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FILM OSADNÉ UVIDIA AJ DIVÁCI V OSADNOM 

Distribučná spoločnosť Asociácia slovenských filmových  klubov (ASFK) prináša do kín nový slovenský 
celovečerný film OSADNÉ, ktorý získal cenu za najlepší dokument na 44. MFF Karlove Vary 2009. Film 

Marka Škopa vznikol v produkčnej spoločnosti Artileria.  

Film rozpráva príbeh o tom, ako sa starosta drobnej rusínskej obce, pravoslávny kňaz a rusínsky 
aktivista vybrali do Bruselu lobovať za projekty, ktoré si vysnívali. Podľa tvorcov je ich najnovší film 

„výsledkom snahy vypovedať o jednom malom veľkom svete na hranici nášho štátu a teda aj na hranici 
EÚ, kde sa končia asfaltové cesty a začína bukový prales. Je to subtílny príbeh o lokálnych lídroch a 

predstaviteľoch obce, ktorí sa dotknú sveta európskej politiky na jej vrchole…“   

Film OSADNÉ na plátna kín uvedie 3.9. 2009 ASFK na slávnostnej premiére za účasti tvorcov a pro-
tagonistov (režisér, scenárista, producent: Marko Škop, kameraman, producent Ján Meliš, 

strihač, producent František Krähenbiel, protagonisti filmu: starosta dediny Osadné Ladislav 
Mikuláško, pravoslávny kňaz Peter Soroka  a karikaturista a rusínsky aktivista Fedor Vico, 

distribútor filmu ASFK: Silvia Dubecká,). V Bratislave je pripravená aj verejná projekcia za účasti 
tvorcov - 4.9.2009 o 18.30 v multikine Palace Cinemas Polus. Obyvatelia Osadného si dokument 

o svojej obci pozrú 6.9. 2009 v miestnom kultúrnom dome. Tvorcovia prídu divákom predstaviť film aj 
do ďalších slovenských miest: 5.9. Cinemax, Prešov (17.30 a 19.00)  / 6.9.  Kultúrny dom Os-

adné / 7.9. kino Fajn, Humenné (17.30 a 19.30)  / 8.9. kino Centrum, Snina (19.30) / 9.9. kino 
Úsmev, Košice (17.00 a 19:00). 

Film OSADNÉ sa dostal do oficiálneho výberu navýznamnejšieho dokumentaristického festivalu na 
svete IDFA Amsterdam, ktorý bude v novembri. Ešte predtým ho čaká uvedenie na MFF Londýn a MFF 

Varšava, ktoré sa najprestížnejšími filmovými festivalmi vo Veľkej Británii a v Poľsku.

Viac informácií nájdete na www.asfk.sk, www.osadne.com, www.artileria.com, alebo Vám ich 
radi pošleme mailom na vyžiadanie: zatkova@asfk.sk


