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PRÍLOHA č. 3 
___________________________________________________________________________________________ 
 

EDIČNÁ PRODUKCIA SFÚ V ROKU 2015 
___________________________________________________________________________________________ 
 
KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE: 
 

Eduard Grečner: Film ako voľný verš 
Publikácia obsahuje eseje významného slovenského režiséra a pedagóga Eduarda 
Grečnera, ktorý píše o tvorbe výrazných autorských osobností zahraničnej i domácej 
kinematografie, o konkrétnych filmových dielach aj o povahe rôznych dejinných etáp 
a ich súvislostiach s filmovým umením. 
---------- 
Vydal: Slovenský filmový ústav v spol. s Akadémiou umení v Banskej Bystrici © 2015 
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Audiovizuálneho fondu 
Počet strán: 208; Väzba: brož.; Náklad: 500 ks 
ISBN: 978-80-85187-68-7 
Cena: 6,00 € 
 
 
 
 
Pavel Branko: Úskalia a slasti jazyka 
Kritické reflexie Pavla Branka, nestora slovenskej filmovej kritiky a znalca slovenčiny, 
Úskalia a slasti jazyka bezprostredne nadväzuje na Úklady jazyka vydané v roku 2014. 
Predstavuje oddychové aj zábavno-poučné čítanie pre milovníkov slovenčiny. 
---------- 
Vydali: MILANIUM v spolupráci so SFÚ © 2015 
Počet strán: 312; Väzba: brož. 
ISBN: 978-80-89178-63-6 
Cena: 7,50 €  

 
 

 
 
 
 
Ivan Stadtrucker: Dejiny slovenskej televízie  
Bývalý riaditeľ Slovenskej televízie Prof. Ing. Ivan Stadtrucker, Csc. sa podujal na 
zostavenie a napísanie dejín jedinej verejnoprávnej televízie na Slovensku. Autor v 
publikácií zachytil vývojové tendencie tejto inštitúcie v rokoch 1956 – 1989. 
---------- 
Vydal: PEREKT v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom © 2015 
Publikácia bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
Počet strán: 312; Väzba: brož.; Náklad: 1000 ks 
ISBN: 978-80-8046-738-8 
Cena: 10,90 € 
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PERIODIKÁ: 
 
FILM.SK 
mesačník o filmovom dianí na Slovensku 
 

1 – 12/ 2015  
+ 1. anglické vydanie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KINO-IKON 1, 2 / 2015 
časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze 

 
Prvé číslo časopisu bolo venované tvorbe amerického filmára Orsona Wellesa,  
druhé sa zameralo na problematiku animovaného filmu. 

  
KINO – IKON 1/ 2015 
Počet strán: 316; Väzba: brož. 
 
KINO – IKON 2/ 2015 
Počet strán: 266; Väzba: brož. 
ISSN 1335-1893 EV2928/09 
---------- 
Vydala Asociácia slovenských filmových klubov 
v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom © 2015 
Vydanie publikácií finančne podporil Audiovizuálny fond 
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___________________________________________________________________________________________ 
 

EDIČNÁ PRODUKCIA SFÚ V ROKU 2015 
___________________________________________________________________________________________ 
 
DVD TUTULY: 

 
Soľ nad zlato, r. Martin Hollý 
Výpravná a divácky dodnes veľmi úspešná adaptácia slovenskej ľudovej rozprávky 
hovorí o sile ľudskej lásky, ktorá všetko prekoná. Reedícia titulu zo Zlatej kolekcie 
slovenských rozprávok, ktorú spolu s nasledujúcimi dvomi DVD titulmi SFÚ vydal 
v roku 2010. 
---------- 
DVD obsahuje: informácie o filme a tvorcoch, fotogalériu, 
anglické a slovenské titulky 
Vydal: Slovenský filmový ústav © 2015 (2. vydanie) 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
 
 
Perinbaba, r. Juraj Jakubisko 
Rozprávka o dobrej a múdrej starenke, ktorá kúzlami vyrábala sneh a o odvážnom 
Jakubovi, ktorý sa ani smrti nebál. Príbeh zobrazuje odvekú ľudskú túžbu po šťastí, 
porozumení a láske, snahu prekonať ťažkosti a napokon zvíťaziť nad zlom. Zároveň 
odsudzuje závisť, chamtivosť a túžbu po rýchlom a nečestnom zbohatnutí. 
---------- 
DVD obsahuje: informácie o filme a tvorcoch, fotogalériu, 
anglické a slovenské titulky 
Vydal: Slovenský filmový ústav © 2015 (2. vydanie) 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
 
 
Pehavý Max a strašidlá, r. Juraj Jakubisko 
Moderná rozprávka je paródiou na „frankensteinovské“ príbehy. Hrdinom filmu je  
osirelý Max, ktorý utečie z cirkusu a dostane sa medzi podivuhodných obyvateľov  
zámku. Tam sa okrem iného stane svedkom „zrodu“ umelého človeka. 
---------- 
DVD obsahuje: informácie o filme a tvorcoch, fotogalériu, 
anglické a slovenské titulky 
Vydal: Slovenský filmový ústav © 2015 (2. vydanie) 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
 
 
 
Slovenský animovaný film 
DVD obsahuje výber animovaných filmov z obdobia 60., 70. a 80. rokov. Sú v ňom 
zastúpení všetci najvýznamnejší tvorcovia doterajšej histórie slovenského 
animovaného filmu a zároveň všetky dôležité tvorivé postupy, štýly a poetiky, aké 
jednotlivé animátorské osobnosti v rámci svojho diela reprezentujú. 
---------- 
DVD obsahuje: informácie o filme a tvorcoch, fotogalériu, 
anglické, nemecké, francúzske, talianske, ruské a slovenské titulky  
Vydal: Slovenský filmový ústav © 2015 (2. vydanie) 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
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Južná pošta, r. Stanislav Párnický 
Prelomové chvíle detstva v povojnovom období na juhu Slovenska sa retrospektívne 
odvíjajú v spomienkach dospelého spisovateľa. Detský svet je plný svojráznych 
postáv, ktoré spoluvytvárajú kolorit miesta a doby. Dielo je adaptáciou knihy 
spisovateľa Ladislava Balleka. 
---------- 
DVD obsahuje: informácie o filme a tvorcoch, fotogalériu, 
anglické a slovenské titulky 
Vydal: Slovenský filmový ústav © 2015 (2. vydanie) 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
 
 
Iná láska, r. Dušan Trančík 
Film z roku 1985 sa odohráva v pochmúrnom prostredí horskej dediny a cez postavu 
mladého medika odkrýva morálny rozklad spoločnosti, ktorú charakterizuje 
rozkrádanie, pochybné kompromisy a hrubosť. 
---------- 
DVD obsahuje: informácie o filme a tvorcoch, fotogalériu, 
anglické a slovenské titulky 
Vydal: Slovenský filmový ústav © 2015 (2. vydanie) 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
 
 
 
Dáždnik svätého Petra 
Veselohra z druhej polovice 19. storočia o histórii červeného dáždnika, ktorým podľa 
legendy ochránil svätý Peter osirelú sestru miestneho farára pred prudkým lejakom. 
Filmová adaptácia románu maďarského spisovateľa Kálmána Mikszátha bola prvým 
medzinárodným koprodukčným projektom v slovenskej kinematografii. 
---------- 
DVD obsahuje: informácie o filme a tvorcoch, fotogalériu, 
anglické a slovenské titulky 
Vydal: Slovenský filmový ústav © 2015 (2. vydanie) 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
 
 
Fontána pre Zuzanu, r. Dušan Rapoš 
Film vznikol na základe románu Eleonóry Gašparovej a režisérovi sa v ňom podarilo 
verne zachytiť život a problémy mladých ľudí v mestskom prostredí – ich prvé strety s 
realitou, prvé vážne rozhodnutia, ale i prvé citové sklamania. Zdrojom výslednej 
atmosféry filmu sa stala pôvodná slovenská hudba, ktorú skomponoval Vašo Patejdl. 
---------- 
DVD obsahuje: informácie o filme a tvorcoch, fotogalériu, 
anglické a slovenské titulky 
Vydal: Slovenský filmový ústav © 2015 (2. vydanie) 
DVD bolo vydané s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR 
 

 
Pictures of the Old World / Obrazy starého sveta 
r. Dušan Hanák 
Sugestívne portréty starých ľudí z Liptova a Oravy, ktorí 
dokážu aj v stave civilizačného chaosu žiť vnútorne slobodní. 

Dragon´s Return / Drak sa vracia 
r. Eduard Grečner 
Balada o láske, nenávisti a hľadaní cesty z osamelosti. 
---------- 
Vydalo vydavateľstvo SECOND RUN (Londýn) © 2015 
v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom 


