
 

Juraj Lehotský opäť zaujal prestížny festival v Toronte, uvedie jeho nový film NINA 
 
Jeden z najdôležitejších filmových podujatí sveta, Medzinárodný filmový festival v Toronte, uviedol už debutový 
hraný film Juraja Lehotského. Teraz pozval oceňovaného slovenského režiséra na svoju pôdu po druhý raz a 
zaradil do oficiálneho výberu jeho novú snímku NINA, ktorá sa ako jediný slovenský reprezentant predstaví v 
sekcii Súčasná svetová kinematografia. Juraj Lehotský je tak jediným slovenským režisérom, ktorého prvý aj 
druhý film uviedol v programe jeden zo štyroch najväčších festivaloch sveta.  
 
Film NINA je citlivým ponorom do detského myslenia, konfrontovaný so svetom dospelých v momentoch, keď 
rodina zažíva rozvod a dieťa sa stáva rukojemníkom v zložitých vzťahoch rodičov. V severoamerickej premiére 
ho osobne uvedie Juraj Lehotský 10. septembra 2017 na 42. ročníku MFF v Toronte. Svetovú premiéru 
absolvovala snímka na pôde 52. MFF v Karlových Varoch.  
 
Do slovenských kín sa dostane už od 21. septembra 2017 v distribúcii spoločnosti Film Europe Media Company. 
 
"Uvedenie na jednom z najvýznamnejších festivalov na severoamerickom kontinente je skutočnou poctou a 
sme nesmierne vďační selektorom Dimitrimu Eipidesovi a Andreiovi Tanasescu za ich neuveriteľnú podporu a 
dôveru, ktorou obdarúvajú hranú tvorbu Juraja Lehotského, keďže štyri roky po uvedení filmu Zázrak, venovali 
priestor aj Nine," povedali producenti filmu NINA, Ivan Ostrochovský a Katarína Tomková z Punchart films.  
 
„Film rozpráva o veľmi silnom a aktuálnom probléme dnešnej spoločnosti. Je to príbeh, v ktorom hovoríme o 
dôležitosti zachovania zdravých vzťahov medzi rodičmi a ich dieťaťom v krízovom období rozpadu rodiny. 
Nechceli sme moralizovať, nechceli sme ani kriminalizovať rozvod. Chceli sme len ukázať, ako veľmi je pre život 
dieťaťa dôležitá rodina. A tiež, ako to môže dopadnúť, ak sa nám, dospelým, tým, ktorí majú byť pre dieťa 
bezpečným prístavom, vymknú veci spod kontroly,“ vysvetlil Juraj Lehotský.  
  

OFICIÁLNY FESTIVALOV´X KINOTRAILER K FILMU NINA 
Vimeo: https://vimeo.com/220864181 

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6dYbe5dJGEY 
  
„Som úprimne rád, že do sveta prinášame slovenský film s dôležitou celospoločenskou témou. Veľmi ma 
zaujíma, ako prijmú náš pohľad ľudia mimo Európy, napríklad v Kanade a v USA,“ dodal.  
 
Vďaka uvedeniu filmu na prestížnom festivale v Toronte by mohol film osloviť a zaujať kanadskú či americkú 
distribúciu. „Verím, že by bolo veľmi užitočné, aby film videli ľudia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničných 
kinách.  Považujem za dôležité otvoriť túto tému, a dúfam, že vďaka nášmu novému filmu dokážeme pomôcť 
aspoň jednému “stratenému“ dieťaťu, možno s podobným osudom ako naša filmová Nina,“ uzavrel Juraj 
Lehotský, ktorý snímku napísal spolu so scenáristom Marekom Leščákom.  
 
V hlavnej postave otca sa predstaví herec Robert Roth, ktorého divák v takejto polohe ešte vo filme či v divadle 
nemohol vidieť, veľký filmový debut v roli matky odohrala režisérka a choreografka Petra Fornayová,  
komplikovanú rolu hlavnej hrdinky Niny hrá Bibiana Nováková, ktorú režisér objavil na kastingu.  
 

ZVEREJNENÉ NA OFICIÁLNEJ STRÁNKE MFF TORONTO 
http://www.tiff.net/tiff/film.html?v=nina 

 
NINA hneď po svetovej premiére na á-čkovom festivale v Karlových Varoch zaujala zahraničný trh a v 
medzinárodnom filmovom prostredí ju bude reprezentovať francúzska spoločnosť Alpha Violet. Filmu bude 
poskytovať festivalový servis a bude jeho medzinárodným predajcom. V katalógu spoločnosti sa nachádzajú 
filmy ako napr. medzinárodne úspešný ukrajinský film Kmeň, ocenený Grand Prix  na MFF Cannes a 
distribuovaný aj na Slovensku.  

 
ZVEREJNENÉ NA OFICÁLNEJ STRÁNKE Alpha Violet 

http://www.alphaviolet.com/nina/ 
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Výrobu filmu NINA finančne podporil Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, program Kreatívna 
Európa MEDIA a Bratislavský samosprávny kraj.  
 
www.ninafilm.com  
www.facebook.com/ninafilmsk  
 
SYNOPSA  
 
Nina je 12-ročné dievča, ktorého svet sa otriasa v základoch. Otec a mama sa rozvádzajú, no tvrdia, že napriek 
ich rozchodu chcú pre ňu len to najlepšie. Ale zahltení nezhodami, akoby mysleli len na seba. Nina žije medzi 
ich hádkami, oboch má rada, ale nerozumie im, cíti sa opustená a oklamaná. Jedinou istotou v jej svete je 
plávanie – dáva jej pocit pokoja a nahrádza všetko, čo jej doma chýba. Keď však konflikty rodičov ohrozia jej 
účasť na plaveckých pretekoch, rozhodne sa pre radikálny krok.  
 
NÁZOV NINA KRAJINA PÔVODU SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA ROK VÝROBY 2017 MINUTÁŽ 82 
MIN. JAZYK SLOVENSKÝ, NEMECKÝ PRODUKCIA PUNKCHART FILMS (SK), ENDORFILM (CZ), ČESKÁ TELEVIZE 
(CZ), LEHOTSKY FILM (SK), ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA (SK), SENTIMENTALFILM (SK) 
 

RÉŽIA Juraj Lehotský NÁMET Juraj Lehotský SCENÁR Marek Leščák, Juraj Lehotský KAMERA Norbert Hudec 
ZVUK Tobiáš Potočný STRIH Radoslav Dubravský PRODUCENT Ivan Ostrochovský, Albert Malinovský, Katarína 
Tomková KOPRODUCENTI Jiří Konečný, Helena Uldrichová, Juraj Lehotský, Tibor Búza, Marek Urban HRAJÚ 
Bibiana Nováková, Robert Roth, Petra Fornayová, Josef Kleindienst  
 
PODTITUL     
O mame, tatovi a mne 
 
JURAJ LEHOTSKÝ / RÉŽIA, SCENÁR, NÁMET 
 
Narodil sa v roku 1975 v Bratislave. V rokoch 1990 –1994 vyštudoval strednú umelecko – priemyselnú školu, 
odbor fotografia v Bratislave. V rokoch 1995 – 2000 študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave 
odbor réžia dokumentárneho filmu. Po štúdiu až do súčasnosti pracuje ako scénarista a režisér 
dokumentárnych, hraných filmov, reklamných spotov a hudobných videoklipov.  
 
Jurajov dokumentárny film, SLEPÉ LÁSKY (2008), mal medzinárodnú premiéru na MFF Cannes, v sekcii 
Quinzaines des Réalisateurs, kde získal Cenu artových kín udeľovanú C.I.C.A.E. Nasledovala úspešná účasť na 
významných medzinárodných festivaloch a niekoľko ocenení (Zlaté oko pre najlepší dokumentárny film na FF 
Zürich, Cena divákov pre najlepší dokumentárny film na FF Terst, Zvláštne uznanie pre kameramana na festivale 
Plus Camerimage, Zvláštna cena poroty na MFDF Play-Doc Tui a mnoho iných).  
 
Jeho hraný debut, ZÁZRAK (2013), bol v svetovej premiére uvedený na MFF Karlove Vary, v sekcii Na východ od 
Západu, kde získal Zvláštne uznanie porty. Film bol ďalej uvedený na MFF Toronto, MFF Haifa, MFF Thessaloniki, 
FF Cottbus (Cena za výnimočný výkon pre hlavnú herečku), FF Arras (Grand Prix), MFF Black Nights Tallinn, FF 
Vilnius (Cena pre najlepšiu herečku) a mnoho ďalších. 
 
 
KONTAKTY 
 
PRODUCENT 
Punkchart films  
Ivan Ostrochovský 
+421 915 606 088 
ivan@punkchart.sk 
SLOVENSKÝ PR AGENT 

http://www.ninafilm.com/
http://www.facebook.com/ninafilmsk
mailto:ivan@punkchart.sk


Zuzana Kizáková 
+421 908 663 903 
zuzana.kizakova@gmail.com 
 

 
 


