
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      

                                        TLAČOVÁ SPRÁVA              
                                                                           28. jún 2016 
 

 
 
 

 

Slovenský filmový ústav vydal reprezentatívnu  
10-dielnu blu-ray kolekciu Slovenský film  

 
Pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie vydal Slovenský 
filmový ústav reprezentatívnu desaťdielnu blu-ray kolekciu Slovenský film. Tvorí ju päť filmov 
zo zlatého fondu a päť titulov z novodobej histórie slovenskej kinematografie. Kolekcia bude 
počas nášho predsedníctva od 1. júla 2016 prezentovať slovenskú kinematografiu v krajinách 
Európskej únie, na jej podporu vyšli aj dobové plagáty k jednotlivým titulom.  
 
Kolekcia desiatich blu-rayov sa skladá z významných diel slovenskej kinematografie. Výber vznikal  
v spolupráci s ministerstvami kultúry i zahraničných vecí a európskych záležitostí, rozhodovala o ňom  
edičná rada SFÚ. Prvú päticu tvoria filmy, ku ktorým Slovenský filmový ústav vykonáva v zmysle 
audiovizuálneho zákona práva výrobcu. Patria k nim vojnová dráma Boxer a smrť (1962) Petra Solana, 
film Slnko v sieti (1962) Štefana Uhra, ktorý sa považuje za prelomové dielo československej novej vlny, 
trezorový film Juraja Jakubiska Vtáčkovia, siroty a blázni (1969), Ja milujem, ty miluješ (1988) Dušana 
Hanáka, jediný slovenský držiteľ Strieborného medveďa z MFF Berlín, a napokon Chodník cez Dunaj 
(1989) Miloslava Luthera, ktorý sa vracia na naše územie v čase druhej svetovej vojny. Všetky filmy prešli 
procesom v projekte obnovy a záchrany audiovizuálneho dedičstva a sú zdigitalizované a zreštaurované. 
 
Druhá pätica pozostáva z filmov, ktoré vznikli v nezávislom producentskom prostredí po roku 1989. 
Otvára ju film Všetko čo mám rád (1992) Martina Šulíka, reprezentujúci slovenskú kinematografiu  
v porevolučnom období, ďalej sú v nej strihový dokumentárny film o rôznych podobách porušovania 
ľudských práv v niekdajšom Československu Papierové hlavy (1995) Dušana Hanáka, dokument Sila 
ľudskosti – Nicholas Winton (2002), prestížny držiteľ ceny Emmy od režiséra Mateja Mináča, film Slepé 
lásky (2008) Juraja Lehotského, ktorý po tridsiatich siedmich rokoch otvoril cestu mladej slovenskej 
kinematografii na MFF Cannes, a desiatku uzatvára film Pokoj v duši (2009) Vladimíra Balka. „Výber 
filmov nebol jednoduchý, je to vždy vec kompromisu,“ hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ, „no 
myslím si, že tento kompromis je obhájiteľný a prezentovateľný. Našou snahou bolo od začiatku 
prezentovať filmy, ktoré patria k základným pilierom slovenskej kinematografie a som rád, že práve 
týchto desať titulov sa aj vďaka SFÚ dostane do sveta.“  
 
Blu-ray nosiče majú šesť jazykových verzií, voliteľné titulky sú anglické, nemecké, francúzske, španielske, 
talianske, ruské a pre nepočujúcich aj slovenské. Bonusy predstavujú informácie o filme a tvorcoch v 
slovenskom a anglickom jazyku, dopĺňa ich fotogaléria. Súčasťou nosičov je tiež dvojjazyčný booklet 
rovnako s informáciami o filme a tvorcoch, s fotografiami a vyobrazením pôvodného plagátu z čias 
uvedenia filmu v kinách. Autorom vizuálu kolekcie je grafický dizajnér Marek Kianička. 
 



Vydanie desaťdielnej blu-ray kolekcie bolo financované z rozpočtu slovenského predsedníctva v Rade 
Európskej únie v rámci projektu SK PRES. Projekt sa realizoval takmer štyri roky a jeho súčasťou bol aj 
náročný proces digitalizácie do 4K a komplikované reštaurovanie na pracovisku Digitálnej audiovízie, 
ktoré sa realizovalo za účasti tvorcov. Na celom projekte sa podieľalo množstvo odborných pracovníkov 
SFÚ naprieč viacerými oddeleniami a v nadväznosti na vydanie kolekcie sa v druhej polovici roka 
uskutočnia početné prezentácie slovenskej kinematografie v krajinách Európskej únie i mimo nej. 
„Ministerstvo zahraničných vecí SR má licenciu na desať filmov od 1. júla do 31. decembra 2016 s tým, že 
sa môžu uvádzať vo všetkých krajinách EÚ v neobmedzenom počte projekcií. Prezentácia pätice filmov z 
nezávislého producentského prostredia je však viazaná iba na krajiny EÚ, kým prvých päť filmov z 
kolekcie sa môže uvádzať vo všetkých krajinách so slovenským zastupiteľstvom,“ vysvetľuje Peter 
Dubecký. Kultúrna prezentácia je zaužívanou súčasťou každého predsedníctva a ambíciou historicky 
prvého predsedníctva SR v Rade EÚ je odprezentovať to najlepšie zo slovenského umenia a kultúry. 
Reprezentatívna desaťdielna blu-ray kolekcia Slovenský film je jedným z takýchto unikátnych projektov, 
ako zviditeľniť a prezentovať Slovensko vo svete. 
 
Samostatné prehliadky slovenských filmov k projektu SK PRES sa budú konať vo viacerých európskych 
mestách, medzi nimi sú napríklad Frankfurt nad Mohanom, Berlín, Viedeň či Taškent v Uzbekistane a 
pripravuje sa aj prehliadka v prestížnej belgickej Cinematéke v Bruseli. Filmy z kolekcie budú tiež 
súčasťou mnohých festivalových programov. Fokus na slovenskú kinematografiu v súvislosti 
s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie je pripravený na MFF Muces v španielskej Segovii, filmy 
z kolekcie budú uvedené tiež v programe Vyšehradského filmového festivalu v írskom Corku, či v piatich 
brazílskych mestách v rámci putovnej prehliadky Slovak Visual. Súčasťou jednotlivých prezentácií 
kolekcie SK PRES bude aj sprievodná výstava dobových plagátov k jednotlivým filmom. „Technický 
pokrok sa rýchlo šíri a zrazu tu máme nový kvalitný nosič obrazových a zvukových informácií,“ povedal 
v súvislosti s vydaním blu-ray kolekcie režisér Dušan Hanák, ktorý v nej má filmy Ja milujem, ty miluješ a 
Papierové hlavy. „Filmy tejto kolekcie vydržali skúšku času, majú v sebe koncentrovanú energiu a v 
priebehu reštaurovania akoby omladli, aby si ich našli noví diváci a priatelia slovenskej kultúry. Budú 
našimi dobrými vyslancami.“ 
 
Blu-ray kolekcia Slovenský film je rozdelená na dva sety, prvú päticu filmov si je možné zakúpiť v predajni 
Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Klapka.sk a prostredníctvom internetového predaja na 
www.klapka.sk, druhá pätica bude v predaji od druhej polovice júla. Cena jedného boxu je 50 eur, 
jednotlivo sú blu-ray nosiče nepredajné. SFÚ doteraz vydal na nosiči blu-ray len drámu Signum laudis 
(1980) režiséra Martina Hollého, aktuálna desaťdielna kolekcia je preto výnimočnou udalosťou. 
 

 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje audiovizuálny zákon č. 
40/2015 Z. z. Súčasťou SFÚ ako 
pamäťovej a fondovej inštitúcie je 
špecializovaný filmový archív. Tvoria 
ho jedinečné filmové a s filmom 
súvisiace archívne fondy a zbierky, 
ktoré sú základom audiovizuálneho 
dedičstva SR. 
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  
 

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
ponuku audiovizuálnych diel, odbornej 
literatúry a sprievodných grafických 
materiálov. V predaji má publikácie, 
časopisy, DVD nosiče z produkcie SFÚ a 
ďalších slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ale aj soundtracky, 
plagáty a fotosky k slovenským i 
zahraničným filmom. Ponúka aj 
možnosť internetového predaja.  
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière premieta domáce a 
zahraničné filmy, jeho prioritami sú 
súčasná slovenská a európska tvorba a  
archívne kino. Uvádza pravidelné cykly,  
a tiež prehliadky a festivaly. Ide o prvé 
kino na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu filmových novinárov 
a Cenu Europa Cinemas ex aequo. 
Sprístupnené sú štyri kinosály, vstupné 
je v rozmedzí od 2,00 € do 4,00 €. 
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.aic.sk/kinolumiere, 
www.navstevnik.sk  
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