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UČITEĽKA v širšej nominácii na európskeho Oscara.  

V najbližších dňoch má premiéru v kinách v USA a v Taliansku.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzana Mauréry vo filme Učiteľka Jana Hřebejka a Petra Jarchovského 

Európska filmová akadémia a EFA Productions dnes zverejnili širší výber celovečerných filmov, 

ktoré majú šancu získať Európsku filmovú cenu (European Film Awards 2017). Je medzi nimi aj 

slovensko-český film Učiteľka režiséra Jana Hřebejka v hlavnej úlohe so Zuzanou Mauréry. 

Pozornosť od EFA ja ďalším z mnohých medzinárodných úspechov, ktoré sprevádzajú film už od svojej 

premiéry v súťaži MFF Karlovy Vary v júli 2016. Film tam získal Krištáľový glóbus za najlepší ženský 

herecký výkon, ocenili ho aj na festivaloch v španielskom Gijóne a v Hongkongu. Zozbieral štyri 

Národné ceny Slovenskej filmovej akadémie Slnko v sieti, vrátane tej v kategórii Najlepší film, pridal 

aj Cenu divákov. 

Európska filmová akadémia vybrala do širokej nominácie o Európske filmové ceny 51 filmov 

reprezentujúcich 31 krajín. V najbližších týždňoch prebehne hlasovanie vyše 3000 členov EFA, 

z ktorého vzíde užšia nominácia, ktorá bude zverejnená 4. novembra na Európskom filmovom 

festivale v Seville. Víťazi jubilejných 30. Európskych filmových cien budú vyhlásení 9. decembra 2017 

v Berlíne. 

O veľkej aktuálnosti a všeobecnej zrozumiteľnosti metaforického príbehu o učiteľke, ktorá zneužíva 

svoje postavenie a manipuluje svojím okolím, svedčí aj fakt, že sa filmu mimoriadne darí na 

zahraničných trhoch. Medzinárodný predaj a prezentáciu filmu zastrešuje sales agentúra LevelK. 

V priebehu roka bolo uzatvorených niekoľko desiatok kontraktov, Učiteľka bola uvedená a predaná 

do krajín na všetkých kontinentov. Najvyšším ocenením je fakt, že film sa dostal do distribúcie vo vyše 

50 krajinách a vo viacerých štátoch ho distributéri uviedli do kín dokonca v domácich jazykových 

mutáciách. V najbližšom období sa Učiteľka predstaví divákom v USA (30.8.), Taliansku (7.9.) a 

Franacúzsku (25.10).  
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V prílohe TS posielame niekoľko verzií plagátov sprevádzajúcich distribúciu Učiteľky vo svete, na 
nasledujúcich linkách tiež niekoľko upútavok na film: 

http://www.palacefilms.com.au/theteacher/ (Austrália a Nový Zéland) 

http://www.satinefilmdistribuzione.com/ (Taliansko) 

http://www.aurorafilms.pl/w-kinach/nauczycielka/ (Poľsko) 

https://trailers.apple.com/trailers/independent/the-teacher/ (USA)  
 

https://www.youtube.com/watch?v=oDuKf6oFox0 (Grécko) 

UČITEĽKA vznikla v koprodukcii RTVS, PubRes, Offside Men a Českej televízie, s podporou 
Ministerstva kultúry SR, Audiovizuálneho fondu a  Státního fondu kinematografie. Do slovenských kín 
film uviedla distribučná spoločnosť Forum Film 21. júla 2016. 

trailer: https://vimeo.com/162269478 / web:www.pubres.sk/ucitelka 

OCENENIA:  

KVIFF / Krištáľový glóbus za najlepší ženský herecký výkon pre Zuzanu Mauréry (www.kviff.com) 

MFF Gijón / Cena Gila Parronda pre Juraja Fábryho, architekta filmu (http://en.fic.gijon.es) 

MFF Gijón / ocenenie Michala Novinského, hudobného skladateľa (http://en.fic.gijon.es) 

Slnko v sieti – Národná filmová cena Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (www.sfta.sk) 
v kategóriách: Najlepší film – producenti Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská, Ondřej Zima, Jan 
Prušinovský, Najlepší scenár – Petr Jarchovský, Najlepšia hudba – Michal Novinski, Najlepšia herečka 
v hlavnej úlohe – Zuzana Mauréry, Cena divákov 

Hong Kong IFF / zvláštne uznanie poroty SIGNUS Jury 

 

PR a tlačový servis: 

PubRes – Ľubica Orechovská lubica@kinematograf.sk 0905 639 429 
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