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Na DVD nosičoch vychádza Zlatý fond slovenskej komédie, 

ponúkne ich aj Vianočný filmový bazár v Kine Lumière 
 
Koniec roka sa nesie v znamení slovenských filmových komédií. Edičné oddelenie Slovenského 
filmového ústavu (SFÚ) vydalo 3DVD Zlatý fond slovenskej komédie I. s divácky úspešnými 
veselohrami režiséra Jána Lacka. Slovenským komédiám je venovaný aj nástenný filmový 
kalendár na rok 2020. Všetky edičné produkty si môžu záujemcovia zakúpiť za zvýhodnené 
ceny na tradičnom Vianočnom filmovom bazári od 6. do 14. decembra 2019 v priestoroch Kina 
Lumière.  
 
Kolekcia 3DVD Zlatý fond slovenskej kinematografie I. obsahuje komédie Jána Lacka z konca 50. rokov 
minulého storočia, ide o snímky Statočný zlodej a Šťastie príde v nedeľu z roku 1958 a Skalní v ofsajde 
(1960). Satirická komédia Statočný zlodej v hlavnej úlohe s Jozefom Kronerom je filmová adaptácia 
divadelnej hry Ivana Stodolu Jožko Púčik a jeho kariéra. Odohráva sa v Bratislave okolo roku 1930 
a rozpráva príbeh úradníka dobročinného spolku Jožka Púčika, ktorého falošne obvinia zo sprenevery 
veľkej čiastky peňazí. Komické situácie vo veselohre o športke a o troch vášnivých mladých stávkaroch 
Šťastie príde v nedeľu vznikajú predovšetkým z ich spoločného tipovania a predstáv o rýchlom zbohatnutí. 
Komédia Skalní v ofsajde je zo športového prostredia a hovorí o nekritických športových fanúšikoch a o 
výtržníkoch na ihriskách i štadiónoch. DVD nosiče majú slovenské a anglické titulky i audiokomentár pre 
nevidiacich. 

„V minulosti sa Slovenský filmový ústav pri vydávaní audiovizuálnych nosičov orientoval prevažne na 
časové hľadisko a vydával diela zastupujúce rôzne obdobia, prípadne sa sústredil na tvorbu vybraných 
osobností,“ hovorí o koncepcii a aktuálnom zameraní edičného plánu Marián Brázda z edičného oddelenia 
SFÚ. „V tomto roku sme sa rozhodli sústrediť pozornosť na žánrovú produkciu, konkrétne na najpočetnejšie 
zastúpený žáner, a to filmovú komédiu. Po prvej trojici filmov, ktorú predstavujú komédie Jána Lacka, vydá 
SFÚ do konca roka ešte ďalšie dve dvojice filmových komédií. Z 80. rokov minulého storočia vyjdú Sladké 
starosti Juraja Herza a Pásla kone na betóne Štefana Uhra, 50. roky budú reprezentovať filmy Katka Jána 
Kadára a Čert nespí Petra Solana a Františka Žáčka.“ 

Podtitul Zlatý fond slovenskej kinematografie má aj nástenný filmový kalendár na rok 2020. „Tvoria ho 
zábery z trinástich filmov reprezentujúcich výber z komediálneho žánru naprieč celou históriou slovenskej 
kinematografie,“ vysvetľuje Brázda. Okrem spomínaných troch Lackových komédií, ktoré vyšli na 3DVD, 
kalendár obsahuje aj jeho film Výlet po Dunaji (1962), ďalej sú v ňom zastúpené snímky V piatok 
trinásteho... (1953) Paľa Bielika, Čert nespí (1956) režisérskej dvojice Peter Solan a František Žáček, Pacho, 
hybský zbojník (1975) Martina Ťapáka, Nevera po slovensky I-II (1980) Juraja Jakubiska, Otec ma zderie 
tak, či tak... (1980) Otakara Krivánka, Sladké starosti (1984) Juraja Herza, Utekajme, už ide (1986) Dušana 
Rapoša a Štek (1988) Miloslava Luthera. Na titulnej strane kalendára je záber z kultovej komédie 90. rokov 
minulého storočia Na krásnom modrom Dunaji (1994) Štefana Semjana. Ide o súdobú crazy komédiu o 
troch bohémskych kamarátoch, ktorých vzrušenie z dobrodružstiev na hranici zákona a žiadne obavy pred 
budúcnosťou privedú k spolupráci na krádeži slávneho obrazu Andyho Warhola. 



 
Edičné produkty SFÚ aj od nezávislých producentov si bude možné zakúpiť za zvýhodnené ceny počas 
Vianočného filmového bazára v dňoch od 6. do 9. decembra a od 11. do 14. decembra 2019 v priestoroch 
Kina Lumière. Ten sa tento rok uskutoční už po piatykrát a opäť ponúkne veľký výber slovenských filmov 
na DVD a blu-ray nosičoch i kvalitnú filmovú literatúru z predajne Klapka.sk. Bazár bude otvorený 
v pracovné dni od 17.00 do 21.00 hodiny, počas víkendov sa predaj začne už o 15.00 hodine. Sortiment 
z predajne Klapka.sk bude v predaji aj 15. decembra 2019 na Vianočnom Dobrom trhu v Starej tržnici 
v Bratislave. 
 
Počas Vianočného filmového bazára sa uskutoční aj prezentácia druhého rozšíreného vydania publikácie 
Naše filmové storočie od autorskej dvojice František Gyárfáš a Juraj Malíček. Publikácia predkladá výber 
najobľúbenejších diel oboch autorov ako ich vlastné dejiny filmu, obľúbených žánrov či tvorcov, 
pričom nové vydanie je doplnené o dvadsať ďalších titulov. Súčasťou prezentácie bude aj predpremiéra 
filmu Prvý zradca (2019) režiséra Marca Bellocchia z prostredia sicílskej mafie. Film mal svetovú premiéru 
v hlavnej súťaži na MFF v Cannes a je talianskym národným kandidátom na Oscara. Podujatie sa uskutoční 
v pondelok 9. decembra 2019 o 19.00 hod. za účasti oboch autorov. 
 
Kino Lumière premieta denne, v decembri bude počas vianočných sviatkov zatvorené v dňoch od 21. do 
25. decembra 2019 a od 31. decembra 2019 do 1. januára 2020.  
 
 

Viac informácií o 3DVD Zlatý fond slovenskej komédie: 
http://www.klapka.sk/dvd/zlaty-fond-slovenskej-komedie-3-dvd 
 
Viac informácií o publikácii Naše filmové storočie: 
http://www.klapka.sk/knihy/nase-filmove-storocie-ii-vydanie 
http://www.sfu.sk/aktualne/541 
 
Viac informácií o filme Prvý zradca (2019): 
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8409/film-366306 
 
Viac informácií a program Kina Lumière:  
http://www.kino-lumiere.sk/ 

 
 

Digitalizáciu, modernizáciu, marketing a uvádzanie filmov v Kine Lumière finančne podporil      
 
 
 

 

 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje Zákon o audiovízii 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. 
Vybudované má aj moderné 
digitalizačné pracovisko. 
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
slovenskú filmovú klasiku a súčasné 
slovenské audiovizuálne diela na DVD 
a blu-ray nosičoch. V ponuke má tiež 
odbornú literatúru z oblasti 
kinematografie a audiovízie 
slovenských a českých vydavateľstiev a 
vybrané diela z produkcie filmových 
archívov. Ponúka tiež možnosť online 
predaja a stabilný predajný pult má v 
priestoroch Kina Lumière. 
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière sa vo svojej dramaturgii 
prioritne zameriava na súčasnú 
slovenskú tvorbu, súčasnú európsku 
kinematografiu a zlatý fond slovenskej 
a svetovej kinematografie. Uvádza 
pravidelné vlastné cykly, tiež viaceré 
prehliadky a festivaly. Ide o prvé kino 
na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu slovenských 
filmových novinárov a Cenu Europa 
Cinemas. Má štyri kinosály, vstupné je  
od 2,00 do 5,00 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.kino-lumiere.sk 

 

 

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