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Počas vianočných sviatkov ponúknu televízie  
aj slovenskú filmovú klasiku   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Slovenské filmové rozprávky a príbehy uvidia diváci na televíznych obrazovkách aj počas 
tohtoročných vianočných sviatkov. Z archívnych zbierok Slovenského filmového ústavu (SFÚ), 
ktorý ukrýva poklady slovenskej kinematografie, sa budú vysielať divácky obľúbené filmy 
a rozprávky od Juraja Jakubiska, Martina Ťapáka, Miloslava Luthera, Martina Hollého a ďalších 
slovenských tvorcov. 
 
K Štedrému dňu neodmysliteľne patrí film o víťazstve dobra nad zlom Perinbaba (1985) Juraja Jakubiska. 
Nasledovanejší film v slovenských televíziách zo zbierok SFÚ v minulom roku ponúkne TV Markíza. 
Rozprávka o starenke, ktorá sa starala o sneh, a o Jakubovi, ktorý sa nebál smrti, v hlavnej úlohe 
s talianskou herečkou Giuliettou Masinou a hlasom Evy Krížikovej zachytáva odvekú túžbu človeka po 
šťastí, porozumení a láske. V tento deň TV Markíza odvysiela aj filmový príbeh na motívy ľudových 
rozprávok Nebojsa (1989) od Juliusa Matulu o odvážnom putovaní smelého drevorubača Ondreja, ktorý 
na svojej ceste oslobodí zakliatu krajinu, preľstí zlého čarodejníka a oslobodí krásnu princeznú.  
 
Počas vianočných sviatkov ponúkne TV Markíza aj sériu slovenských rozprávok, ktoré vznikli v 80. rokoch 
minulého storočia v slovensko-nemeckej koprodukcii, konkrétne Soľ nad zlato (1982) Martina Hollého, 
Kráľ Drozdia hlava (1984) Miloslava Luthera, Popolvár najväčší na svete (1982) Martina Ťapáka i jeho 
„vianočnú“ klasiku Pacho, hybský zbojník (1975). Na Nový rok bude v programe TV Markíza Ťapákov film 
Plavčík a Vratko (1981), filmová adaptácia rovnomennej rozprávky Pavla Dobšinského o chlapcovi, ktorý 
priplával po vode, o troch Vratkových zlatých vlasoch a o láske ku krásnej princeznej Julienke.  
 
Na obrazovkách verejnoprávnej RTVS diváci uvidia počas vianočného obdobia päť archívnych filmov SFÚ, 
ktoré odvysiela televízia na Jednotke. Sú medzi nimi obidva dramatické príbehy o troch horských 
chatároch z prostredia Vysokých Tatier od Martina Hollého Medená veža (1970) a Orlie pierko (1971), 
ďalej satirická komédia Stratená dolina (1976) Martina Ťapáka či Sladké starosti (1984) Juraja Herza 
o starom mládencovi, ktorého chce jeho matka oženiť za každú cenu. Po novom roku program 
verejnoprávnej televízie doplní film Andreja Lettricha Drevená dedina (1954), dramatický príbeh o 
sociálnom a politickom prerode slovenskej dediny v období rokov 1945 – 48, ktorý je filmovou adaptáciou 
rovnomenného románu Františka Hečka. 
 
Na televíznych obrazovkách u našich západných susedov sa bude vysielať v Českej televízii Jakubiskova 
Perinbaba s novým českým dabingom, televízia CS film ponúkne Lutherov film Kráľ Drozdia brada, Hollého 
Soľ nad zlato a v novom roku dramatický príbeh z konca druhej svetovej vojny Zvony pre bosých (1965) 
Stanislava Barabáša. Vybrané slovenské filmy z archívu SFÚ diváci môžu sledovať aj vo videotéke na 
www.o2tv.cz a www.voyo.markiza.sk. 

http://www.o2tv.cz/
http://www.voyo.markiza.sk/
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TV Markíza 
24.12.2016 – 11.30 hod. – Nebojsa, r. Julius Matula (1989) 
24.12.2016 – 16.55 hod. – Perinbaba, r. Juraj Jakubisko (1985) 
25.12.2016 – 11.20 hod. – Popolvár najväčší na svete, r. Martin Ťapák (1982) 
25.12.2016 – 15:00 hod. – Soľ nad zlato, r. Martin Hollý (1982)  
26.12.2016 – 09.40 hod. – Kráľ Drozdia brada, r. Miloslav Luther (1984) 
26.12.2016 – 17.05 hod. – Pacho, hybský zbojník, r. Martin Ťapák (1975) 
1.1.2017 – 09.30 hod. – Plavčík a Vratko, r. Martin Ťapák (1981) 
 
STV Jednotka  
28.12.2016 – 14.55 hod. – Medená veže, r. Martin Hollý (1970) 
29.12.2016 – 14.50 hod. – Orlie pierko, r. Martin Hollý (1971) 
30.12.2016 – 14.45 hod. – Stratená dolina, r. Martin Ťapák (1976) 
1.1.2017 – 22.05 hod. – Sladké starosti, r. Juraj Herz (1984) 
8.1.2017 – 15.40 hod. – Drevená dedina, r. Andrej Lettrich (1954) 
 
ČT1 
30.12.2016 – 10.25 hod. – Perinbaba, r. Juraj Jakubisko (1985) 
 
CS film 
26.12.2016 – 20.00 – Kráľ Drozdia brada, r. Miloslav Luther (1984) 
29.12.2016 – 12.00 – Soľ nad zlato, r. Martin Hollý (1982)  
2.1.2017 – 22.00 – Zvony pre bosých, r. Stanislav Barabáš (1965) 
 
 
Viac informácií o slovenských filmoch nájdete na www.skcinema.sk.  

 
 

 

 
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. Ponúka publikácie, 
časopisy, DVD nosiče z produkcie SFÚ a 
ďalších slovenských či zahraničných 
vydavateľstiev, ďalej plagáty a fotosky 
k slovenským i zahraničným filmom, 
soundtracky, pohľadnice. Súčasťou je 
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 42, simona.notova@sfu.sk  
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