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K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí aj 
slovenská filmová klasika  

 
Počas vianočných a novoročných sviatkov prinášajú televízne obrazovky aj klasické slovenské 
filmy. Nie náhodou ide o obľúbené tituly, ktoré aj po rokoch vedia potešiť divákov. Tentoraz 
z archívov Slovenského filmového ústavu (SFÚ) zavítajú na obrazovky slovenských a českých 
televízií okrem iného filmy Juraja Jakubiska, Martina Hollého, Miloslava Luthera, Martina 
Ťapáka a chýbať nebudú ani filmy zo zlatej kolekcie slovenských rozprávok. 
 
Verejnoprávna televízia už počas predvianočného víkendu uvedie film Martina Hollého Medená veža 
(1970) o troch priateľoch žijúcich osamote v horskej chate vo Vysokých Tatrách, ktorých neohrozené 
priateľstvo je po príchode manželky jedného z nich vystavené ťažkým skúškam. RTVS do programu 
zaradila aj voľné pokračovanie Hollého filmu s ďalšími osudmi jeho hrdinov Orlie pierko (1971).  
 
Počas vianočných sviatkov diváci Slovenskej televízie uvidia tiež film o chlapskej cti a odvahe Očovské 
pastorále (1973) Jozefa Zachara a historický príbeh dvoch mužov, ktorých priateľstvo zmení nečestnosť a 
zrada na nenávisť Majster kat (1966) Paľa Bielika. Na Nový rok RTVS odvysiela hudobno-tanečný film 
Josefa Macha Rodná zem (1953), ktorý oslavuje ľudovo-umeleckú tvorivosť slovenského národa, na 
obrazovkách sa objaví aj Stratená dolina (1976) Martina Ťapáka, satirická komédia o troch priateľoch, 
správcoch horskej chaty, ktorí sa snažia zachrániť Stratenú dolinu pred ničivou inváziou turistov. Všetky 
filmy budú uvedené na Jednotke. 
 
Klasické slovenské rozprávky uvedú komerčné televízie. TV Markíza do programu zaradila priamo na 
Štedrý deň filmy Plavčík a Vratko (1981) Martina Ťapáka a Perinbaba (1985) Juraja Jakubiska. TV JOJ 
odvysiela počas vianočného a novoročného obdobia snímky Kráľ Drozdia brada (1984) Miloslava 
Luthera, Soľ nad zlato (1982) Martina Hollého a Pehavý Max a strašidlá (1987) Juraja Jakubiska. TV 
Doma ponúkne divákom dva filmy Vladimíra Bahnu Posledná bosorka (1957) a Zemianska česť (1957). 
 
Česká televízia už počas najbližšieho víkendu uvedie dvojdielny film o legendárnom ľudovom hrdinovi a 
zbojníkovi Jánošík I-II (1962 – 1963) Paľa Bielika, ktorý zachytáva život na Slovensku koncom 17. a 
začiatkom 18. storočia. Stanica CS Film počas vianočného a novoročného obdobia zaradila do svojho 
programu drámu Noční jazdci (1981) Martina Hollého o pašovaní koní na slovensko-poľskom pohraničí 
krátko po prvej svetovej vojne, psychologický film o hľadaní hodnôt v živote Tichá bolesť (1985) Dušana 
Hanáka a satirický poviedkový film Čert nespí (1956) Petra Solana a Františka Žáčka, nakrútený podľa 
poviedok Petra Karvaša, ktorý s nadhľadom tematizuje spoločenské problémy. 
 
Viac informácií o filmoch nájdete na: 
http://www.skcinema.sk/arl-sfu/ 

 

http://www.skcinema.sk/arl-sfu/


RTVS (všetky na Jednotke) 
22.12.2019 – Medená veža, r. Martin Hollý  
24.12.2019 – Očovské pastorále, r. Jozef Zachar  
25.12.2019 – Majster kat, r. Paľo Bielik  
29.12.2019 – Orlie pierko, r. Martin Hollý 
01.01.2020 – Rodná zem, r. Josef Mach  
05.01.2020 – Stratená dolina, r. Martin Ťapák 
 
TV MARKÍZA: 
24.12.2019 o 12.40 hod. – Plavčík a Vratko, r. Martin Ťapák (repríza: 27.12.2019 o 10.30 hod.)         
24.12.2019 o 17.00 hod. – Perinbaba, r. Juraj Jakubisko (repríza: 25.12.2019 o 11.30 hod.)     
 
TV DOMA: 
28.12.2019 o 18.00 hod. – Posledná bosorka, r. Vladimír Bahna  
29.12.2019 o 18.25 hod. – Zemianska česť, r. Vladimír Bahna  
 
TV JOJ: 
23.12.2019 – Kráľ Drozdia brada, r. Miloslav Luther (repríza: 25.12.2019 na Plus) 
30.12.2019 – Pehavý Max a strašidlá, r. Juraj Jakubisko (repríza: 31.12.2019 na Plus) 
06.01.2020 – Soľ nad zlato, r. Martin Hollý  
 
ČESKÁ TELEVÍZIA: 
20.12.2019 – Jánošík I, r. Paľo Bielik  
21.12.2019 – Jánošík II, r. Paľo Bielik  
 
CS FILM 
23.12.2019 o 22.00 hod. – Noční jazdci, r. Martin Hollý  
26.12.2019 o 14.00 hod. – Noční jazdci, r. Martin Hollý  
30.12.2019 o 20.00 hod. – Tichá bolesť, r. Dušan Hanák  
06.01.2020 o 22.00 hod. – Čert nespí, r. Peter Solan, František Žáček  
 
 

 
 

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 

http://www.sfu.sk/
http://www.klapka.sk/
http://www.kino-lumiere.sk/
mailto:simona.notova@sfu.sk

