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FEBIOFEST TENTO ROK VYLÁKAL DO KLUBOV VYŠE DVANÁSŤ 
TISÍC DIVÁKOV. 

 
 
30. apríla sa v Prešove skončil 16. ročník Medzinárodnej prehliadky filmu, 
televízie a videa FEBIOFEST 2009. Od 30. marca mali diváci na Slovensku 
možnosť vidieť 135 filmov v  trinástich filmových sekciách na 261 
predstaveniach. V deviatich slovenských mestách a v osemnástich kinosálach si 
filmy prišlo pozrieť celkovo 12 281 divákov. Po skončení bratislavskej časti 
prehliadka putovala do Trenčína (05.-08.4.), Žiliny (06.-08.4.), Košíc (14.-19.4.), 
Popradu (15.-17.4.), Nitry (20.-22.4.), Banskej Bystrice (20.-24.4.), Martina  (23.-
29.4. ) a skončila sa v Prešove (27.-30.4). Pri príležitosti otvorenia prehliadky 
získali piati tvorcovia, jeden filmový klub a jeden klubový film rôzne ocenenia. 
Svoje filmy prišlo uviesť 25 tvorcov. Vo filmových kluboch a kinách sa tradične 
premietali nové české a slovenské filmy, lákavé zahraničné novinky, ale 
aj unikátne archívne snímky. 
  

Aj tento rok sa potvrdilo, že slovenského diváka najviac zaujíma regionálna 
kinematografia. Svedčí o tom fakt, že sekcia Nový český a slovenský film sa 
opäť stala celkovo najsledovanejšou. Na novinky z domácej a českej tvorby 
bolo zvedavých takmer 4000 divákov. Najnavštevovanejším filmom sa stal český 
dokument Ivetka a hora s počtom divákov 2541. V Bratislave ho predstavili režisér 
Vít Janeček s kameramanom Braňom Pažitkom a v regiónoch o filme s divákmi 
debatovala aj hlavná predstaviteľka Iveta Hudáková. Ďalším „trhákom“ v sekcii 
bol film slovenskej režisérky Zuzany Piussi Babička s počtom divákov 859. Otvárací 
titul česko-slovensko-ukrajinské Anglické jahody prišla uviesť pestrá delegácia 
tvorcov (režisér Vladimír Drha, producenti David Prudký, Pavel Melounek a 
herečka Marie Štípková) a pozrelo si ho 685 divákov. Slovenskú premiéru 
najnovšieho filmu českého režiséra Filipa Renča Hlídač č. 47 videlo 501 divákov. 

http://www.febiofestsk.sk/�


Štvrtý najúspešnejší film prehliadky predstavili dvaja hlavní predstavitelia – 
slovenská herečka Lucia Siposová a herec Karel Roden. Päticu 
najnavštevovanejších filmov Febiofestu 2009 napokon uzatvára Rembrandtova 
Nočná hliadka Petera Greenawaya s počtom divákov 464. Hlavná česko-
slovenská sekcia obsahovala dvadsaťdva titulov. Organizátor prehliadky medzi 
nimi uviedol dvanásť nových slovenských filmov, na ktoré sa celkovo prišlo 
pozrieť vyše tisíc divákov. 

Druhou najatraktívnejšou sekciou v programe Febiofestu 2009 bol výber 
filmov z pripravovanej putovnej prehliadky Projekt100-2009. Okrem už 
spomínaného titulu Rembrandtova Nočná hliadka bol najúspešnejší francúzsky 
film, ktorý si z posledného MFF Cannes odniesol zlatú palmu – Medzi stenami (335 
divákov). Zo sekcie Bonus: Novinky ASFK, v ktorej hlavný organizátor prehliadky 
každý rok ponúka výber z pripravovaných distribučných titulov, najviac divákov 
upútal francúzsko-izraelsko-nemecký animovaný film Valčík s Bašírom (243 
divákov). „Najmladšia“ sekcia v dramaturgii prehliadky Kino-Ikon Plus, pod ktorej 
zloženie sa podpisujú redaktori filmologického časopisu pre vedu o filme a 
pohyblivom obraze Kino-Ikon priniesla päticu filmov súčasnej svetovej 
kinematografie, v ktorej predstavila aktuálne tendencie filmovej tvorby. Najviac 
zaujal ruský film A. Popogrebského Prosté veci.  

 

V rámci prehliadky Febiofest 2009 sa všetky filmy uvádzali v nasledovných 
sekciách: NOVÝ ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILM / ČESKÝ DOKUMENTÁRNY FILM 2007-
2008 / NOVINKY ČESKEJ TELEVÍZNEJ TVORBY / SRBSKÝ FILM / PROFIL: BÉLA TARR / 
PROFIL: JERZY SKOLIMOWSKI / KINO-IKON PLUS / BONUS: NOVINKY ASFK / 
PROJEKT 100 - 2009 / PROFIL: PETER SOLAN / PROFIL: FRANTIŠEK VLÁČIL / ZVLÁŠTNE 
UVEDENIE: ZLATÁ ŠEDESÁTÁ / TO NAJLEPŠIE Z FEBIA 

 
Novinkou tohtoročného Febiofestu bolo historicky prvé odovzdávanie Cien 

Asociácie  slovenských filmových klubov. Ceny ASFK sa udeľovali v troch 
hlavných kategóriách: Najlepší filmový klub, Najlepší klubový film a Výročná 
cena ASFK. Sklenený objekt „Filmový kotúč“ od slovenského výtvarníka Pala 
Macha si odniesli štyria tvorcovia, jeden filmový klub a jeden film: Najlepším 
klubovým filmom za rok 2008 sa stala rumunská dráma režiséra Cristiana Mungiu 
4 mesiace, 3 týždne a 2 dni.  Najlepším filmovým klubom za rok 2008 sa stal FK 
Nostalgia v Bratislave. Výročnú cenu ASFK za prínos svetovej kinematografii získal 
poľský režisér Jerzy Skolimowski. Výročnú cenu ASFK za prínos slovenskej 
kinematografii a klubovému hnutiu si odniesol Peter Solan. Zvláštnu cenu ASFK za 
prínos slovenskej kinematografii získali súčasne dokumentárny film Slepé lásky 
Juraja Lehotského a animovaný film Štyri Ivany Šebestovej. Ceny ASFK sú 
uznaním za aktívnu odbornú činnosť v oblasti filmových klubov a ocenením 
snahy o zvýšenie záujmu o nekomerčnú kinematografiu a alternatívnu 
distribúciu.  



Tohtoročný generálny partner Febiofestu – spoločnosť ZENTIVA – udelil 
počas slávnostného otvorenia prehliadky v poradí už piatu Cenu Zentivy pre 
mladého tvorcu do 35 rokov, spojenú s finančnou prémiou 7000 EUR. Cena sa 
udeľuje za tvorivé výkony mladého filmára v období posledných troch rokov 
a zároveň s výhľadom na vznikajúce filmové dielo.  Nezávislá päťčlenná komisia 
v zložení: Pavel Branko, Peter Gavalier, Mário Homolka, Martin Kaňuch, Juraj 
Lehotský tento rok rozhodla, že cenu udelí animátorke Ivane Zajacovej za jej 
mimoriadny tvorivý a producentský vklad do animovaných filmov Nazdravíčko! 
A Štyri, s prihliadnutím na výnimočný osobnostný vklad v rámci celkového 
rozvoja, výchovy i propagácie súčasnej slovenskej animovanej tvorby. 

I. 

DESAŤ NAJÚSPEŠNEJŠICH TITULOV PODĽA POČTU DIVÁKOV: 

1. IVETKA A HORA (2541) 

2. BABIČKA (859) 

3. ANGLICKÉ JAHODY (685) 

4. HLÍDAČ č. 47 (501) 

5. REMBRANDTOVA NOČNÁ HLIADKA (464) 

6. KOLIBA + KÝM SA SKONČÍ TENTO FILM (385) 

7. MEDZI STENAMI (335) 

8. PSYCHO (250) 

9. VALČÍK S BAŠÍROM (243) 

10. EL PASO (219) 

11.  

PÄŤ NAJOBĽÚBENEJŠÍCH SEKCIÍ PODĽA POČTU DIVÁKOV: 

1.NOVÝ ČESKÝ A SLOVENSKÝ FILM (3984) 

2.ČESKÝ DOKUMENTÁRNY FILM 2007-2008 (2783) 

3.PROJEKT 100-2009 (1363) 

4.BONUS:NOVINKY ASFK (992) 

5.SRBSKÝ FILM (440) 

 



II. 
HOSTIA 

 
● Otvárací film prehliadky Anglické jahody v Bratislave uviedli  režisér Vladimír 
Drha  / producenti David Prudký a Pavel Melounek / herečka Marie Štípková. 
 
● Slovenskú premiéru českého filmu Babička uviedli režisérka Zuzana Piussi / 
hlavná  predstaviteľka Tamara Archlebová  
 
● Premiéru filmu Koliba, uvádzaného zároveň s novým dokumentárnym film Kým 
sa skončí tento film  uvideli režisérka Zuzana Piussi / producent Robert Kirchhoff / 
režisér Tomáš Hučko / producentka Silvia Panáková  
 
● Uvedenie filmu Rany a krst knihy Balkán alebo metafora uvedli režisér Srdjan  
   Dragojevič / herec Dragan Bjelogrlič /autorka knihy Jana Dudková 
 
● Uvedenie filmu Marketa Lazarová a krst knihy Herec Ivan Palúch uviedli herec 
Ivan Palúch a autori publikácie 
 
● Film Ivetka a hora uviedli režisér Vít Janeček, kameraman Braňo Pažitka 
v regiónoch aj   hlavná predstaviteľka filmu Iveta Hudáková 
 
● Hlídač č. 47 herec predstavili herci Karel Roden / Lucia Siposová  
 
● Filmy Medzi  4-5,6 a Juraj Kubánka  uvideli režiséri Vlado Balco  / Matyás Prikler  
 
● Film El Paso uviedol režisér Zdeňek Tyc a producent Ondřej Trojan 
 
 
 

 
III. 

 
PARTNERI 

 
Podujatie sa konalo pod záštitou 

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku 
 

S finančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

 
S podporou 

Košického samosprávneho kraja 
===================================== 



 
Generálny partner: 

ZENTIVA 
 

Organizátori: 
ASFK / SFÚ / FEBIO / SFTA 

 
Podujatie podporili: 

HM SR Bratislava / Ars Bratislavensis / Mesto Košice / EU2009.CZ 
 

Partneri: 
Veľvyslanectvo ČR, Poľský Inštitút /  Francúzsky Inštitút / Maďarský Inštitút / 
České Centrum / VŠMU / SAPA / Filmové kluby, s.r.o. / Korytnica / ECLIPSE / 

Château Topoľčianky / Klapka / LOT / Filmoteka Narodowa 
 

Mediálni partneri: 
Zoznam.sk / Rádio Slovensko / Radio_FM / RádioNet / SME / Euroawk / Bigmedia 

/ Film.sk /  Kino-Ikon 
 
 
 
 

Viac informácií o uplynulom ročníku prehliadky FEBIOFEST 2009 nájdete na 
www.febiofestsk.sk, www.asfk.sk, alebo si ich vyžiadajte mailom na asfk@asfk.sk 
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