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Slovenské filmy na DVD  
zo Slovenského filmového ústavu (SFÚ) 

 
Na konci roku 2002 SFÚ vydal v spolupráci so spoločnosťou Dikrama vo svojej histórii 
prvé a hneď veľmi úspešné DVD s filmom Obrazy starého sveta režiséra Dušana 
Hanáka. Po veľmi dobrom ohlase z domáceho i zahraničného prostredia sa SFÚ 
rozhodol vo vydávaní slovenských filmov na DVD nosičoch pokračovať so zámerom 
držať krok s novými technológiami, poskytnúť divákom slovenské filmy s 
dokonalejším zvukom a obrazom a so snahou rozšíriť prostredníctvom DVD možnosť 
prezentácie slovenskej kinematografie doma a v zahraničí. 
 
Na vydanie filmu Obrazy starého sveta nadviazal SFÚ na konci roka 2003 vydaním 
zbojníckej trilógie s jánošíkovskou tematikou. Trilógia obsahuje 2xDVD s filmami Jánošík 
(1921) Jaroslava Siakeľa a Jánošík I.-II. (1962 – 63) Paľa Bielika, ďalej DVD s filmom Pacho, 
hybský zbojník (1975) Martina Ťapáka a DVD s animovaným filmom Zbojník Jurko (1976) 
Viktora Kubala. Už v minulom roku SFÚ avizoval aj vydanie ďalších slovenských filmov na 
DVD, predovšetkým slovenských rozprávok, ktoré vznikli v koprodukcii so SRN. Sú medzi 
nimi Soľ nad zlato Martina Hollého (1982) a Mahuliena, zlatá panna Miloslava Luthera 
(1986), ďalej celovečerný animovaný film Krvavá pani (1980) Viktora Kubala, ktoré sú 
v súčasnosti v pokročilom štádiu príprav. Súčasne s nimi vyjde na DVD aj film Dušana 
Hanáka Ružové sny (1976). Ku koncu roka 2004 ma SFÚ v edičnom pláne vydať aj filmy Ela 
Havettu Slávnosť v botanickej záhrade (1969) a Ľalie poľné (1972), ďalej film Majster kat 
Paľa Bielika (1966) a dva filmy Vladimíra Bahnu Posledná bosorka (1957) a Zemianska česť 
(1957).  
 
Zámerom SFÚ je vydávať slovenské filmy na DVD systematicky a koncepčne so snahou 
dosiahnuť rôznorodosť DVD produkcie, čomu zodpovedá jej rozdelenie do štyroch edícií. 
Edície Zlatý fond slovenskej kinematografie a Pamäť sveta reprezentujú líniu umelecky 
náročnejších filmov s maximálnym rozsahom bonusov, cudzojazyčných verzií (7 – 8 
titulkových prekladov) a faktografických textových a obrazových doplnkov (profily 
a filmografie tvorcov, fotogalérie atď.). Edície Slovenská filmová klasika a Slovenské filmové 
rozprávky sú určené pre širší okruh potenciálnych záujemcov a prinesú filmy, ktoré sa už 
v minulosti stretli s komerčným úspechom.  
 
Edícia Zlatý fond slovenskej kinematografie bude pozostávať z reprezentatívneho výberu 
filmových diel najvýznamnejších slovenských režisérov a zároveň bude prierezom dejinami 
slovenskej kinematografie. Edícia Pamäť sveta bude uzavretá kolekcia desiatich DVD, ktorá 
vychádza z výberu slovenských filmov, zaradených do svetového kultúrneho dedičstva 
registrovaného organizáciou UNESCO. Osem DVD nosičov s celovečernými filmami doplnia 
dve DVD s výbermi krátkometrážnych dokumentárnych a animovaných filmov. Edícia 
Slovenská filmová klasika je založená na zoskupení trojíc žánrovo, resp. tematicky vzájomne 
blízkych filmov, ktoré už v čase svojho vzniku zaznamenali divácky úspech a aj v súčasnosti 
patria medzi vyhľadávané tituly a edícia Slovenské filmové rozprávky ponúkne bloky s tromi 
celovečernými filmami podľa pôvodu literárnej predlohy, rozdelené na slovenské ľudové 
rozprávky, tvorbu bratov Grimmovcov a literárne diela H. Ch. Andersena.   
 
 



 
DVD, ktoré vydal Slovenský filmový ústav 

 
 
Obrazy starého sveta  
Výrobca: Slovenská filmová tvorba, 1972 / Réžia: Dušan Hanák / Minutáž: 82 min. (70 + 12 
min.) / Formát DVD: DVD-5 / Regionálne kódovanie: 0 – Region Free / Formát obrazu: 
4:3 / Zvuk: slovensky DD 2.0 / Titulky: anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, rusky, 
taliansky, slovensky / Bonusy: Ohlasy z tlače, Rozhovor s režisérom, Profil režiséra, 
Filmografia režiséra, Profil kameramana Alojza Hanúska, Profil fotografa Martina Martinčeka, 
Plagáty k filmom, krátky film Dušana Hanáka Prišiel k nám Old Shaterhand (1966), 
Distribútor DVD: Slovenský filmový ústav / Doporučená MOC: 599 Sk 
 

Jánošík 1921 (súčasť 2xDVD Jánošík) 
Výrobca: Tatra Film + Slovenský filmový ústav, 1921 + 1975 / Réžia: Jaroslav Siakeľ / 
Minutáž: 68 + 51 min. / Formát DVD: DVD-9 / Regionálne kódovanie: 0 – Region Free / 
Formát obrazu: 4:3 / Zvuk: slovensky DD 2.0 / Titulky: anglicky, nemecky, francúzsky, 
španielsky, rusky, maďarsky, slovensky / Bonusy: Kinožurnál 4/86, Film o filme, dokument 
o jánošíkovských filmoch, Profily Jaroslava Siakeľa, Theodora Pišteka, Márie Fábryovej, 
zaujímavosti zo zákulisia, ohlasy z tlače, spomienky hercov a tvorcov, fotogaléria, profil 
Juraja Jánošíka, DVD-ROM (kniha Jánošík 21 v PDF verzii), booklet / Distribútor DVD: 
Dikrama / Doporučená MOC: 799 Sk (2xDVD) 
 

Jánošík 1. a 2. diel (1962 – 63) (súčasť 2xDVD Jánošík) 
Výrobca: Slovenská filmová tvorba, 1962-63 / Réžia: Paľo Bielik / Minutáž: 80 + 90 + 42 
min. (2xDVD) / Formát DVD: DVD-9 / Regionálne kódovanie: 0 – Region Free / Formát 
obrazu: 4:3 (neanamorfný prepis 2.35:1) / Zvuk: slovensky DD 2.0 / Titulky: anglicky, 
nemecky, francúzsky, španielsky, rusky, maďarsky, slovensky / Bonusy: Film o filme 
(dokument z roku 1963), rozhovor s Martinom Ťapákom a Maximiliánom Remeňom (súčasný 
dokument), profily – Paľo Bielik, František Kuchta, ocenenia a zaujímavosti, ohlasy z tlače, tri 
plagáty z filmu, historický dokumentárny film o Jánošíkovi, booklet / Distribútor DVD: 
Dikrama / Doporučená MOC: 799 Sk (2xDVD) 
 
Pacho, hybský zbojník 
Výrobca: Slovenská filmová tvorba, 1975 / Réžia: Martin Ťapák / Minutáž: 124 min. (91 + 33 
min.) / Formát DVD: DVD-9 / Regionálne kódovanie: 0 – Region Free / Formát obrazu: 
4:3 /  Zvuk: slovensky DD 2.0 / Titulky: anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, rusky, 
maďarsky, slovensky / Bonusy: umelecký dokument Fera Feniča Trate života Jozefa 
Kronera, rozhovor o filme s režisérom Martinom Ťapákom a hercom Karolom Čálikom, 
podrobné profily Martina Ťapáka a Jozefa Kronera, zaujímavosti a ocenenia, ohlasy z tlače 
a filmový plagát, booklet / Distribútor DVD: Dikrama / Doporučená MOC: 599 Sk  
 
Zbojník Jurko 
Výrobca: Slovenská filmová tvorba, 1976 / Réžia: Viktor Kubal / Minutáž: 103 min. (78 + 25 
min.) / Formát DVD: DVD-5 / Regionálne kódovanie: 0 – Region Free / Formát obrazu: 
4:3 / Zvuk: slovensky DD 2.0 / Titulky: anglicky, nemecky, francúzsky, španielsky, rusky, 
maďarsky, slovensky / Bonusy: Rozhovory o filme, umelecký dokument o autorovi Kúzelník 
Viktor Kubal, krátky animovaný film Viktora Kubala Šach (1974), profil Viktora Kubala, 
ocenenia filmu, ohlasy z tlače, plagát, rozhovor s Viktorom Kubalom, booklet / Distribútor 
DVD: Dikrama / Doporučená MOC: 499 Sk 
 
kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, tel.: 02/ 57 10 15 11, 52 73 32 14, fax: 02/52 73 32 14, e-mail: filmsk@sfu.sk 


