
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSKIT 
 

OSTRÝM NOŽOM 
 
 

KAŽDÁ GENERÁCIA MÁ SVOJU OBEŤ 
 
 
 
 

V kinách od 21.2.2019 
 

  



1 
 

 
 
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 

RÉŽIA 
Teodor Kuhn 
 
SCENÁR 
Jakub Medvecký 
Teodor Kuhn 
 
KAMERA 
Denisa Buranová 
 
STRIH 
Pavel Hrdlička 
 
ZVUK 
Tobiáš Potočný 
 
PRODUCENT 
Jakub Viktorín 
 
KOPRODUCENTI 
Pavla Janoušková Kubečková 
Tomáš Hrubý 
 
HUDBA 
Michal Novinski 
 
ARCHITEKT  
Michal Lošonský  
 
KOSTÝMY 
Martina Čerňáková 
 
MASKY 
Michala Frimmerová 
 
DRAMATURGIA 
Rudolf Suchánek 
 
KONZULTANT SCENÁRA 
Štěpán Hulík 

 
 

 
 

HRAJÚ 
 

Roman Luknár 
Ela Lehotská 
David Hartl 

Ela Štefunková 
Marián Mitaš 
Jana Oľhová 
Táňa Radeva 

Miroslav Krobot 
Moloch Vlavo (Denis Domaracký)  

Momo (Roman Grigely) 
Fantóm Kruscifix (Patrik Herda) 

Alexander Selimi 
Jana Valocká 

Ivana Kubáčková 
Sáva Popovič 

Vladimír Jedľovský 
Zuzana Cigáňová 
Zuzana Znášiková 

Michal Režný 
Ľubomír Paulovič 
Tatiana Kulíšková 

Vlado Zboroň 
Zuzana Šebová 

 
 
 

 
 



TECHNICKÉ INFORMÁCIE 
 

ŽÁNER 
dráma 

 
MINUTÁŽ 
89 minút 

 
FORMÁT 

digital (DCP), farebný 
 

JAZYKOVÁ VERZIA 
slovensky 

 
ROK VÝROBY 

2019   
 

DÁTUM PREMIÉRY 
 

slávnostná́ premiéra – 6.2.2019, CINEMAX BORY, BRATISLAVA  
distribučná́ premiéra – 21.2.2019 

 
PRÍSTUPNOSŤ 

MP – 15 
 

OFICIÁLNE STRÁNKY 
 

www.ostrymnozom.sk 
www.nutprodukcia.sk 

www.facebook.com/ostrymnozom/ 
www.instagram.com/ostrymnozomfilm/ 

 
 

Filmové festivaly a koprodukčné fóra:  
Pitch&Feedback - Karlovy Vary IFF 2015 

Works in Progress - MFFK Febiofest 2018 
Meeting Point - Vilnius 2018 

Works in Progress - Cologne FF 2018 
 
 

http://www.ostrymnozom.sk/
http://www.nutprodukcia.sk/?fbclid=IwAR1rmsqsV8PZMKFRSx919f2AAkSlbq6AbzNNp_IT2oVtTPqNW6jKUYOytgE
https://www.facebook.com/ostrymnozom/
https://www.instagram.com/ostrymnozomfilm/


1 
 

KRÁTKA SYNOPSA 

 
Príbeh otca, ktorému zavraždia syna. Z útoku sú obvinení štyria páchatelia, pre chybné rozhodnutie 
sudkyne sa však dostanú na slobodu. Otec, odhodlaný odhaliť pravdu, sa púšťa do nevyrovnaného 
boja s nečinnou políciou, skorumpovaným súdnictvom aj vládnucou mafiou. Dokáže v takto 
prehnitom systéme vyhrať? 
 

 

 

 

O FILME 

 
Ostrým nožom je príbehom otca, ktorý musí pochovať vlastné dieťa. Okrem tragickej udalosti vraždy 

svojho syna čelí očierňovaniu zo strany médií, nečinnosti polície, ale aj vlastnému pocitu viny. 

Postupne sa dozvedá stále viac o pozadí útoku a snaží sa na vlastnú päsť dopátrať pravdy. Od 

začiatku sa však zdá, že smrť jeho syna nebude nikdy potrestaná. Dokáže odpustiť aspoň sám sebe? 

 

Inšpiráciou pre film Ostrým nožom bol prípad z roku 2005, keď na dunajskom nábreží v Bratislave 

zavraždila skupina neonacistov vysokoškolského študenta. Polícia začala hon na páchateľov a občania 

sa protestami vyhranili voči extrémizmu. Bratislavské ulice sa naozaj istú dobu zdali byť bezpečnejšie. 

Ale čoskoro záujem o prípad vyhasol, informácií ubúdalo a obžalovaných oslobodili. Zostala iba 

rodina s mŕtvym synom dožadujúca sa spravodlivosti. A nepotrestaní vinníci sa jej dodnes smejú do 

očí. 

 

Dlhometrážny hraný film Ostrým nožom má ambíciu otvoriť túto boľavú ranu – jednu z najpálčivejších 

v dejinách moderného Slovenska. Prípad neobjasnenej smrti nevinného chlapca je totiž 

symptomatický pre problémy našej spoločnosti. Na pozadí emotívne silného príbehu otvára film 

spoločenskú diskusiu na tému spravodlivosti a jej dostupnosti pre bežného neprivilegovaného 

občana. 
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Keď zabili Daniela Tupého, bol režisér Teodor Kuhn približne v jeho veku. Pohyboval sa v prostredí, 

kde boli konflikty s neonacistami na dennom poriadku a veľa počul o osudnej bitke, pri ktorej Dano 

zahynul. Nespravodlivosť, ktorá sa udiala následne, je podľa neho v niečom ešte smutnejšia než 

samotná vražda. 

 

Náhodné tragické útoky sa totiž budú vyskytovať vždy. Ale nefunkčný systém, ktorý zabraňuje ich 

potrestaniu, je omnoho komplikovanejší problém. Smrť Daniela Tupého sa podľa režiséra dotkla 

„celej našej generácie“. Niečo také sa už nesmie opakovať. Film Ostrým nožom čerpá z tejto udalosti 

a zaslúži si vlastný príbeh. 
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TVORCOVIA 
TEODOR KUHN – RÉŽIA 

 

 
 

• Prečo si sa pri výbere námetu na svoj celovečerný debut nechal inšpirovať práve skutočnou 

udalosťou – tragickou smrťou Daniela Tupého? 

 

Keď zavraždili Daniela Tupého, bol som iba o pár rokov mladší ako on. Každý deň sme boli s 

kamarátmi na skejtoch v Sade Janka Kráľa, iba pár desiatok metrov od miesta, kde Daniel 

zomrel. Veľakrát sme utekali pred „holými hlavami“, pre ktoré sme boli narkomani a 

anarchisti, aj keď sme sami poriadne nevedeli, čo tie slová znamenajú. Daniel Tupý mohol byť 

pokojne niektorý z mojich priateľov. A mohol som to byť aj ja. 

 

• Ako ste spolu so scenáristom Jakubom Medveckým postupovali pri práci na scenári?  

 

Keďže sme k téme chceli pristupovať zodpovedne, prvý rok sme sa najmä stretávali s ľuďmi a 

zisťovali, čo sa vlastne stalo. Málokto si dnes pamätá, že útok nebol mierený konkrétne na 

Daniela Tupého, ale na celú skupinu zabávajúcich sa študentov. Dobodaní boli v ten večer 

viacerí. Zhovárali sme sa teda s obeťami, s novinármi, lekármi, znalcami, právnikmi, ale aj 

vagabundami. Bol som napríklad osobne pri tom, keď si šéf organizovanej skupiny Juraj 

Ondrejčák, zvaný Piťo, vypočul svoj rozsudok. Naživo je to neuveriteľne charizmatický a 

vtipný človek. Než som začal hovoriť svoj filmový príbeh, chcel som vedieť čo najviac o jeho 

skutočnom pozadí. O prípade viem až tak veľmi veľa, že sa mi stal akousi osobnou 

posadnutosťou. 
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• Smrť Daniela Tupého aj po rokoch rezonuje v slovenskej spoločnosti. Čo ťa nakoniec viedlo 

k tomu, že si sa rozhodol nenakrútiť biografický film, ale si sa nechal skutočnou udalosťou 

len inšpirovať? 

 

Napriek tomu, že tým, čo sa v skutočnosti stalo, som si istý na 95 percent, niektoré miesta 

prípadu mi zostali neobjasnené. Jeden z policajtov, s ktorými som sa anonymne stretol, mi 

povedal: „Celá pravda o prípade Tupý je napísaná v novinách. Stačí iba čítať medzi riadkami.“ 

Pre potreby príbehu to však nepostačovalo. Aby som teda nebol nepoctivý a ani v 

najmenšom neklamal, rozhodol som sa celý príbeh jednoznačne posadiť do roviny fikcie. Vo 

filme sa tak miešajú scény, ktoré sú 100-percentným prepisom reality so scénami, ktoré sa 

nikdy nestali, alebo sa stali v iných prípadoch. 

 

• Ako reagovala rodina Daniela Tupého na skutočnosť, že si sa rozhodol filmovo spracovať 

jeho tragickú smrť?  

 

Stretnutie s rodičmi Daniela Tupého bolo pre mňa vždy momentom pokory a úcty. My 

robíme film, na niečo sa „hráme“ pri nakrúcaní, ale oni stratu prežili na vlastnej koži. Pre nás 

je to „len“ práca, im sa rozpadol svet. Cítim voči nim obrovský rešpekt a istý druh previnenia, 

že sme dovolili nášmu štátu zničiť im život. Myslím, že im každý dlžíme jedno prepáčte, že im 

dlžíme päť miliónov prepáčte. Na jednom stretnutí, keď sme sa rozprávali o hercoch, ktorí ich 

budú hrať, som ich však videl usmiať sa. „Pozri mama, táto bude hrať teba a tento mňa. Je 

oveľa chudší ako ja. To som veľmi rád,” povedal Daniel Tupý starší. Tento film je moje osobné 

prepáčte. 

 

• S akými reakciami si sa stretol od momentu, keď na verejnosť prenikli informácie o tom, že 

plánuješ sfilmovať príbeh o Danielovi Tupom, až do teraz? A ako sa k tomu stavalo tvoje 

najbližšie okolie?  

 

Na začiatku príprav, keď boli ešte viacerí aktéri tejto kauzy na slobode, sme sa trochu báli, či 

nám niečo nehrozí. Svedkovia nám hovorili, že ich občas sledovali čierne autá, ktoré vtedy 

používala iba jedna sorta ľudí. Neskôr sme však pracovali už bez obáv. Po zverejnení prvých 

informácií v médiách som sa nanešťastie stretol aj s propagandistickou verziou príbehu, v 

ktorej mal byť Daniel Tupý drogový díler a smrť si zaslúžil. Nebudem sa pozastavovať nad 

etikou takéhoto názoru, ani keby boli okolnosti pravdivé. Tento hoax mám však vysledovaný 

priamo k jeho autorovi a viem potvrdiť, že ho najviac propagovali sami vinníci, aby 

relativizovali svoju vinu. Na Slovensku sa stále nájde dosť ľudí, ktorí radi prijmú akúkoľvek 

banálnu konšpiráciu a radi si kopnú hoc aj do obete vraždy. 

 

• Vo filme účinkujú známi herci. Bol tvoj zámer od začiatku obsadiť aj vedľajšie postavy 

známymi tvárami? A aké boli ich prvotné reakcie, keď si ich na projekt oslovil?  

 

Celý život som pracoval najmä s nehercami a autentickými tvárami z ulice. Tu som však 

potreboval nepriestrelnú istotu pravdivého herectva a nechcel som riskovať.  

Vzhľadom na tému boli herci veľmi citliví a vychádzali mi v ústrety. Chcem sa veľmi 

poďakovať kultúrnej obci, že vždy stojí pripravená pomôcť dobrej veci. Nenarážam teraz na 
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prácu na našom filme, skôr na stálu podporu, akú preukazujú prodemokratickým hnutiam v 

našej spoločnosti, neziskovým dobročinným projektom alebo aj občianskym protestom. 

 

• Film do veľkej miery stojí na hlavnej postave otca. Ako prebiehal výber herca na postavu 

Ľuda? Bol pre teba Roman Luknár jednoznačnou voľbou? 

 

Roman Luknár nebol jednoznačnou, ale bez pochýb najlepšou voľbou filmu Ostrým nožom. 

Casting prebiehal veľmi dlho a vyskúšal som asi desať skvelých hercov. Je mi ťažko opísať 

mieru Romanovho talentu a skúseností. Predstavte si kolegu v práci, ktorý vždy vylepší váš 

návrh a podporí všetky vaše dobré myšlienky. Každé zadanie, ktoré mu dáte, vyrieši lepšie, 

ako ste si vedeli predstaviť. Veľmi dúfam, že sa raz ešte stretneme na pľaci.  

 

•  Ktorá scéna bola pre teba ako režiséra najkomplikovanejšia?  

 

Nemám emočnú otrlosť, ktorú majú iní režiséri. Keď ideme nakrúcať vypäté scény, napríklad 

zúfalosť rodičov v márnici nad telom syna, cítim sa hrozne. Viem, že výsledok musí byť 

presvedčivý, ale je mi ľúto stavu, do ktorého sa herec musí dostať. Niekedy to je tak 

zdrvujúce a sme v tom tak zahĺbení, že si jednoducho po opakovaní spolu poplačeme. Keď sa 

otrasieme, ideme ďalej.  

 

O REŽISÉROVI 
 

Absolvent doktorandského štúdia filmovej réžie Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave 

Teodor Kuhn už pri svojich krátkych snímkach dokázal, že má talent pri vytváraní autorského filmu aj 

pri písaní scenára. To potvrdilo aj viacero ocenení, ktoré získal. Okrem tvorby filmov a reklám sa 

venuje Asociácii Skateboardingu SR, s ktorou vlastnými rukami postavil prvý bratislavský betónový 

skatepark. S manželkou pomáhal revitalizovať Park Škarniclova na bratislavských Palisádach a tiež sa 

venuje osvete rodičov a učiteľov v oblasti digitálnych technológií a počítačových hier v projekte 

Vĺčatá.sk. Vo voľnom čase rád píše na Facebook, betónuje alebo sa venuje dobrovoľníctvu. 

 

FILMOGRAFIA 
 

Prepáčte mi, 2015: High Mountain Film Festival 2016, USA – Najlepší film, Najlepší scenár, MOV - 

International Student Film Festival of Pernambuco 2017, BRA – Najlepší zahraničný film, Short to the 

Point 2017, RO – Najlepší študentský film 

 

Momo, 2012: MIDPOINT workshop 2011 – Najlepší krátky filmový projekt, Rome Independent Film 

Festival 2013 – Najlepší študentský krátky film, Cinemaiubit International Student Film Festival 

Bucharest 2014 – Zvláštne uznanie poroty 2014  

 

Stratené deti, 2011: Celtix Seeds 2 2012 – Grand Prix, Cluj Napoca International Film Festival 2012 – 

Najlepší zahraničný krátky film 
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JAKUB VIKTORÍN – PRODUCENT 
 

 

 

• Film Ostrým nožom nie je debutom len pre Teodora Kuhna ako režiséra, ale aj pre teba 

v pozícii producenta. Prečo si si vybral práve Teodorov projekt ako svoj producentský 

debut?  

 

S Teodorom sme boli na FTF VŠMU v približne rovnakom čase. Vďaka spoločným známym 

sme začali spolu robiť študentské filmy a keď sme dokončili Teodorov magisterský film 

Momo, tak sme sa zhodli na tom, že sa nám naša spolupráca pozdáva. S námetom ma 

celovečerný debut prišiel za mnou Teodor v roku 2013, pričom inšpirácia danou kauzou ma 

hneď veľmi oslovila, pretože v období, kedy zavraždili Daniela Tupého, som sa pohyboval 

celkom často v okolí miesta činu a celkovo to zasiahlo moje okolie a celú generáciu. 

Uvedomoval som si, že sa to mohlo stať mne či hociktorému kamarátovi a teda aj našim 

rodinám. To bol jeden z dôvodov, prečo sme pri projekte zostali tak dlho a naozaj sme 

spoločne aj s ďalšími spolupracovníkmi intenzívne pracovali na jeho vývoji a ďalších fázach 

výroby. 

 

• Bolo problematické zafinancovať nakrúcanie filmu debutujúceho režiséra, ktorého 

zastupuje začínajúci producent?  

 

Mali sme veľké šťastie na ľudí, na ktorých sme už od začiatku vývoja narazili a začali s nimi 

spolupracovať. To nám v zásade zjednodušilo financovanie projektu, ktoré aj napriek tomu 

trvalo celkom dlho, ale všade kam sme s projektom prišli, sa odzrkadlila dôkladná príprava 

a to, že hodnotitelia alebo koproducenti videli, že sa na projekte poctivo pracuje. Takto sme 

získali dostatočnú podporu aj napriek tomu, že za filmom stál debutujúci režisér, scenárista aj 

producent. 
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• Ako prebiehal výber realizačného tímu?  

 

Štáb sme skladali z ľudí, s ktorými sme spolupracovali už na študentských filmov, ale pokiaľ 

sme vyvinuli Ostrým nožom do produkcie, oni získali skúsenosti na iných filmoch, ktoré mohli 

dobre zhodnotiť na tom našom. Ak by do filmu štáb nevložil toľko energie, času a svojich 

skúseností, tak by nás nezachránil ani dvojnásobný rozpočet. Pri koprodukcii s Českou 

republikou sme zas využili možnosť spolupracovať so skúsenejšími odborníkmi, ktorí nám 

pomohli práve so scenárom a potom so strihom. Zásadným elementom boli aj herci, ktorí 

účinkujú vo filme. Tí nás ako začínajúcich filmárov neskutočne podržali a predviedli skvelé 

výkony. Verím preto, že určité nadšenie, aj keď motivované veľmi smutnou realitou, sa 

prenesie aj na diváka filmu, aby o danej problematike rozmýšľal a po odchode z kina 

nezabudol. 

  

O PRODUCENTOVI 
 

Ešte počas štúdia založil medzinárodnú platformu Visegrad Film Forum, ktorá patrí medzi dôležité 

filmové podujatia na Slovensku. Producentsky zastrešil viacero medzinárodne úspešných krátkych 

filmov (Momo, Checkpoint). Ako výkonný producent sa podieľal na filmoch Domácí péče (réžia Slávek 

Horák – premiéra na 50th Karlovy Vary International Film Festival) a Červený kapitán (réžia Michal 

Kollár – účasť na Tallin Black Nights Film Festival 2016). V roku 2015 spoluzaložil slovenskú 

spoločnosť nutprodukcia s jeho českými kolegami Pavlou Janouškovou Kubečkovou a Tomášom 

Hrubým. 

 

FILMOGRAFIA 
 

Producent 

Momo, 2012, /rež. Teodor Kuhn/: MIDPOINT workshop 2011 – Najlepší krátky filmový projekt, Rome, 

Checkpoint, 2014 /rež. Adam Felix/: IFF San Sebastian – International Film Student Meeting 

Competition, International Student Film Festival Cluj-Napoca 2014 - 3rd Fiction Prize, International 

Student Film Festival CineMAiubit 2014 - \"Cristian Nemescu\" Best Director Award, Eco Terro, 

v produkcii, /rež. Matúš Vizár/, S úctou, Váš sociálny systém, v produkcii, /rež. Martin Tokár/, 

Pátranie po zvláštnych ženách, v produkcii /rež. Miro Remo/,Tonda, Slávka a Génius, v produkcii, 

/rež. Filip Pošivač/  

 

Výkonný producent  

Domáci péče, 2015 /rež. Slávek Horák/: IFF Karlovy Vary, 2015 – Hlavná súťaž, Červený kapitán, 2016 

/rež. Michal Kollár/ 

 

Koproducent 

Cez kosti mŕtvych, 2017, /rež. Agnieszka Holland/ Berlin International Film Festival – cena Alfreda 

Bauera, Cirkus Rwanda, 2018, /rež. Michal Varga/, Archa, v produkcii, /rež. Filip Pošivač, Barbora 

Valecká/ 
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DENISA BURANOVÁ – KAMERA 
 

 

 

  
 

• Ako si sa dostala k filmu Ostrým nožom? 

 

Oslovil ma Teodor na základe našej študentskej spolupráce. 

 

• Ako prebiehala tvoja spolupráca s Teodorom Kuhnom na príprave vizuálnej stránky filmu?  

 

Teodor je zodpovedný filmový hráč a nerád necháva veci na náhodu , čo ja kvitujem. Takže 

sme sa veľmi zodpovedne pripravovali a spoločne vymýšľali scény. Vizuál filmu bol pre tento 

film daný aj jasnou formou trojaktovej štruktúry scenára. Jeho téma si zaslúžila zrozumiteľné 

vyrozprávanie a preto je viac striktnejšia ako štylizovaná forma. Hoci som spätne mala strach 

či bolo toto rozhodnutie správne, teraz s odstupom času vidím, že bolo. Diváci musia 

jasne, zrozumiteľne a rýchlo pochopiť súvislosti tohto príbehu aby videli realitu toho ako náš 

štát funguje a fungoval. 
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• Aká práca je pre teba ako kameramanku prirodzenejšia – magické zábery Piatej lode či 

drsná realita Ostrým nožom?  

 

Na filme ako priemyselnom odvetví milujem tú všestrannosť. Každý projekt je špecifický 

a vždy niečím iným prenikavý. Baví ma tá rôznorodosť a hľadanie toho, čo je pre ten daný  

film nosné, špecifické, zaujímavé a nevídané.  

 

• Ktorá scéna filmu bola pre teba ako kameramanku najväčšou výzvou?  

 

Takto spätne, je to jednoznačne natáčanie v súdnej sieni. Išlo o organizačné načasovanie 

a koordináciu kamerových uhlov a záberov a rozličnosť svetelných atmosfér. Čas na lokácii 

bol veľmi limitovaný a počet záberov neúprosne vysoký. S taktikou ktorú sme nakoniec volili 

nám pomohol aj skúsený režisér Martin Šulík , ktorého Teo poprosil o radu. Aj keď sme boli 

perfektne pripravení, rozhodnúť o spôsobe natáčania bolo veľmi náročné. Záver filmu bolo 

nutné vyrozprávať zrozumiteľne. Točili sme s každou stranou súdu a samostatne v troch 

iných časopriestoroch.  Prvýkrát som mala dvoch švenkerov (skvelých kolegov Simonu 

Weisslechner a Martina Chlpíka) a ja som za monitormi sledovala, či mi všetko sedí svetelne 

a uhlovo, lebo to bola skutočná lego skladačka. 

 

• V Ostrom noži v rámci scény pracujete s viacerými ikonickými bratislavskými priestormi 

a budovami, ktoré vďaka príbehu získavajú úplne iný rozmer. Ako prebiehal výber lokácii 

jednotlivých scén?  

 

Keďže snímka pracuje práve na základe toho, že súdny systém je nefunkčný, bolo nám jasné, 

že na týchto miestach strávi hrdina najviac času. Preto sme výber týchto scén tvorivo 

posunuli do výtvarne zaujímavejších priestorov ako v skutočnosti na Slovensku sú. S našim 

skvelým scénografom Michalom Lošonským sme na začiatku zvažovali použitie a rozloženie 

lokácii.  Teodor mal niektoré situácie už jasne vizualizované na konkrétnych miestach, a tak 

sme hľadali balans a vnútornú logiku, ktorý priestor bude vhodný na aký typ administratívy. 

Alebo v akom časovom rozložení filmu sa scéna bude nachádzať a ako sa hlavný hrdina bude 

po priestoroch pohybovať. 

 

• Donedávna bola pozícia kameramana vyslovene mužská záležitosť. Ako vnímaš, že spolu 

s tebou nám pribúda viac žien kameramaniek.  

 

Tejto skutočnosti sa teším najmä preto, lebo sme v takej dobe, kedy je svet ženám 

naklonený. A vtedy, keď nie je, je vidno, že si ženy vedia svoju pozíciu upevniť svojim 

výkonom a jednoduchou skutočnosťou, že ich práca je rovnocenná s kolegami. Ja sa inak 

veľmi nerada delím gendrovo. Podľa mňa to je viac o láske k práci a kvalita práce v danom 

odvetví.   

 

• Čo by si odporučila dievčaťu, ktoré sa možno bojí vyskúšať túto pozíciu?  

 

Jednoznačne prekonať strach a skočiť do toho po hlave. Nebáť sa učiť novým veciam a ísť si 

svoje. Mať radosť z toho, čo tvoria. A hlavne byť pokornými a milými ľuďmi.  Práca a projekty 
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si ich tak nájdu samé.  Návod by bol asi na dlhšie, ale je jasné, že ich musí baviť vizuálna 

stránka veci a učenie. Ich vývoj je na nich, veď každý z nás má svoju unikátnu cestu. 

 

O KAMERAMANKE 
 

Absolventka štúdia na katedre kamery Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave. Za svoju prácu 

na filme Piata loď získala cenu v kategórii najlepšia kamera na cenách Slnko v sieti. 

 

FILMOGRAFIA 
   

Momo, 2012 /rež. Kuhn/, Slovensko 2.0, 2014, Záhradníci, 2015, /rež. Mira Fornayová/, Piata loď, 

2016 /rež. Grófová/: Berlin International Film Festival – Krištáľový medveď – Sekcia Generation Kplus 
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HERCI 
Roman Luknár 

Postava: Ľudo  

 

 

 

• Film Ostrým nožom je inšpirovaný udalosťami spred 13 rokov, ale jeho téma rezonuje 

i dnes, kedy slovenská spoločnosť prechádza skúškou hodnôt a ochotou za ne bojovať. Čím 

je film Ostrým nožom podľa vás aktuálny aj dnes? 

 

Pracoval som len na veľmi málo filmoch, ktoré boli nakrútené podľa skutočných udalostí. 

Väčšinou šlo o literárne predlohy, ktoré v sebe nesú vymyslený príbeh, aby zaujali diváka. 

Príbeh filmu Ostrým nožom je však všeobecne platný, lebo to, čo sa stalo rodine Daniela 

Tupého, sa môže v neprávnom štáte stať hocikomu. Keď som dostal ponuku zahrať si postavu 

otca, vzal som ju. Videl som, čo sa v našej spoločnosti deje –  že obyčajným ľuďom sa tu 

stávajú krivdy a mal som potrebu sa k tomu vyjadriť. My dnes nemáme právny, ale právnický 

štát, kde každý vie, že si môže odkopírovať diplomovku a získať tak titul. Mal som pocit, že sa 

k tomu ako občan musím tiež vyjadriť a povedať, že takto sa veci nemajú diať. To nie je 

demokracia. A hoci ju tu demokraciu oficiálne máme, demokrati, ako hovoril Masaryk, nám 

tu chýbajú.  

 

• Ako ste prežívali vraždu Daniela Tupého, keď sa stala? 

 

V Petržalke som robil niekoľko aktivít. Napríklad som vytvoril krytý park pre deti, aby sa mohli 

hrať v bezpečí a nie medzi prezervatívmi, ktoré sa vonku váľali. S kamarátom Lacom Mokrým 

sme tiež vymysleli priestor na lodi, kde sa chodili predstavovať umelci z celého Slovenska. 

Potom som odišiel do Španielska a asi mesiac na to sa stala tá vražda. Neďaleko tej našej 
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lode. Takže sa ma to trochu dotýkalo. Vedel som, čo sa v tom okolí deje. Človek si všimne, že 

je tam bod, kde sa predávajú drogy. A na tom bola vlastne postavená obhajoba obvinených, 

pritom oni boli tí, ktorí boli sfetovaní. Ako otec dvoch synov som sa vedel vžiť do kože rodičov 

zavraždeného chlapca a predstaviť si, čo pri tom asi museli prežívať. Počas nakrúcania som 

zažil napríklad aj to, keď jeden chlap prišiel k budove univerzity a začal kopať do steny, na 

ktorej visí pamätná tabuľa pre Daniela Tupého. Rozčuľoval sa, prečo dali pamätnú tabuľu 

dílerovi drog. To len ťažko možno pochopiť. 

 

• Postava otca Ľuda vedie divákov od začiatku až do konca filmu. Ako ste pracovali s 

výrazom? Čo ste chceli preniesť na kameru?  

 

Ono to šlo samo. Mám dvoch synov, nemusel som hrať. Skôr som sa musel brzdiť v emóciách. 

Pokiaľ ide o prácu so scenárom, ten som si nečítal. Nikdy to nerobím. Režisér je tam na to, 

aby mi povedal, čo chce. Ja som materiál, ktorý si môže tvarovať.  

 

• Ostrým nožom hovorí o otcovi, ktorý sa snaží bojovať s veternými mlynmi, aby vydobyl 

spravodlivosť pre svojho mŕtveho syna, zatiaľ čo sa mu rozpadáva rodina. Ktorý z motívov 

– boj so systémom alebo boj so sebou samým je pre vás výraznejší? 

 

Myslím si, že sú rovnocenné. To, že sa otec vzďaľuje rodine, je dôsledkom toho, že vonkajší 

svet nefunguje ako má. Že sa nevie dovolať pravdy a ešte vyfabrikujú z jeho syna dílera. 

Samozrejme, že sa vzťahy v rodine narušia. Podľa mňa je podstatnejšie, ale tým nechcem 

uraziť rodičov, že sa tu na Slovensku neriešia zásadné kauzy. A nechcem hovoriť o všetkých 

tých politických kauzách ako Gorila či Bašternák, lebo to všetko bolo upratané pod koberec. 

Ale aj pri tom obyčajný človek zrazu zistí, aké je to tu celé pokrivené.  

 

• Vykresľuje podľa vás film Ostrým nožom súčasný obraz Slovenska?  

 

Mám dojem, že áno. A že vykresľuje hlavne obraz súdnictva a toho, že ak ste len obyčajným 

človekom, ktorý zarába len pár stoviek, spravodlivosti sa nedovoláte. Koľko ľudí sa ocitá v 

moci súdov len preto, že napríklad dĺžia pár smiešnych eur na “sociálke“? Môj sused chodí už 

dva roky po súdoch pre sedem eur. A tí, ktorí nezákonne získali obrovské sumy, ostávajú 

nedotknuteľní. Alebo, ak sa na nich už ukáže prstom, vrátia nakradnuté peniaze a zrazu je 

všetko v poriadku. Takto to funguje v štáte, ktorý nefunguje. A preto si myslím, že tento film 

pochopia aj v Austrálii či v Kanade.  

 

• Film neponúka veľa momentov na oddych od toho, čím si otec prechádza. Pod tým 

všetkým v sebe nesie výčitky za to, aký mal vzťah so synom. 

 

To sa rodičom stáva. Aj mne sa to stalo, keď deti prišli do veku na prahu dospelosti 

a nevedeli, ako to zvládnuť, jediné, čo vám napadne, je rozkazovať alebo kričať. A pritom 

dieťa chce, aby ste ho aspoň raz pochválili. Takže vzťah filmového syna Davida s otcom 

Ľudom som si prežil tiež. Aj keď môj vzťah s mojim synom je iný. Dokážem však pochopiť 

bezbrannosť otca a to, že nenachádza riešenie. A hlavne, keď si uvedomí, ako sa k synovi 

správal a že ho vlastne ani nepoznal. 
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• Šli ste pri nakrúcaní na hranu? 

 

Samozrejme. Veď sme nakrúcali o tom, čo sa skutočne stalo. Rodičia stratili syna a stále žijú v 

spoločnosti, kde sa aj po trinástich rokoch dejú také veci, aké sa dnes dejú. Tí pri moci sa len 

smejú a tí, ktorým je ublížené, si nesú so sebou batôžtek bolesti. Pravdy sa nedovolajú.  

 

• Prečo by si mali diváci pozrieť Ostrým nožom? 

 

Pre nemohúcnosť rodiča v tomto štáte.  

 

BIOGRAFIA 
 

V roku 1987 absolvoval štúdium herectva na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Bol členom 

Divadla pre deti a mládež v Trnave a Divadla Astorka Korzo ‘90. Od roku 1991 žil a pôsobil 

v Španielsku. Hral v mnohých slovenských, českých, španielskych a maďarských inscenáciách, 

televíznych a hraných filmoch. Účinkoval vo viacerých známych slovenských seriáloch ako Panelák, 

Búrlivé víno. Preslávil sa najmä filmom Martina Šulíka Záhrada, za ktorý bol nominovaný na Českého 

leva za hlavnú mužskú úlohu.  

 

HERECKÁ FILMOGRAFIA 
  

Kára plná bolesti, 1985, /rež. Stanislav Párnický/, Let asfaltového holuba, 1990, /rež. Vlado Balco/, 

Vášnivý bozk, 1994, /rež. Miro Šindelka/, Záhrada, 1995, /rež. Martin Šulík/, O dve slabiky pozadu, 

2004, /rež. Katarína Šulajová/, Duše jako kaviár, 2004, /rež. Milan Cieslar/ Kráska v nesnázích, 2006, 

/rež. Jan Hřebejk/, Medvídek, 2007, /rež. Jan Hřebejk/, Nestyda, 2008, /rež. Jan Hřebejk/, 

Karamazovi, 2008, /rež. Petr Zeljenka/, Tango s komármi, 2009, /rež. Miloslav Luther/, Pokoj v duši, 

2009, /rež. Vladimír Balko/, Nedodržaný sľub, 2009, /rež. Jiří Chlumský/, Love, 2011, /rež. Jakub 

Kroner/, Lidice, 2011, /rež. Petr Nikolaev/, Smrtonosná pasca: Opäť v akcii, 2013, /rež. John Moore/, 

Kandidát, 2013, /rež. Jonáš Karásek/, Fair Play, 2014, /rež. Andrea Sedláčková/, Anděl Páne 2, 2016, 

/rež. Jiří Strach/, Toman, 2018, /rež. Ondřej Trojan/, Backstage, 2018, /rež. Andrea Sedláčková/, 

Dôverný nepriateľ, 2018, /rež. Karel Janák/ 
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Ela Lehotská 

Postava: Zuzana 

 

 

 

• Čo bolo vašou hlavnou motiváciou prijať rolu Zuzany vo filme Ostrým nožom? 

 

Predchádzajúca spolupráca s režisérom, dobrý scenár a pocit, že som na správnom mieste, 

v správny čas, so správnymi ľuďmi. Pocit, že som pripravená pochopiť postavu Zuzany a 

nechať mnou prejsť jej hraničnú životnú skúsenosť a sprostredkovať ju ďalej.  

Motiváciou je teda pocit zmyslu a hodnoty. Zmyslu poslúžiť téme a myšlienke. Pocitu 

hodnoty, ktorý spočíva v dôvere, že som to ja skrze koho sa príbeh Zuzany rozpráva.  

 

• Aký je rozdiel medzi Zuzanou a Elou Lehotskou? Čo by ste spravili inak alebo naopak v čom 

ste si podobné? 

 

Rozdiel je vo všetkom a v ničom. Nie som Zuzana a dúfam, že v mojom živote som vždy iba 

Elou. Pred kamerou a na javisku sa vžívam do situácii, ktoré sú modelové. Uvedomujem si, že 

to nie je pravda. Zaujímavé však je, že prejavy tela bývajú prekvapivé. Akoby sa pri vžívaní do 

postavy moje vedomie napojilo na nejakú kolektívnu skúsenosť, ktorá je ako informácia 

všade okolo nás. Zrazu, začínam, tak ako v prípade Zuzany, cítiť hlbokú bolesť, paniku 

a zúfalstvo, aké pravdepodobne zažívajú matky, ktoré touto bolestnou životnou skúsenosťou 

prechádzajú. S pokorou ďakujem, že môžem čerpať z tohto zdroja. Že nemusím situácie 

skutočne zažívať vo vlastnom živote, aby som dokázala byť autentická. Myslím, že takto to 

vníma väčšina hercov. Sme médiami, ktoré dovoľujú prenos emócie. To ale predpokladá 

otvorenosť, zvýšenú citlivosť, vnímavosť a krehkosť. A keď je brána takto otvorená, bdie nad 
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tým všetkým rozum, ktorý občas pomôže, skoriguje a vyladí dôsledky. Zuzana má moju tvár 

a používa moje telo, ale vnútro sa premenilo a dovolilo na chvíľu hovoriť cezo mňa jej príbeh.  

 

• Strata dieťaťa je pre matku ten najhorší zážitok, ako ste sa pripravovali na postavu? 

Prečo by podľa Vás mali film diváci vidieť? 

 

Neviem či najhorší, ale je to jeden z tých ťažkých, hraničných a osobnostne transformačných 

zážitkov. Uvedomila som si, že v súčasnej spoločnosti nie sme konfrontovaní so smrťou 

v bezprostrednej blízkosti. Síce sa na nás valia tony správ o smrti ľudí niekde v diaľke, ale 

smrť blízkych a nebodaj vlastných detí tak často, ako generácie otcov a matiek  pred nami, 

pociťovať nemusíme. Ešte generácia našich starých rodičov žila v skúsenosti, že bolo bežné 

mať veľa deti a stávalo sa, že niektoré umierali v detskom veku. Synovia chodili do vojen, 

dcéry mohli umrieť pri pôrode. A museli sa s tým za života vyrovnať. To je asi jediná možnosť. 

Prijať veci, ktoré sa zmeniť nedajú a meniť veci, ktoré sa ešte zmeniť dajú. A ak narazíme na 

frustráciu z nemožnosti meniť, vždy môžeme zmeniť seba. To je vlastne to jediné na čo 

máme výsostné právo.   

 

• Prečo by mali ísť ľudia vidieť film Ostrým nožom? 

 

Do kina treba ísť, hlavne pokiaľ ten film rozpráva príbeh z môjho bezprostredného okolia, 

z mojej krajiny. Dotýka sa nás všetkých. Naučiť sa vnímať film a umenie ako súčasť vlastnej 

identity a reflexiu skutočnosti, ktorá sa chtiac nechtiac dotýka aj mňa.  Ako nástroj 

k porozumeniu iných a sveta okolo seba. A keď už nič iné, tak aspoň pre ten pocit úľavy, že 

ten príbeh sa nestal mne. A mrazivé zistenie, že stačilo málo a pokojne mohol..... 

 

BIOGRAFIA  
 

Absolvovala štúdium na DAMU v Prahe. Pôsobila v českých kamenných aj nezávislých divadlách v Ústí 

nad Labem, v Brne a v Prahe, kde stvárnila mnoho divadelných úloh. Účinkovala ako hlavná postava v 

komédii František je děvkař. Je známa zo slovenských aj českých seriálov akými sú Kriminálka Anděl, 

Pažoutovi alebo Mesto tieňov a Ordinácia v ružovej záhrade.  

 

HERECKÁ FILMOGRAFIA  
 

ženy môjho muža, 2007, /rež Ivan Vojnár/, Marhuľový ostrov, 2007, /rež. Peter Bebjak/, František je 

děvkař , 2007, /rež. Jan Prušinovský/, Zázrak 2013, /rež. Juraj Lehotský/, Deti, 2014, /rež.  Jaro 

Vojtek/, Učiteľka, 2015, /rež. Jan Hřebejk/ Špina, 2017, /rež. Tereza Nvotová/ 
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Miroslav Krobot 

Postava: Pavúr  

 

 

 

• Čo Vás oslovilo na scenári filmu Ostrým nožom, že ste sa rozhodli účinkovať vo filme 

debutujúceho režiséra Teodora Kuhna? 

 

V prvom rade ma zaujalo nadšenie, s ktorým tvorcovia filmu o svojom projekte rozprávali.  

 

• Postava Pavúra je pomerne zložitá, celkovo znázorňuje apatiu polície pri riešení zločinov. 

Aké s tým máte skúsenosti? 

 

Nemám veľa skúseností s políciou a nevadí mi to. Mám však pocit, že Pavúrova “zložitosť” 

nemusí byť na podobných postoch u polície, ale aj inde v štátnej správe, žiadna výnimka. 

 

• Postava hovorí po slovensky. Bol to pre Vás pri nakrúcaní herecký problém? Bolo by to 

jednoduchšie vo vašom rodnom jazyku? 

 

Omnoho radšej by som hral Pavúra po česky. Ale na druhej strane bola slovenčina pre mňa 

výzva.  

 

• Prečo by diváci mali vidieť film? 

 

Dúfam, že okrem spoločenského vyznenia filmu to bude aj napínavý príbeh.  
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BIOGRAFIA  

 

Je český divadelný režisér, herec, dramatik a pedagóg. Po štúdiu na JAMU v Brne režíroval inscenácie 

v Hradci Králové a neskôr v pražskom Národnom divadle. V roku 1996 sa stal umeleckým šéfom 

Dejvického divadla. Za stvárnenie postavy otca v autorskej inscenácii Příběhy obyčejného šílenství 

získal cenu Alfréda Radoka. V súčasnosti vyučuje na pražskej DAMU a okrem účinkovania vo filmoch a 

seriáloch sa venuje aj ich réžii. Na konte má dva celovečerné snímky Díra u Hanušovic a Kvarteto.  

 

HERECKÁ FILMOGRAFIA  
 

Příběhy obyčejného šílenství, 2005, /rež. Petr Zelenka/, Restart, 2005, /rež. Julius Ševčík/, Účastníci 

zájezdu, 2006, /rež. Jiří Vejdělek/, Venkovský učitel, 2007, /rež. Bohdan Sláma/, Tajnosti, 2007, /rež. 

Alice Nellis/, Na vlastní nebezpečí, 2007, /rež. Filip Renč/, Muž z Londýna, 2007, /rež. Béla Tarr, Ágnes 

Hranitzky/, 3 sezóny v pekle, 2009, /rež. Tomáš Mašín/, Odchádzení, 2011, /rež. Václav Havel/, Dom, 

2011, /rež. Zuzana Liová/, Alois Nebel, 2011, /rež. Tomáš Luňák/, Ve stínu, 2012, /rež. David Onříček/, 

Ďakujem, dobre, 2012, /rež. Mátyás Prikler/, Revival, 2013, /rež. Alice Nellis/, Cez kosti mŕtvych, 

2017, /rež. Agnieszka Holland/ 
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Marián Mitaš 

Postava: Operatívec 

 

 

 
• Čo bolo vaša hlavná motivácia prijať rolu vo filme Ostrým nožom? 

 

Stačila mi téma a idea filmu. Aj keď sa priznám, že na začiatku to bola osoba producenta, 

ktorého poznám dlhšie. Vedel som, že máme podobný vkus a názory, na to ako by sa film mal 

robiť. Až neskôr som sa dozvedel, že sa chcú s režisérom inspirovať prípadom Daniela 

Tupého. 

 

• Prečo by diváci mali vidieť film? 

 

Lebo verím, že to bude napínavý a súčasný film, za ktorý sa nebudeme na Slovensku musieť 

hanbiť a zároveň film, ktorý pre našu krajinu niečo zásadne znamená. Na konkrétnom 

prípade diváci uvidia, ako arogancia moci ničí život jednej už aj tak utrápenej rodine. 

 

HERECKÁ FILMOGRAFIA 

 

Seriály: Ordinácia v ružovej záhrade, Mesto tieňov, Búrlivé víno, Kolonáda, Dr. Ludsky, Kriminálka 

Staré Mesto, Milenky, Oteckovia 

 

Filmy: Dom, 2011, /rež. Zuzana Liová/, Kandidát, 2013, /rež. Jonáš Karásek/, Domáce péče, 2015, 

/rež. Slávek Horák/, Úkryt v zoo, 2017, /rež. Niki Caro/, Toman, 2018, /rež. Ondřej Trojan/, Zoufalé 

ženy dělají zoufalé věci, 2018, /rež. Filip Renč/, Sklenená izba, 2019, /rež. Július Ševčík/   
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Dávid Hartl 

Postava: Dávid 

 

 

 

• Aká bola Vaša hlavná motivácia prijať rolu vo filme Ostrým nožom? 

 

Bola to téma, scenár a pripravenosť režiséra. Jeho nákazlivé nadšenie pre projekt, ktorému 

bol otcom. Teší ma, že som mohol byť súčasťou tohto filmu. Je to téma, ktorá v nás rezonuje, 

dotýka sa nás. Aj nakrúcanie bolo miestami veľmi zábavné a niekedy naopak náročné. 

Psychicky aj fyzicky. 

 

• Prečo by diváci mali vidieť film?  

 

Autori filmu Ostrým nožom siahli, pre mňa, na mimoriadne významné témy. Polarizácia 

spoločnosti, diery v legislatíve a v prvom rade na dôležitosť úlohy rodičov v životoch ich detí. 

A tá rodina je pre mňa najzásadnejšia. Je to citlivý príbeh otca, s ktorým sa osud (spoločnosť 

a jeho činy, ktoré majú následky) necitlivo zahrali. Každý si tam nájde niečo osobné. 

 

HERECKÁ FILMOGRAFIA 

 

Seriály: Vlci, Som mama, Pod povrchom, Odsúdené 

 

Filmy: Nedodržaný sľub, 2009, /rež. Jiří Chlumský/, Únos, 2017, /rež. Mariana Čengel Solčanská/, 

Trhlina, 2019, /rež. Peter Bebjak/ 
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Jana Oľhová 

Postava: Prokurátorka 

 

 

 

HERECKÁ FILMOGRAFIA 

 

Seriály: Ordinácia v ružovej záhrade, Búrlivé víno, Odsúdené, Profesionáli 

 

Filmy: Tisícročná včela, 1983, /rež. Juraj Jakubisko/, Želary, 2003, /rež. Ondřej Trojan/, Muzika, 2007, 

/rež. Juraj Nvota/, Bathory, 2008, /rež. Juraj Jakubisko/, Dom, 2011, /rež. Zuzana Liová/, Čistič, 2015, 

/rež. Peter Bebjak/, Sedem zhavranených bratov, 2015, /rež. Alice Nellis/, DOGG, 2017,/rež. Enrik 

Bistika, Jonáš Karásek, Slavomír Zrebný, Viliam Csino/, Pivnica, 2018, /rež. Igor Vološin/ 
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Táňa Radeva 

Postava: Sudkyňa Tibenská 

 

 

 

• Aká bola Vaša hlavná motivácia prijať rolu vo filme Ostrým nožom? 

Tých dôvodov bolo hneď niekoľko. Zaujal ma scenár a páčilo sa mi, že sa do takejto neľahkej 

témy chcú "zahryznúť" mladí tvorcovia. Že ich zaujímajú závažne témy, ktoré hýbu našou 

spoločnosťou. Počas práce som obdivovala ich neutíchajúce nasadenie.  

 

• Prečo by diváci mali vidieť film? 

 

Aby neostali ľahostajní. A aby boli hrdí, že sa mladým Slovákom podaril natočiť taký film... 

 

HERECKÁ FILMOGRAFIA 

 

Seriály: Ordinácia v ružovej záhrade, Búrlivé víno, Mesto tieňov, Prázdniny 

 

Filmy: O dve slabiky pozadu, 2004, /rež. Katarína Šulajová/, Bathory, 2008, /rež. Juraj Jakubisko/, 

Tango s komármi, 2009, /rež. Miloslav Luther/ 
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Momo (Roman Grigely) 

Postava Denis Sukup 

 

 

 

• Aká bola Vaša hlavná motivácia prijať rolu vo filme Ostrým nožom? 

Prijal som to po rozhovore s režisérom. Páčil sa mi nápad, obsadenie a ešte som s filmom 

skúsenosť nemal. Takže som to rád prijal. 

 

• Prečo by diváci mali vidieť film? 

 

Téma filmu je to prečo by to mali vidieť.  Plus kvalitné obsadenie. 

 
 

Slovenský rapper 

 

Diskografia 
 

Nepatrím medzi…Stratená rovnováha, Za očami, Rival, Heroin, Riival, Wlk, Milovaný nenávidený 
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Moloch Vlavo (Denis Domaracký) 

Postava:  Robert Raško 

 

 

 

• Aká bola Vaša hlavná motivácia prijať rolu vo filme Ostrým nožom? 

Pretože som rád súčasťou umeleckého diela a tento film nepochybne umelecké dielo je.  

 

• Prečo by diváci mali vidieť film? 

 

Príbeh je inšpirovaný skutočnosťou a spracovanie je plne profesionálne. Herci podali 

presvedčivé výkony a preto sa divák má naozaj načo tešiť. Takto to funguje na Slovensku a je 

to žiaľ smutné, ale aj takýmto filmom sa môže v ľuďoch niečo zmeniť a môžu ísť tou správnou 

cestou. 

 

Slovenský rapper 

 

Diskografia 
 

Mikrofón je ručná zbraň, Komandant pre hudbu zdola (EP), 5ržalské melódie (EP) (Hudba z dola), 

Falanga, Mikrofón je ručná zbraň II 
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NUTPRODUKCIA 

 
Za spoločnosťou nutprodukcia stoja traja mladí producenti – Jakub Viktorín a jeho dvaja 

českí spoločníci Tomáš Hrubý a Pavla Janoušková Kubečková. Dôvodom vzniku nutprodukcie 

nie je iba synergia česko-slovenských projektov s prienikom do ďalších európskych krajín, ale 

vybudovanie produkčnej spoločnosti, ktorá bude platformou pre mladých slovenských 

talentovaných filmárov a otvorí im vstup na medzinárodnú filmovú scénu. 

 

Výber projektov 

 

• Cez kosti mŕtvych, réžia: Agnieszka Holland – 2017 

• Cirkus Rwanda, réžia: Michal Varga – 2018 

• Ostrým nožom, réžia: Teodor Kuhn – 2019 

• S úctou, Váš sociálny systém, réžia: Martin Tokár – v produkcii 

• Eco Terro, réžia: Matúš Vizár – v produkcii 

• Pátranie po zvláštnych ženách, réžia: Miro Remo – v produkcii 

• Archa, réžia: Filip Pošivač, Barbora Valecká – v produkcii 

• Tonda, Slávka a Génius, réžia: Filip Pošivač – v produkcii 
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KONTAKTY 
 

PRODUCENT 

nutprodukcia 

 

 

Lazaretská 13, SK-811 08, Bratislava 

www.nutprodukcia.sk 
info@nutprodukcia.sk 

+421 948 050 189 

 

 

KOPRODUCENTI 

nutprodukce (CZ), 

 

 

 

Rozhlas a televízia Slovenska (SK), 

 

 

 

 

 

Madness Productions (SK) 

 

DISTRIBÚTOR SK 

Continental film, s.r.o. 

 

 

 

Výhonská Street nr. 1 

830 05 Bratislava – Rača 

cofilm@cofilm.sk 
 

DISTRIBÚTOR CZ 

http://www.nutprodukcia.sk/?fbclid=IwAR1rmsqsV8PZMKFRSx919f2AAkSlbq6AbzNNp_IT2oVtTPqNW6jKUYOytgE
mailto:info@nutprodukcia.sk
mailto:cofilm@cofilm.sk
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BONTONFILM a.s. 
 

 

Na Poříčí 1047/26 

110 00 | Praha 1 

info@bontonfilm.cz 

 

WORLD SALES 

WIDE, SAS 

 

 

 

9 rue Bleue  

75 009 Paris 

infos@widemanagement.com 

 

PR 

 Marek Suchitra 

+421 910 185 365  

marek.suchitra@gmail.com 

 

 

  

Partner 

 

 

Realizácia a distribúcia filmu bola finančne podporená 

 

 

 

 

S finančnou podporou 

 

 

 

mailto:info@bontonfilm.cz
mailto:infos@widemanagement.com
file:///C:/Users/Monika/Downloads/marek.suchitra@gmail.com

