude organizácia v roku 2013 povinná vrátiť zriaďovateľovi, ďalej 4 000 € 
predstavoval príspevok na Prehliadku nórskeho filmu v Bratislave, 400 € na hudobný 
sprievod k filmu Jánošík na OH v Londýne, 3 170 € na Prehliadku slovenských filmov na 
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MFF Listapad v Bielorusku, 4 200 € na Prehliadku gruzínskeho filmu v Bratislave, 1 940 € 
na Prehliadku slovenských filmov krajín V4 v Bosne a sumu 402 € tvorilo preplatenie 
kultúrnych poukazov uplatnených na projekciách v Kine Lumière. Inštitúcia v roku 2012 
splnila všetky záväzné ukazovatele a limity štátneho rozpočtu, dokonca sa jej podarilo 
prekročiť plán vlastných výnosov, a tak zabezpečiť plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú zo 
zákona č. 343/2012 Z.z. (zákon o audiovízii). Celkovo bol však minulý rok pre SFÚ 
náročný aj z dôvodu realizácie národného projektu Digitálna audiovízia, kedy sa od 7. 
marca 2012 začala účinnosť Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
MK-35/2012-M a nastala postupná aplikácia systému finančného riadenia štrukturálnych 
fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1. 
 

Pozitívnou informáciou pre SFÚ bola vlani skutočnosť, že SFÚ sa mohol stať 
žiadateľom grantového systému Audiovizuálneho fondu (AVF) po nevyhnutnej úprave jeho 
interných normatívov. V priebehu roku inštitúcia úspešne prezentovala pred odbornými 
komisiami AVF päť projektov a uzatvorila zmluvy na poskytnutie dotácie v celkovej výške 
77 100 € (z toho projekt Prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí predstavoval 
30 190 €, vydanie DVD Dialóg 20 40 60 sumu 3 000 €, DVD Neha 3 000 €, 2-DVD Alain 
Robbe-Grillet (Muž, ktorý luže / Eden a potom) 4 000 € a dotácia na Digitalizáciu kinosály 
č. 1 v Kine Lumière, ktorá sa bude realizovať v roku 2013, bola 37 000 €). 
 
 

ČINNOSŤ ODDELENÍ SFÚ A JEJ VÝSLEDKY DOMA A V ZAHRANIČÍ 
 

Kino Lumière sa po roku činnosti už etablovalo u diváckej verejnosti  
 

Kino Lumière – Kino Slovenského filmového ústavu bolo otvorené na jeseň roku 
2011, SFÚ ho prevádzkuje vo vlastnej réžii po prvýkrát. V roku 2012 boli v riadnej 
prevádzke dve kinosály na prízemí s kapacitou 209 a 87 miest so zvukom Dolby Digital 
Surround EX (6.1). Počas roka 2012 sa vyšpecifikovala dramaturgia kina, ktorá sa ustálila 
na smerovaní: súčasná slovenská tvorba, súčasná európska kinematografia, zlatý fond 
slovenskej a svetovej kinematografie v podobe tematických cyklov a výročí, spojených s 
lektorskými úvodmi a besedami s tvorcami, sústredila sa aj na detského diváka a školské 
projekcie. Vplyv na dramaturgiu má aj skutočnosť, že Kino Lumière má nástupnú pozíciu 
v medzinárodnej sieti kín Europa Cinemas, zameranej na uvádzanie titulov európskych 
produkcií. Vstupné kina sa pohybuje v rozpätí od 2,00 € do 4,00 €, kino poskytuje aj zľavy 
pre držiteľov preukazov členov filmových klubov, ZŤP a ZŤP sprievod a pre seniorov. V 
roku 2012 sa SFÚ stal inštitúciou akceptujúcou kultúrne poukazy kategórie Kino pre 
návštevu premietaní v Kine Lumière, kino vlani prijalo 402 kultúrnych poukazov.  

 
Celková návštevnosť Kina Lumière v roku 2012 predstavovala 36 155 divákov, kino 

uviedlo 498 filmov, resp. dlhometrážnych pásiem. Počet projekcií dlhometrážnych filmov 
alebo pásiem krátkych a stredometrážnych filmov bol 1 569. Najnavštevovanejším filmom 
minulého roka sa stala snímka Hanba Stevea McQueena, za ňou nasledovali v pätici 
najúspešnejších Le Havre Akiho Kaurismäkiho, ktorý sa premietal s úspešnou slovenskou 
snímkou Posledný autobus Martina Snopeka a Ivany Laučíkovej, Miestnosť samovrahov 
Jana Komasu, Alois Nebel Tomáša Luňáka a eŠtéBák Juraja Nvotu. Posledné dva 
menované filmy sa stali najnavštevovanejšími slovenskými filmami, po nich si najviac 
divákov prišlo pozrieť slovenské filmy Dom Zuzany Liovej a Až do mesta Aš Ivety 
Grófovej. Európske filmy v programe Kina Lumière mali vlani 62,45 percentné zastúpenie 
a slovenské predstavovali 19,27 percent. Vlani kino hostilo aj desať festivalov a prehliadok 
a pri príležitosti Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva v októbri 2012 uviedlo v 
premiére tri časti nového slovenského dokumentárneho seriálu Celuloid Country. 
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Za úspechom predajne Klapka.sk stojí vyššia ponuka a väčší záujem 
 

Rok 2012 bol piatym rokom prevádzky predajne SFÚ Klapka.sk, ktorá sa orientuje 
na ponuku audiovizuálnych diel, odbornej literatúry a sprievodných grafických materiálov 
k audiovizuálnym dielam. Predajňa si vlani upevnila a rozšírila na trhu etablovanú pozíciu 
s prevažne slovenskou audiovizuálnou tvorbou, prednostne zameranou na filmové 
médium. Jej sortiment je široký, predajňa ponúka produkty SFÚ, ale aj iných partnerov a 
vydavateľstiev, realizuje aj zásielkový predaj, rovnako aj stánkový predaj na rôznych 
filmových podujatiach a v roku 2012 rozšírila aj komisionársky predaj produktov. Paralelne 
sa vyvíjal aj internetový predaj prostredníctvom www.klapka.sk, počas roka 2012 ju videlo 
74 425 návštevníkov.  

 
V minulom roku Klapka.sk realizovala predaj svojho sortimentu aj formou tzv. 

stánkového predaja na 20 filmových a iných podujatiach. Veľkým úspechom v roku 2012 
bolo získanie predajného stánku na Vianočných trhoch na Hlavnom námestí v Bratislave, 
čo sa prejavilo na vyšších celkových výsledkoch predaja. Celkovo vlani Klapka.sk predala 
1 618 publikácií a 11 612 DVD nosičov, tržby predaja oproti predchádzajúcemu roku stúpli 
o 99,44 percent. Najpredávanejšími publikáciami sa stali Semiotika filmu a problémy 
filmovej estetiky Jurija Michajloviča Lotmana, ktorú vydal SFÚ ešte v roku 2008, za ňou 
nasledovala obsiahla kniha Umění filmu. Úvod do studia formy a stylu od Davida 
Bordwella a Kristin Thompsonovej a publikácie Příběh(y) filmu Jeana-Luca Godarda, 
Krása je symbolem pravdy Andreja Arseňjeviča Tarkovského a päticu najpredávanejších 
publikácií za uplynulý rok uzavrela kniha slovenského filmového publicistu Pavla Branka 
Proti prúdu, na ktorej vydaní v roku 2011 participoval aj SFÚ. V oblasti DVD nosičov bol 
najväčší záujem o snímky Perinbaba a Tisícročná včela I, II Juraja Jakubiska, ďalej o DVD 
so snímkou Rodná zem Josefa Macha, tiež o DVD 3x Martin Hollý s filmami Medená veža, 
Orlie pierko a Noční jazdci, a napokon DVD s filmom Dáždnik sv. Petra v réžii Frigyesa 
Bána a Vladislava Pavloviča, všetky z produkcie SFÚ. V roku 2012 výrazne stúpol aj 
počet predaných časopisov Film.sk. 
 

 
Edičná produkcia SFÚ sa rozšírila aj za naše hranice  

 
Vydavateľskú činnosť rozvíjal SFÚ aj v roku 2012 v oblasti publikácií a DVD 

nosičov. Z pripravovaných knižných projektov vyšli vlani tri. Prvým bola monografia Petra 
Gavaliera Hrabalovský svet očami Jiřího Menzla, druhým zborník z česko-slovenskej 
filmologickej konferencie Minority a film a napokon už dlhšie pripravované kumulované 
vydanie Filmových ročeniek za obdobie rokov 2006 – 2010. V roku 2012 vyšli tradične aj 
dve čísla časopisu pre vedu o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon, nosnou témou prvého 
vydania bola normalizácia, a druhého československá kinematografia 60. rokov. 
Pravidelne vychádzal aj mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk, ktorého  
šéfredaktorom sa v minulom roku stal Daniel Bernát po trinásťročnom pôsobení Simony 
Nôtovej-Tušerovej. Na prezentáciu slovenskej kinematografie doma aj v zahraničí vlani 
vyšli aj propagačné katalógy Slovak Films 11 – 12, Pripravované slovenské filmy / 
Upcoming Slovak Films 12 – 13, obe v slovenskom a anglickom jazyku. Pri príležitosti 
významných festivalov a účasti slovenskej kinematografie v ich programoch vyšli tiež 
bulletiny MFF Berlinale: What´s Slovak in Berlin 2012, MFF Cannes: What´s Slovak in 
Cannes 2012 a MFF Karlove Vary: Slovenské filmy na MFF Karlove Vary / Slovak Films at 
Karlovy Vary IFF 2012. Ku koncu roka sa k záujemcom dostali aj pravidelné kalendáre, 
konkrétne nástenný Filmový kalendár a Kalendár filmových výročí. 
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V oblasti DVD produkcie vyšlo v edičnom oddelení SFÚ vlani 12 DVD nosičov, 
všetky filmy mali digitálne remastrovaný obraz aj zvuk. K záujemcom o slovenské filmy sa 
dostali reedície titulov vydaných v minulosti v podobe obľúbených režisérskych kolekcií, a 
to 3x Štefan Uher s filmami Slnko v sieti, Organ a Tri dcéry, 3x Juraj Jakubisko s filmami 
Kristove roky, Vtáčkovia, siroty a blázni a Sedím na konári a je mi dobre, a napokon 3x 
Paľo Bielik s filmami Štyridsaťštyri, Kapitán Dabač, Jánošík I, II. Vlani vyšlo aj 2-DVD 
s filmami režiséra Alaina Robbe-Grilleta Muž, ktorý luže a Eden a potom a samostatné 
DVD Dialóg 20 40 60, na ktorom sa režisérsky podieľali Slovák Peter Solan, Čech Zbyněk 
Brynych a Poliak Jerzy Skolimowski. Na DVD v minulom roku vyšli v zahraničí aj štyri filmy 
Dušana Hanáka s francúzskymi titulkami, a to 322, Obrazy starého sveta, Ružové sny a 
Ja milujem, ty miluješ, neskôr k nim pribudla aj jeho snímka Papierové hlavy, ktorá je 
koprodukčným projektom SFÚ. Vydalo ich francúzske vydavateľstvo Malavida, ktoré sa vo 
svojej dramaturgii zameriava na európske filmy a vlani nadviazalo na rok 2010, kedy 
vydalo štyri snímky slovenských režisérov, a to Slnko v sieti Štefana Uhra, Boxer a smrť 
Petra Solana, Kristove roky a Vtáčkovia, siroty a blázni Juraja Jakubiska. Hanákove filmy 
sa teraz rovnako dostanú do distribúcie vo Francúzsku, Švajčiarsku a v Belgicku.  
 
 

Najviac uvádzané slovenské filmy v zahraničí  
 

Významnou udalosťou v oblasti prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí 
bola v roku 2012 svetová premiéra kompletne zreštaurovaného filmu Štefana Uhra Slnko 
v sieti na 47. MFF Karlove Vary. Slávnostná projekcia tohto filmu, ktorý sa považuje za 
začiatok československej novej vlny, sa uskutočnila pri príležitosti 50. výročia jeho vzniku. 
Slovenská premiéra sa potom konala na 7. MFF Cinematik v Piešťanoch a film sa počas 
roka premietal pri príležitosti jeho vzniku aj na ďalších zahraničných a domácich 
podujatiach. Celkovo sa slovenským filmom darilo vlani z hľadiska uvedenia filmov a 
získaných ocenení na medzinárodných filmových festivaloch veľmi dobre, úspešné boli aj 
na slovenských podujatiach.  

 
V minulom roku SFÚ participoval na 130-tich podujatiach, z toho na 104 

zahraničných a 26 domácich, celkovo uviedol 542 filmov v 43-och krajinách, vrátane 
Slovenska. Najčastejšie uvádzanými filmami boli Slnko v sieti Štefana Uhra, Až do mesta 
Aš Ivety Grófovej, Posledný autobus Ivany Laučíkovej a Martina Snopeka, Anjeli Róberta 
Švedu, Cigán Martina Šulíka, Dom Zuzany Liovej, Lóve Jakuba Kronera, Zlo Petra 
Bebjaka. Z domácich podujatí bolo najviac slovenských titulov uvedených na 14. MFF 
Bratislava v sekcii Made in Slovakia, kde sa celkovo premietlo 26 celovečerných aj 
krátkych filmov. Novinkou tejto sekcie, na ktorej sa organizačne výrazne podieľal SFÚ, 
bolo predstavenie samostatnej súťaže pre slovenské hrané a animované celovečerné 
filmy. V minulom roku pracovníci SFÚ nielen zabezpečovali účasť filmov na mnohých 
prehliadkach a festivaloch, ale slovenskú kinematografiu reprezentovali v niekoľkých 
medzinárodných porotách. 
 
 

SFÚ bol vlani aj partnerom koprodukčných projektov 
 

SFÚ sa už niekoľko rokov zapája aj do novej slovenskej tvorby, a to vstupom do 
koprodukčných projektov. Ako koprodukčný partner zvyčajne poskytuje archívne filmové  
materiály. Vlani SFÚ uzavrel zmluvy na piatich koprodukčných projektoch, medzi nimi 
figurovali filmy Muži revolúcie Zuzany Piussi, Legenda Carlton Petra Krištúfka, Lyrik 
Arnolda Kojnoka, Tiene barbarskej noci Igora Siváka a Kauza Cervanová Roberta 
Kirchhoffa. Okrem toho SFÚ poskytuje aj vysielacie práva na uvedenie filmov zo svojich 
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archívnych zbierok v slovenských televíziách alebo licenčné práva na uvedenie rôznych 
citácií. V roku 2012 boli uzatvorené zmluvy na predaj televíznych vysielacích práv pre 
televíziu Markíza, CS Film, JOJ a Českú televíziu, účinnosť nadobudla aj zmluva 
s Rozhlasom a televíziou Slovenska, podpísaná v závere roka 2011. V roku 2012 
nadobudli účinnosť licenčné zmluvy na televízne vysielanie k celkom 166 dlhometrážnym 
filmom a poskytnuté boli aj práva na použitie ukážok zo slovenských filmov v nových 
audiovizuálnych dielach, v roku 2012 to bolo celkom 26 licenčných zmlúv.  

 
Najsledovanejším filmom v televíziách na území Slovenska z archívnych fondov 

SFÚ sa v minulom roku stala opäť Perinbaba Juraja Jakubiska, po nej nasledovali snímka 
Martina Ťapáka Pacho, hybský zbojník, Jakubiskova Nevera po slovensky, Fontána pre 
Zuzanu Dušana Rapoša a Ťapákova rozprávka Plavčík a Vratko. Vlani pokračovala aj 
veľmi úspešná kontinuálna spolupráca s televíziou TA3 pri uvádzaní filmových 
týždenníkov, v roku 2012 bola uzatvorená zmluva na vysielanie v rokoch 2013 a 2014, 
ktorej obsahom je vysielanie 208 žurnálov Týždeň vo filme.  
 
 

Záujem o SFÚ na webe narastá 
 

Svoju činnosť SFÚ sprístupňuje aj prostredníctvom svojich internetových stránok, 
ktorých návštevnosť sa z roka na rok zvyšuje. Základné informácie zverejňuje na 
internetovej stránke www.sfu.sk, má však aj ďalšie špecializované stránky. Komplexný 
informačný servis z oblasti kinematografie a audiovízie poskytuje stránka Audiovizuálneho 
informačného centra www.aic.sk, na ktorej je zriadená aj podstránka pre Kino Lumière, 
svoju stránku má aj predajňa Klapka.sk www.klapka.sk s internetovým predajom, 
mesačník Film.sk www.filmsk.sk, aj kancelária MEDIA Desk www.mediadeskslovakia.sk. 
SFÚ prevádzkuje aj filmovú databázu www.sfd.sfu.sk. Najväčší záujem je o stránku 
Audiovizuálneho informačného centra, ktorá za rok 2012 zaznamenala 306 253 prístupov. 
Celkovo za vlaňajší rok navštívilo stránky SFÚ spolu 478 810 záujemcov. V roku 2012 bol 
počet návštev na všetkých stránkach SFÚ najvyšší v histórii. Je to najmä vďaka stránke 
AIC, ktorá ako jediná zaznamenala medziročný nárast.  

 
V roku 2012 sa začali úvodné práce na prestavbe, rekonštrukcii, modernizovaní 

a zjednotení internetových stránok SFÚ, ktorých spustenie sa plánuje pri príležitosti 50. 
výročia SFÚ v roku 2013. Túto zmenu si vyžiadalo nielen spomínané výročie, ale aj 
obsahová a technická zastaranosť a potreba vyhovieť súčasným legislatívnym normám 
v tejto oblasti. Do konca minulého roka bola dokončená obsahová i vizuálna koncepcia 
troch hlavných stránok inštitúcie (sfu.sk, filmsk.sk a klapka.sk). Pri príležitosti osláv 50. 
výročia SFÚ, ktoré si SFÚ pripomenie v apríli 2013, vzniklo vlani aj univerzálne logo 
s jeho motívom. 
 
 

Činnosť všetkých oddelení SFÚ pokračuje kontinuálne naďalej 
 

V minulom roku v SFÚ kontinuálne pokračovala pravidelná činnosť všetkých 
oddelení aj naďalej, a to na všetkých úrovniach a v súlade s dlhodobými prioritami činnosti 
SFÚ. Aj vďaka tomu sa podarilo udržať kvalitu a úroveň služieb i ziskový hospodársky 
výsledok. Okrem spomínaných projektov a výsledkov činností uvedených vyššie, sa 
realizovali aj ďalšie činnosti.  

 
Filmový archív v roku  2012 pokračoval v projekte Systematická obnova 

audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie a realizoval predovšetkým svoju 
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základnú činnosť – odborné uskladnenie, priebežné ošetrovanie, uchovávanie a obnovu 
filmových fondov, t.j. prebaľovanie filmového fondu z papierových do plastových obalov, 
vrátane nového štítkového označenia a kompletnej technickej kontroly filmových kópií. 
Odbornou technickou kontrolou v systematickej kontrole, revíziách a výpožičkách prešlo 1 
622 objektov, čo predstavuje 2 660 826 metrov filmových materiálov na 35 mm filme. 
Počas postupnej prírastkovej technickej kontroly akvizícií prešlo odbornou technickou 
kontrolou 429 078 metrov rôzneho 16 a 35 mm filmového materiálu, ktorý SFÚ prevzal z 
Divadelného ústavu a VŠMU. Za uplynulý rok filmový archív spracoval celkom 951 nových 
materiálov, z toho 421 kópií na 16 a 35 mm filme a 530 audio-video nosičov. 
Zabezpečoval tiež kontrolné, študijné, objednávkové, prírastkové a pracovné digitalizačné 
projekcie v kinosále SFÚ, spolu sa premietlo 457 titulov na 16 a 35 mm filme v  trvaní 132 
hodín a pre externých objednávateľov bolo zabezpečených 220 hodín DVD/VHS projekcií. 
Celkom sa zrealizovalo 1 038 prepisov na nosiče DVD. Realizovali sa aj prepisy zo 648 
titulov, v rámci pracovnej digitalizácie pracovníci archívu vlani nahrali a spracovali celkom 
457 titulov slovenskej filmovej tvorby. Z archívu sa vlani zapožičalo 1 115 filmových titulov 
na nosičoch 35 mm a 1 447 filmových titulov na audio-video nosičoch. V oddelení sa 
zabezpečovali tiež rešerše a odborné poradenstvo, spracovaných bolo 115 odborných 
tematických rešerší, ktorých súčasťou bolo 1 374 záznamov. V roku 2012 filmový archív 
realizoval prehliadanie 1 956 titulov na strihacom stole a vo videoprojekcii, tiež zabezpečil 
odborný dohľad pri prepise filmových materiálov v počte 382 hodín.  
 

Svojej pravidelnej činnosti sa minulý rok venovali aj pracovníci oddelenia 
dokumentácie a knižničných služieb (ODKS), vrátane prioritných úloh, predovšetkým 
katalogizácii, vytváraniu záznamov a napĺňaniu jednotlivých programových modulov SK 
CINEMA. Za rok 2012 bolo v ODKS zdigitalizovaných a obnovených celkovo 15 547 
zbierkových materiálov a akvizične bolo zaznamenaných 2 843 fotografických materiálov, 
6 052 výstrižkov, 659 plagátov a letákov, 1 454 rôznych dokumentačných materiálov a do 
jedinej špecializovanej filmovej knižnice na Slovensku pribudlo 722 nových kníh. 
Realizovala sa aj bibliografická činnosť v počte 2 731 záznamov, ďalej výpožičná činnosť, 
pričom z knižnice SFÚ sa uskutočnilo 6 579 výpožiček, z oblasti plagátov a fotografií sa 
zapožičalo vlani 6 499 kusov. V minulom roku boli do archívnych zbierok a fondov 
oddelenia akvizičnou činnosťou získané nové vzácne archívne filmové, fotografické a 
písomné dokumenty Martin Slivku, Andreja Kristína, Gizely Mihálikovej a Dušana Rolla.  
 

V oddelení mediatéky, ktorá má výlučne študijný charakter, sa stav zbierok do 
konca minulého roka ustálil na počte 21 748 titulov, z čoho slovenský fond predstavuje 1 
942 titulov a zahraničný 19 806 titulov. Prioritou oddelenia v roku 2012 bolo predovšetkým 
postupné dopĺňanie a kompletizovanie fondu slovenských filmov a dopĺňanie fondu 
najvýznamnejšími dielami svetovej kinematografie na nosičoch DVD a BluRay. Celkovo sa 
v roku 2012 v oddelení mediatéky realizovalo 352 výpožičiek.  
 

Osobitnou zložkou SFÚ je kancelária MEDIA Desk Slovenská republika, ktorá 
vznikla na základe Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Európskou 
úniou v roku 2003, jej činnosť na Slovensku zastrešuje od roku 2006 SFÚ. Vlani 
pokračovala kancelária MEDIA Desk, na základe schváleného akčného plánu a rozpočtu, 
v plnení svojich základných úloh: poskytovala informácie o programe MEDIA, konzultácie 
uchádzačom o podporu z programu a tiež vyvíjala aktivity, smerujúce k hlbšiemu 
začleneniu slovenských profesionálov v audiovízii do európskeho priestoru. Slovenské 
subjekty v audiovízii získali v roku 2012 z programu MEDIA podporu v celkovej výške 
271 605 €.  
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x x x 
 
V roku 2012 pracovníci SFÚ získali ocenenia na udeľovaní cien 23. Igric 2012 za 

tvorbu uplynulého roka. Vedúci edičného oddelenia Marián Brázda získal tvorivú prémiu 
v kategórii DVD a CD-ROM za dramaturgiu a časopis DVD edície Slovenský film 40. – 50. 
rokov a Martin Kaňuch tvorivú prémiu v kategórii Audiovizuálna teória a kritika ako hlavný 
editor časopisu Kino-Ikon. Začiatkom roka 2013 bol generálny riaditeľ SFÚ, Peter 
Dubecký nominovaný za proces záchrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej 
republiky na ocenenie Krištáľové krídlo v kategórii Divadlo a audiovizuálne umenie, ktoré 
sa udeľuje za činnosť v uplynulom roku. Vlani SFÚ figuroval aj ako podporovateľ rôznych 
domácich podujatí, pre ktoré venoval produkty z edičného oddelenia SFÚ ako vecné ceny 
pre ich návštevníkov. 
 
 
 
 
Kompletné zhodnotenie činnosti Slovenského filmového ústavu (SFÚ) v roku 2012 bude predmetom Výročnej správy SFÚ, 
prezentovanej na verejnom odpočte SFÚ, o ktorého termíne Vás budeme včas informovať. Informácie o všetkých službách SFÚ, 
kompletné kontakty a platný Výpožičný poriadok nájdete na internetovej stránke www.sfu.sk, základné informácie sú dostupné aj 
v anglickej verzii.  
 
 
 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) je jediná štátna organizácia pôsobiaca v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej súčasťou je filmový 
archív, ktorý je v zmysle rozhodnutia MV SR špecializovaným verejným archívom. Tvoria ho jedinečné filmové a s filmom 
súvisiace archívne fondy a zbierky, ktoré sú základom audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky a sprostredkovane aj 
súčasťou európskeho audiovizuálneho dedičstva. Svojimi činnosťami SFÚ tieto zbierky odborne spracováva, ošetruje, renovuje, 
katalogizuje a sprístupňuje, čím napĺňa svoje základné poslanie a vytvára odborné zázemie pre ďalšie vedecké, výskumné 
a osvetové činnosti. Ako jediná štátna inštitúcia v oblasti kinematografie a audiovizuálnej kultúry v SR má SFÚ zároveň 
nezastupiteľné miesto vo verejnej prezentácii, popularizácii a propagácii súčasnej slovenskej kinematografie a jej hodnôt na 
Slovensku aj v zahraničí, pričom toto svoje poslanie vykonáva najmä prostredníctvom prezentačných a informačných 
aktivít, edičnej činnosti a poradenských aj podporných aktivít. Od roku 2001 je SFÚ členom Medzinárodnej federácie filmových 
archívov (FIAF), od roku 2006 je členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion (v zameraní najmä na prezentáciu 
audiovizuálnej kultúry a priemyslu Slovenskej republiky) a zároveň pôsobí ako servisné pracovisko pre Európske audiovizuálne 
observatórium (EAO) a kinematografický fond Rady Európy Eurimages. Základnou organizačnou jednotkou SFÚ pre oblasť 
ochrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva je Národný filmový archív (NFA) a pre oblasť verejného prístupu ku 
kinematografickému umeniu a audiovizuálnemu dedičstvu je Národné kinematografické centrum (NKC). Orgánmi SFÚ sú 
generálny riaditeľ a Rada SFÚ, ktorá má päť členov. Osobitnou zložkou SFÚ je kancelária MEDIA Desk Slovenská republika, 
prostredníctvom nej je SFÚ aj členom European Documentary Network (EDN). V roku 2013 si SFÚ pripomenie 50. výročie svojho 
vzniku, ktorý sa datuje na 1. apríla 1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
spracovala: Simona Nôtová-Tušerová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: 02/57 10 15 42, e-mail: simona.notova@sfu.sk 
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DOMÁCE PODUJATIA SFÚ V ROKU 2012                                            PRÍLOHA č. 1 

24. – 26 2.2012 
 
 

4 živly / Zimné živly  – filmový seminár
Banská Štiavnica 

Pomocník (r. Zoro Záhon)  
Kto si bez viny (r. Dimitrij Plichta) 
Žijú vedľa nás (r. Pavol Benca) 
Upre Roma (r. Dimitrij Plichta) 
Aby sme v pokoji žili (r. Viktor Kubal) 

29. 3. – 22. 4. 
 
 

19. Febiofest 
Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Martin, 
Prešov, Trenčín, Trnava 
 
 
www.febiofest.sk  

Filmy SFÚ:
Slnko v sieti (r. Štefan Uher) 
Neha (r. Martin Šulík) 
Pieseň o sivom holubovi (r. Stanislav Barabáš) 
Muž, ktorý luže (r. Allan Robbe‐Grillet) 
Kráľ Drozdia brada (r. Miloslav Luther) 
Perinbaba (r. Juraj Jakubisko) 
Soľ nad zlato (r. Martin Hollý) 
 
Sanitrárovci (r. Dežo Ursiny, Marian Urban) 
Gajdoš Antalík (r. Dežo Ursiny, Marian Urban) 
O rakovine a nádeji (r. Dežo Ursiny) 
Momentky (r. Peter Krištúfek, koprodukčný film 
SFÚ) 
 
Muži revolúcie (r. Zuzana Piussi, koprodukčný 
film SFÚ) 
 
a ďalšie slovenské tituly vybrané na festival 
programovými pracovníkmi festivalu (filmy, ktoré 
nespadajú pod výkon práv SFÚ) 
 

3. 4. 
 
 

Slovenská filmová noc v Elame
Bratislava 
 
www.elam.sk 

Nedodržaný sľub (r. Jiří Chlumský) 
Pacho, hybský zbojník (r. Martin Ťapák) 
Legenda o lietajúcom Cypriánovi (r. Mariana 
Čengel Solčanská) 
Amazonia Vertical (r. Pavol Barabáš) 

11. – 13. 5.  
 
 
 

Prehliadka nórskych filmov v kine Lumière 
Bratislava 
 
 
 

Synnøve zo Solbakkenu (r. J. W. Brunius) 
Svadobná hostina v Hardangeri (r. R. Breistein) 
Upperdog (r. S. Johnsen) 
Vegas (r. G. Vikene) 
Kurt Turns Evil (r. R. A. Sivertsen) 
pásmo krátkych filmov 

10. ‐ 12. 5. 
 
 
 

Projekcia rozprávok na výstave Expo
Trenčín 

Kráľ Drozdia brada (r. Miloslav Luther)
Perinbaba (r. Juraj Jakubisko) 
Popolvár najväčší na svete (r. Martin Ťapák) 
Sokoliar Tomáš (r. Václav Vorlíček) 
Šípová Ruženka (r. Stanislav Párnický) 

14. ‐ 19. 5. 
 
 

18. Envirofilm 
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Košice, 
Kremnica, Krupina, Poltár, Skalica, Zvolen 
 
www.envirofilm.sk 
 
delegácia: 
Viera Ďuricová (SFÚ) 

Drak sa vracia (r. Eduard Grečner) 
Jánošík 21 (r. Jaroslav Siakeľ) 
Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy (r. 
Martin Šulík) 
Penelopa (r. Štefan Uher) 
Slnko v sieti (r. Štefan Uher) 
Zem spieva (r. Karol Plicka) 
Návrat rysov (r. Tomáš Hulík) 
Únos, Studňa lásky, Zbojník Jurko (r. Viktor 
Kubal) 
Divočina zamrznutá v čase (r. Pavol Barabáš)) 
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3x o Jánošíkovi (r. Štefan Ondrkal) 
Búrka nad Tatrami (r. Ferdinand Pujman) 
Expedícia TANAP (r. Karel Skřipský) 
Važec pod Tatrami v plameňoch 
Týždeň vo filme 36/1970  

11.  ‐  13. 6.  Cena Elsy Morante Cinema Martinovi 
Šulíkovi 
Bratislava 

Záhrada (r. Martin Šulík) 
Všetko čo mám rád (r. Martin Šulík) 
Cigán (r. Martin Šulík) 

16. ‐  23. 6.  
 
 

20. MFF Art Film Fest 
Trenčianske Teplice / Trenčín, SR 
 
delegácia: 
Peter Dubecký (SFÚ) 
Alexandra Strelková (SFÚ) 
Viera Ďuricová (SFÚ) 
Miroslav Ulman (SFÚ) 
Katarína Tomková (SFÚ) 
Dária Hamajová (SFÚ) 
 
www.artfilmfest.sk  
 

Filmy SFÚ:
Pieseň (r. Jaroslava Havettová) 
Kino (r. Viktor Kubal) 
Vstup zakázaný! (r. Milan Černák) 
 
Rudolf Urc: výber z tvorby 
(Mesto na Dunaji, Nedokončená kronika,  
Prvá trieda, Šach,  
Čarovný svet animovaného filmu: Čas hľadania, 
čas nádejí – pozn.: koprodukčný projektu SFU) 
 
a ďalšie slovenské tituly prihlásené/vybrané na 
festival (filmy, ktoré nespadajú pod výkon práv 
SFÚ) 
 

28. 6.   Krst DVD filmov Dušana Hanáka 
s francúzskymi titulkami v Kine Lumière 
Bratislava 
 
delegácia: 
Lionel Ithurralde (SFÚ) 
Anne‐Laure Brenéol (SFÚ) 

Obrazy starého sveta (r. Dušan Hanák)

28. 6.  – 1.7.  Fest Anča 
Žilina 
 
www.festanca.sk 

František Jurišič: pásmo krátkych animovaných 
filmov (Múdre prasiatko, Kikirikí) 

5.7. – 9.9.   Kinečko ‐ Hajlajty slovenskej kinematografie
KC Dunaj, Bratislava 
 
 

Kým sa skončí táto noc (r. Peter Solan)
Jánošík 21 (r. Jaroslav Siakeľ) 
Dáždnik svätého Petra (r. Vladislav Pavlovič, 
Frigyes Bán) 
Zmluva s diablom (r. Jozef Zachar) 
Slávnosť v botanickej záhrade (r. Elo Havetta) 
Vtáčkovia, siroty a blázni (r. Juraj Jakubisko) 
 

22. 7. ‐ 28. 8. 
 
 

Projekcie filmov v Čajovni Stopka
Ružomberok 

Pehavý Max a strašidlá (r. Juraj Jakubisko)
Mahuliena, zlatá panna (r. Miloslav Luther) 
Medená veža (r. Martin Hollý) 
Orlie pierko (r. Martin Hollý) 

21. 8. 
 
 

KinoKult
Bratislava 

Dust and Glitter (r. Michaela Čopíková)

23. ‐ 26. 8. 
 
 

Agrokomplex 2012 – Retrokino
Nitra 

Agrokomplex, Dožinky – spravodajské filmy

6.9.  – 31. 12. 
 
 

Projekt 100 
32 slovenských miest 
(Banská Bystrica / Banská Štiavnica / 
Bratislava / Brezno / Bytča / Dolný Kubín / 

Neha (r. Martin Šulík) 
Rozchod Nadera a Simin (r. Asghar Farhadi) 
V tme (r. Agnieszka Holland) 
Hanba (r. Steve McQueen) 
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Handlová / Humenné / Kežmarok / Kremnica 
/ Levice / Lučenec / Malacky / Martin / Modra 
/ Námestovo / Nitra / Nové Mesto nad 
Váhom / Pezinok / Piešťany / Prešov / 
Prievidza / Púchov / Rimavská Sobota / Sereď 
/ Snina / Spišská Nová Ves / Šaľa / Topoľčany 
/ Trenčín / Trnava / Turčianske Teplice) 

Chlapec na bicykli (r. Jean‐Pierre a Luc Dardenne)
Čierna Venuša (r. Abdellatif Kechiche) 
Bohémsky život (r. Aki Kaurismäki) 
Čierna mačka, biely kocúr (r. Emir Kusturica) 
Trainspotting (r. Danny Boyle) 
Život Briana  (r. Terry Jones) 
Upír Nosferatu (r. Fridrich Wilhelm Murnau) 

7. – 13. 9. 
 
 

7. MFF Cinematik 
Piešťany 
 
delegácia: 
Peter Dubecký (SFÚ) 
Stanislav Szomolányi (SFÚ) 
Daniel Bernát (SFÚ) 
 
www.cinematik.sk 

Slnko v sieti (r. Štefan Uher) 
 
 
a ďalšie slovenské tituly vybrané na festival 
programovými pracovníkmi festivalu (filmy, ktoré 
nespadajú pod výkon práv SFÚ) 
 

18. 9. 
 
 

Projekcie k výstave SNG  Prerušená pieseň
Kino Lumière  Bratislava 
 

Kult práce, hrdinovia všedných dní 
Priehrada  (r. Paľo Bielik) 
Slávnosť na Orave (r. Ján Beer) 
Týždeň vo filme č.16/1950 

25. 9. 
 
 

Projekcie k výstave SNG Prerušená pieseň
Kino Lumière  Bratislava 

Slovensko – jedno veľké stavenisko 
Dúha nad Slovenskom (r. Vladimír Bahna) 
Závodné predajne (r.Andrej Lettrich) 
Týždeň vo filme č.52, VII/1951 

2. 10. 
 
 

SNG Prerušená pieseň 
Kino Lumière Bratislava 

„Zbojník červený“ (Obraz vodcu) 
Drevená dedina (r. Andrej Lettrich) 
Pozdrav (r. Pavel Dubovský, Ján Beer) 
Týždeň vo filme č. 43, IX/1953 

9. 10. 
 
 

SNG Prerušená pieseň 
Kino Lumière Bratislava 

Žena, láska a triedny boj 
Previerka lásky (r. Jozef Medveď) 
Prečo ona? (r. Kazimír Barlík) 
Týždeň vo filme č.13, XII/1956 

16. – 18. 10. 
 
 

6. Slovenské filmobranie
Prievidza 
 
delegácia:  
Peter Dubecký (SFÚ) 
Peter Michalovič (SFÚ) 
 

Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová) 
Balada o siedmich obesených (r. Martin Hollý) 
Sedím na konári a je mi dobre (r. Juraj Jakubisko) 
pásmo dokumentárnych filmov Pavla Dvořáka 

17. – 19. 10. 
 
 

1. Slovenské filmobranie
Handlová 

Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová) 
Balada o siedmich obesených (r. Martin Hollý) 
Sedím na konári a je mi dobre (r. Juraj Jakubisko) 
pásmo dokumentárnych filmov Pavla Dvořáka 

16. 10. 
 
 

SNG Prerušená pieseň 
Kino Lumière Bratislava 

Partizáni a zmanipulovaný obraz SNP
Prerušená pieseň (r. František Žáček, Nikolaj K. 
Sanišvili) 
Desať víťazných rokov (r. Štefan Orth) 
Týždeň vo filme č.36, X/1954 

23. – 26. 10. 
 
 

17. Etnofilm Čadca 
Čadca 
 
delegácia: 
Viera Ďuricová (SFÚ)  
www.etnofilm.sk  

Pavol Socháň (r. Martin Slivka) 
Jar, leto, jeseň... Zimka (r. Milan Milo) 
Cigán (r. Martin Šulík) 
Martin Slivka – Muž, ktorý sadil stromy (r. 
Martin Šulík) 
 
a ďalšie slovenské tituly vybrané na festival 
programovými pracovníkmi festivalu (filmy, ktoré 
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nespadajú pod výkon práv SFÚ) 
 

9. – 15. 11. 
 
 

14. MFF Bratislava 
Bratislava 
 
ocenenia: 
Cena UniCredit Bank pre najlepší slovenský 
hraný film (Až do mesta Aš) 
Cena FEDEORA pre najlepší slovenský hraný 
film (V tieni) 
Cena Film Europe (Gabriela Marcinková) 
Ocenenie za mimoriadny prínos slovenskej 
kinematografii (Štefan Kvietik) 
 
www.iffbratislava.sk 

MADE IN SLOVAKIA – Súťaž celovečerných 
hraných a animovaných filmov: 
Anjeli (r. Róbert Šveda) 
Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová) 
DONT STOP (r. Richard Řeřicha) 
eŠteBák (r. Juraj Nvota) 
Tanec medzi črepinami (r. Marek Ťapák) 
Tigre v meste (r. Juraj Krasnohorský) 
V tieni (r. David Ondříček)  
Zlo (r. Peter Bebjak) 
MADE IN SLOVAKIA – Dokumentárne filmy: 
Absolventi (r. Tomáš Krupa) 
Cigáni idú do volieb (r. Jaroslav Vojtek) 
Krehká identita (r. Zuzana Piussi) 
Největší přání (r. Olga Špátová) 
MADE IN SLOVAKIA – Krátke filmy: 
Hviezda (r. Andrej Kolenčík) 
Kabát (r. Peter Magát) 
Ja som baník, kto je viac... (r. Roman Fabian) 
Momo (r. Teodor Kuhn) 
The Pig Star (r. Michael Angelov) 
Room 4024 (r. Bruno Osif) 
WeC verejná (r. Katarína Hlinčíková) 
Pocta Jiří Krejčík: 
Polnočná omša (r. Jiří Krejčík) 
Zvláštne uvedenie: 
Zradení (r. Martin Kákoš) 
Tibor Huszár ‐ Návrat späť (r. Miro Remo) 
Trasa Paríž ‐ Levoča (r. Marek Šulík) 
Autoportrét ‐ Martin Kollár (r. Martin Kollár) 
Igor Grossman (r. Marek Urban) 
Šymon Kliman (r. Martina Slováková) 

22. – 25. 11. 
 
 

Dni gruzínskeho filmu v Kine Lumière
Bratislava 
 
delegácia: 
Nana Džanelidze 
Keti Mačavariani 
Tamara Tatišvili 
Salome Sepašvili 

Druhý breh (r. George Ovašvili) 
Dni na ulici (r. Levan Koguašvili) 
Tri domy (r. Zaza Urušadze) 
Oslík (r. Tengiz Abuladze, Rezo Čcheidze) 
Bude tam hore divadlo?! (r. Nana Džanelidze)  
Chantrapas (r. Otar Iosseliani)  
Rača, láska moja (r. Jozef Medveď, Timur 
Palavandišvili) 

 



14 
 

ZAHRANIČNÉ PODUJATIA SFÚ V ROKU 2012                                     PRÍLOHA č. 2 

5. – 16. 1. 
 
 

23. MFF Palm Springs 
USA 
 
ocenenie: 
New Voices / New Visions Award ‐ Dom 
 
www.psfilmfest.org 

Awards Buzz: Best Foreign Language Film
Cigán (r. Martin Šulík) 
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák) 
New Voices / New Visions 
Dom (r. Zuzana Liová) 
 
 

19. – 25. 1. 
 
 

23. Alpe Adria Cinema Film Festival
Terst, Taliansko 
 
ocenenie: 
Trieste Award ‐ Dom 
 
www.alpeadriacinema.it 

Dom (r. Zuzana Liová) 
Kto je tam? (r. Vanda Raýmanová) 

24. 1. 
 
 

Slovenský inštitút 
Praha, ČR 

Kým sa skončí táto noc (r. Peter Solan)

27. 1. – 6. 2. 
 
 

35. MFF Göteborg 
Göteborg, Švédsko 
 
www.giff.se 

Debuter
Dom (r. Zuzana Liová) 
Cigán (r. Martin Šulík) 
Animani 
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák) 
Kamene (r. Katarína Kerekesová) 

8.  – 18. 2. 
 
 

MFF Berlinale a filmový trh European Film 
Market 
 
www.efm‐berlinale.de 

Projekcie na filmovom trhu: 
Cigán (r. Martin Šulík) 
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák) 
 

20. 2. – 21. 3. 
 
 

18. Medzinárodný festival „Sarajevská zima“
Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla, Bihać, 
Gračanica, Goražde, Trebinje, Zenica, Zvornik, 
Bosna a Hercegovina 

Tango s komármi (r. Miloslav Luther)
Nedodržaný sľub (r. Vladimír Chlumský) 

16. ‐ 17. 2. 
 
 

Slovenské filmové večery vo Filmotéke
Grenoble, Francúzsko 
 
 

Marhuľový ostrov (r.Peter Bebjak) 
Pokoj v duši (r.Vlado Balko) 
Kamene (r. Katarína Kerekesová) 
Cagey Tigers (r. Aramisova) 

16.  – 19. 2. 
 
 

Filmový festival krajín V4
Tokio, Japonsko 
 

Legenda o Lietajúcom Cypriánovi (r. Mariana 
Čegel Solčanská) 

21. – 26. 2. 
 
 

15. MFF Zoom Zblíženia 
Jelenia Góra, Poľsko 
 
www.zoomfestival.pl 

Súťaž: 
Lives for Sale (r. Kristína Herczegová) 
Onemanshow (r. Peter Magát) 
X=X+1 (r. Juraj Krasnohorský) 
Slovenské filmy: 
Sizyfos (r. Marek Janičík) 
Sunny Day and The Beauty (r. Miroslav Ardon, 
Dušana Dingová) 
Drum‘n’Bass (r. Mária Oľhová) 
Legenda o Lietajúcom Cypriánovi (r. Mariana 
Čengel Solčanská) 

22. ‐ 26. 2. 
 
 

2. Filmový festival krajín V4 „Festival 
vyšehradskej animácie“ 
Moskva, Rusko 
 
delegácia:  

Kamene (r. Katarína Kerekesová) 
Štyri (r. Ivana Šebestová) 
Bird of Prey (r. Peter Budinský) 
Drum‘n’Bass (r. Mária Oľhová) 
Alfonzova mucha (r. Peter Budinský) 
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Peter Budinský (SFÚ)  V konzerve (r. Alica Gurinová) 
Cornfake (r. Peter Skala) 
Frankenhand (r. Andrej Gregorčok) 
Ekomorfóza (r. František Jurišič) 
Pružinka (r. Michal Mészáros) 
O ponožkách a láske (r. Michaela Čopíková) 
Hvezdár (r. Jakub Kroner) 
Premeny (r. Lenka Pšenčíková) 
(r)Evolution (r. Juraj Kubinec) 

2. – 29. 3. 
 
 

15. FF Európskej únie 
Chicago, USA 
 
www.siskelfilmcenter.org 

Viditeľný svet (r. Peter Krištúfek) 
Dom (r. Zuzana Liová) 
Občiansky preukaz (r. Ondřej Trojan) 

6. 3. 
 
 

Premietanie filmu na poctu I. Zeljenkovi 
v Slovenskom inštitúte 
Viedeň, Rakúsko 

Ilja (r. Ivan Ostrochovský) 

9. – 25. 3. 
 
 

16. MFF Sofia 
Sofia, Bulharsko 
 
delegácia: 
Katarína Tomková (SFÚ) 
 
www.siff.bg 

Cinema Tomorrow ‐ Discoveries: 
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák) 
Festival Shorts: 
Cagey Tigers (r. Aramisova) 
Posledný autobus (r. Ivana Laučíková, Martin 
Snopek) 
 

1. – 11. 3. 
 
 

Filmový festival nových ženských autoriek
Vilnius, Litva 
 
 
www.serseliafam.com 

Súťaž:
Legenda o Lietajúcom Cypriánovi (r. Mariana 
Čengel Solčanská) 
Špeciálny program: 
Mesiac v nás (r. Diana Fabiánová) 
Noc krátkych filmov: 
Kamene (r. Katarína Kerekesová) 

9. – 18. 3. 
 
 

Filmový trh Doc Market na: Medzinárodný 
festival dokumentárnych filmov,  
Thessaloniki, Grécko 
 
 
www.filmfestival.gr 

Filmy na filmovom trhu: 
Nickyho rodina (r. Matej Mináč) 
Cigarety a pesničky (r. Marek šulík, Jana Bučka) 
Chcela som byť matka (r. Marek Šulík) 
Povieme si to v nebi (r. Jaroslav Vojtek) 
 
 

12. – 18. 3. 
 
 

Európsky filmový festival Barbados
Bridgetown, Barbados 
 

Návrat bocianov (r. Martin Repka) 

14. – 24. 3. 
 
 

Filmový festival Cape Winelands 
Kapské mesto, Juhoafrická republika 
 
ocenenie: 
Najlepší strih – Maroš Šlapeta (Viditeľný 
svet) 
 
www.films‐for‐africa.co.za 

Kto je tam? (r. Vanda Raýmanová) 
Viditeľný svet (r. Peter Krištúfek) 
 
 

14. 3. – 14. 4. 
 
 

7. Festival Európa okolo Európy ‐ Festival 
autorských filmov a umenia veľkej Európy 
Paríž, Francúzsko 
 
ocenenie: 
Prix Sauvage (Divoká cena) ‐ Cigán 

Cigán (r. Martin Šulík) 
Marhuľový ostrov (r. Peter Bebjak) 

16. ‐ 23. 3. 
 

Francofilm – festival frankofónneho filmu
Rím, Taliansko 

Marhuľový ostrov (r.Peter Bebjak) 
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20. ‐ 28. 3. 
 
 

Tri dni slovenského filmu
Helsinki / Tampere, Fínsko 

Ja milujem, ty miluješ (r. Dušan Hanák)
Boxer a smrť (r. Peter Solan) 
Ako sa varia dejiny (r. Peter Kerekes) 
Slepé lásky (r. Juraj Lehotský) 
Dom (r. Zuzana Liová) 
Cigán (r. Martin Šulík) 
V kocke (r. Michal Struss) 
Kamene (r. Katarína Kerekesová) 
Štyri (r. Ivana Šebestová) 

22. ‐ 30. 3. 
 
 

19. MFF Febiofest 
Praha, ČR 
delegácia: Peter Dubecký (SFÚ) 
www.febiofest.cz 

Portrét Zuzany Kronerovej: 
Fénix (r. Dušan Trančík)  

23. – 30. 3. 
 

21. MF filmov pre deti  
Káhira, Egypt 
 
delegácia:  
Ondrej Slivka (SFÚ) 
 
ocenenie: 
Kto je tam? 
 
www.ciffchildren.org 

Súťaž:
Kto je tam? (r. Vanda Raýmanová) 
Špeciálna projekcia: 
Slovenský animovaný film – krátkometrážne 
pásmo – 16 titulov 

26. 3. 
 
 

Premietanie v rámci Európskeho filmového 
klubu 
Bordeaux, Francúzsko 

O dve slabiky pozadu (r. Katarína Šulajová)

28. 3. 
 
 

Prehliadka filmov Československej novej vlny
Poznaň, Poľsko 

Vtáčkovia, siroty a blázni (r. Juraj Jakubisko)

11. – 22. 4. 
 
 

DISAPPEARING ACT IV, European Film 
Festival 
New York, USA 
 
http://new‐york.czechcentres.cz  
 

Hranica (r. Jaroslav Vojtek) 
 

12. – 20. 4. 
 
 

11. Festival nezávislých filmov
Rím, Taliansko 
 
www.riff.it 

Súťaž krátkych filmov: 
tWINs (r. Peter Budinský) 

12. ‐ 22. 4. 
 
 

Filmový festival A ľ Est du Nouveau
Rouen, Francúzsko 
 
delegácia:  
Peter Nádasdi 
Viera Ďuricová 
 
ocenenie: 
Grand Prix ‐ Marhuľový ostrov 
Najlepší herecký výkon – Miroslav Krobot 
(Dom) 

Marhuľový ostrov (r. Peter Bebjak) 
Dom (r. Zuzana Liová) 
Cagey Tigers (r. Aramisova) 

13. – 19. 4. 
 
 

8. MFF Európsky deň a noc kina Garsas
Panevezys, Litva 
 
www.garsas.lt 

Mŕtvola musí zomrieť (r. Jozef Paštéka)
Marhuľový ostrov (r. Peter Bebjak) 

17. 4.   REX – Festival experimentálneho filmu Posledný autobus (r. Ivana Laučíková, Martin 
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Štokholm, Švédsko 
 
www.kulturhuset.stockholm.se 

Snopek)

17. ‐ 23. 4. 
 
 

Medzinárodný festival filmov pre deti
Kino deťom 
Samara, Rusko 

Sokoliar Tomáš (r. Václav Vorlíček) 
Hvezdár (r. Jakub Kroner) 
Drum´n´Bass (r.Mária Oľhová) 
Pružinka (r. Michal Mészáros) 
Bájka o klinci (r.M. Staňo) 
Frankenhand (r. Andrej Gregorčok) 
Space Resort (r. M. Toporcer) 
V kocke (r. Michal Struss) 
Bells (r. Alica Gurínová) 
Chyťte ho! (r. Boris Šima) 

18. ‐ 24. 4. 
 
 
 

Festival českých filmov Finále Plzeň
Plzeň, ČR 
 
 
delegácia: 
Peter Dubecký (SFÚ) 
Katarína Tomková (SFÚ) 
 
ocenenie: 
Najlepší hraný film – Dom 
Výročná cena AČFK za najlepší celovečerný 
český film – Alois Nebel 
 
www.festivalfinale.cz 

Retrospektíva Martina Šulíka: 
Film SFÚ: Neha (r. Martin Šulík) 
Orbis Pictus (r. Martin Šulík) 
Všetko, čo mám rád (r. Martin Šulík) 
Záhrada (r. Martin Šulík) 
Klíč k určování trpasliků (r. Martin Šulík) 
Krajinka (r. Martin Šulík) 
 
a ďalšie slovenské tituly prihlásené/vybrané na 
festival (filmy, ktoré nespadajú pod výkon práv 
SFÚ) 
a projekty pripravovaných filmov v rámci podujatí 
Industry Days 
 

20.  4. 
 
 

Deň slovenského filmu 
Našice, Chorvátsko 

Jánošík I‐II (r. Paľo Bielik) 

24. – 29.  4. 
 
 

FF Crossing Europe. Linz
Linz, Rakúsko 

Alois Nebel (r. Tomáš Luňák)  

28.  4. – 3. 5.  
 
 

14. filmová prehliadka Kino na hranici
Cieszyn (Poľsko), Český Tešín (ČR) 
 
 
 
delegácia: 
Peter Dubecký (SFÚ) 
Peter MIchalovič (SFÚ) 

Retrospektíva Štefana Uhra 
Správca skanzenu (r. Štefan Uher) 
Pásla kone na betóne (r. Štefan Uher) 
Keby som mal pušku (r. Štefan Uher) 
Tri dcéry (r. Štefan Uher) 
Slnko v sieti (r. Štefan Uher) 
Hranice sveta: Cigáni a bieli 
Cigán (r. Martin Šulík) 
O Soni a jej rodine (r. Daniela Rusnoková) 
Ružové sny (r. Dušan Hanák) 
Goool! 
Skalní v ofsajde (r. Ján Lacko) 
Nové slovenské filmy 
Dom(r. Zuzana Liová) 
Lóve (r. Jakub Kroner) 
Marhuľový ostrov (r. Peter Bebjak) 
Nickyho rodina (r. Matej Mináč) 
Viditeľný svet (r. Peter Krištúfek) 
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák) 
Trou de fer (r. Pavol Barabáš) 
Pygmejovia‐Deti džungle (r.Pavol Barabáš) 
Blue red (r. Daniela Krajčová) 
Posledný autobus (r.Martin Snopek, I.Laučíková) 
Prach a ligot (r. Michaela Čopíková) 
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3. – 7. 5. 
 
 

SEEFEST – FF juhovýchodnej Európy
Los Angeles, USA 
 
ocenenie: 
Cena za najlepší dokumentárny film – 
Cigarety a pesničky 
 
www.seefilmla.org 

Cigarety a pesničky (r. Marek Šulík, Jana Bučka)
 

4. ‐ 10. 5. 
 
 

Týždeň Slovenska 
Burgos, Španielsko 

Obrazy starého sveta (r. Dušan Hanák)
Slnečný štát (r. Martin Šulík) 
Tatry mystérium (r. Pavol Barabáš) 
Premeny Tatier (r. Pavol Barabáš) 
pásmo animovaných filmov 

9. ‐ 19. 5. 
 
 

9. festival európskeho filmu
Buenos Aires, Argentína 

Slnečný štát (r. Martin Šulík) 

10. ‐ 27. 5. 
 
 

Európsky filmový festival
Nairobi, Keňa 
 

Nickyho rodina (r. Matej Mináč) 

14. ‐ 18. 5. 
 
 

Festival európskeho filmu
Belehrad, Srbsko 

Dom (r. Zuzana Liová) 

10. 5. 
 
 

Prehliadka Každodenný život v krajinách 
východného bloku (70. roky) 
Varšava, Poľsko 

Postav dom, zasaď strom (r. Juraj Jakubisko)

11. ‐ 17. 5. 
 
 

Filmový festival EÚ 
Minsk, Bielorusko 

Lóve (r. Jakub Kroner) 

12. ‐ 16. 5. 
 
 

Filmová prehliadka „Koho láka historický 
film?“ 
Wroclaw, Poľsko 
 
delegácia:  
Monika Mikušová (SFÚ) 

Boxer a smrť (r. Peter Solan) 
Chodník cez Dunaj (r. Miloslav Luther) 

16. – 27. 5. 
 
 

65. MFF Cannes, filmový trh Marché du Film
Cannes, Francúzsko 
 
delegácia: 
Peter Dubecký (SFÚ) 
Alexandra Strelková (SFÚ) 
Katarína Tomková (SFÚ) 
Lenka Kuchtová (SFÚ) 
 
www.marchedufilm.com 

Projekcie na filmovom trhu: 
Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová) 

17. 5. – 10. 6. 
 
 

38. MFF Seattle 
Seattle, USA 
 
www.siff.net 

Give me the Drama!: 
Dom (r. Zuzana Liová) 
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák) 
 

18. 5. 
 
 

Projekcia filmu so živou hudbou
Suchy Las, Poľsko 

Jánošík 21 (r. Jaroslav Siakeľ) 

23. 5. – 3. 6. 
 
 

1. Filmový festival LET‘S SEE 
Viedeň, Rakúsko 
 
www.letsceefilmfestival.com 

Súťaž:
Lidice (r. Petr Nikolaev) 
Program pre školy: 
Nickyho rodina (r. Matej Mináč) 

1. 6.   Projekcia výherných filmov z festivalu  Cigán (r. Martin Šulík)  
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Európa okolo Európy 
Paríž, Francúzsko 
 
www.evropafilmakt.org 

1. ‐  17. 6. 
 
 

Filmový festival V4 „Humor za železnou 
oponou“ 
Kodaň, Dánsko 

Pacho, hybský zbojník (r. Martin Ťapák)
Pehavý Max a strašidlá (r.Juraj Jakubisko) 

7. 6. – 18. 8.  
 
 

Prehliadka filmov Jana Švankmajera, 
Montreal, Kanada 
 
www.voxphoto.com 

Do pivnice (r. Jan Švankmajer)  

10. 6.  
13. ‐ 17. 6. 
 
 

11. MFF Transylvania 
Cluj, Sibiu, Rumunsko  
 
www.tiff.ro 

Cigán (r. Martin Šulík) 
What's Up, Docs?: 
Ako sa varia dejiny (r. Peter Kerekes) 

15. – 22. 6. 
 
 

MAKEDOX 
Skopje, Macedónsko 
 
ocenenie: 
Cena detskej poroty – Nickyho rodina 
 
www.makedox.mk 

Kids on planet Onion: 
Nickyho rodina (r. Matej Mináč) 

15. ‐ 22. 6. 
 
 

Slovenský kultúrny týždeň
Dublin, Írsko 

November 89 očami slovenských 
dokumentaristov (3 tituly; r. Ilja Ruppeldt, Eva 
Štefankovičová, Vladimír Mináč, Andrej Ferko) 
Osadné (r. Marko Škop) 

20. 6. – 1. 7. 
 
 

66. MFF Edinburg 
Edinburgh, Veľká Británia 
 
www.edfilmfest.org.uk 

Posledný autobus (r. Martin Snopek, Ivana 
Laučíková) 

24. 6. – 1. 7. 
 
 

41. Lubušské filmové leto
Lagow, Poľsko 
 
ocenenia: 
Neštatutárna cena pre dokumentárny film – 
Nickyho rodina 
Cena Klubu Kultúry – Alois Nebel 
Zlaté hrozno pre krátky film ‐ Camino 
 
www.llf.pl 

Súťaž hraných filmov: 
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák) 
Cigán (r. Martin Šulík) 
Dom (r. Zuzana Liová) 
Viditeľný svet (r. Peter Krištúfek) 
Lóve (r.  Jakub Kroner) 
Súťaž dokumentárnych filmov: 
Camino (r. Jana Bučka) 
Inshallah – Ak boh dá (r. Jana Bučka) 
Nickyho rodina (r. Matej Mináč) 
Súťaž krátkych hraných filmov: 
Are You Feelin‘ Good? (r. Matúš Krajňák) 
Krátkometrážne filmy FAMU: 
Cagey Tigers (r. Aramisova) 
Krátkometrážne filmy VŠMU: 
Jantárová cesta (r. Michal Baláž) 
Stratené deti (r. Teodor Kuhn) 
Memory (r. Roman Gregorička) 
Tieň pani P. (r. Peter Pokorný) 
Druhý život 
Hľadá sa tma 
Space Resort (r. Michal Toporcer) 
Frankenhand (r. Andrej Gregorčok) 
Koncert pod lupou (r. Ľudmila Demeterová) 
Blue Red (r. Daniela Krajčová) 
Abatyše (r. Ondřej Moučka) 
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Terra Nullius (r. Martin Frajštáková)
Láska na prvý pohľad (r. Veronika Kocourková) 
Pár milimetrov pod koreňom (r. Michal 
Haruštiak) 
Drum´n´Bass (r. Mária Oľhová) 
tWINs (r. Peter Budinský) 
Liptovská odysea (r. Boris Bauer) 
Ďalšie slovenské filmy: 
Konfident (r. Juraj Nvota) 
Lidice (r. Petr Nikolaev) 

26. 6. 
 
 

Prezentácia krajín EÚ v Rakúskej obchodnej 
komore 
Viedeň, Rakúsko 

Slovenský animovaný film 
(výber filmov) 

29. 6. – 7. 7. 
 
 
 

47. MFF Karlove Vary 
Karlove Vary, ČR 
 
delegácia: 
Peter Dubecký (SFÚ) 
Viera Ďuricová (SFÚ) 
Alexandra Strelková (SFÚ) 
Miroslav Ulman (SFÚ) 
Katarína Tomková (SFÚ) 
Stanislav Szomolányi (SFÚ) 
Peter Csordás (SFÚ) 
Štefan Komorný (SFÚ) 
 
www.kviff.com  

Film SFÚ v sekcii ‐ Návraty k prameňom:
Slnko v sieti (r. Štefan Uher)  
 
Súťažná sekcia ‐ Na východ od západu: 
Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová) 
 
a ďalšie slovenské tituly prihlásené/vybrané na 
festival (filmy, ktoré nespadajú pod výkon práv 
SFÚ) 
a projekty pripravovaných filmov v rámci podujatí 
Film Industry  
 

7. – 15. 7. 
 
 

Ozveny MFF Karlove Vary
Praha, ČR 
 
www.kinosvetozor.cz 
www.kinoaero.cz 

Slnko v sieti (r. Štefan Uher) 
a ďalšie slovenské majoritné aj koprodukčné 
tituly 

21. – 28. 7. 
 
 

38. Letná filmová škola Uherské Hradiště
Uherské Hradiště, ČR 
 
delegácia: 
Peter Dubecký (SFÚ) 
Peter Michalovič (SFÚ) 
Miroslav Ulman (SFÚ) 
 
ocenenia: 
Výročná cena AČFK pre Martina Šulíka 
 
www.lfs.cz 

Zvláštne uvedenie: 
Slnko v sieti (r. Štefan Uher) 
Všetko čo mám rád (r. Martin Šulík) 
Novinky Visegradu: 
Anjeli (r. Róbert Šveda) 
Dom (r. Zuzana Liová) 
eŠteBák (r. Juraj Nvota) 
Marhuľový ostrov (r. Peter Bebjak) 
Dust and Glitter (r. Michaela Čopíková) 
Posledný autobus (r. Ivana Laučíková, Martin 
Snopek) 
a ďalšie koprodukčné tituly  

27. 7. – 12. 8. 
 
 

SOFA ZONE popri LOH Londýn
Londýn, Anglicko 
 
www.sofa‐zone.com 

Slepé lásky (r. Juraj Lehotský) 
Osadné (r. Marko Škop) 
Lóve (r. Jakub Króner) 
Slnko v sieti (r. Štefan Uher) 
Jánošík (r. Jaroslav Siakeľ) 

1. – 11. 8. 
 
 

MFF Locarno 
Locarno, Švajčiarsko  
 
delegácia: 
Alexandra Strelková  (SFÚ) 
 
www.pardo.ch 

STEP IN – digitálna knižnica pre filmových 
profesionálov: 
Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová) 
DONT STOP (r. Richard Řeřicha) 
Tigre v meste (r. Juraj Krasnohorský) 
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3. – 12. 8. 
 
 

13. Letná filmová akadémia
Zwierzyniec, Poľsko 
 
delegácia: 
Peter Dubecký (SFÚ) 
Peter Michalovič (SFÚ) 
 
www.laf.net.pl 

Slnko v sieti (r. Štefan Uher) 
Marhuľový ostrov (r. Peter Bebjak) 
Cigán (r. Martin Šulík) 
Dom (r. Zuzana Liová) 
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák) 
Posledný autobus (r. Ivana Laučíková, Martin 
Snopek) 

10. ‐ 12. 8. 
 
 
 

1. Mazurský filmový festival
Ryna, Poľsko 

Keby som mal pušku (r. Štefan Uher)
Kristove roky (r. Juraj Jakubisko) 
Jánošík I‐II (r. Paľo Bielik) 
Noční jazdci (r. Martin Hollý) 
Pieseň o sivom holubovi (r.Stanislav Barabáš) 

18. – 23. 9. 
 
 

ENCOUNTERS – Festival krátkeho 
a animovaného filmu 
Bristol, Anglicko 
 
www.encouters‐festival.org.uk 

Posledný autobus (r. Ivana Laučíková, Martin 
Snopek) 

19. ‐ 22. 9. 
 
 

Medzinárodná konferencia „Dedičstvo 
socializmu – film“ 
Maribor, Slovinsko 
 
delegácia:  
Eduard Grečner (SFÚ) 

Drak sa vracia (r. Eduard Grečner) 

19. – 23. 9. 
 
 

Berwick Film & Media Arts Festival
Berwick upon Tweed, Anglicko 
 
www.berwickfilm‐artsfest.com 

Posledný autobus (r. Ivana Laučíková, Martin 
Snopek) 

21. ‐ 30. 9. 
 
 

28. MFF Festroia 
Setúbal, Portugalsko 

Súťaž debutov:
Viditeľný svet (r. Peter Krištúfek) 
Sekcia Európsky triler: 
Zlo (r. Peter Bebjak) 
krátke filmy: 
Chcela som byť matka (r. Marek Šulík) 
Povieme si to v nebi (r. Jaroslav Vojtek) 
Pár milimetrov pod koreňom (r. Michal 
Haruštiak) 
Twins (r. Peter Budinský) 

22. – 29. 9. 
 
 

4. MFF PriFilmFest 
Priština, Kosovo 
 
delegácia: 
Alexandra Strelková (SFÚ) 
 
ocenenie: 
Zvláštne uznanie – Dom  
 
www.prifilmfest.org 

Súťaž celovečerných hraných filmov:
Dom (r. Zuzana Liová) 
 

26. 9. – 6. 10. 
 
 

6. MFF Kaunas  
Kaunas, Litva 
 
www.kinofestivalis.lt 

Zlo (r. Peter Bebjak) 

28. 9. ‐ 6. 10. 
 
 

Q! Film Festival 
Jakarta, Indonézia 

Anjeli (r. Robert Šveda) 

29. 9.  Európsky deň jazykov  DVD Slovenský animovaný film 
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Istanbul, Turecko 

2. ‐ 31. 10. 
 
 

Československý kultúrny festival (Černá 
labuť) 
Praha, ČR 

Kosenie jastrabej lúky (r. Štefan Uher)

4. ‐ 6. 10. 
 
 

Premietanie filmov pri príležitosti 50.výročia 
nadviazania družobných vzťahov 
Perugia, Taliansko 

Chodník cez Dunaj (r. Miloslav Luther)
Papierové hlavy (r. Dušan Hanák) 
Postav dom, zasaď strom (r. Juraj Jakubisko) 

5. ‐ 14. 10. 
 
 

Slovenský film v kine Swit
Varšava, Poľsko 

Pásla kone na betóne (r. Štefan Uher)
Slnko v sieti (r. Š. Uher) 
Keby som mal dievča (r. Š. Uher) 
Sladké starosti (r. Juraj Herz) 
Tichá radosť (r. Dušan Hanák) 
Tisícročná včela (r. Juraj Jakubisko) 

9. 10. 
 
 

Premietanie filmov na výstave kresieb 
rómskych detí (sídlo OECD) 
Paríž, Francúzsko  

Deti (r. Ana Nemoga Kolar) 
Cigán (r. Martin Šulík) 

11. – 28. 10. 
 
 

5. CinEast 
Luxemburg, Luxembursko 
 
delegácia: 
Alexandra Strelková (SFÚ) 
 
www.cineast.lu 
 
 

Súťaž:
Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová) 
Zvláštne uvedenie: 
Slnko v sieti (r. Štefan Uher) 
Späť k prameňom: 
Cigán (r. Martin Šulík) 
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák) 
CinéShorts: 
Posledný autobus (r. Ivana Laučíková, Martin 
Snopek) 
Hviezda (r. Andrej Kolenčík) 
tWINs (r. Peter Budinský) 
Are You Feelin‘ Good? (r. Matúš Krajňák) 

11. ‐ 14. 10. 
 
 

20. Třinecké filmové babí léto 
Třínec, Česká republika 
 
delegácia: 
Peter Dubecký (SFÚ) 
Peter Michalovič (SFÚ) 
Ondrej Šulaj (SFÚ) 

Súťaž debutov:
Tigre v meste (r. Juraj Krasnohorský) 
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák) 
DONT STOP (r. Richard Řeřicha) 
Hity uplynulej sezóny: 
Anjeli (r. Robert Šveda) 
Lóve (r. Jakub Kroner) 
V tieni (r. David Ondříček) 

12. – 21. 10. 
 
 

MFF Varšava 
Varšava, Poľsko  
 
delegácia: 
Katarína Tomková (SFÚ) 
 
www.wff.pl 

Medzinárodná súťaž: 
eŠteBák (r. Juraj Nvota) 
Dokumentárna súťaž: 
Největší přání (r. Olga Špátová) 
Zvláštne uvedenie: 
DONT STOP (r. Richard Řeřicha) 
Klasy na strnisku (r. W. Pasikovski) 

16. – 26. 10. 
 
 

Národný filmový týždeň na školách
Sheffield, Anglicko 
 
www.nationalschoolsfilmweek.org 

Perinbaba (r. Juraj Jakubisko) 

17. ‐ 19. 10. 
 
 

11. MFF Techné Ostrava 2012
Ostrava, ČR 
 
delegácia: 
Richard Kováčik (SFÚ) 

Dunaj a jeho druhá tvár (r. Gustáv Hollý)
Nočný let (r. Ivan Húšťava) 
Otvorená cesta (r. Dušan Kodaj) 
Železničná doprava a jej modernizácia (r. Karol 
Floreán) 

20. ‐ 26. 10. 
 

10. MFF Tofifest 
Toruň, Poľsko 

Súťaž ON AIR.:
Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová) 
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ocenenia: 
Zlatý anjel za najlepšiu réžiu (Iveta Grófová – 
Až do mesta Aš) 
 
www.tofifest.pl 

Kultúrna výmena:
Hranica (r. Jaroslav Vojtek) 
Muži revolúcie (r. Zuzana Piussi) 
Nemoc tretej moci (r. Zuzana Piussi) 
Osadné (r. Marko Škop) 

23.  – 28. 10. 
 
 

MFDF Ji.hlava 
Jihlava, ČR 
 
delegácia: 
Alexandra Strelková (SFÚ) 
Martin Kaňuch (SFÚ) 
Daniel Bernát (SFÚ) 
 
ocenenia: 
Cena divákov (Nový život) 
Silver Eye – Zvláštne uznanie (Cigáni idú do 
volieb) 
 
www.dokument‐festival.cz 
 
 

Súťaž Mezi moři:
Cigáni idú do volieb (r. Jaro Vojtek) – svetová 
premiéra 
Krehká identita (r. Zuzana Piussi) – svetová 
premiéra 
Nový život (r. Adam Oľha) – svetová premiéra 
Česká krajina: 
Největší přání (r. Olga Špátová) 
Krátka radosť: 
25 km2 (r. Jana Mináriková) 
 
Emerging Producers: 
Tomáš Kaminský 
East Silver – filmový trh: 
Loď nádeje (r. Ladislav Kaboš) 
Zvonky šťastia (r. Marek Šulík & Jana Bučka) 
Cigáni idú do volieb (r. Jaroslav Vojtek) 
Kino Svet (r. Marek Janičík) 
Poď von (r. Vlaďa Hradecká) 
Nemoc tretej moci (r. Zuzana Piussi) 
Romano Jilo (r. Ján Krížovenský) 
Slameníkove zeme (r. Peter Kováč) 
Největší přání (r. Olga Špátová) 
Syzifos (r. Marek Janičík) 

25. – 28. 10. 
 
 

SÚČASNÁ FILMOVÁ TVORBA – STREDNÁ 
EURÓPA 
Praha, ČR 
 
http://praga.balassiintezet.hu/index.php/cz/ 

Dom (r. Zuzana Liová) 
Muži revolúcie (r. Zuzana Piussi) 
 

25. 10. – 3. 11. 
 
 

Razor Reel Fantastic FF 
Brugy, Belgicko 
 
www.rrfff.be 

Zlo (r. Peter Bebjak) 

1. ‐ 30. 11. 
 
 

Filmový festival EÚ 
Peking, Chengdu, Shenzen / Čína 

Lóve (r. Jakub Kroner) 

1. – 18. 11. 
 
 

26. MFF Leeds 
Leeds, Anglicko 
 
www.leedsfilm.com 

Hlavná súťaž: 
Alois Nebel (r. Tomáš Luňák) 

2. ‐ 9. 11. 
 

Medzinárodný filmový festival Listapad
Minsk, Bielorusko 
 
delegácia: 
Viera Ďuricová (SFÚ) 
Milka Zimková (SFÚ) 
Peter Bebjak (SFÚ) 
Rasťo Šesták (SFÚ) 
 
www.listapad.com 
 

Hlavná súťaž:
Marhuľový ostrov (r. Peter Bebjak) 
Súťaž dokumentárnych filmov: 
Nesvadbovo (r. Erika Hníková) 
Cigáni idú do volieb (r. Jaroslav Vojtek) 
Dokumentárne filmy mimo súťaž: 
Cigarety a pesničky (r. Marek Šulík) 
25 zo šesťdesiatych I., II. (r. Martin Šulík) 
Detské filmy: 
Perinbaba (r. Juraj Jakubisko) 
Retrospektíva Štefan Uher: 
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Slnko v sieti (r. Štefan Uher) 
Organ (r. Štefan Uher) 
Tri dcéry (r. Štefan Uher) 
Pásla kone na betóne (r. Štefan Uher) 
Panna zázračnica (r. Štefan Uher) 

2. – 10. 11. 
 
 

Festival európskeho filmu Sevilla 
Sevilla, Španielsko 
 
www.festivalcinesevilla.eu 

Súťaž Nová vlna:
Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová) 

2. – 11. 11. 
 
 

53. MFF Thessaloniki 
Solún, Grécko 
 
delegácia: 
Alexandra Strelková (SFÚ) 
 
ocenenia: 
čestné uznanie poroty Agora (Môj pes Killer) 
 
www.filmfestival.gr 

Otvorené horizonty: 
Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová) 
Agora – Work in Progress (prezentácia): 
projekt: Môj pes Killer (r. Mira Fornay) 
 
Filmový trh Agora: 
Anjeli (r. Róbert Šveda) 
Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová) 
DONT STOP (r. Richard Řeřicha) 
Tigre v meste (r. Juraj Krasnohorský) 
Zlo (r. Peter Bebjak) 

6. – 11. 11. 
 
 

22. FF Cottbus 
Cottbus, Nemecko 
 
www.filmfestivalcottbus.de 

Spektrum:
Až do mesta Aš (r. Iveta Grofová) 
 
 

9. – 18. 11. 
 
 

13. MFF Arras 
Arras, Francúzsko 
 
www.arrasfilmfestival.com 

DONT STOP (r. Richard Řeřicha) 

11. 11. 
 
 

Retrospektíva československého filmu 60. 
rokov 
Mníchov (Filmmuseum), Nemecko 

Vtáčkovia, siroty a blázni (r. Juraj Jakubisko)

12. – 14. 11. 
 
 

20. Filmový seminár Budapešť
Budapešť, Maďarsko 
 
delegácia: 
Peter Dubecký (SFÚ) 
Peter Michalovič (SFÚ) 
Ondrej Šulaj (SFÚ) 

Dom (r. Zuzana Liová) 
Anjeli (r. Róbert Šveda) 
eŠteBák (r. Juraj Nvota) 
Lóve (r. Jakub Kroner) 
Tanec medzi črepinami (r. Marek Ťapák) 
Tigre v meste (r. Juraj Krasnohorský) 
Zlo (r. Peter Bebjak) 
Cigáni idú do volieb (r. Jaro Vojtek) 
Muži revolúcie (r. Zuzana Piussi) 
Zvonky šťastia (r. Marek Šulík, Jana Bučka) 
Stratené deti (r. Teodor Kuhn) 

13. – 28. 11. 
 
 

16. MFF Black Nights  
Tallinn, Estónsko 
 
delegácia: 
Katarína Tomková (SFÚ) 
 
www.poff.ee 

Black Nights Tallinn: 
Až do mesta Aš (r. Iveta Grófová) 
Animated Dreams: 
Posledný autobus (r. Ivana Laučíková, Martin 
Snopek) 

15. – 19. 11.  Týždeň slovenského filmu
Segedín, Maďarsko 

Anjeli (r. Róbert Šveda) 
Dom (r. Zuzana Liová) 
eŠteBák (r. Juraj Nvota) 
Lóve (r. Jakub Kroner) 
Tanec medzi črepinami (r. Marek Ťapák) 
Tigre v meste (r. Juraj Krasnohorský) 
Zlo (r. Peter Bebjak) 
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Cigáni idú do volieb (r. Jaro Vojtek) 
Stratené deti (r. Teodor Kuhn) 
Zvonky šťastia (r. Marek Šulík, Jana Bučka) 
filmy VŠMU 

17. – 24. 11.  25. MFF Castellinaria 
Bellinzona, Švajčiarsko 
 
www.castellinaria.ch 

Súťaž: 
Cigán (r. Martin Šulík) 

17. ‐  25. 11. 
 
 

CineFest
Hamburg, Nemecko 
 
delegácia: 
Alexandra Strelková (SFÚ) 

Slnko v sieti (r. Štefan Uher) 
Prišiel k nám Old Shatterhand (r.Dušan Hanák) 

23. 11. – 2. 12. 
 
 

Europe on Screen 
Jakarta, Indonézia 
 
www.europeonscreen.org 

Nesvadbovo (r. Erika Hníková) 

29. 11. ‐ 9. 12. 
 
 

19. Európsky filmový festival
Bejrút, Libanon 

Lóve (r. Jakub Kroner) 
 

30. 11. – 16. 12. 
 
 

18. Festival on Wheels 
Ankara a iné mestá, Turecko 
 
www.festivalonwheels.org 

Posledný autobus (r. Ivana Laučíková, Martin 
Snopek) 

3. – 9. 12. 
 
 

10. MF študentských filmov SKENA UP
Priština, Kosovo 
 
www.skenaup.com 

tWINs (r. Peter Budinský) 
Pár milimetrov pod koreňom (r. Michal 
Haruštiak) 

3. – 9. 12.  9. MF animovaného filmu Animateka
Ľubľana, Slovinsko 

Fokus na slovenský animovaný film 
Zbojník Jurko (r. Viktor Kubal) 
Zem (r. Viktor Kubal) 
Postup (r. Viktor Viktor) 
Oko (r. Juraj Bindzár) 
Socha (r. Jaroslava Havettová) 
Obor a kamenár (r. Blanka Šperková) 
Rebrík (r. Viktor Kubal) 
Totem (r. Vladimír Pikalík, Ivan Popovič) 
Dáždnik (r. Ondrej Slivka) 
Zástupy (r. Helena Slavíková Rabarová) 
Údel (r. Jaroslava Havettová) 
Celina (r. Ondrej Slivka) 
Idol (r. Viktor Kubal) 
Varila myšička kašičku (r. Vlastimil Herold) 
Kým sa ucho neodbije(r. Jaroslava Havettová) 
Kikirikí (r. František Jurišič) 
Mesto na Dunaji (r. Rudolf Urc) 
Šach (r. Viktor Kubal) 
Kontakty (r. Jaroslava Havettová) 
Do pivnice (r. Jan Švankmajer) 
Štyri (r. Ivana Šebestová) 
V kocke (r. Michal Struss) 
Fat fatal (r. Michaela Čopíková) 
Viliam (r. Veronika Obertová) 
Kamene (r. Katarína Kerekesová) 
Posledný autobus (r.Martin Snopek, Ivana 
Laučíková) 

7. – 16. 12.  WATCH DOCS – MF filmov o ľudských  Súťaž Watch Docs: 
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právach
Varšava, Poľsko 
 
www.watchdocs.pl 

Cigáni idú do volieb (r. Jaroslav Vojtek)

9. 12.  Premietanie filmu na Generálnom konzuláte
New York, USA 

Pehavý Max a strašidlá (r. Juraj Jakubisko)

19. 12.  Premietanie filmu v Helsinkách
Helsinki, Fínsko 

Perinbaba (r. Juraj Jakubisko) 
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_________________________________________________________________________________ 
                          PRÍLOHA č. 3 

EDIČNÁ PRODUKCIA SFÚ V ROKU 2012 
_________________________________________________________________________________ 
 

KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE  
 

Peter Gavalier: Hrabalovský svet očami Jiřího Menzla 
Štúdia pojednáva o šestici filmových diel Jiřího Menzla, v ktorých sa tento 
mimoriadne úspešný a uznávaný režisér pokúsil sebe vlastným, 
neopakovateľným spôsobom adaptovať šesť literárnych predlôh 
fenomenálneho českého spisovateľa Bohumila Hrabala. 
---------- 
Vydali: SFÚ v spolupráci s NFA Praha © 2012  
Počet strán: 161 str. 
Väzba: brož. 
ISBN: 978-80-85187-60-1 
cena: 7,30 € 

 
Minority a film  
Zborník Minority a film tvorí súbor príspevkov z 14. ročníka  
česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa uskutočnila  
v dňoch 20. – 23. októbra 2011 v kaštieli Topoľčianky.  
Hlavnou témou pravidelného výročného stretnutia českých 
a slovenských filmových historikov a teoretikov sa stalo zobrazovanie 
minorít vo filme, najmä v kontexte stredoeurópskeho kultúrneho priestoru.  
---------- 
Vydali: ASFK, SFÚ © 2012  
Počet strán: 203 str. 
Väzba: brož. 
ISBN: 978-80-970420-2-8 
cena: 3,90 € 

 

PERIODIKÁ 

 
FILM.SK      KINO-IKON 
mesačník o filmovom dianí na Slovensku  časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 
 
 
 
 
 

 
 
 

       ˃˃ 
_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 
 

EDIČNÁ PRODUKCIA SFÚ V ROKU 2012 
_________________________________________________________________________________ 
 

DVD TITULY 

 
 

3x Juraj Jakubisko 
Režisérov celovečerný debut Kristove roky a mozaikovité podobenstvo 
Vtáčkovia, siroty a blázni z konca 60. rokov dopĺňa povojnová tragikomédia 
Sedím na konári a je mi dobre, ktorej premiéra sa uskutočnila len niekoľko 
mesiacov pred pádom komunistického režimu. 
---------- 
DVD obsahujú: profily tvorcov, fotogalérie, slovenské a anglické titulky 
Vydali: Slovenský filmový ústav a Dixit, s.r.o. © 2012 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 

 
 
 

 
 

3x Štefan Uher 
Kolekciu troch režisérových vrcholných diel tvoria Slnko v sieti, označované 
za začiatok Československej novej vlny, dramatický príbeh z obdobia 
vojnovej Slovenskej republiky s názvom Organ a film Tri dcéry, inšpirovaný 
ľudovou baladou zasadenou do reálií 50. rokov. 
---------- 
DVD obsahujú: profily tvorcov, fotogalérie, slovenské a anglické titulky 
Vydali: Slovenský filmový ústav a Dixit, s.r.o. © 2012 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 

 
 
 
 
 

2-DVD Muž, ktorý luže / Eden a potom...  
[r. Alain Robbe-Grillet, 1968, 1970] 
Francúzsky spisovateľ, filmový režisér a scenárista Alain Robbe-Grillet  
bol a dodnes zostáva výnimočnou postavou európskeho a svetového 
moderného umenia. Dvojica diel, ktoré na prelome 60. a 70. rokov  
na Slovensku krátko po sebe vytvoril, preto patrí jednoznačne k tomu 
najhodnotnejšiemu v celej histórii slovenskej kinematografie. 
---------- 
DVD obsahuje: profily tvorcov, fotogalériu, slov., ang. a franc. titulky 
Vydali: Slovenský filmový ústav a Dixit, s.r.o. © 2012 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
Výrobu a distribúciu DVD podporil Audiovizuálny fond 
Vydanie DVD podporila SAPA 
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Dialóg 20 40 60  
[r. Jerzy Skolimowski, Peter Solan, Zbyněk Brynych, 1968] 
FILM – EXPERIMENT. Jeden dialóg, traja režiséri, tri rôzne situácie. 
Dramatický rozhovor muža a ženy, založený na identickom dialógu  
v troch variáciách, nakrútili Poliak Jerzy Skolimowski, Slovák Peter Solan  
a Čech Zbyněk Brynych. Generačné príbehy 20-ročných, 40-ročných  
a 60-ročných protagonistov sú originálnym pohľadom na komplikované 
partnerské vzťahy. 
---------- 
DVD obsahuje: profily tvorcov, fotogalériu, slov., poľ. a anglické titulky 
Vydali: Slovenský filmový ústav a Dixit, s.r.o. © 2012 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
Výrobu a distribúciu DVD podporil Audiovizuálny fond 
Vydanie DVD podporila SAPA 

 
 

3x Paľo Bielik 
Rozsiahle dielo priekopníka slovenskej kinematografie zastupujú vo výbere  
film Štyridsaťštyri o povestnej vzbure slovenských vojakov v srbskom meste 
Kragujevac, psychologicky ladená vojnová dráma Kapitán Dabač a výpravné 
spracovanie klasickej zbojníckej legendy Jánošík I-II.   
---------- 
DVD obsahujú: profily tvorcov, fotogalérie, slovenské a anglické titulky 
Vydali: Slovenský filmový ústav a Dixit, s.r.o. © 2012 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 

 
 
 
 

DVD kolekcia  SLOVAK FILM TREASURE ON DVD [4 DVD] 
2. séria klasických diel slovenskej kinematografie určená predovšetkým 
divákom z frankofónnych krajín pozostáva z filmov: 
 
322  [r. Dušan Hanák, 1969], 
Obrazy starého sveta [r. Dušan Hanák, 1972], 
Ružové sny [r. Dušan Hanák, 1976], 
Ja milujem, ty miluješ [r. Dušan Hanák, 1980] 
---------- 
Vydalo vydavateľstvo MALAVIDA © 2012 
 v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom  
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TLAČOVÉ SPRÁVY SFÚ ZA ROK 2012        PRÍLOHA č. 4 

  

 
 
JANUÁR 2012 
► Kalendár filmových výročí – Január 2012 (9. január)  
► Kalendár filmových výročí – Február 2012 (31. január)  
 
 
FEBRUÁR 2012 
►Témou najnovšieho čísla časopisu Kino-Ikon je Jacques Rivette (2. február)  
► Na Berlinale budú aj tento rok slovenskí zástupcovia (7. február)  
► Kalendár filmových výročí – Marec 2012 (27. február)  
► Predajňa Klapka.sk ponúka knihy za výhodné ceny (28. február)  
► Marcové číslo mesačníka Film.sk recenzuje aj filmy Alois Nebel a Muži revolúcie  
 (29. február)  

 
 
MAREC 2012 
► Slovenské filmové večery – Slovak Film Evenings (16. marec)  
► Kalendár filmových výročí – Apríl 2012 (30. marec)  

 
 
APRÍL 2012 
► Filmový festival Finále Plzeň vzdá poctu Martinovi Šulíkovi (19. apríl)  
► Filmová prehliadka Kino na hranici predstaví aj tvorbu Štefana Uhra (25. apríl)  
► Kalendár filmových výročí – Máj 2012 (27. apríl)  

 
 
MÁJ 2012 
► Milovníkov kvalitného kina poteší prehliadka Dni nórskeho filmu (7. máj)  
► Rozlúčka s kameramanom Tiborom Biathom bude v sobotu (8. máj)  
► Májové číslo mesačníka Film.sk je plné noviniek o slovenskej kinematografii (10. máj)  
► Slovenská kinematografia sa opäť predstaví na filmovom trhu v Cannes (14. máj)  
► Národný projekt Digitálna audiovízia je unikátny v celoeurópskom meradle (25. máj)  
► Kalendár filmových výročí – Jún 2012 (29. máj)  

 
 
JÚN 2012 
► Júnové číslo mesačníka Film.sk je plné noviniek o slovenskom filme (5. jún)  
► Slovenský filmový ústav bude opäť súčasťou programu Art Film Festu (14. jún)  
► Filmy Dušana Hanáka vydalo na DVD francúzske vydavateľstvo (25. jún)  
► Karlovarský festival premietne zreštaurovaný film Slnko v sieti (26. jún)  
► Kalendár filmových výročí – Júl 2012 (29. jún)  
 
 
JÚL 2012 
► V lete vychádza mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk ako dvojčíslo (2. júl)  
► Letná filmová škola v Uherskom Hradišti oslávi Štefana Uhra i Martina Šulíka (17. júl)  
► Kalendár filmových výročí – August 2012 (30. júl) 
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AUGUST 2012 
► Kalendár filmových výročí – September 2012 (24. august) 
► Septembrové číslo Film.sk sa ohliada za slovenským filmom v lete (28. august)  

 
 
SEPTEMBER 2012 
► Kino Lumière oslávi svoje prvé výročie darčekom pre divákov (5. september)  
► Zreštaurovaný film Slnko v sieti bude na Slovensku uvedený po prvýkrát (7. 

september)  
► Filmová úroda budovateľských päťdesiatych v Kine Lumière (17. september)  
► Vyšiel filmologický zborník na tému Minority a film (26. september)  
► Kalendár filmových výročí – Október 2012 (28. september) 

 
 
OKTÓBER 2012 
► Kino Lumière v októbri predstaví aj herecké osobnosti 60. rokov (2. október)  
► Nové číslo Film.sk recenzuje slovenské filmy a ukazuje Šulíka trochu inak (4. október)  
► Slovenské filmy budú aj v októbri robiť dobré meno našej kinematografii (8. október)  
► Tvorbu Ela Romančíka si je možné pripomenúť aj na DVD (10. október)  
► Národný projekt Digitálna audiovízia je transparentný a efektívny I. (15. október)  
► Šieste slovenské filmobranie láka na nové i staré filmy (15. október)  
► Národný projekt Digitálna audiovízia je transparentný a efektívny II. (24. október)  
► Premiéra seriálu o dejinách slovenského dokumentu v Kine Lumière (25. október)  
► Na DVD práve vyšli filmy Jakubiska, Uhra, Solana a Alaina Robbe-Grilleta.  
     Pripravujú sa aj ďalšie tituly (29. október)  
► Vyšla knižka o Hrabalových filmoch očami Jiřího Menzla (29. október)  
► V Minsku sa uskutoční významná prezentácia slovenskej kinematografie (30. október)  
► Kalendár filmových výročí – November 2012 (31. október) 

 
 
NOVEMBER 2012 
► Kino Lumière v novembri bude hostiť gruzínske filmy aj Martina Šulíka (7. november)  
► Nové číslo Film.sk reflektuje investigatívny dokument po roku 1989 (8. november)  
► Sekcia Made in Slovakia v novej podobe a veľa zaujímavých príležitostí pre tvorcov  
 (9. november)  
► Prehliadka Dni gruzínskeho filmu prináša archívne i súčasné snímky (20. november)  
► Slovenský filmový ústav prinesie na Vianočné trhy kvalitné filmové diela a literatúru  

(23. november)  
► Kalendár filmových výročí – December 2012 (26. november) 

 
 
DECEMBER 2012 
► Významný festival animovaného filmu Animateka v Ľubľane ponúka prierez 

slovenskou tvorbou (3. december)  
► V decembri Kino Lumière ponúka „nobelovky“ na filmovom plátne aj vianočný punč 

(4. december)  
► Nové číslo Film.sk skúma plagát ako kultúrny fenomén doby (6. december)  
► Kalendár filmových výročí – Január 2013 (17. december) 
► Nový cyklus Filmový kabinet predstaví film od vzniku až po súčasnosť (18. december)  
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                                                                                    PRÍLOHA č. 5 

 
 

 
SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV (SFÚ) – ODDELENIA A KONTAKTY  
 
Vrátnica: Tel.: +421 2 5710 1501 
 
Sekretariát: Tel.: +421 2 5710 1503, +421 2 5710 1532, VoIP: +421 2 204 651 03,  
                     Fax: +421 2 5296 3461, E-mail: sfu@sfu.sk 
 

  Internet: www.sfu.sk, www.aic.sk, www.filmsk.sk, www.sfd.sfu.sk, www.klapka.sk, 
www.mediadeskslovakia.eu, http://www.aic.sk/kinolumiere  

 

 
GENERÁLNY RIADITEĽ SFÚ  
 
Mgr. art. Peter Dubecký / kl. 103, 132  
sfu@sfu.sk, peter.dubecky@sfu.sk  
 
ODDELENIA PRIAMO RIADENÉ 
GENERÁLNYM RIADITEĽOM 
 
Oddelenie generálneho riaditeľa 
Ing. Dagmar Kuková / kl. 121 
dagmar.kukova@sfu.sk 
 
Ekonomické oddelenie 
Ing. Marta Šuleková / kl. 136  
marta.sulekova@sfu.sk 
 
Personálne oddelenie 
Ing. Ľubomír Kríž / kl. 128  
lubomir.kriz@sfu.sk 
 
Vnútorná kontrola 
Ing. Karol Vavrinec / kl. 116 
karol.vavrinec@sfu.sk 
 
Digitálna audiovízia 
Mgr. Martina Polčíková / kl. 116  
martina.polcikova@sfu.sk  
 
Klapka.sk 
Mgr. art. Eva Blašková / +421 2 5263 0642  
eva.blaskova@sfu.sk  
 
Kino Lumière 
Bc. Zita Hosszúová / +421 917 105 882 
zita.hosszuova@sfu.sk 
 
OSOBITNÁ ZLOŽKA SFÚ 
 
MEDIA Desk Slovensko  
Mgr. Vladimír Štric / kl. 137  
vladimir.stric@mediadesk.sk 

 
(pri priamom spojení s oddeleniami voľte  
tel. č.+421 2 57 10 15 a posledné dvojčíslie klapky volaného) 
 

 
NÁRODNÝ FILMOVÝ ARCHÍV  
 
Oddelenie filmového archívu  
Hana Válková / kl. 140   
hana.valkova@sfu.sk 
 
Oddelenie dokumentácie a knižničných 
služieb 
PhDr. Jana Stradiotová / kl. 123  
jana.stradiotova@sfu.sk,  
 
Koordinátor informačného systému  
SK CINEMA 
Mgr. Marián Hausner / kl. 104 
marian.hausner@sfu.sk 
 
Mediatéka 
Mgr. Jaroslav Procházka / +421 2 5249 7023  
jaroslav.prochazka@sfu.sk 
 
NÁRODNÉ KINEMATOGRAFICKÉ CENTRUM  
 
Ing. Alexandra Strelková / kl. 127  
alexandra.strelkova@sfu.sk  
 
Oddelenie filmových podujatí 
PhDr. Viera Ďuricová / kl. 105  
viera.duricova@sfu.sk 
 
Edičné oddelenie 
Mgr. Marián Brázda / kl. 113  
marian.brazda@sfu.sk 
 
Audiovizuálne informačné centrum  
Mgr. Miroslav Ulman / kl. 126  
miroslav.ulman@sfu.sk 
 
Mesačník Film.sk 
Mgr. Daniel Bernát / kl. 125 
daniel.bernát@sfu.sk 
 
Tlačová tajomníčka SFÚ 
Mgr. Simona Nôtová-Tušerová / kl. 142 
simona.notova@sfu.sk 
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