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Ľudia sú ako včely – majú med i žihadlo. 
Zákulisný pohľad do života “superdediny” Spišský Hrhov.

Väčšina z tamojších Rómov pracuje, ich deti nosia zo školy dobré 
známky, v obci nieto jedinej chatrče ani čiernej stavby, krádeže sú 

neznámy pojem, „bieli“ a „čierni“ žijú 
v susedskej zhode. 

Meno najznámejšej dediny na Slovensku sa objavilo aj 
v prestížnych amerických novinách The New York Times 

a Svetová banka dala obec neďaleko Levoče za príklad skvelého 
spolunažívania väčšiny s menšinou. 

Dokumentárna komédia To ta monarchia prináša kolektívny 
portrét obyvateľov „superdediny“ Spišský Hrhov. Prečo chýr 

o tejto obci prekročil hranice Slovenska? A je jej komunita naozaj 
taká harmonická, ako sa všade píše a hovorí? 

Ľudia sú ako včely – majú med i žihadlo, tak znie podtitul filmu, 
v ktorom režisérka Vladislava Sárkány hľadá odpovede aj na to, čo 

znamená ideálne spolužitie a či je vôbec 
možné ho dosiahnuť. 

Starosta obce Spišský Hrhov Vladimír Ledecký (vy)budoval počas 
21 rokov na jej čele dedinu, ktorej význam prekročil hranice 
Slovenska. Jeho roly sú premenlivé, jeho hlavným cieľom je 

vybudovať miesto, kde sa žije všetkým lepšie – bielej majorite, 
Rómom, novousadlíkom, dôchodcom. Tým sa dostáva do centra 

odstredivých síl, pretože koľko ľudí, toľko názorov na inklúziu či 
pozitívnu diskrimináciu.

Kým jeho vášeň pre včelárstvo stmeľuje usilovný hmyz 
v bzučiacich úľoch, jeho rola osvieteného starostu, monarchu, 

je omnoho komplikovanejšia. Podobenstvo dokonalého 
včelieho spoločenstva sa vinie celým filmom ako silný vizuálny 

i myšlienkový motív: je možné ho vytvoriť medzi ľuďmi alebo len 
útrpne a s obdivom budeme sledovať včelie kráľovstvo?

O GLIN EL N

Y O PSNS A



Keď dokumentaristka Vladislava Sárkány počúvala 
mnohých básniť o „superdedine“ Spišský Hrhov so 

svojráznym starostom, ktorý jej vyše dvoch desaťročí 
úspešne vládne metódou “cukor a bič”, šla sa tam pozrieť. 

Po piatich rokoch nakrúcania prináša sondu do fungovania 
„ideálnej spoločnosti“ vo svojom novom filme 

To ta monarchia. 

Snímku nakrúcala časozberným záznamom v priebehu 
rokov 2015 až 2019 v komornom štábe,  čo umožnilo 

priblížiť sa k protagonistom a protagonistkám a autenticky 
zaznamenať celé spektrum emócií a názorov. Filmové dielo 

tak ponúka originálny pohľad na slovenskú dedinu 
21. storočia bez obvyklého zjednodušovania 

a stereotypných charakterov. 

O F LI ME



Produkcia bola náročnejšia, keďže bolo potrebné zosúladiť 
štáb s pomerne rýchlo sa meniacou situáciou a vývojom 

v dedine. Zotrvanie v dedine bolo ovplyvnené aj finančnými 
možnosťami tvorcov. Z množstva nakrúteného materiálu 
počas štyroch rokov sa veľa čarovných scén do finálneho 

zostrihu napokon nedostalo. 

V každom prípade však štáb prišiel na toto miesto práve včas, 
aby zachytil fenomén ospevovaného miesta, ktorý v súčasnosti 

už pominul: životné cesty jednotlivých aktérov sa postupne 
rozbehli svojím smerom a Spišský Hrhov už nie je to isté 

miesto, než do ktorého tvorcovia prvýkrát vstúpili v roku 2015.

Lokálny príbeh Vladimíra Ledeckého sa uzavrel vstupom
 do politickej strany Za ľudí v roku 2018. 

Ale to už je iný príbeh.



AKO STE SA DOSTALI K PRÍBEHU 
DEDINY SPIŠSKÝ HRHOV? 

Film je pre mňa možnosť premýšľať o svete a o človeku. Keď ma 
kolega poprosil o pomoc pri práci na malom videu o Spišskom 

Hrhove, údajne skvelej a prosperujúcej dedine s úžasným 
starostom, ktorý dokonca úspešne integruje Rómov do 

majoritnej bielej komunity – využila som túto príležitosť. Chcela 
som sa sama presvedčiť, koľko je na mediálnom obraze pravdy 
a čo sa za týmto príbehom skrýva. Ak to v Hrhove skutočne tak 

dobre funguje, je táto skúsenosť či tento model dediny vôbec 
prenosný? A keďže som videla, že príbeh tejto malej dediny má 
potenciál odkrývať a zrkadliť celospoločenské problémy našej 

krajiny, rozhodla som sa o hrhovskom 
fenoméne nakrútiť autorský film.

L D I SA AV L VA Á KÁRS NY:

ZAUJA L A MA M I E ST NA KLÍ MA

A Ú PR I MNÁ VI ER A V DOBR O



ČO V ŇOM TEDA ODKRÝVATE?

Okrem paraboly motívu dokonalého včelieho kráľovstva sú 
hrdinovia filmu konfrontovaní s večnými témami ako ľudská 

malosť, pohodlnosť, pretvárka, hnev i závisť, ale aj osobná 
angažovanosť a snaha o lepší svet, nezištná pomoc a zdieľanie 

myšlienok a skúseností. Je to sonda do príbehu obce, ktorá 
dosiahla svoj vrchol vďaka silnej komunite zaujímavých ľudí na 

čele so starostom.

Zaujala ma miestna klíma tak odlišných ľudí, ktorých spájalo 
čosi veľmi človečenské - úprimná viera v dobro a osobná snaha 

zmeniť stav vecí. Vo filme však víťazoslávnu odpoveď  na otázku: 
´Aká by mala byť ideálna ľudská spoločnosť?´ neprinášam, 

nechávam divákov uvažovať samých.

MOŽNO NÁJSŤ NEJAKÉ SPOLOČNÉ MENOVATELE VÁŠHO 
NOVÉHO FILMU TO TA MONARCHIA A VÁŠHO DEBUTU 

FELVIDÉK – HORNÁ ZEM?

Určite by som tieto dva filmy neporovnávala. Možno ich 
spája hodnotový rámec, ktorým sa riadim – neohýbať realitu 
a nepretvárať svet podľa svojich želaní a potrieb, ale hľadať 
a vysporiadať sa s pravou povahou vecí. A to je výzva a skúška 

zároveň, lebo nie je v moci človeka obsiahnuť celú pravdu o vesmíre, 
o krajine, a obávam sa, že ani o sebe samom.  Pri oboch filmoch som 

sa snažila o autentickú podobu spracovania témy, už obsiahnutú v jej 
podstate a o akési zdieľanie istej skúsenosti, ktorú som nadobudla ja 

ako pozorovateľka a ľudia, ktorí sú priamo aktérmi príbehu.  

Spája ich ešte jeden elementárny problém: podmienky pre 
ich realizáciu, finančné i mentálne nastavenie ľudí z oblasti 
kultúry a slovenskej filmovej tvorby. Film To ta monarchia 

som si produkovala už sama, čo bolo náročnejšie, no na druhej 
strane som získala väčšiu tvorivú slobodu bez “biznis” tlaku. Ale 

úprimne, bez pár úžasných ľudí, ich pochopenia a otvorenosti, 
by tento film určite nevznikol. Som si toho vedomá a som 

vďačná za pomoc a podporu. Dovolím si ich menovať: Alexandra 
Gunišová-Ševčíková, Tibor Búza a Ondrej Starinský.



AKÉ SÚ VAŠE ĎALŠIE PRACOVNÉ PLÁNY?

Momentálne pracujem na dokumentárnom filme s pracovným 
názvom Maďarský príbeh, ktorý prostredníctvom súčasných 

maďarských spisovateľov odhaľuje “orbánovské Maďarsko. 
Prepája príbeh krajiny s osobnými autorskými a literárnymi 

svetmi. Zobrazuje jeden spôsob prúdenia myšlienky od 
človeka k spoločnosti - národu a krajine - a spätné vplývanie 

na myslenie každého z nás. Oslovil ma naň organizátor 
literárneho festivalu Mesiac autorského čítania Petr Minařík. 

Som presvedčená, že umenie musí byť politické a slovo má 
veľkú silu. Je kľúčom a súčasne prejavom jazyka rovnako ako 
príbeh, pokiaľ je presné a zrozumiteľné. Hoci som si chcela 

dať od filmu pauzu, nachádzam v tomto projekte radosť a chuť 
ďalej pokračovať.





ROZHODLI STE SA STAŤ FILMOVÝM PROTAGONISTOM 
SPONTÁNNE ALEBO VÁS DLHŠIE MUSELI PRESVIEDČAŤ?

Celý život hľadám riešenia. Riešenia, ktoré zlepšujú život ľuďom, 
ktorí to najviac potrebujú. A tak som privítal ponuku stať sa 

protagonistom filmu o príbehu: „Ako sa to dá...“. 
Hoci od prvej klapky to bola mačka vo vreci.

L DI MAV Í EDEL C Ý:
R K

O R VEPD J LAPK YK T O O LAB

AČM AK VO VR ECI



PREČO TO TVRDÍTE?

Na kameru sme si rýchlo zvykli. Počas tých rokov sa stala 
prirodzenou súčasťou našich podujatí. Keďže však dlhé mesiace 

nebol z nakrúteného materiálu žiaden výstup, brali sme to 
len tak „akože“ 

AKO SI SPOMÍNATE NA NAKRÚCANIE?

V tom čase som žil a pomáhal v najväčšom slume v Keni. Po 
prílete na viedenské letisko ma čakal štáb. Nasadol do môjho 
auta, ktoré som šoféroval a zároveň prvýkrát vylieval emócie 

a dojmy, ktoré sa hlboko vryli do mojej hlavy. Celú cestu domov 
ma nakrúcali. Po najnáročnejšom týždni v mojom živote a dlhej 

ceste z letiska sa ani nepamätám, čo všetko som porozprával. 
Ale tento deň mi utkvel v mysli.

PREKVAPILO VÁS NIEČO VO FILME?

Prekvapil ma ako celok. Tam, kde končí kvalitne zvládnuté 
remeslo, začína sa umenie. Vo filme je vidieť, že ho tvorili ruky 
profesionálov. Film je výpoveďou doby, ktorú žijeme. Neviem 
si predstaviť lepšie interpretovať náš príbeh. Neviem si tiež 
predstaviť, ako lepšie stvárniť životy, ktoré naozaj na našom 

Slovensku žijeme. 

AKO VIDÍTE BUDÚCNOSŤ SPIŠSKÉHO HRHOVA?

Čo ľudia z dediny vložia do svojho spoločenstva, taká bude 
jeho budúcnosť. Dúfam, že to bude láska, sila, viera v dobro, 
schopnosť milovať či odpúšťať, ochota rúcať bariéry a stavať 
cesty medziľudských vzťahov. A potom to bude dobrá dedina.



RÉŽISÉRKA, SCENÁRISTKA, PRODUCENTKA
VLADISLAVA SÁRKÁNY 

V roku 2014 debutovala originálnym dokumentárnym filmom 
Felvidék – Horná zem, v ktorom prepojila dokumentárny 

a animovaný prístup, osudy svojich predkov s pohľadom na život 
menšín v ich najrôznejších podobách. Jej snahou je dostať sa za 

plagátové heslá a rozkryť spoločenské pohyby, ktoré neponúkajú 
jednoduché odpovede a nie sú väčšinovo obľúbené. 

Ako režisérka na voľnej nohe spolupracuje na rozmanitých 
dokumentárnych projektoch pre RTVS: Fetiše socializmu I., II., 

Fetiše Slovenskej televízie, Fetiše Nežnej revolúcie, Hranica 
v srdci, Večera s Havranom a už desaťročie na relácii pre ľudí so 
zdravotným znevýhodnením Cesta. Pracuje aj so združeniami 
tretieho sektora ako Návrat, Úsmev ako dar, OMD - Asistujem 

teda som. Vo vlastnej produkcii vyrobila tiež 
dielo Andrej Hlinka - otec národa? (2018).

O ŠTÁ EB



STRIHAČKA 
ZUZANA CSÉPLŐ

Dlhé roky sa venuje hudbe a ako violončelistka hrala v rôznych 
komorných hudobných telesách. Pracuje ako strihačka v RTVS 
a súčasne spolupracuje s viacerými významnými režisérmi na 

žánrovo pestrých projektoch ako napr. Ďakujem, dobre 
(2013, M. Prikler), Hranica (2009, J. Vojtek), Iľja (2009,

 I. Ostrochovský), Švédi z osady (2018, K. Farkašová). 
S Vladislavou Sárkány pravidelne spolupracuje od 

jej debutu Felvidék - Horná zem (2014).

KAMERAMAN
IVO MIKO

Pôsobí ako kameraman na voľnej nohe. Podieľal sa na hraných 
dielach ako napr. Punk je hneď (2019, J. Šlauka), Stanko (2016, 
R. Boroš), Otec (2009, L. Hanulák) a dokumentárnych dielach 

Comeback (2014, M. Remo), Banícky chlebíček (2012, R. Fábian). 
Popritom pracuje na rôznych televíznych seriáloch 
a komerčných projektoch. Za svoju kameramanskú 

prácu získal viaceré ocenenia.

ZVUKOVÝ DESIGN
IGOR BAAR

Po štúdiu herectva si založil zvukové štúdio a bol tiež 
zakladajúcim členom kapely Save The Coockie. Skladá džingle 

a hudbu pre reklamné spoty. Podieľal sa na výrobe množstva 
televíznych relácií a dokumentov, videoklipov, reklamných 

spotov a celovečerných filmov ako napr. Tři bratři 
(2014, J. Svěrák), Kauza Cervanová (2013, R. Kirchhoff), Tanec 
medzi črepinami (2012, M. Ťapák). Od filmu Felvidék - Horná 

zem (2014) zostáva verným dvorným spolupracovníkom 
Vladislavy Sárkány.
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