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Kalendár filmových výročí – APRÍL 2013 

 
1.4.1918 Ján Kadár († 1.6.1979) – režisér – nedožitých 95 rokov 
7.4.1953 Mária Šilberská – kostýmová výtvarníčka – 60 rokov 
10.4.1938 Juraj Mojžiš – scénograf, filmový architekt – 75 rokov 
12.4.1903 František Krištof-Veselý († 13.3.1977) – herec, spevák – 110. výročie 

narodenia 
16.4.1938 Rudolf Sloboda († 6.10.1995) – spisovateľ, scenárista – nedožitých 75 rokov 
17.4.1913  Rudolf Pavlíček († 18.4.1963) – zvukový majster – 100. výročie narodenia 
17.4.1923 Irma Bárdyová († 9.7.1991) – herečka – nedožitých 90 rokov 
17.4.1933 Rudolf Ferko – režisér – 80 rokov 
17.4.1943 Soňa Ulická – herečka – 70 rokov 
20.4.1933 Štefánia Ryšavá († 23.9.1996) – asistentka strihu – nedožitých 80 rokov 
† 21.4.1988 Adam Matejka (nar. 21.11.1905) – herec – 25 rokov od skonania 
22.4.1888 Marie Sýkorová – († 31.8.1967) herečka – 125. výročie narodenia 
22.4.1928 Radomír Kirsch – zvukový majster – 85 rokov 
† 23.4.1983 Paľo Bielik (nar. 11.12.1910) – režisér, scenárista, herec – 30 rokov od 

skonania 
† 25.4.1973 Arnold Jakub Fraňo (nar. 12.7.1922) – vedúci výroby, režisér – 40 rokov od 

skonania 
27.4.1918 Gejza Maráky († 19.11.1981) – vedúci výroby – nedožitých 95 rokov 
27.4.1938 Dušan Hanák – režisér – 75 rokov 
30.4.1938 Juraj Jakubisko – režisér – 75 rokov 
30.4.1943 Viera Hladká – herečka – 70 rokov 
† 30.4.2008 Štefan Mišovic (nar. 19.12.1921) – herec – 5 rokov od skonania 
 

zdroj: interná publikácia Slovenského filmového ústavu (SFÚ)  
Kalendár filmových výročí 2013, ktorú zostavila Renáta Šmatláková 

 
 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) je 
jediná štátna organizácia v oblasti 
audiovízie na Slovensku. Jej hlavné 
úlohy, činnosti a pôsobnosť definuje 
audiovizuálny zákon č. 343/2007 Z. 
z. Súčasťou SFÚ je špecializovaný 
filmový archív. Tvoria ho jedinečné 
filmové a s filmom súvisiace 
archívne fondy a zbierky, ktoré sú 
základom audiovizuálneho 
dedičstva SR.   
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
ponuku audiovizuálnych diel, 
odbornej literatúry a sprievodných 
grafických materiálov. V predaji má 
publikácie, časopisy, DVD nosiče z 
produkcie SFÚ a ďalších 
slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ale aj soundtracky, 
plagáty a fotosky k slovenským i 
zahraničným filmom. Ponúka aj 
možnosť internetového predaja.  
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 
43, Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového 
ústavu – Kino Lumière 
Kino Lumière premieta domáce a 
zahraničné filmové diela, ktoré inde 
priestor na uvedenie nemajú. Jeho 
prioritami sú slovenský film, 
európska kinematografia a archívne 
kino. Uvádza pravidelné cykly a 
v jeho priestoroch sa konajú aj 
prehliadky a festivaly. Sprístupnené 
sú dve kinosály na prízemí, vstupné 
sa pohybuje od 2,00 € do 4,00 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere, 
www.navstevnik.sk

 
kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, fax: +421 2 52 73 32 14, simona.notova@sfu.sk 


