
uvádza 
krátky animovaný film

Príbeh o malej „čhajori” z osady 
a chlapca z dediny, žiakov štvrtej triedy 

miestnej školy, zobrazuje vývoj ich vzťahu –
od vzájomného odmietania až po zrod priateľstva.



Ľubomír Belák (hudba, ruchy, zvuk) – hudobník, skladateľ 
a televízny producent. Spolupracuje s Popovičovcami 
na viacerých animovaných a hudobných projektoch.

Za svoje filmy obdržali mnoho ocenení na festivaloch doma 
i v zahraničí.

Dávid Popovič (animácia, kamera, réžia) – grafik, fotograf, 
animátor a režisér – spolupracuje s otcom od roku 1990. 

Ivan Popovič (námet, scenár, výtvarné návrhy) patrí medzi 
zakladateľov animovaného filmu na Slovensku. Od roku 
1965 sa podieľal na výrobe vyše 130 animovaných filmov 
ako scenárista, výtvarník, animátor a režisér. Je autorom 
animovaných seriálov Hlavičkove rozprávky, Kuk a Bubu  
a 52 dielneho TV seriálu Mať tak o koliesko viac! 

www.mystudio.sk



Film citlivo reflektuje nedostatok vzájomnej 
tolerancie, spoločenskú tému, ktorá je, žiaľ, 

stále aktuálna. Príbeh je zasadený do slovenského 
prostredia, ale jeho myšlienka je univerzálna 

a zrozumiteľná, čomu napomáha 
aj rozprávanie bez využitia dialógov.

Navyše MIRO JILO / MOJE SRDCE zachytáva 
detských protagonistov, animuje ich kresby a tiež 
poukazuje na významnú úlohu školy a jej žiakov 

pri formovaní a výchove detí. 







Animovaný projekt MIRO JILO alebo MOJE 
SRDCE svojou témou spolužitia Rómov 
s väčšinovým obyvateľstvom sa dotýka celej 
našej spoločnosti. A nielen našej. V priebehu 

dlhých rokov sa vzťahy medzi 
týmito komunitami vyvíjali 
rôznymi smermi, nadobúdali 
rozličné formy, ale ani tu sa 
nedá všetko paušalizovať, 
hádzať do jedného vreca. 
Niekde to fungovalo lepšie, 
niekde horšie. Boli i napätia, 
konflikty, vzájomné 
odmietanie, ale popritom 
vznikali aj zmiešané lásky, 
manželstvá a priateľstvá...

Fenomenálny huslista a skladateľ Ján Berky 
Mrenica bol dlhé roky náš sused. Naše rodiny 
bývali v jednom paneláku v Karlovej Vsi. Bolo len 
otázkou času, kedy sa zo susedov stanú priatelia. 
Náš film je venovaný jeho pamiatke.

Photo © Dávid Popovič 2008



Ako zaznamenali kroniky, prví kočovní Cigáni-Rómovia 
sa na našom území objavili už v trinástom storočí.

Ale zatiaľ sa len stále učíme, ako spolu žiť v priateľstve.
MIRO JILO alebo MOJE SRDCE 

je príbehom o hľadaní cesty k sebe.







Na filme spolupracovali:
Mgr. Ľubica Vránska, Mariana Giertlová, 

Ivana Lukačovičová, PhDr. Bohumír Bachratý, 
Bianka Stuppacherová, Dávid Hudec,

PhDr. František Godla, PhDr. Jozef Facuna, PhD.
Rastislav Pivoň, Alexander Daško a iní

Účinkovali:
Lívia Baranová, Maxo Popovič

a žiaci Základnej školy v Čiernom Balogu.
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