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MARGINÁLNE DEJINY „NEVHODNÝCH“ FILMOV 
NA SLOVENSKU PO ROKU 1989

MARTIN	PALÚCH
Ústav	divadelnej	a	filmovej	vedy	Slovenskej	akadémie	vied,	Bratislava

Abstrakt:	 Štúdia	 sa	 venuje	 výskumu	praktík,	 ktoré	 sa	 cielene	 zameriavajú	 na	 zablokovanie	
„nevhodných“	filmov	a	 ich	 tém	v	súčasnej	kinematografii.	Existuje	niekoľko	príkladov,	keď	
došlo	k	tlaku	na	autorov	filmov	s	cieľom	zabrániť	uvedeniu	konkrétnych	diel.	Po	roku	1989	
sa	v	autorskom	dokumentárnom	filme	na	Slovensku	objavuje	nový	a	dosiaľ	nevídaný	 feno-
mén	–	ochrana	osobnosti.	Pod	zámienkou	 jej	porušenia	môžu	autor,	distribútor	či	vysielateľ	
čeliť	súdnemu	sporu.	A	to	v	prípade,	že	nezískajú	súhlas	na	zverejnenie	diela	od	protagonistu,	
štátnej	 inštitúcie	v	úlohe	producenta	 (najmä	verejnoprávnej	 štátnej	 televízie)	alebo	dielo	od-
mietne	záujmová	skupina,	ktorá	môže	byť	vo	filme	zobrazená	kriticky.	Rozhodnutie	o	použití	
pomyselného	„figového	listu“	na	prekrytie	nevhodných	pasáží,	tém	či	celých	filmov	sa	podľa	
subjektívnych	predstáv	novodobých	cenzorov	naďalej	uplatňuje	aj	po	roku	1989.	Jedinou	mož-
nosťou	obrany	pre	autora	ostáva	dodatočný	zásah	do	diela	v	akte	autocenzúry	alebo	obhajoba	
autorského stanoviska pred súdom. 
Kľúčové slová:	súčasný	slovenský	film,	dokumentárny	film,	cenzúra,	autocenzúra,	súd

S	príkladmi	štátom	riadenej	cenzúry	sa	na	našom	území	stretávame	od	čias	ra-
kúsko-uhorskej	monarchie,	 uplatňovala	 sa	 počas	 prvej	 Československej	 republiky	
(1918	–	1938),	existovala	za	Slovenského	štátu	(1939	–	1945)1	i	v	období	socialistické-
ho	Československa	do	roku	19892. Ak sme v minulosti otvorene hovorili o cenzúre, 
porovnateľné	praktiky	sa	plynule	začali	objavovať	aj	po	prechode	na	demokratický	
spôsob	riadenia	štátu.	Zaznamenávame	ich	aj	po	roku	1989,	resp.	po	roku	1993,	po	
vzniku	demokratickej	Slovenskej	republiky.	Manipulácia	verejnej	mienky	bola	v	slo-
bodných	masmédiách	prítomná	od	ich	začiatkov.	S	reziduálnymi	prejavmi	zásahov	
do	diel	s	účelom	propagandy	alebo	cenzúry	sa	stretávame	počas	všetkých	volebných	
kampaní.	Týmito	okolnosťami	sa	však	nebudeme	zaoberať	a	zameriame	sa	výlučne	
na	dokumentárny	film,	keďže	z	hľadiska	cenzúry	sa	najproblematickejším	žánrom	
u	nás	stal	investigatívny	autorský	dokument.3	Väčšinou	išlo	o	diela,	ktoré	boli	kon-
troverzné	z	hľadiska	politickej	či	náboženskej	korektnosti,	týkali	sa	odhaľovania	ko-
rupcie	alebo	odkrývali	tabuizované	témy	z	minulosti,	prípadne	zachytávali	zákulisie	
slovenského	masmediálneho	priemyslu.	Nejde	pritom	o	bulvárne	filmy,	ale	o	autor-
ské dokumenty, v ktorých sa predpokladá zaujatý postoj tvorcu k spracovanej téme. 

1	Pozri	HANÁKOVÁ,	Petra.	Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra.	Bratislava	:	Slovenský	filmový	ústav,	
2010.

2	 Pozri	BÁRTA,	Milan.	Cenzura	 československého	filmu	a	 televize	v	 letech	1953	–	 1968.	 In	Securitas 
Imperii. 10. Sborník k problematice vztahů čs. komunistického režimu k „vnitřnímu nepříteli“.	Praha	:	Úřad	doku-
mentace	a	vyšetrovaní	zločinů	komunismu,	2003,	s.	50.	

3	Pozri	BRANKO,	Pavel.	Keď	je	filmár	zved	a	bojovník.	Investigatívna	dokumentaristika	po	roku	1989.	
In Film.sk,	2012,	roč.	13,	č.	11.	Dostupné	na	http://old.filmsk.sk/show_article.php?id=7109.
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Okamžite	po	roku	1989	sa	v	kinematografii	objavuje	nový	a	dosiaľ	nevídaný	fe-
nomén	–	ochrana	osobnosti.	Na	základe	jej	porušenia	môžu	autor,	distribútor	či	vy-
sielateľ	čeliť	súdnemu	sporu.	A	to	v	prípade,	že	nezískajú	súhlas	na	zverejnenie	diela	
od	protagonistu,	štátnej	inštitúcie	v	úlohe	producenta	(najmä	verejnoprávnej	štátnej	
televízie)	alebo	dielo	odmietne	záujmová	skupina,	ktorá	môže	byť	vo	filme	zobrazená	
kriticky.	Rozhodnutie	o	použití	pomyselného	„figového	listu“	na	prekrytie	nevhod-
ných	pasáží,	tém	či	celých	filmov	sa	podľa	subjektívnych	predstáv	novodobých	cen-
zorov	naďalej	uplatňuje	aj	po	roku	1989.	
Nové	spôsoby	zásahov	sa	v	demokracii	prejavujú	na	rôznych	úrovniach	a	fungujú	

najmä	počas	posudzovania	fragmentov	alebo	už	dokončených	filmových	diel.	Veľkú	
úlohu	v	novodobých	kauzách	zohrávajú	slobodné	médiá,	ktoré	informujú	o	vznik-
nutých sporoch. 
V	súčasnosti,	keď	už	tvorcovi	nemožno	zakázať,	aby	nakrútil	film	na	ľubovoľnú	

tému,	sa	hrozba	súdom	stala	jediným	spôsobom,	ako	zabrániť	zverejneniu	„nevhod-
ného“	 obsahu	filmu.	Tlak	na	uskutočnenie	 zmien	v	dokončených	dielach	vyvíjajú	
rôzne	dotknuté	profesijné	združenia,	organizácie	a	záujmové	skupiny	(politici,	cir-
kev,	filmári,	producenti,	distribútori,	sudcovia	a	pod.),	inštitúcie	(najmä	vedenie	ve-
rejnoprávnej	 televízie)	 alebo	 súkromné	 osoby	 (najmä	protagonisti).	 Tvorcovia	 síce	
môžu	 slobodne	 spracovať	 témy,	 ktoré	 si	 sami	 vyberú,	 ale	 v	 prípade	 spoločensky	
a	politicky	angažovaných	dokumentárnych	diel	sa	opäť	stretávame	s	nátlakom,	ktorý	
pripomína	cenzúrne	praktiky	z	obdobia	totality.	Pri	filme	najčastejšie	ide	o	politickú	
cenzúru	(obmedzovanie	šírenia	myšlienok,	ktoré	by	mohli	diskreditovať	vládnu	po-
litiku),	náboženskú	 cenzúru	 (obmedzovanie	 šírenia	myšlienok,	ktoré	 sú	v	 rozpore	
s	doktrínou	v	štáte	dominantného	náboženstva)	a	autocenzúru	(šírené	informácie	fil-
truje	sám	autor,	najčastejšie	zo	strachu	z	kriminalizácie	a	finančného	postihu).	Politic-
kú	a	náboženskú	cenzúru	v	štáte	zastupujú	najmä	nominanti	politických	strán,	ktorí	
sú zastúpení vo vedení verejnoprávnej televízie.
Väzby	medzi	 novodobými	 formami	 cenzúry	 a	 filmovou	 tvorbou	u	 nás	 sa	 naj-

zreteľnejšie	prejavili	v	oblasti	dokumentárneho	filmu.	Dnes	sme	svedkami	opačnej	
situácie,	než	aká	panovala	v	päťdesiatych	rokoch	20.	storočia,	keď	sa	do	výroby	ne-
dostalo	nič,	čo	neprešlo	cenzúrnym	schvaľovaním	už	na	úrovni	námetu.	Po	roku	1989	
sa	o	šírení,	resp.	nešírení	dokončeného	filmového	diela	rozhoduje	najmä	v	čase	jeho	
zverejnenia.	Ak	sa	film	podarí	uviesť,	následné	reakcie	dotknutých	strán	môžu	docie-
liť	jeho	definitívny	zákaz.	Zásadným	argumentom	proti	uverejneniu	diela,	ktorý	sa	
v	demokracii	uplatňuje,	je	hrozba	súdnej	žaloby	na	autora	filmu,	vlastníka	filmových	
práv	v	úlohe	producenta,	vysielateľa	či	distribútora.	Často	pritom	ide	len	o	zámien-
ku,	ako	zastaviť	a	zakázať	verejné	šírenie	„nevhodného“	filmu,	čo	logicky	pripomína	
cenzúru.
Na	tomto	mieste	sa	budeme	zaoberať	reziduálnymi	cenzúrnymi	praktikami,	ob-

javujúcimi sa u nás po roku 20004,	keď	došlo	k	medializácii	kauzy,	ktorá	sa	týkala	
zákazu	premietania	filmu	Dušana	Hudeca	s	názvom	Miluj blížneho svojho (2004) zo 
strany	vtedajšieho	vedenia	Slovenskej	televízie.	Po	medializácii	kauzy	sa	film	oproti	
pôvodnému	plánu	napokon	s	oneskorením	odvysielal,	ale	len	ako	súčasť	vysvetľujú-

4	K	téme	cenzúry	v	období	rokov	1989	–	2004	pozri	PALÚCH,	Martin.	Slovak	“Inappropriate”	Films	
After	1989:	Censorship	or	Ban?	In	Slovenské divadlo,	2016,	roč.	64,	č.	3,	s.	297	–	309.
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cej diskusie.5	V	ďalšom,	bezprostredne	nasledujúcom	období	sa	začali	množiť	spory	
medzi	 tvorcami	 a	 vedením	 STV	 a	 objavili	 sa	 nové	 sporné	 prípady	 „nevhodných“	
filmov.	
Kontúry	sporov	okolo	uvádzania,	resp.	neuvádzania	problematických	(najmä	do-

kumentárnych)	diel	sa	vyostrili	po	roku	2004,	keď	filmári	začali	otvorene	bojovať	za	
verejnoprávny	charakter	STV.	Kritizovali	súdobý	stav	inštitúcie	a	obviňovali	vedenie	
televízie	 z	nekompetentnosti	 a	 nadradeného	 či	 arogantného	 správania	 sa	voči	 au-
torom	a	nezávislým	filmovým	producentom.	Hovorilo	sa	o	pokračovaní	pomerov,	
ktoré	vládli	v	STV	v	časoch	tzv.	mečiarizmu	(1994	–	1998),	keď	došlo	k	absolútnej	
politizácii	STV	a	ďalších	riadiacich	orgánov	v	štáte.	Nepriaznivé	podmienky	sa	však	
začali	otvorene	riešiť	až	po	roku	1998.	Ukázalo	sa	totiž,	že	aj	po	zmene	politickej	moci	
v	 roku	 1998	pretrvávajú	 rezíduá	predošlého	 riadenia,	 takže	 cesta	 k	 náprave	 bude	
dlhá	a	bolestná.	Režisér	Dušan	Hudec	v	roku	1996	dokončil	dokument	s	názvom	Di-
voké psy,	no	STV	ho	uviedla	až	v	roku	1999.	Vtedy	sa	na	krátke	obdobie	stal	novým	
šéfredaktorom	dokumentu	v	STV	filmový	režisér	a	producent	Mário	Homolka.6 Post 
zastával	od	decembra	1998,	no	po	deviatich	mesiacov	pre	nezhody	s	vtedajším	vede-
ním odstúpil.7	Podobnú	skúsenosť	s	verejnoprávnou	televíziou	ako	Hudec	a	Homol-
ka	mali	aj	ďalší	tvorcovia.	Dokumentarista	Robert	Kirchhoff	v	televíznej	časti	seriálu	
Celuloid country s názvom Generácia 90 (2013)8	spomína	na	problémy	jeho	filmu	Straty 
a návraty	(1998),	ktorý	vznikol	v	cykle	STV	Ako sa mi žije?,	keď	navštevoval	3.	ročník	
na	Filmovej	a	televíznej	fakulte	VŠMU.	Epizódu	z	cyklu	realizovali	spoločne	s	kame-
ramanom	Jánom	Melišom.	Išlo	o	kritický	snímok,	ktorý	reagoval	na	odliv	mladých	
vedeckých	pracovníkov	zo	Slovenska	do	zahraničia	za	lepšími	pracovnými	podmien-
kami.	Podľa	jeho	slov	sa	dokument	dodnes	nevysielal.	

5	Pozri	napr.	FRANEK,	Jaro.	Miluj	blížneho	svojho.	In	www.holokaust.cz, 7. 8. 2011. Dostupné na http://
www.holocaust.cz/zdroje/clanky-z-ros-chodese/ros-chodes2004/cervenec-8/miluj-blizneho-svojho/	[cit.	14.	9.	
2016].	„Riaditeľ	STV	podľahol	mediálnej	kritike	v	priebehu	týždňa.	Zmenil	svoje	pôvodné	rozhodnutie	a	film	
zaradil	do	vysielania	s	týždňovým	sklzom	24.	5.	2004.	Vysielanie	doplnil	televíznou	diskusiou,	v	ktorej	si	
konfrontovali	názory	na	film	a	jeho	zákaz	právnici	(J.	Hrubala,	P.	Kresák	a	J.	Čarnogurský),	historik	a	po-
radca	pri	výrobe	filmu	I.	Kamenec,	sociológ	M.	Bútora,	režisér	D.	Trančík,	moderátori	Š.	Hríb	a	J.	Kušnierik	
a	ústredný	riaditeľ	STV.	Diskusia	o	filme	trvala	dlho	po	polnoci	a	niektoré	tam	prezentované	stanoviská	by	
si	zaslúžili	ostrú	kritiku.	Napr.	J.	Čarnogurský	kritizoval	dokument	ako	protikatolícky.	Zdôvodňoval	to	via-
cerými	prestrihmi,	keď	kamera	prerušila	výpoveď	o	tragédii	a	ukázala	zábery	katolíckych	kostolov,	krížov	
a	pod.	Tvrdil,	že	spájať	ideových	tvorcov	pogromu	s	katolíckou	cirkvou	je	rovnakou	manipuláciou,	ako	keby	
niekto	vo	filme	o	zverstvách	komunizmu	ukazoval	obrázky	synagóg.	Historik	I.	Kamenec	mu	oponoval	po-
ukazom	na	vysokú	angažovanosť	a	početné	zastúpenie	katolíckych	kňazov	v	štátnom	aparáte	SR	1939	–	45.	
S	výnimkou	Čarnogurského	odmietli	všetci	diskutujúci	možnosť,	že	film	by	mohol	byť	považovaný	za	xe-
nofóbny	a	antisemitský.	Režisér	Trančík	zdôrazňoval,	že	premietanie	filmu	je	vynútené	a	nie	je	produktom	
dobrovoľného	rozhodnutia	STV.	Riaditeľ	Rybníček	sa	vytrvalo	vracal	k	názoru,	že	premietaním	filmu	by	
STV	mohla	porušiť	zákon	zakazujúci	xenofóbne	a	antisemitské	prejavy	vo	vysielaní.	Vysielanie	zaznamenalo	
obrovský	a	bezprecedentný	záujem	divákov.	Množstvo	diváckych	 reakcií	 si	 vynútilo	 reprízu	dva	dni	po	
premiére.	Zdá	sa,	že	dokument	má	šancu	osloviť	slovenskú	spoločnosť	a	postaviť	pred	ňu	potláčané	otázky	
ohľadne	toho,	čo	sa	na	Slovensku	v	rokoch	1939	–	45	stalo.“

6	Aj	Homolka	čelil	v	období	vlády	Vladimíra	Mečiara	pri	spolupráci	s	verejnoprávnou	televíziou	problé-
mom.	V	rozhovore,	ktorý	9.	2.	2008	uverejnil	časopis	.týždeň,	uvádza:	„V	lete	1995	som	nakrútil	s	Ivetou	Ištó-
kovou	film	Akčné	päťky.	Redaktorku	Ištókovú	potom	z	STV	vyhodili	a	mne	tam	zakázali	robiť.“	Dostupné	
na http://www.tyzden.sk/casopis/1964/mame-byt-ticho/.	[cit.	14.	9.	2016].

7	Pozri	KÚDELOVÁ,	Kristína.	Dramaturgia	STV,	to	je	ktorá	pani?	In Sme,	25.1.2007.	Dostupné	na:	http://
www.sme.sk/c/3112505/dramaturgia-stv-to-je-ktora-pani.html.

8 Generácia 90.	Réžia	Ivan	Ostrochovský,	2013.	Dostupné	na	http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/1009/15575.
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Producent	a	režisér	 Ivan	Ostrochovský	v	rozhovore,	ktorý	pre	časopis	Kinečko	
pripravil	filmový	historik	Pavel	Branko,	hovorí	aj	o	ďalších	problematických	dielach:	
Hlase 98 (1999)	od	Mareka	Kuboša,	Ochrane úradu (1999) od Marka Škopa, aj o svo-
jom	filme	Menšie zlo (2005).	„Každý	z	týchto	filmov	bol	kritický	k	politickému	estab-
lišmentu,	ktorému	to	nevoňalo.	Ja	nie	som	dokumentarista,	ktorý	si	hľadá	látky.	Pra-
cujem	na	témach,	do	ktorých	sa	nik	nepúšťa,	hoci	je	jasné,	že	by	sa	malo.	Menšie	zlo,	
venované	vtedajším	prezidentským	voľbám,	z	ktorých	nakoniec	vyšiel	víťazne	Gaš-
parovič,	bol	teda	od	začiatku	riskantný	zámer.	Na	jeho	začiatku	stálo	presvedčenie,	
že	taký	film	potrebujeme,	ale	nik	ho	nenakrúca.	Vznikal	v	koprodukcii	s	STV,	ktorej	
sa	 vtedy	pripisovalo,	 že	KDH	 tam	má	 rozhodujúce	 slovo,	 a	 s	 filmom	mali	 trocha	
problém,	ale	aj	tak	si	nemyslím,	že	Menšie	zlo	bolo	problematické	na	rovnakej	úrovni	
ako	Hlas	98	alebo	Kirchhoffove	Straty	a	návraty.	Po	voľbách,	keď	téma	už	nepálila,	to	
nakoniec	odvysielali.“9	Napriek	tomu,	že	sa	vládne	garnitúry	po	roku	1998	vymenili,	
stav	rozhodovania	o	témach,	látkach	a	tvorcoch	ostával	v	STV	rovnaký.	
Totožné	pocity	ako	v	 roku	1996	prežíval	Dušan	Hudec	pri	filme	Miluj blížneho 

svojho	v	roku	2004.	V	rozhovore,	ktorý	poskytol	týždenníku	Slovo10, otvorene kritizo-
val	bývalé	vedenie	televízie	pre	jeho	nekompetentnosť	a	nadradenosť	voči	filmovým	
pracovníkom.	Podľa	 jeho	slov,	v	zmluvách	existovala	klauzula,	ktorá	umožňovala	
odstúpiť	STV	od	zmluvy	s	tvorcom	v	prípade	akejkoľvek	výhrady	voči	dielu,	a	zá-
roveň	 dávala	možnosť	 požiadať	 ďalšieho	 tvorcu,	 aby	 film	 dokončil.	Autoritatívne	
správanie	vedenia	po	nástupe	riaditeľa	Richarda	Rybníčka	znamenalo,	že	sa	medzi	
zamestnancami	šíril	strach.	Prepúšťalo	sa	za	porušenie	pracovnej	disciplíny,	vedome	
sa	hľadali	 zámienky	na	 odstránenie	 nepohodlných	osôb.	Vedenie	 sa	 sústredilo	 na	
zavádzanie	komerčného	obsahu	do	programu,	takže	STV	sa	stala	viac	vysielateľom	
než	výrobcom.11 

9	Ivan	Ostrochovský	–	pohľad	späť	a	dopredu.	Rozhovor,	ktorý	nahral	v	júli	2015	Pavel	Branko.	Dostup-
né na http://www.kinecko.com/ivan-ostrochovsky-pohlad-spat-aj-dopredu/	[cit.	16.	9.	2016].

10	MACZOVSKY,	Peter	–	HUDEC,	Dušan.	Film	pre	tých,	ktorí	sa	neboja	tabuizovaných	tém	[rozhovor].	
In Slovo,	3.	8.	2004.	Dostupné	na	http://www.noveslovo.sk/node/23068.

11	Pozri	VOJTÉNYIOVÁ,	Denisa.	Martin	Šmatlák:	Každý	začiatok	sa	stane	minulosťou	a	každá	tvár	raz	
zostarne. In Hospodárske noviny,	11.	6.	2004.	„Prvky	a	postupy	tejto	kampane	sa	ničím	nelíšili	od	reklamnej	
a	marketingovej	kampane	zameranej	na	program	komerčnej	televízie	či	dokonca	na	akýkoľvek	komerčný	
produkt	alebo	službu.	Čím	riskantnejší	a	skutočnými	hodnotami	nenaplnený	produkt	sa	predáva,	tým	ma-
sívnejšia	musí	byť	jeho	reklamná	podpora.	Vedenie	STV	dodnes,	žiaľ,	nepripúšťa	verejnú	diskusiu	o	STV,	
ale	sústreďuje	sa	na	komerčnú	propagáciu	Jednotky.	Česká	televízia	sa	vo	vysielaní	nikdy	nepremenila	iba	
na	čísla	bez	identity	(Jednotka	a	Dvojka),	nikdy	nepotrebovala	masívne	propagovať	svoj	„nový	začiatok“,	
ani	svoje	tváre	a	ani	jeden	z	jej	riaditeľov	nepovažoval	za	nevyhnutné	každý	týždeň	odpovedať	z	obrazov-
ky.	Každý	začiatok	sa	totiž	už	vo	chvíli	svojej	realizácie	stáva	minulosťou	a	každá	tvár	raz	zostarne.“	A	na	
inom	mieste:	„Z	vlastnej	skúsenosti	aj	z	úrovne	súčasného	programu	STV	však	viem,	že	v	tejto	organizácii	
stále	nie	je	transparentný	systém	riadenia	tvorby	a	výroby	programu.	STV	sa	v	,krízovom	režime	̒	zákoni-
te	stala	oveľa	väčšmi	vysielateľom	než	výrobcom	alebo	iniciátorom	nových	programov.	Veľkú	časť	verej-
ných	zdrojov	vyváža	do	zahraničia	(nákupy	licencií	formátov	a	akvizičných	titulov	aj	s	českým	znením),	
v	programovaní	narába	s	nástrojmi,	ktoré	sú	typické	pre	komerčné	stanice	(orientácia	na	väčšinového	divá-
ka,	kontraprograming,	mohutné	vlastné	upútavky	a	reklama,	bezprecedentné	prerušenie	programu	Svadba	
snov	reklamným	blokom).	Súčasné	vedenie	sa	správa	ako	manažment	súkromnej	spoločnosti,	no	pritom	
nenesie	nijaké	vlastné	podnikateľské	riziko.	Za	vrchol	nepochopenia	princípu	fungovania	verejnoprávnej	
inštitúcie	považujem	založenie	šiestich	spoločností	s	ručením	obmedzeným,	ktoré	zriadil	manažment	STV	
tesne	pred	nadobudnutím	účinnosti	nového	zákona	–	a	to	aj	napriek	opakovanej	výzve	Rady	STV,	aby	tak	
nerobil.	A	tiež	bez	toho,	aby	vopred	definoval,	aké	budú	vzťahy	medzi	STV	a	týmito	spoločnosťami	a	aké	
činnosti	a	zdroje	budú	na	ne	prevedené.“	Dostupné	na	http://hnporadna.hnonline.sk/civilizacia/47322-mar-
tin-smatlak-kazdy-zaciatok-sa-stane-minulostou-a-kazda-tvar-raz-zostarne [cit. 16. 9. 2016].
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Medzi	ďalšie	dlhodobo	problematické	 témy,	ktoré	STV	systematicky	odmietala	
zaradiť	do	programu,	patrili	práva	a	postavenie	sexuálnych	menšín	na	Slovensku.	
V	tomto	období	mal	premiéru	kontroverzný	dokument	Anjeli plačú (2005) od sloven-
skej	dokumentaristky	Zuzany	Piussi,	ktorý	vyvolal	množstvo	protichodných	reakcií	
verejnosti,	zástupcov	cirkevných	inštitúcií	i	členov	LGTB	komunity.	Film	sa	nedostal	
nielen	na	obrazovku	STV,	ale	ani	do	oficiálnej	kinodistribúcie.	Jeho	šírenie	s	onesko-
rením	 suplovala	 až	 distribúcia	 na	DVD	nosičoch.	Napriek	 tomu,	 že	 kontroverzná	
téma	pútala	pozornosť	tlačených	i	elektronických	médií,	nezávislá	režisérka	nenašla	
podporu	u	žiadneho	vysielateľa	ani	distribútora.	Povesť	„enfant	terrible“	slovenskej	
investigatívnej	dokumentaristiky	predurčil	už	študentský	film	Zuzany	Piussi	z	roku	
2003.	„V	prípade	jej	študentského	filmu	Výmet	o	nepodarenom	zásahu	kukláčov	sa	
bol	v	škole	sťažovať	ich	veliteľ	a	podľa	jej	slov	škola	tento	film	doteraz	odmieta	zve-
rejňovať.“12	Po	filme	Stanislav Babinský – život je nekompromisný bumerang	(réžia	Ľubo	
Štecko,	1990)	a	sčasti	aj	po	filme	Hlas 9813	išlo	už	o	tretí	prípad	v	novodobej	histórii	
Slovenska,	keď	vznikol	spor	medzi	autorom	filmu,	príp.	majiteľom	vysielacích	práv,	
a	protagonistom,	ktorý	intervenoval	v	snahe	zabrániť	verejnému	šíreniu	dokončené-
ho	filmového	diela.	Ďalšie	kauzy	spojené	s	dokumentmi	Zuzany	Piussi	sa	odohrávali	
v	médiách	alebo	priamo	na	súde.	Protichodné	reakcie	v	tlači	a	na	internete,	pochádza-
júce	najmä	z	radov	dotknutej	filmárskej	obce,	vyvolal	aj	jej	film	Koliba	(2009).	Za	film	
Nemoc tretej moci	(2011)	čelila	trestnému	stíhaniu	podnietenému	dotknutou	protago-
nistkou,	film	Muži revolúcie	(2012)	nebol	podporený	z	prostriedkov	Audiovizuálneho	
fondu.	Podobný	osud	čakal	aj	ďalší	titul	režisérky	s	názvom	Od Fica do Fica (2012), 
ktorý	bol	napokon	 šírený	prostredníctvom	platenej	VOD	platformy	na	 internete.14 
Vopred	medializovaná	neochota	distribuovať	film	v	kinách	 i	 jeho	politicky	signifi-
kantný	názov	napokon	zaúčinkovali	na	verejnosť	ako	dostatočný	marketingový	ťah	
a	film	si	na	internete	pozrelo	veľké	množstvo	platiacich	divákov.15 

12	HOCHEL,	Jaroslav.	Budeme	mať	opäť	trezorové	filmy?	In	Film.sk,	2016,	roč.	17,	č.	8,	s.	23.
13	V	tomto	spore	zohrali	rozhodujúcu	úlohu	vtedajší	členovia	Katedry	dokumentárnej	 tvorby	VŠMU	

a	vlastník	práv	na	predvolebné	spoty	HZDS.	Viac	pozri	PALÚCH,	Martin.	Autorský dokumentárny film na 
Slovensku po roku 1989.	Bratislava	:	Drevo	a	Srd,	Vlna,	Ústav	divadelnej	a	filmovej	vedy	SAV,	2015,	s.	142	–	
147;	tiež	GAVALIER,	Peter.	Cesta	dokumentaristu	–	odvážne	angažovaný	hlas	Mareka	Kuboša.	In	PTÁČEK,	
Ľuboš	–	VESELÁ,	Romana	(eds.).	Současný český a slovenský film – pluralita estetických, kultúrnych a ideových 
konceptů.	Olomouc	:	Univerzita	Palackého,	2010;	tiež	OSTROCHOVSKÝ,	Ivan.	Hlas 98	 [dizertačná	práca].	
Bratislava	:	Filmová	a	televízna	fakulta	VŠMU,	2009.	

14 Pozri Dávid	Čorba	z	Leon	Productions:	Od	Fica	do	Fica	kiná	odmietli,	hoci	mali	garantovaný	zisk.	In	
medialne.etrend.sk, 4. 1. 2013. „Tento	rok	sme	boli	priekopníkom	vo	filmovej	distribúcii,	keďže	celovečerný	
film	Od	Fica	do	Fica	sme	distribuovali	cez	internet	a	to	cez	systém	Piano	a	návštevnosť	platiacich	divákov	
bola	už	v	prvých	dňoch	vyššia	ako	návštevnosť	našich	predchádzajúcich	filmov, ktoré išli v menších kinách. 
Bohužiaľ,	 nevyšla	 nám	plánovaná	 kinodistribúcia	 tohto	 filmu	 v	multiplexoch,	 keďže	multiplexy	 nás	 na	
poslednú	chvíľu	odmietli.	Odmietli	nás	aj	napriek	tomu,	že	mali	od	nás	garantovaný	zisk,	aj	keby	do	kina	
nikto	neprišiel...“	Dostupné	na	http://medialne.etrend.sk/televizia/david-corba-z-leon-productions-od-fica-
-do-fica-kina-odmietli-hoci-mali-garantovany-zisk.html	[cit.	16.	9.	2016].

15	Odborná	kritika	Zuzane	Piussi	často	vyčíta,	že	používa	pomerne	živelný	spôsob	zachytávania	uda-
lostí,	čo	sa	prejavuje	v	nevyváženej	estetickej	 forme	výsledného	diela.	Zároveň	dochádza	počas	zostrihu	
k	subjektívnemu	výkladu	témy	na	základe	osobného	presvedčenia	autorky.	Tým,	že	niektoré	fakty	upred-
nostňuje	a	iné	vynecháva,	často	vzniká	nevyvážená	a	politicky	angažovaná	reportáž.	Na	jej	obranu	treba	
povedať,	že	vďaka	Piussi	sú	kriticky	zaznamenané	naliehavé	témy	a	svedectvá,	ktoré	sa	týkajú	novodobých	
dejín	a	národnej	identity,	postavenia	menšín,	súdnictva,	voľby	prezidenta	a	pod.	Objektívne	investigatívne	
relácie	by	mala	robiť	televízia.	Autorský	dokumentárny	film	už	z	princípu	predpokladá	zaujatý,	subjektívny	
čiže	originálny	pohľad	na	realitu,	v	ktorej	žijeme.
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Súboj	 o	 verejnoprávny	 charakter	 STV	 popritom	 pokračoval.	 Výhrady	 tlmočili	
aj	viaceré	občianske	združenia,	ktoré	apelovali	na	programové	i	koordinačné	zme-
ny.	Podľa	Iniciatívy	Inakosť,	Slovenská	televízia	systematicky	odmietala	do	svojich	
programových	štruktúr	zaradiť	akýkoľvek	formát	týkajúci	sa	LGTB	komunity.	Preto	
sa	občianske	združenie	v	roku	2007	obrátilo	na	Radu	pre	vysielanie	a	retransmisiu	
so	žiadosťou	o	vydanie	stanoviska	k	tejto	veci.	Urobilo	tak	aj	na	základe	verejného	
vyhlásenia	redakcie	magazínu	Q,	vysielaného	Českou	televíziou.	V	otvorenom	liste	
sa	popri	inom	uvádza:	„Redakce	televizního	magazínu	Q,	který	vysílá	Česká	Televi-
ze	každý	čtvrtek	ve	22,50	hod	na	programu	ČT	1,	se	rozhodla	natočit	jeden	celý	díl	
magazínu	na	Slovensku	s	vědomím,	že	cílovou	skupinou	tohoto	dílu	budou	i	sloven-
ští	diváci,	jejichž	ohlasy	nás	inspirovaly.	Dostali	jsme	řadu	emailových	zpráv,	které	
mimo	pozitivní	ohlasy	na	náš	magazín	obsahovali	postesknutí	na	tím,	že	Slovenská	
televize	žádné	podobné	vysílání	pro	G/L	menšinu	nemá.	Magazín	přitom	může	při-
nést	pozitivní	efekt	v	oblasti	osvěty	a	může	veřejnost	informovat	o	životě	a	problé-
mech	nezanedbatelné	menšiny.	V	slovenském	dílu	magazínu	Q	zazní	také	výpovědi	
lidí,	kteří	se	setkávají	s	diskriminací	na	základě	své	sexuální	orientace.	Považujeme	to	
za	nepřijatelné	v	demokratické	zemi,	která	je	součástí	Evropské	unie.	Jsme	přesvěd-
čeni,	že	Slovenská	veřejnoprávní	televize	by	měla	dát	prostor	k	vzniku	obdobného	
formátu,	který	by	pomáhal	veřejnosti	zbavit	se	předsudků	o	G/L	orientovaných	li-
dech	a	poskytovat	 tak	veřejnoprávní	 servis.“16	Toto	vyjadrenie	odzrkadľuje	aj	úsi-
lie	iných	profesijných	alebo	občianskych	združení,	ktoré	sa	pri	svojej	nespokojnosti	
s	riadením	STV	čoraz	častejšie	odvolávali	na	pomery	a	spoluprácu	s	ČT.	
Otvorený	nesúhlas	a	útoky	proti	smerovaniu	a	spôsobom	riadenia	STV	sa	začínali	

stupňovať.	Vyhrotili	sa	o	necelý	rok	od	vyššie	medializovanej	aktivity	Iniciatívy	Ina-
kosť,	pred	voľbou	nového	riaditeľa	STV.	Tentoraz	išlo	o	nekompromisné	a	otvorené	
vyjadrenie	nespokojnosti	s	pomermi	v	STV	zo	strany	tvorcov	a	producentov	doku-
mentárnych	filmov.	Do	rady	STV,	Výboru	NR	SR	pre	kultúru	a	médiá	a	na	Minister-
stvo	kultúry	SR	smerovala	ďalšia	otvorená	výzva.	Podpísaní	dokumentaristi	v	nej	
požadovali,	aby	vedenie	STV	zmenilo	od	základov	prístup	k	pôvodnej	tvorbe.	Me-
dzinárodne	oceňované	snímky	ako	My zdes	(réžia	Jaro	Vojtek,	2005), Iné svety	(réžia	
Marko Škop, 2006) a Ako sa varia dejiny	(réžia	Peter	Kerekes,	2008)	neboli	dovtedy	Slo-
venskou	televíziou	uvedené,	televízia	sa	nespolupodieľala	na	ich	výrobe	a	ignorovala	
či	prehliadala	akékoľvek	výzvy	na	spoluprácu.	V	liste	sa	popri	inom	uvádza:	„Sme	
svedkami	toho,	že	STV	v	kontexte	verejnoprávneho	média	nevenuje	dostatočnú	po-
zornosť	súčasnej	slovenskej	dokumentárnej	tvorbe.	Dokumentárny	film	pre	nás	nie	je	
len	lacno	nakúpeným	vzdelávacím	programom	alebo	investigatívnou	publicistickou	
reláciou.	Dokumentárny	film	je	vďaka	svojej	forme	jedným	z	najdôležitejších	a	naj-
zrozumiteľnejších	 prostriedkov,	 ktorý	 divákovi	 pomáha	 pri	 vytváraní	 hodnotovej	
orientácie,	pochopení	a	vnútornej	reflexii	spoločenských	súvislostí,	javov	a	fenomé-
nov,	ktorými	Slovensko,	Európa	a	svet	žili	alebo	žijú.	Pre	zdravú	spoločnosť	je	dôle-
žité,	aby	televízie	produkovali	filmy	s	výrazným	potenciálom	priniesť	takúto	kom-
plexnú	reflexiu.	Vo	zvýšenej	miere	to	platí	pre	televíziu	verejnoprávnu.“17 Pod výzvu 

16	Iniciatíva	Inakosť	požiadala	Radu	pre	vysielanie	a	retransmisiu	o	vyjadrenie	[tlačová	správa].	In	Pra-
meň, 29. 3. 2007. Dostupné na http://www.pramen.info/c/1019/iniciativa-inakost-poziadala-radu-pre-vysie-
lanie-a-retransmisiu-o-vyjadrenie.html	[cit.	17.	9.	2016].

17	OSTROCHOVSKÝ,	Ivan.	Hlas 98	[dizertačná	práca].	Bratislava	:	VŠMU,	2009.
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sa	podpísali	viacerí	medzinárodne	oceňovaní	režiséri,	nielen	z	Generácie	90:	Milan	
Balog,	Mário	Homolka,	Dušan	Hudec,	Peter	Kerekes,	Robert	Kirchhoff,	Richard	Kriv-
da,	Marek	Kuboš,	Juraj	Lehotský,	Marek	Leščák,	Ján	Meliš,	Ivan	Ostrochovský,	Pa-
vol	Pekarčík,	 Jana	Pirohová,	Zuzana	Piussi,	Marko	Škop,	Marek	Šulík,	 Jaro	Vojtek	
a	ďalší.	List	poukazuje	tiež	na	verejnoprávny	charakter	ČT,	stavajúc	ho	do	protikladu	
k	STV	a	jej	prístupu	k	pôvodnej	tvorbe:	„Keď	sledujeme	programovú	skladbu	nám	
najbližšej	Českej	televízie,	uvedomujeme	si	priepastný	rozdiel	v	prípade	ČT	a	STV.	
V	Čechách	dramaturgia	televízie	v	divákovi	nepretržite	pestuje	záujem	o	spoločen-
ské	dianie,	producentsky	alebo	koprodukčne	vstupuje	do	mnohých	projektov,	ktoré	
nazerajú	na	problémy	kriticky	a	tvorivo.	Česká	televízia	dokonca	podporuje	i	projek-
ty	slovenských	tvorcov,	a	to	napriek	obmedzeným	finančným	možnostiam.	Výrazné	
zaostávanie	STV	za	štandardom	okolitých	krajín	býva	zdôvodňované	nedostatkom	
finančných	prostriedkov	na	podporu	tvorby	dokumentárnych	filmov,	čo	nezodpove-
dá	skutočnosti.“18 
Reakcia	vedenia	STV	bola	zavádzajúca	a	ofenzívna.	Uvádza	sa	v	nej,	že	v	pred-

metnom	roku	vyrobí	95	dokumentárnych	filmov,	čo	je	najviac	v	histórii	STV	za	rok.	
Zároveň	nechápe,	prečo	 sú	medzi	 signatármi	výzvy	podpísaní	 aj	 ľudia,	 s	ktorými	
už	na	tvorbe	programu	v	minulosti	spolupracovala	alebo	momentálne	spolupracuje.	
Vedenie	tiež	uviedlo,	že	STV	mala	záujem	odvysielať	dokumentárny	film	Jara	Vojte-
ka My zdes	(2005),	ale	pre	prehnané	finančné	nároky	zo	strany	producenta	k	dohode	
nedošlo.	Boli	priznané	aj	isté	pochybenia,	tie	sa	však	pripísali	bývalému	vedeniu	te-
levízie,	keď	bol	riaditeľom	STV	Richard	Rybníček.19	V	reakcii	protistrany	začali	tvor-
covia	následne	názory	vedenia	STV	vyvracať.	6.	februára	2008	došlo	k	verejnej	dis-
kusii	medzi	zástupcami	STV	a	tvorcami	dokumentárnych	filmov,	ktorá	sa	skončila	
invektívami	a	vzájomným	obviňovaním.20	Producent	filmu	My zdes	Mário	Homolka	
spochybnil	číslo	pripravovaných	titulov:	„Hoci	STV	vyrobí	tento	rok	95	dokumentov,	
štyri	z	piatich	budú	portréty	v	rámci	troch	cyklov,	ktoré	si	navzájom	konkurujú.“21 

18	Tamže.
19	Dokumentaristi	vyzývajú,	aby	STV	zmenila	postoj	k	nim	aj	verejnosti	[správa	SITA].	In	Hospodárske 

noviny,	4.	2.	2008.	Dostupné	na	http://dennik.hnonline.sk/slovensko/276299-dokumentaristi-vyzyvaju-aby-
-stv-zmenila-postoj-k-nim-aj-verejnosti.

20	Pozri	ULIČIANSKA,	Zuzana.	Tvorcovia	verzus	vedenie	STV.	In	Sme, 7. 2. 2008. Dostupné na http://
www.sme.sk/c/3716573/tvorcovia-verzus-vedenie-stv.html.

21	Dokumentaristi	vyzývajú,	aby	STV	zmenila	postoj	k	nim	aj	verejnosti.	In	Hospodárske noviny, 4. 2. 2008. 
Do	tejto	diskusie	sa	zapojili	aj	ďalší	 tvorcovia.	Pre	poznanie	kontextu	citujem	väčšiu	časť	 textu	agentúry	
SITA.	„,Dokumentárny	film	nie	je	publicistika‘,	povedal	režisér	a	producent	Marek	Šulík.	,Je	to	istým	spôso-
bom	veda	o	spoločnosti,	mal	by	pomôcť	kriticky	nazerať	na	minulosť	aj	súčasnosť,	aby	sa	spoločnosť	menila	
na lepšiu.‘	Slováci	síce	pozerajú	dokumenty	v	Českej	televízii,	nevidia	ale	ľudí,	s	ktorými	sa	môžu	stotožniť.	
Neriešia	ich	problémy	v	ich	krajine.	Na	druhej	strane	je	česká	verejnoprávna	televízia	už	takmer	automatic-
kým	spoluproducentom	slovenských	dokumentov.	Ako	potvrdil	režisér	a	producent	Peter	Kerekes,	ČT	ho	
zaradila	do	plánu	na	ďalší	rok,	hoci	ešte	nepovedal,	čo	bude	točiť.	Slovenské	dokumentárne	filmy	získavajú	
prestížne	ceny,	vysielajú	ich	v	hlavných	časoch	napríklad	česká	či	rakúska	televízia,	u	nás	ich	diváci	neuvi-
dia.	Tvorcovia	majú	mnohé	skúsenosti,	v	ktorých	sa	opakuje	nezáujem	a	nekompetentnosť.	Kerekes	pri	pro-
jekte	v	koprodukcii	s	Rakúskom,	Nemeckom,	Českom	a	Fínskom	Ako	sa	varili	dejiny	rokoval	o	slovenskej	
koprodukcii	štyri	roky	–	doteraz	so	štyrmi	ľuďmi,	odpoveď	nedostal.	Kameraman	Richard	Krivda	spomenul	
dokument,	natočený	pred	10	rokmi	s peniazmi Sorosovej	nadácie.	V	STV	bol	Krivda	dvakrát,	dvakrát	stratili	
kazetu,	ani	raz	neodpovedali.	Film	o	dramatikovi,	prozaikovi,	scenáristovi	Ladislavovi	Laholovi,	točený	pre	
izraelskú	TV,	stratili	tiež	dvakrát	za	rôznych	riaditeľov.	Pri	prvej	ponuke	sa	spýtali,	kto	bol	Lahola.	,Televízia	
má	právo	povedať	áno	aj	nie.	Problém	je,	že	im	sa	to	vždy	páči,	ale	neodpovedajú.	Je	taký	problém	jeden	
telefonát‘,	pýtal	sa	v	mene	tvorcov	Krivda.	Od	vlaňajšieho	septembra	sa	STV	neozýva	pri	filme	o	Mariá	novi	
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V	rozhovore	Máme byť ticho?22	podrobne	vyvracia	tvrdenia,	že	s	ním	STV	rokovala	
o	kúpe	filmu	My zdes	a	že	mal	prehnané	finančné	nároky.

Po odznení tejto malej vojny medzi tvorcami a Slovenskou televíziou sa situácia 
sčasti	skonsolidovala.	Prispel	k	tomu	aj	vznik	Audiovizuálneho	fondu	(AVF),	ktorý	
začal	fungovať	1.	 januára	2009.	Kinematografia	získala	kontinuálnu	a	systematickú	
podporu.	Ivan	Ostrochovský	v	tejto	súvislosti	uvádza:	„Keď	sme	my	vychádzali	zo	
školy,	fungoval	fond	Pro	Slovakia,	ktorý	však	bol	nepružný	a	vzhľadom	na	politickú	
atmosféru	aj	to	málo	peňazí	putovalo	skôr	do	spriaznených	firiem.	Musel	sa	nájsť	po-
litik,	ktorý	sa	odhodlá	povedať	–	áno,	tu	máte,	nakrúcajte,	a	my	sa	vám	do	toho	nebu-
deme	starať.	K	tomu	však	došlo	až	20	rokov	po	Novembri,	za	ministrovania	Mareka	
Maďariča.	Tak	konečne	vznikol	AVF	aj	so	všetkými	kotrmelcami,	ktoré	sprevádzali	
jeho	začiatky.	Lebo	Slovensko	je	také	malomesto	a	v	kinematografii	ako	tá	naša,	kde	
si	všetci	vidíme	do	hrncov,	je	obzvlášť	ťažko	kritizovať,	lebo	sa	navzájom	potrebuje-
me,	a	to	vývoj	samozrejme	brzdí.“23 
Po	čase	sa	však	začala	stupňovať	nespokojnosť	s	fungovaním	AVF,	podnietená	ne-

transparentným	prideľovaním	dotácií	na	projekty.	Kritike	čelili	najmä	členovia	z	rady	
AVF,	ktorých	filmári	obviňovali,	že	schvaľujú	finančné	dotácie	na	vlastné	projekty	
na úkor ostatných.24	Časť	filmovej	obce	reagovala	založením	Asociácie	nezávislých	
producentov	(ANP)	v	roku	2010,	ktorá	mala	byť	akousi	profesijnou	protiváhou	voči	
zabehnutým	produkčným	spoločnostiam.	Ivan	Ostrochovský	o	okolnostiach	vzniku	
ANP	povedal:	„Asociácia	nezávislých	producentov	vtedy	protestovala	proti	tomu,	že	
ľudia	vo	vedení	fondu	si	ako	producenti	pre	seba	žiadajú	dotáciu	a	ako	funkcionári	
fondu	si	ju	aj	pridelia.	Napokon	sme	vtedy	dosiahli	presnejšie	vymedzenie	spôsobu	
rozhodovania,	a	teda	aj	vyššiu	mieru	transparentnosti.	Bolo	vtedy	okolo	toho	priveľa	
emócií,	ale	ja	som	nebol	zďaleka	ten	najdrsnejší	ani	najkritickejší.	Myslím,	že	filmári	
by	si	najskôr	mali	sadnúť	za	jeden	stôl	a	skúsiť	sa	dohodnúť.	Koliba	je	stále	dobrým	
príkladom,	ako	veci	dopadnú,	keď	sa	filmári	rozhádajú.	Názorov	o	tom,	ako	by	kine-
matografia	mala	fungovať,	je	veľa	a	treba	sa	snažiť	dohodnúť	aj	za	cenu	akceptova-
teľných	kompromisov.	Predstava,	že	kinematografia	bude	fungovať	iba	podľa	mojich	

Vargovi,	kde	mala	dať	pol	milióna	na	prepis	materiálu.	Pri	filme	o	svetovom	fotografovi	Jurajovi	Dojčovi	
je	STV	ochotná	prepísať	prinesený	archívny	materiál.	,Napíšu	sa	ako	koproducenti.	Neviem,	či	sa	toto	dá	
nazvať	koprodukciou‘,	 dodal	Krivda.	Minimálne	vklady	STV	do	projektov,	na	ktoré	pristúpi,	 porovnali	
tvorcovia	napríklad	s	nákladmi	na	výrobu	zábavného	cyklu	Takí	sme	boli.	Tie	majú	byť	od	1,5	po	1,7	milióna	
na	jeden	diel.	STV	nemala	podľa	tvorcov	záujem	ani	o	film	My	zdes,	ktorý	vyhral	festival	Jeden	svet	v	Prahe.	
Homolka	odmietol	tvrdenie	STV,	že	mali	neprimerané	finančné	požiadavky.	,Nikdy	sme	o	tom	nehovorili‘, 
tvrdí.	Prekvapilo	ho,	keď	po	získaní	ceny	STV	v	spravodajstve	povedala,	že	film	do	konca	roka	uvedie.	On	
ako	producent	o	ničom	nevedel,	STV	záujem	neprejavila.	,Filmov,	ktoré	vznikli	mimo	Slovenskej	televízie	
a	dostali	desiatky	prestížnych	cien	na	medzinárodných	festivaloch,	je	viacero,	napríklad	film	Marka	Škopa	
Iné	svety,	absolventský	film	študentky	Daniely	Rusnokovej	O	Soni	a	jej	rodine‘,	povedal	Homolka.	Podľa	
neho	neobstojí	argument	STV,	že	mnohí	z	protestujúcich	tvorcov	pracujú	pre	STV.	Odpoveď	STV	prirovnal	
aj	k	známemu	vystúpeniu	generálneho	tajomníka	KSČ	Miloša	Jakeša,	keď	sa	na	zjazde	posťažoval,	že	,tá	
Hanka	Zagorová,	veď	my	jej	dovolíme	spievať,	a	ona	nás	kritizuje‘“. Dostupné na http://dennik.hnonline.
sk/slovensko/276299-dokumentaristi-vyzyvaju-aby-stv-zmenila-postoj-k-nim-aj-verejnosti	[cit.	17.	9.	2016].	

22	Pozri	HOMOLKA,	Mário.	Máme	byť	ticho?	In	.týždeň, 9.	2.	2008.	Dostupné	na	http://www.tyzden.sk/
casopis/1964/mame-byt-ticho/.

23	 Ivan	 Ostrochovský	 –	 pohľad	 späť	 aj	 dopredu.	 Rozhovor,	 ktorý	 nahral	 v	 júli	 2015	 Pavol	 Branko.	
Dostupné na http://www.kinecko.com/ivan-ostrochovsky-pohlad-spat-aj-dopredu/	[cit.	16.	9.	2016].

24	Pozri	TASR.	Krajcer:	Z	dotácií	nebudú	ťažiť	ľudia	blízki	fondu.	In aktualne.sk, 17. 8. 2010. Dostupné na 
http://aktualne.atlas.sk/krajcer-z-dotacii-nebudu-tazit-ludia-blizki-fondu/showbizz/film/	[cit.	17.	9.	2016].
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predstáv,	je	proste	naivná.“25	Vášne	sa	upokojili	po	odstúpení	vtedajšieho	predsedu	
rady	AVF	v	decembri	2010,	ktorý	vyvodil	zodpovednosť	za	fungovanie	odborných	
komisií.	Ešte	v	tom	istom	mesiaci	protestovali	proti	šafáreniu	v	STV	a	AVF	aj	zná-
mi slovenskí herci.26	Ojedinelé,	ale	už	menej	medializované	podozrenia	pretrvávajú	
dodnes.27 

Napriek	 vyššie	 zmieneným	 turbulenciám,	 spôsobeným	 prideľovaním	 dotácií	
z	AVF,	a	spoluprácou	s	inštitúciou	s	novým	menom	(STV	sa	premenovala	na	Rozhlas	
a	televízia	Slovenska	–	RTVS),	môžeme	konštatovať,	že	sa	situácia	postupne	ustálila	
a	nabrala	akceptovateľnejší	kurz.	Filmová	výroba	začala	kontinuálne	stúpať,	pôvodná	
tvorba	sa	spestrila,	vznikajú	diela	pre	kiná	i	dokumentárne	filmy	a	cykly	v	spolupráci	
s	RTVS.28	Dnešný	stav	je	taký,	že	RTVS	nielen	vstupuje	do	koprodukcií	s	nezávislý-
mi	produkčnými	spoločnosťami	alebo	autormi,	ale	vystupuje	aj	na	obranu	pôvodnej	
tvorby	v	prípade,	že	dôjde	k	medializácii	odbornou	verejnosťou	kontroverzne	prija-
tých	filmových	diel.	V	praxi	sa	totiž	objavili	nové	formy	protestov	voči	dokumentár-
nym	dielam.	Ide	o	dva	autorské	projekty	týkajúce	sa	reflexie	dejín:	Povstanie. Slovensko 
1939 – 1945	(réžia	Vladimír	Štric,	2014)	a	Garda	(réžia	Ivan	Ostrochovský,	2015),	ktoré	
narazili	na	nevôľu	etablovaných	historikov	nesúhlasiacich	s	autorsky	podanými	vý-
kladmi	dejín,	a	o	dokumentárny	film	pre	kiná	s	názvom	Cooltúra (réžia	Miro	Remo,	
2016),	ktorý	sa	nemôže	voľne	distribuovať	pre	nesúhlas	účinkujúcich	protagonistov,	
ktorí	 reprezentujú	úspešný	 slovenský	 šoubiznis.	Tí	nesúhlasia	 s	 ich	zaradením	do	
kontextu	autorského	dokumentárneho	filmu,	zo	subjektívnej	perspektívy	mladého	
tvorcu	vypovedajúceho	o	stave	súčasnej	masovej	kultúry	na	Slovensku.	Vo	všetkých	
troch	prípadoch	ide	o	autorské	projekty,	ktoré	prezentujú	nezaťažené	koncepty	a	in-
terpretácie	tém	a	vyznačujú	sa	angažovaným	až	investigatívnym	presahom.	
Strihový	film	Vladimíra	Štrica	Povstanie. Slovensko 1939 – 1945	sa	stal	v	očiach	his-

torikov	problematickým	pre	nedogmatický	výklad	slovenských	dejín,	ktorý	šiel	pro-
ti	oficiálnej	 interpretácii	histórie.	Filmová	teoretička	Mária	Ferenčuhová	poukázala	
na	skutočnosť,	že	medializovaná	debata	okolo	nového	strihového	filmu	vznikla	ešte	
pred	jeho	odvysielaním	v	RTVS:	„Písalo	sa	o	ňom	vtedy	ako	o	kontroverznom	a	pre-
krúcajúcom	dejiny.	Slovenský	historik	Dušan	Kováč	ho	označil	za	plný	chýb	a	ne-
presností.	Ďalší	historici,	ktorí	film	v	tom	čase	ešte	nevideli,	odmietli	aspoň	autora	
námetu, mladého historika Martina Lacka z Ústavu pamäti národa. Je známy svojím 
nesentimentálnym	a	demýtizujúcim	pohľadom	na	SNP	 i	 sympatiami	voči	 Sloven-
skému	štátu.	Ako	to	na	Slovensku	pri	televíznych	filmoch	býva	zvykom,	slovenská	
kritika	zareagovať	nestihla	alebo	nechcela.“29 Povzdych nad nízkou akcieschopnos-
ťou	filmovej	kritiky	je	určite	namieste,	problém	však	ostáva.	Ak	kritika	nemá	prístup	

25	Ivan	Ostrochovský	–	pohľad	späť	a	dopredu.	Rozhovor,	ktorý	nahral	v	júli	2015	Pavel	Branko.	Dostup-
né na http://www.kinecko.com/ivan-ostrochovsky-pohlad-spat-aj-dopredu/	[cit.	16.	9.	2016].

26	Pozri	mn	(=	Martin	Niton).	Herci	podpísali	vyhlásenie	za	RTVS.	In	Pravda, 15. 12. 2010. Dostupné na 
http://kultura.pravda.sk/film-a-televizia/clanok/33426-herci-podpisali-vyhlasenie-za-rtvs/;	tiež	VAČKOVÁ,	
Zuzana.	Vzbura	hercov	proti	STV:	Páni	umelci,	kde	ste	boli	doteraz?!	In	Nový čas, 16. 12. 2010. Dostupné na 
http://www.cas.sk/clanok/187395/vzbura-hercov-proti-stv-pani-umelci-kde-ste-boli-doteraz/.

27	Pozri	PIUSSI,	Lucia.	Priama	reč	Lucie	Piussi.	In	.týždeň, 13. 12. 2014. Dostupné na http://www.tyzden.
sk/casopis/16784/priama-rec-lucie-piussi-39/.

28	 Pozri	 FERENČUHOVÁ,	 Mária.	 O	 číslach,	 viditeľnosti	 a	 Audiovizuálnom	 fonde.	 In	 dokrevue.cz, 
9.	10.	2014.	Dostupné	na	http://www.dokrevue.cz/blog/o-cislach-viditelnosti-a-audiovizualnom-fonde.

29	 FERENČUHOVÁ,	Mária.	 Kríza	 filmového	 komentára	 vo	 filme	 Garda.	 In	 dokrevue.cz, 23. 7. 2015. 
Dostupné	na	http://www.dokrevue.cz/blog/kriza-filmoveho-komentara-vo-filme-garda.	[cit.	19.	9.	2016].
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k	dielu,	ktoré	televízia	odvysiela	jednorazovo,	nemôže	rýchlo	a	promptne	zareago-
vať.	Podobné	konštatovanie	sa	vzťahuje	aj	k	filmu	Garda,	ktorý	bol	na	obrazovkách	
RTVS	uvedený	len	raz	a	po	námietkam	voči	jeho	„nevhodnému“	obsahu	zo	strany	
renomovaných	historikov	sa	autor	rozhodol,	že	pripravovanú	verziu	pre	kiná	upra-
ví.	To	sa	doteraz	nestalo.	A	napokon,	film	Cooltúra	 sa	v	 režisérskej	verzii	pre	kiná	
premieta	iba	na	akademickej	pôde,	takže	bežný	divák	ho	nemá	možnosť	vidieť.	Do	
konca	 roka	by	mal	 režisér	pripraviť	vysielaciu	verziu	filmu	pre	RTVS,	ktorá	bude	
očistená	od	problematických	„neautorizovaných“	pasáží.	
Čas	ukáže,	aké	zásahy	do	pôvodných	verzií	autori	v	geste	autocenzúry	urobia,	

aby	vyhoveli	tlaku	záujmových	skupín	a	dotknutých	osôb.	No	ak	všetky	spomína-
né	filmy	v	tejto	štúdii	bežný	divák	nemal	možnosť	vidieť,	dá	sa	povedať,	že	písanie	
o	nich	je	písaním	marginálnych	dejín	„nevhodných“	dokumentárnych	filmov	na	Slo-
vensku. 

THE MARGINAL HISTORY OF “UNSUITABLE” FILMS IN SLOVAKIA
 IN THE POST1989 PERIOD

Martin PALÚCH

The	study	does	research	into	practices	aimed	at	blocking	“unsuitable”	films	from	
exhibition	in	contemporary	cinematography.	There	are	several	examples	of	authors	
who	have	been	subjected	to	pressure	whose	aim	was	to	prevent	particular	films	from	
being	screened.	The	post-1989	period	has	seen	the	emergence	of	a	new	phenomenon	
in	authorial	documentary	film	in	Slovakia	–	personality	protection.	As	a	result	of	its	
alleged	infringement,	an	author,	distributor,	or	broadcaster	can	face	a	lawsuit.	This	
can	happen	 if	 they	do	not	 obtain	permission	 for	 the	material	 to	 be	 released	 from	
protagonists,	a	public	 institution	which	has	produced	it	 (especially	a	public	televi-
sion),	or	an	interest	group,	which	can	be	depicted	critically	in	the	film.	As	a	result,	
censorship	did	not	end	in	1989.	Based	on	the	subjective	wishes	of	modern	censors,	
imaginary	“fig	leaves”	still	cover	unsuitable	passages,	 themes,	or	whole	films.	The	
only defence authors can resort to is an intervention into the work as an act of self-
-censorship	or	a	defence	of	their	authorial	intent	before	court.	

Príspevok je výstupom projektu VEGA č. 2/0128/15 – Kritický hlas v slovenskej dokumen-
taristike: dominantné témy, dopad na spoločnosť, kritika inštitúcií.


