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Nové slovenské filmy 2008 – 2009 
Prezentácia pripravovaných hraných, dokumentárnych a 

animovaných filmov 
 
 
Už po tretí raz je jedným zo sprievodných podujatí MFF Bratislava Prezentácia pripravovaných 
slovenských a koprodukčných hraných, dokumentárnych a animovaných projektov. A po druhý 
raz sú jej organizátormi MFF Bratislava, Slovenský filmový ústav a kancelária MEDIA Desk 
Slovensko. „Teší nás nielen rastúci záujem producentov, tvorcov, distributérov i médií o toto 
podujatie, ale najmä skutočnosť, že sa postupne zvyšuje počet projektov, ktoré sa na tomto 
podujatí nielenže prezentujú, ale sú i dokončené a dostanú sa k tým, pre ktorých sú určené – 
k divákom,“ povedal o pripravovanom paneli projektov jeho koordinátor Miro Ulman. Z 36 
prezentovaných projektov v roku 2005, bolo minulý rok 8 dokončených. A tucet z 38 vlani 
prezentovaných projektov už slovenskú premiéru mal (Démoni, Kam chodia na zimu zmrzlinári, 
Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy, Návrat bocianov, Neznáma Antarktída, Obsluhoval jsem 
anglického krále, Roming, Rozhovor s nepriateľom, Tajnosti) alebo ju bude mať ešte do konca 
roka (Jahodové víno – pracovný názov Haličské poviedky, Štyri). A film Polčas rozpadu 
zastupuje Slovensko na 9. MFF Bratislava v Medzinárodnej súťaži prvých a druhých hraných 
filmov. 
 
Tento rok sa organizátori prezentácie pri výbere projektov opäť sústredili na tie, ktoré by mali 
mať premiéru v kinách v najbližších dvoch rokoch, teda v období 2008 – 2009. Je ich spolu 47, 
z toho 7 vo fáze dokončeného scenára, 22 vo výrobe a 17 v postprodukcii. Nachádza sa medzi 
nimi 22 celovečerných a jeden stredometrážny hraný film, 15 celovečerných dokumentárnych 
filmov, 1 celovečerný animovaný a 8 krátkometrážnych animovaných filmov. Z tohto počtu len 
v siedmich prípadoch ide zo slovenskej strany o minoritnú koprodukciu. Zatiaľ čo vlani sa 
prezentovalo 17 celovečerných debutov, tento rok ich bude ešte o dva viac. Takmer polovica 
projektov (23) sa bude tento rok verejne prezentovať po prvýkrát. 
 
Vďaka podobným prezentáciám sa zvyšuje informovanosť odbornej i laickej verejnosti o dianí 
v audiovizuálnom priemysle a zvyšuje sa šanca na nájdenie prípadných ďalších koprodukčných 
partnerov, distributérov a vysielateľov pripravovaných diel. 
 
 
Kontakt Slovenský filmový ústav:  
Miro Ulman 
Tel.: +421 2 57 10 15 26, 0915 717 399, E-mail: ulman@sfu.sk  
viac.na www.sfu.sk  
 
Kontakt MFF Bratislava: 
Monika Ondrejovičová  
Tel.: +421 2 54 41 06 73, Fax: +421 2 54 41 06 74, E-mail: monika.ondrejovicova@ba.sunnet.sk,  
viac na www.iffbratislava.sk 
 
 



Pozvánka pre médiá 
 
Prezentácia sa uskutoční na 9. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Bratislava v piatok 7. 12. 
2007 od 10.00 do 15.00 hod. v kinosále 3 v multiplexe Palace Cinemas v nákupno-zábavnom centre 
Aupark, Einsteinova ulica, Bratislava. Svoju účasť prisľúbili režiséri hraných filmov (napr. Mira Fornayová, 
Jakub Kroner, Václav Marhoul, Dušan Rapoš, Daniel Rihák, Miro Šindelka, Róbert Šveda, Karol 
Vosátko), dokumentov (napr. Martina Diosi, Juraj Lehotský, Jaroslav Vojtek) i animovaných filmov 
(Katarína Kerekesová, Joanna Kożuch, Ivana Zajacová) a ďalší tvorcovia. Premietať sa budú aj ukážky 
z väčšiny filmov, ktoré sú vo fáze produkcie a postprodukcie, a niektoré z nich budú k dispozícii pre 
prítomné televízie. 
 
Na podujatí sa predstaví aj bulletin s informáciami k všetkým prezentovaným projektom v slovenskom a 
anglickom jazyku. Publikácia Nové slovenské filmy 2008 – 2009 bude k dispozícii v *.pdf formáte na 
www.sfu.sk a www.aic.sk  od 7. 12. 2007. Bulletin bude slúžiť k propagácii slovenskej filmovej tvorby v 
rámci prezentácií slovenskej kinematografie na medzinárodných filmových podujatiach počas roka 2008. 


