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20. FEBIOFEST OTVORÍ MÔJ PES KILLER – 
SLOVENSKÝ VÍŤAZ Z  MFF ROTTERDAM. 
 
 

 
 
 
Jubilejný 20. ročník Medzinárodného filmového festivalu FEBIOFEST 2013 sa bude konať od 
15. marca do 14. apríla v siedmich slovenských mestách. 15. marca v Bratislave  festival 
slávnostne otvorí nový slovenský hraný film režisérky a scenáristky Miry Fornay MÔJ PES 
KILLER, ktorý si z tohtoročného MFF Rotterdam odniesol hlavnú cenu – Hivo Tiger Award. 
Febiofest v Bratislave potrvá do 21. marca a časť programu sa následne presunie do 
Trenčína, Banskej Bystrice, Martina, Prievidze, Trnavy a Prešova. Hlavný organizátor 
Febiofestu na Slovensku Asociácia slovenských filmových klubov a najdôležitejší 
dlhoročný partner podujatia  Slovenský filmový ústav oslávia v čase konania podujatia 
významné výročia svojej existencie.  
 
Sútaž krátkych filmov krajín V4. Jedným z najdôležitejších zámerov organizátorov 
Febiofestu je vytvárať kontinuálny priestor pre vzájomnú konfrontáciou slovenskej kinematografie 
s produkciou susedných krajín. Táto tradícia nadobudne ešte konkrétnejšiu podobu v novej 
festivalovej sekcii: Súťaž krátkych filmov krajín V4. O ocenenie najlepší krátky film V4 sa bude 
uchádzať 20 hraných, dokumentárnych a animovaných filmov do 30 minút, ktoré vznikli v období 
uplynulých 24 mesiacov v krajinách vyšehradského zoskupenia (5 reprezentantov z každej krajiny). 
Ocenenie bude spojené s finančnou prémiou a víťaza určí medzinárodná porota. Prostredníctvom 
medzinárodného filmového dialógu budú môcť aj bežní diváci posúdiť konkurencieschopnosť 



slovenských tvorcov v porovnaní s mladými filmármi z Česka, Poľska a Maďarska. Jednému zo 
súťažných  filmov udelia Cenu divákov. 
 
Trinásť programových sekcií, diskusie, koncerty, výstava a  množstvo 
inšpiratívnych stretnutí  
Kompletný program 20. ročníka jedného z najstarších a najkultivovanejších filmových podujatí na 
Slovensku bude zverejnený na www.febiofest.sk začiatkom marca. O tom, čo zaujímavé 
organizátori tento rok pre divákov pripravujú sa dovtedy verejnosť dozvie aj prostredníctvom 
profilovej stránky FEBIOFEST na sociálnej sieti FB. 20. Febiofest predstaví výnimočne bohatý 
program so 130  dlhometrážnymi, krátkometrážnymi, dokumentárnymi, hraných i animovanými 
filmovými dielami.  Zameria sa na to najkvalitnejšie z európskej artovej kinematografie, s veľkým 
dôrazom na slovenskú a českú tvorbu z rokov 2012/2013. Prinesie profilové sekcie venované trom 
výnimočným európskym tvorcom, to nalepšie z európskej kinematografie z roku 2012 v sekcii 
Panoráma – ozveny európskych festivalov,  ohliadne sa za 20 ročnou históriou Slovenska 
nasnímanou kamerami slovenských a českých dokumentaristov a prinesie bohatý program 
rozčlenený do trinástich sekcií. V Bratislave program doplní niekoľko zaujímavých 
sprievodných podujatí. 
 
37 slovenských filmov v programe! Z trinástich programových sekcií budú aj  tento rok 
dominantnými časťami programu sekcie Nový český a slovenský film a Český a  slovenský 
dokumentárny film 2012/2013. Okrem desiatich krátkometrážnych filmov zo SR a ČR uvedených 
v súťažnej sekcii nájdu diváci v programe Febiofestu prierez tým najkvalitnejším, čo sa nakrútilo v 
oboch krajinách v priebehu posledného roka. Z 37 slovenských filmov bude mať šesť slovenskú 
a štyri tituly svetovú premiéru.  
 
20 rokov ASFK – Klubový jukebox a filmová noc s Febiofestom. V apríli 2013 
oslávi Asociácia slovenských filmových klubov 20. výročie založenia. Pri tejto príležitosti si sami 
diváci v diváckom hlasovaní vybrali 5 titulov z dvadsiatky najúspešnejších  filmov, ktoré v priebehu 
20. rokov priniesla do kín ASFK. V novej programovej  sekcii Klubový Jukebox uvedie Febiofest 
na želanie divákov päť diváckych klubových hitov. Oslavovať filmom bude však organizátor 
festivalu spoločne s divákmi aj počas Filmovej noci s Febiofestom, ktorej program  bude 
prekvapením. 
         
50 rokov Slovenského filmového ústavu – Zvláštne uvedenie: Panna 
Zázračnica. Zhodou okolností tiež v apríli oslávi Slovenský filmový ústav 50. výročie vzniku 
inštitúcie. Pri tejto príležitosti, ako i pri príležitosti storočnice Dominika Tatarku – jedného 
z najvýznamnejších slovenských spisovateľov uvedie Febiofest zreštaurované dielo režiséra 
Štefana Uhra nakrútené podľa rovnomenej Tatarkovej novely Panna Zázračnica. 
 
Michale Haneke. Bence Fliegauf. Jiří Menzel. Významnou súčasťou programu 
Febiofestu sú každoročne profilové sekcie. Tentokrát sa zamerajú na retrospektívnu prezentáciu 
najdôležitejších diel troch výnimočných režisérov. Kľúčové filmy jedného z najvýznamnejších 
európskych tvorcov prinesie Profil: Michael Haneke. Diváci v exkluzívnej sekcii uvidia až deväť 
jeho filmov z rokov 1989 – 2012. Druhá profilová sekcia predstaví tvorbu mladému maďarského 
režiséra Benca Fliegaufa, ktorý napriek tomu, že nie je vyštudovaným filmárom získava za svoje 



diela mnohé významné ocenenia po celom svete. Jeho najnovší film Je to iba vietor uvidia diváci 
počas Febiofestu v slovenskej distribučnej premiére. V tretej profilovej sekcii sa Febiofest vráti ku 
kultovým československým filmom známeho režiséra, herca a spisovateľa Jiřího Menzla. Na 
veľkom plátne si diváci opäť spoločne vychutnajú jeho Ostře sledované vlaky, kultovú komédiu 
Vesničko más středisková a ďalších päť filmov. 
 
Festivalová kaviareň: A4 – priestor súčasnej kultúry. Návštevníci festivalu nájdu v 
príjemnom alternatívnom multikultúrnom centre, ktoré dáva priestor súčasnému divadlu, filmu, 
hudbe a výtvarnému umeniu okrem jedného zo šiestich bratislavských festivalových kín aj  
festivalovú kaviareň, ktorá bude miestom stretnutí medzi projekciami i po nich. Diváci si tu 
budú môcť pozrieť dramaturgický výber filmov za účasti tvorcov, nájdu tu všetky informácie 
o podujatí a zažijú aj niekoľko výnimočných sprievodných podujatí.    
 
Miesta a termíny konania:  
15.3. – 21.3. Bratislava Kino Lumière /  Kino Mladosť / Artkino za zrkadlom / A4 – priestor 
súčasnej kultúry / FK 35_mm VŠMU / 22.3. – 27.3. Trenčín –  Artkino Metro / 25.3. – 27.3. 
Banská Bystrica –  FK v Múzeu SNP / 2. 4. – 6.4. Martin –  Kino Strojár /  8.4. – 10.4 Prievidza – 
FK ´93 / 8.4. – 11.4.  Trnava –  Kino Hviezda / 10.4. – 14.4. Prešov Kino Scala   
 
 
20. MFF FEBIOFEST SA KONÁ VĎAKA SPOLUPRÁCI 
 
ORGANIZÁTOR 
Asociácia slovenských filmových klubov 
 
SPOLUORGANIZÁTOR 
Slovenský filmový ústav 
 
PODUJATIE PODPORILI 
Febio / HM Bratislava 
 
PODUJATIE FINANČNE PODPORILI 
Audiovizálny fond / Vyšehradský fond 
PARTNERI  
Poľský inštitút / Maďarský inštitút v Bratislave / České centrum / VŠMU / Kino Lumière / A4 – 
priestor súčasnej kultúry / SAPA / Slovenská filmová a televízna akadémia / Magyar Filmunio / 
Bonton Ateliéry Zlín / Národný filmový archiv Praha / Kino servis / Chateau Topoľčianky / Korytnica 
/ Klapka 
HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER 
TA3 
MEDIÁLNI PARTNERI 
Pravda / Rádio FM / Rádio Devín / .Týždeň / Kinema / Citylife / Euroawk / Film.sk / Festivaly.sk 
 
 
Všetky informácie o 20. MFF FEBIOFEST nájdete na www.asfk.sk a od začiatku marca aj na 
www.febiofest.sk. Kontakt pre médiá: Eva Rebollo rebollo@asfk.sk 


