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PRÍLOHA č. 3 

 
 
 

 
TLAČOVÉ SPRÁVY SFÚ ZA ROK 2009 
 

 
JANUÁR 2009 

 
► Slovenská kinematografia sa predstaví na Európskom filmovom trhu na 59. Berlinale 

2009 (30. január)  
 
 
FEBRUÁR 2009 

 
► Už dnes sa začína Európsky filmový trh na 59. Berlinale so šiestimi slovenskými 

filmami (5. február)  
► Slovenský filmový ústav spustil predaj na www.klapka.sk (27. február)  
 
 
MAREC 2009 

 
► Nové číslo časopisu Kino-Ikon je o kinematografiách (juho)východnej Ázie  

(10. marec)  
► V Budapešti diváci uvidia slovenské filmy z trezoru (12. marec)  
► V programe Febiofestu sa budú premietať aj koprodukčné filmy Slovenského 

filmového ústavu (SFÚ) (24. marec)  
► Slávnostné krsty publikácií o hercovi Ivanovi Palúchovi a o balkánskej kinematografii 

(27. marec)  
► Na otvorení Febiofestu boli udelené Cena Zentivy a po prvýkrát Výročné ceny ASFK 

(31. marec)  
 
 
APRÍL 2009 

 
► Bohaté zastúpenie slovenskej kinematografie na prehliadke Kino na hranici (28. apríl)  
 
 
MÁJ 2009 

 
► Békešská Čaba bude hostiť slovenské trezorové filmy (5. máj)  
► Kalendár filmových výročí – Máj 2009 (5. máj)  
► Blíži sa MFF Cannes aj so slovenskou účasťou na filmovom trhu (6. máj)  
► Herec Štefan Kvietik v nedeľu oslávi okrúhle jubileum (7. máj)  
► Zajtra sa začína MFF Cannes aj pre slovenskú kinematografiu (12. máj)  
► Zajtra sa okrúhleho jubilea dožíva herec Ladislav Chudík (26. máj)  
► Kalendár filmových výročí – Jún 2009 (26. máj)  
► V Prahe sa uskutoční filmová prehliadka „Slovenská zlatá šedesátá“ (27. máj)  
► Bažant kinematograf odštartuje koncom júna na festivale Art Film Fest (29. máj)  
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JÚN 2009 

 
► V Bratislave a Prahe bude slávnostne predstavená teoretická publikácia Znaky, 

obrazy a stíny slov (9. jún)  
► DVD s filmom Obrazy starého sveta Dušana Hanáka vychádza pre veľký záujem už po 

tretíkrát (16. jún)  
► Bažant kinematograf začne premietať už v sobotu na Art Film Feste (17. jún)  
► Slovenský filmový ústav (SFÚ) bude mať na Art Film Feste niekoľko tvárí (19. jún)  
► Slovenský deň na LFŠ v Uherskom Hradišti predstaví nové i staršie slovenské filmy 

(22. jún)  
► Kalendár filmových výročí – Júl 2009 (25. jún)  
► Vo festivalovom programe 44. MFF Karlovy Vary je desať slovenských filmov (29. jún)  
► V letnom dvojčísle Film.sk renomovaní slovenskí filmoví vedci a kritici hodnotia 

slovenské filmy (30. jún)  
 
 
JÚL 2009 

 
► Slovenské filmy budú mať na 44. MFF Karlovy Vary dôstojnú prezentáciu (TS II.) (3. 

júl)  
► Film Osadné Marka Škopa zvíťazil na festivale v Karlových Varoch (11. júl)  
► Filmy na LFŠ v Uherskom Hradišti uvedú slovenskí tvorcovia (TS II.) (20. júl)  
► Nový slovenský film Líštičky bude súťažiť na 66. MFF v Benátkach 2009 (23. júl)  
► Kalendár filmových výročí – August 2009 (24. júl)  
 

 
AUGUST 2009 

 
► Súčasná slovenská kinematografia sa predstaví v poľskom Zwierzynci (5. august)  
► Kalendár filmových výročí – September 2009 (25. august)  
 
 
SEPTEMBER 2009 

 
► V Bratislave sa uskutoční prehliadka nových srbských filmov (18. september)  
► DVD edícia Slovenský film 60. rokov prináša druhú desiatku významných diel (23. 

september)  
► Prvým filmom druhej série DVD edície zo 60. rokov bude snímka Skalní v ofsajde (23. 

september)  
► Slovenský filmový ústav má nové originálne zvučky k archívnym filmom (23. 

september)  
► Kalendár filmových výročí – Október 2009 (24. september)  
► Nové číslo časopisu Kino-Ikon sa venuje tvorbe maďarského režiséra Bélu Tarra (28. 

september)  
► Slovenské filmy sa v októbri premietnu na festivaloch v niekoľkých kútoch Európy 

(30. september)  
 
 
OKTÓBER 2009 
 
► Ako druhý film druhej série DVD edície zo 60. rokov vyjde snímka Kým sa skončí táto 

noc (1. október)  
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► Dva slovenské filmy sa premietnu na medzinárodnom festivale v Pusane (5. október)  
► Na DVD vyjde slovenský film zo 60. rokov Šerif za mrežami Dimitrija Plichtu (8. 

október)  
► Veľká prehliadka slovenských filmov v Regensburgu za účasti tvorcov (12. október)  
► K divákom sa na DVD dostane film Stanislava Barabáša Zvony pre bosých (15. 

október)  
► S jeseňou do Bojníc prichádza už Tretie Slovenské filmobranie (16. október)  
► Témou filmologickej konferencie je dielo filmového tvorcu Bélu Balázsa (19. október)  
► Na DVD vychádza jeden z divácky najnavštevovanejších slovenských filmov Majster 

kat Paľa Bielika (22. október)  
► Herci Viera Strnisková a Marián Labuda sa dožívajú významného jubilea (26. október)  
► Kalendár filmových výročí – November 2009 (26. október)  
► Dňa 1. novembra si pripomenieme 80. výročie narodenia Martina Slivku (26. október) 
► Súčasné slovenské filmy sa predstavia na festivale v Indii (27. október) 
► Na DVD vyjde výnimočný slovenský film Panna zázračnica Štefana Uhra (28. október) 
► Vychádza DVD November 1989 očami slovenských dokumentaristov (28. október) 
 
 
NOVEMBER 2009 

 
► Slovenské filmy sa predstavia na putovnej prehliadke v troch talianskych mestách (2. 

november)  
► V Maďarsku sa uskutočnia odborný seminár a prehliadka slovenských filmov (4. 

november)  
► Na DVD vychádza baladický film Živý bič režiséra Martina Ťapáka (5. november)  
► V Bratislave sa uskutoční prehliadka nových gréckych filmov (9. november)  
► K filmovým obdivovateľom režiséra Štefana Uhra sa dostáva na DVD film Tri dcéry 

(12. november)  
► Slovenské filmy mieria do celého sveta (13. november)  
► Na DVD vyjde mládeži neprístupná komédia Zmluva s diablom režiséra Jozefa 

Zachara (19. november)  
► Posledným titulom z DVD edície filmov zo 60. rokov je snímka Juraja Jakubiska 

Vtáčkovia, siroty a blázni (16. november)  
► Kalendár filmových výročí – December 2009 (27. november)  
 

 
DECEMBER 2009 

 
► Na televíznej obrazovke bude po prvýkrát uvedený dokument Čertovo kolo (1. 

december)  
► Vyšiel Filmový kalendár 2010 s Paľom Bielikom a nové publikácie o filmovej histórii 

a filmovom rozprávaní (3. december)  
► Slovenský filmový ústav predáva filmové publikácie a DVD nosiče na Vianočných 

trhoch (3. december)  
► Slovenské kino (7. december)  
► Kalendár filmových výročí – Január 2010 (21. december)  

 

 
 
 

 
 
vypracovala  
Mgr. Simona Nôtová-Tušerová (tlačová tajomníčka SFÚ) 


