
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nové slovenské filmy 2009 – 2010 

Prezentácia pripravovaných hraných, dokumentárnych a animovaných filmov 
 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 
 
Bratislava, 2. decembra 2008 - Už po štvrtý raz sa v rámci sprievodných podujatí 
Medzinárodného festivalu Bratislava  uskutoční prezentácia pripravovaných slovenských a 
koprodukčných hraných, dokumentárnych a animovaných projektov s plánovanou premiérou 
v kinách v najbližších dvoch rokoch. Panel Nové slovenské filmy 2009 – 2010 sa bude konať 
vo štvrtok 4. decembra 2008 v kinosále č. 2 v Palace Cinemas od 11:00 do 14:00 hodiny a 
predstaví dovedna 48 projektov v rôznej fáze výroby. Tento rok zároveň k tradičným 
organizátorom, ktorými sú Slovenský filmový ústav, kancelária MEDIA Desk Slovensko a MFF 
Bratislava, pribudla aj Slovenská filmová a televízna akadémia.  
 
Už len letmý prehľad projektov naznačuje, že sa priaznivci slovenského filmu majú na čo tešiť. Na roky 2009 – 
2010 je totiž naplánovaných 48 slovenských alebo koprodukčných premiér 45 slovenských režisérov. Z 
toho už 10 hraných, 5 dokumentárnych a 3 animovaných filmov sa nachádza vo fáze postprodukcie a ďalších 
13 hraných, 9 dokumentárnych a 2 animovaných  filmov je už vo výrobe. Vo fáze dokončeného scenára je v 
súčasnosti  5 hraných a 1 animovaný projekt. Projekty budú prezentované v poradí podľa fázy výroby (vždy 
hrané, dokumentárne a na záver animované filmy), a to: 1. projekty vo fáze dokončeného scenára,  2. filmy 
vo výrobe, 3. filmy v postprodukcii. Zo slovenských režisérov sa osobne panelu zúčastnia napríklad Peter 
Kerekes, Katarína Kerekesová, Tomáš Krnáč, Jaroslav Vojtek, Mariana Čengel-Solčanská či Marko Škop. 
Súčasťou podujatia bude i prezentácia zástupcu Ministerstva kultúry SR venovaná novoprijatému zákonu o 
audiovizuálnom fonde, ktorý by mal vstúpiť do platnosti k 1. januáru 2009. Zástupcovia spoločnosti Heineken 
Slovensko predstavia nový projekt podpory slovenskej filmovej tvorby prostredníctvom značky Zlatý Bažant. 
  
Štvrtkovému podujatiu predchádza na festivale už aj niekoľko premiérových uvedení slovenských filmov. V 
sobotu osobne predstavil režisér Gabriel Hoštaj svoj nový film s prvkami hororu Prekvapenie. Diváci videli aj 
snímku Viktora Csudaia Veľký rešpekt (1.12. o 18:00 hod.) a ešte sa môžu tešiť na premiéru dvoch 
dokumentárnych filmov – filmu Sahry Karimi Afganské ženy za volantom (4.12. o 18:00 hod.) a dokumentu 
Petra Krištúfka Momentky o živote a tvorbe legendárneho Deža Ursínyho (3.12. o 18:00 hod.).  
 
 

Jubilejný 10. Medzinárodný filmový festival Bratislava sa koná od 28.novembra do 5. decembra 2008 
v multiplexe Palace Cinemas  

v Auparku. 
 

Hlavní organizátori festivalu:  
Partners Production, spol. s r.o. 
Ars Nova, občianske združenie 

Agentúra Promotion, s.r.o.  
Zlatý Bažant, partner sekcie Slovenské filmy 2008 

 
Ďalšie informácie : www.iffbratislava.sk www.sfu.sk  www.aic.sk      
Miro Ulman, Slovenský filmový ústav, 0915 717 399, ulman@sfu.sk 

Tel.: +421 2 54 41 43 18, 0903 719966; Fax: +421 2 54 41 06 74,  
E-mail:  marketa.press@ba.sunnet.sk / mplichtova@gmail.com  


