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Účasť Slovenska na 58. Medzinárodnom filmovom 

festivale a Európskom filmovom trhu v Berlíne 
 
Slovensko bude tento rok v termíne od 7. do 17. februára už po tretíkrát aktívne 
participovať na 58. Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) Berlín 2008. 
Zastúpené bude v prezentačnom stánku Central European Cinema v rámci  
Európskeho filmového trhu (European Film Market – EFM) spolu s Českou 
republikou, Poľskom, Maďarskom a Slovinskom, kde bude propagovať slovenskú 
kinematografiu a audiovíziu. Slovensko sa v Berlíne zúčastní aj projektu Shooting 
Stars, ktorý organizuje European Film Promotion (EFP), a ktorého zámerom je 
predstaviť mladé herecké talenty z európskych krajín. Projekt prezentácie 
slovenskej kinematografie na Berlinale 2008 pripravuje Slovenský filmový ústav 
s finančnou podporu Ministerstva kultúry SR. 
 
 
 
 ■ Prezentačný a informačný stánok Central European Cinema na Európskom 
filmovom trhu 
 
Slovenská republika bude mať tento rok opäť zastúpenie na Európskom filmovom trhu 
(EFM) v stánku Central European Cinema spolu s Českou republikou, Poľskom, 
Maďarskom a Slovinskom. Stánok v Berlíne bude slúžiť ako informačné centrum pre 
ľudí, ktorí sa zaujímajú o dianie v kinematografii a audiovízii všetkých piatich 
zúčastnených krajín. Návštevníci filmového trhu a festivalu tu budú môcť získať 
kontakty na slovenských filmových profesionálov a informácie o kinematografii 
a filmárskom prostredí na Slovensku. Okrem toho sa budú v stánku prezentovať 
slovenské i koprodukčné filmy, ktoré si zahraniční záujemcovia budú môcť pozrieť na 
DVD, k dispozícii budú aj zostrihy z pripravovaných filmov, presskity, katalóg k filmovým 
projektom Nové slovenské filmy 2008 – 2009 a ďalšie materiály. Stánok poskytne i 
priestor pre pracovné stretnutia slovenských filmových profesionálov. Slovensko sa 
v Berlíne bude podieľať aj na predstavení ročenky European Cinema Yearbook 2007 
a International Film Guide 2008. 
Zástupcami Slovenského filmového ústavu počas konania Európskeho filmového trhu 
budú generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký a riaditeľka 
Národného kinematografického centra Alexandra Strelková. SFÚ zabezpečuje 
a koordinuje celú prezentáciu slovenskej kinematografie na MFF Berlinale 2008 
a Európskom filmovom trhu.  
 
 
■ Herec Marko Igonda v projekte Shooting Stars  
 
Na nadchádzajúcom 58. MFF v Berlíne sa Slovensko tento rok už po druhýkrát zúčastní 
projektu Shooting Stars. Slovenským zástupcom medzi deviatimi účastníkmi Shooting 



Stars 2008 je na základe nominácie Slovenského filmového ústavu herec Marko 
Igonda. Zámerom projektu Shooting Stars, ktorý organizuje European Film Promotion 
(EFP), je predstaviť mladé európske herecké talenty. Po desiatich rokoch jeho 
existencie sa organizátori dohodli na novej koncepcii a prísnejších pravidlách výberu 
a účasti hercov. Kým po minulé roky vyberali účastníkov priamo členské krajiny EFP, 
podľa nových pravidiel o výbere tohtoročných Shooting Stars rozhodovala päťčlenná 
medzinárodná porota, zložená z osobností z oblasti filmu a svetového filmového 
priemyslu. Spomedzi dvadsiatich dvoch mladých európskych hereckých talentov, 
ktorých nominovali jednotliví členovia EFP, porota do užšieho výberu finalistov vybrala 
aj nášho zástupcu, herca Marka Igondu za „úprimný a pôsobivý výkon vo filme 
Rozhovor s nepriateľom“ režiséra Patrika Lančariča a s odôvodnením, že „sme plne 
uverili v jeho veľmi ťažkú životnú situáciu", pričom zároveň upozornila na jeho 
výnimočný herecký potenciál.  
 
Marko Igonda bude spolu s ďalšími ôsmimi Shooting Stars 2008 predstavený verejnosti 
na oficiálnej tlačovej konferencii v pondelok 11. februára 2008 v Berlíne. V rámci 
projektu Shooting Stars 2008 sa zúčastní série prezentačných podujatí, ktorá zahŕňa 
stretnutia s novinármi, producentmi a kastingovými agentmi, ako aj výraznú mediálnu 
kampaň počas celého 58. MFF Berlinale.  
 
 
■ Prezentácia filmu Návrat bocianov na trhových projekciách   
 
Okrem účasti Slovenskej republiky v stánku Central European Cinema bude mať 
slovenská kinematografia svoje zastúpenie na Európskom filmovom trhu aj 
prostredníctvom prezentácie slovenských filmov na trhových projekciách (tzv. market 
screenings), ktorých cieľom je prezentovať film potenciálnym filmovým nákupcom 
a zástupcom filmových festivalov. Tu bude uvedený film režiséra a producenta Martina 
Repku Návrat bocianov (2007).  
 
 
■ História slovenskej účasti na MFF v Berlíne  
 
V minulosti bola slovenská kinematografia výrazne zastúpená na berlínskom festivale v 
roku 1989. Režisér Dušan Hanák vtedy získal Strieborného medveďa za najlepšiu réžiu 
a osobitné uznanie Medzinárodnej federácie filmových kritikov (FIPRESCI) za film Ja 
milujem, ty miluješ. Jaroslave Havettovej udelili zasa Strieborného medveďa za krátky 
film Údel. Súčasťou programu boli aj Hanákove Obrazy starého sveta a v súťaži filmov 
pre deti sa uvádzal film Vlakári Juraja Lihosita. V roku 1991 bol zatiaľ posledným 
slovenským filmom zaradeným do súťaže berlínskeho festivalu film Dušana Trančíka 
Keď hviezdy boli červené. Minuloročný 57. ročník MFF v Berlíne bol pre Slovensko 
významný účasťou koprodukčného česko-slovenského filmu Obsluhoval jsem 
anglického krále režiséra Jiřího Menzla v hlavnej súťaži festivalu. Film napokon získal 
ocenenie FIPRESCI. Jeho projekcie sa osobne zúčastnili slovenskí herci Zuzana 
Fialová a Marián Labuda. Tento rok už po šiestykrát bude súčasťou MFF Berlín 
medzinárodné stretnutie začínajúcich mladých filmárov Berlinale Talent 
Campus. Predchádzajúcich ročníkov sa zúčastnili štyria slovenskí filmári: Róbert Šveda, 
Mira Fornayová, Samuel Jaško a Jaroslav Ridzoň.  
 
 



 
Viac informácií o MFF a EFM Berlín 2007 nájdete na www.berlinale.de 
a o slovenskej účasti na EFM Berlín 2007 na www.sfu.sk, www.aic.sk.  
 
Viac informácií o projekte Shooting Stars a European Film Promotion nájdete na www.efp-online.com. 
 
Linky na partnerské inštitúcie stánku Central European Cinema sú:  
Slovenský filmový ústav – www.sfu.sk  
České filmové centrum – www.filmcenter.cz 
Magyar Filmunio – www.filmunio.hu  
Slovenian Film Fund – www.film-sklad.si  
Polish Film Institute – www.pisf.pl  
 
Kontaktná osoba pre účasť Slovenskej republiky na MFF a EFM v Berlíne: 
Alexandra Strelková 
riaditeľka Národného kinematografického centra SFÚ 
tel.: 02/57 10 15 27 
fax: 02/52 73 32 14  
e-mail: cinecentre@sfu.sk  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kontakt: Katarína Lednická, tel.:+421 907 723 971,+421 2 57 10 15 26, fax: 52 73 32 14, lednicka@sfu.sk 
 
 


