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Žilinský kraj

Filmové lokality
v Košickom kraji

a jeho ﬁlmový a turistický potenciál
Úžasná krajina, historické pamiatky, pôsobivá sieť cyklistických a bežeckých trás, početné kúpele
a aquaparky s termálnou vodou, dobre vybavené lyžiarske strediská a kvalitná tradičná kuchyňa sú
silnou turistickou devízou Žilinského kraja. Nachádza sa na severozápade Slovenska, na západe
hraničí s Českou republikou a na severe s Poľskom.

Hrad Strečno Slovensko,
aut. Filip Schliemann, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Už v roku 1922 boli zámocké komnaty použité
v prvom významnom horore v dejinách kinematografie - vo filme „Upír Nosferatu“, r. F. W.
Murnau. Zámok môžeme vidieť aj v klasikách
slovenskej kinematografie, vrátane filmov:
„Adam Šangala“ (1972), r. K. Spišák a rozprávky
„Kráľ Drozdia brada“ (1984), r. M. Luther, „Sokoliar
Tomáš“ (2000), r.�V.�Vorlíček a „Láska na vlásku“
(2014), r. M. Čengel-Solčanská. Na druhej strane
zrekonštruovanú zrúcaninu stredovekého hradu
Strečno možno obdivovať vo filme „Dračie srdce“
(1996) od R.Cohena.

Spišská Nová Ves je centrum regiónu Spiš. Nachádza sa tu jedno z najdlhších
šošovkovitých námestí na Slovensku, ktoré je tvorené množstvom historických
budov a meštiackych domov. Dominuje mu gotický Kostol Nanebovzatia Panny
Márie s najvyššou kostolnou vežou a najväčším počtom hodinových ciferníkov na
Slovensku. Spišský trh, ktorého sa každoročne zúčastňujú tisícky návštevníkov
nielen zo Slovenska, využili Richard Staviarsky a� Víťo Staviarsky vo filme „Loli
Paradička“ (2019). Na jarmoku, kde hlavný hrdina predáva cukrovinky sa stretne s
dievčaťom, do ktorého sa zamiluje. Motív trhu sa vo filme viackrát opakuje.
Tomášovský výhľad je jednou z najvyhľadávanejších prírodných atrakcií v oblasti.
Skalný výčnelok v Národnom parku Slovenský raj ročne privíta množstvo turistov zo
Slovenska a okolitých krajín. Výhľady na Vysoké Tatry, dolinu Bieleho Potoka či
prielom Hornádu zaujali aj filmárov. V americkom filme „Dračie srdce“ (1996) je možné
na skale vidieť rytiera, ktorý sa tam pokúša rozložiť oheň v spoločnosti draka a v
pozadí sa rozprestierajú zalesnené kopce. Slovenský raj a Tomášovský výhľad je
taktiež možné vzhliadnuť aj v ďalšom zahraničnom filme „Eragon“ (2006) a�vo filme
Juraja Jakubiska „Nejasná správa o konci sveta“ (1997).

Vedeli ste, že...
Vo filme „Nejasná správa o konci sveta“ (1997), r. Juraj
Jakubisko, je Tomášovský výhľad zobrazený ako skala, okolo
ktorej tečie voda?
V skutočnosti je výška samotnej skaly 40 metrov a nachádza sa na
vrchu kopca Ludmanka.
Katolícky kostol, Spišská Nová Ves,
aut. Do funkcie sa zapojil Ing. Mgr Jozef Kotulič, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Múzeum Vychylovka, Slovensko, aut. Pecik, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Vo filme „Bathory“ (2008), r. J. Jakubiska, môžu diváci vidieť krajinu
Kysúc a Liptova a�Múzeum liptovskej dediny v Pribyline. Na druhej
strane, Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke sa stalo pozadím
filmu „Legenda o� Lietajúcom Cypriánovi“ (2010), r. M. Čengel-Solčanská. Film sa natáčal aj v�Kostole Všetkých svätých v�Ludrovej – Kútoch na Liptove, ktorého história je spätá s templármi.
Múzeum vo Vychylovke podporuje rozvoj regionálneho filmového
turizmu. Za týmto účelom vydalo publikáciu „Filmový sprievodca po
skanzene“, v ktorej predstavuje zákulisie tvorby filmov ako „Želary“
(2003) od O. Trojana či „Jaškov sen“ (2006) od E. Grečnera.

Spišský hrad je nielen najväčšou dominantou spišského regiónu, ale aj
národnou kultúrnou pamiatkou a jedným z najväčších hradných
komplexov na Slovensku. Je vyhľadávaným miestom na nakrúcanie filmov,
zo zahraničných produkcií za spomenutie stoja napr. „Dračie srdce“ (1996),
r. Rob Cohen, „Posledná légia“ (2007), r. Doug Lefler či „Kull Dobyvateľ“
(1997), r. John Nicolella.

Vedeli ste, že...
Dračie srdce“ je Spišský hrad zobrazený ako bájny hrad Camelot
kráľa Artuša, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mora?
Na Slovensku nie je more, hrad obklopujú iba zelené lúky.

Slovenské filmy nakrúcané na Spišskom hrade sú napríklad
„Radúz a�Mahulena“ (1970) P. Weigla, alebo „Popolvár
najväčší na svete“ (1982) M. Ťapáka.

Vedeli ste, že...
Fest Anča v Žiline je jediným festivalom na Slovensku, ktorý uvádza
prevažne animované filmy pre dospelých?
Tento medzinárodný multimediálny festival každoročne priťahuje filmárov,
hudobníkov a umelcov, ktorí patria k špičke súčasného tvorivého sveta. Festival sa
koná najmä v kultúrnom stredisku Stanica Žilina-Záriečie, Novej synagóge a
ďalších kultúrnych priestoroch mesta Žilina. Festival je ozvláštnený akciou Game
Days, ktorá láka fanúšikov videohier.

Rázovitá slovenská obec Terchová,rodisko ľudového slovenského hrdinu Juraja Jánošíka,
aut. Jozef Kotulič, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

V� obci Terchová sa natáčal dvojdielny film „Jánošík“ (1963), r. P. Bielik.
Súľovské skaly zasa oslovili tvorcov slávnej rozprávky „Soľ nad zlato“ (1982),
r. M. Hollého a� môžeme ich vidieť aj v rozprávke „Perinbaba“ (1985),
r. J. Jakubisko.
Mesto Žilina a jej okolie je možné vidieť vo viacerých filmoch. Najznámejší
slovenský režisér Juraj Jakubisko tu pri moste Zlatné nakrútil film „Postav
dom, zasaď strom“ (1979). Zábery k filmu „Orbis Pictus“ (1977) Martina
Šulíka vznikli na železničnom moste pri Strečne a scénu k filmu „Rabaka“
(1989) nakrúcala skupina ELÁN v športovej hale na Vlčincoch.

Spišský hrad, aut. Pierre Bona, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
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Juraj Jakubisko
a jeho ﬁlmová tvorba

Juraj Jakubisko je vynikajúci slovenský scenárista, kameraman a
predovšetkým režisér, ktorého kariéra sa začala pred vyše polstoročím. Za ten čas sa podieľal na tvorbe niekoľko desiatok filmov.
Jeho tvorba sa vyznačuje bizarnou a svojráznou poetikou. „Slovenský Fellini“, ako ho zvyknú nazývať, získal množstvo medzinárodných ocenení za svoje filmy a za celoživotné dielo, napr. Sieň slávy
za zásluhy v oblasti umenia SR, Cena za celoživotný prínos svetovému filmu v Španielsku, Medaila za zásluhy v oblasti umenia v
Českej republike.

Ako sa volá film F. W. Murnaua z roku 1922 nakrútený na Oravskom
hrade, ktorý bol považovaný za prvý významný horor v dejinách
kinematografie?
A Dracula
B Upír Nosferatu
C Rozhovor s upírom

QUIZ

Filmové dedičstvo
Žilinského kraja
a regiónu Spiš
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„Postav dom, zasaď strom“ (1979) je film, ktorého scenár Jakubisko prepracoval, pretože sa mu nepáčil kladný socialistický
hrdina. Tragikomédia o mladom mužovi, ktorý si ide za svojimi
snami aj nečestným spôsobom, vyvolala vtedy rozruch a film
bol stiahnutý z distribúcie. Samotný režisér dostal zákaz a už
nemohol produkovať filmy s vtedy aktuálnou tematikou.

Ako sa volá mesto v Žilinskom kraji, ktoré je aj rodiskom Juraja
Jánošíka a miestom natáčania dvojdielneho filmu „Jánošík“?

„Nejasná správa o konci sveta“ (1997) je apokalyptický
príbeh inšpirovaný Nostradamovými proroctvami. V
bizarnom fantazijnom svete Jakubisko predstavuje
hriešny príbeh o dvoch milencoch, ktorí sa rozprávajú o
podobe konca sveta. 150-minútový film získal ceny za
réžiu v USA, Kanade, Taliansku a na Slovensku.

3

A Terchová
B Zázrivá
C Žilina

Ktorý hrad na Slovensku sa stal miestom natáčania filmovej produkcie „Dračie srdce“ (1996), r. R. Cohen?

Medzi jeho ďalšie ocenené filmy patria „Nevera po
Slovensky“ (1981), „Tisícročná včela“ (1983) inšpirovaná
knihou Petra Jaroša, rozprávka „Perinbaba“ (1985), pre
ktorú sa v súčasnosti pripravuje pokračovanie a koprodukčný film „Bathory“ (2008) v angličtine.

A Oravský hrad
B Hrad Strečno
C Spišský hrad
Juraj Jakubisko, aut. Jakubisko Film.
SE, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons
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Nejasná správa o konci sveta - oficiálny filmový plagát,
Jakubisko Film Europe, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Ako sa Inovačné partnerské centrum Prešov zapája do propagácie ﬁlmu, kultúrneho dedičstva a ﬁlmového turizmu v regióne?
- rozhovor s Michalom Olejárom, projektovým manažérom Inovačného partnerského centra
Ako partner projektu GreenFilmTourism sa podieľame na spracovaní
filmových databáz za Žilinský kraj a oblasť Spiš v Košickom kraji, ktoré
slúžia na vytvorenie internetového portálu a elektronickej databázy
filmového kultúrneho dedičstva v cezhraničnej oblasti v 3 jazykoch –
greenfilmtourism.eu. Zároveň organizujeme stretnutia vo forme
verejných konzultácií a seminárov s cieľom poskytnúť informácie a
vzdelávať o filmovom dedičstve cezhraničného regiónu Poľsko –
Slovensko a� prispievame tak k zriadeniu cezhraničného Chodníka
filmového kultúrneho dedičstva (CHFKD) v oblasti programu.
Inovačné partnerské centrum zároveň v rámci projektu GreenFilmTourism usiluje o vykonávanie udržateľných postupov, vypracovanie a
implementáciu spoločných cezhraničných noriem a usmernení na
podporu zachovania a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva
programovej oblasti.
Cieľom IPC je rozširovanie potenciálu inovácii pre inovatívne podnikanie a posilnenie rozvoja spolupráce univerzít, výskumno – vedeckých a vzdelávacích inštitúcií s malými a strednými podnikmi na
regionálnej, nadregionálnej a medzinárodnej úrovni. Predmetom
činnosti je najmä príprava a realizácia inovačných nástrojov,
nadväzovanie kontaktov s investormi a zabezpečovanie vzdelávania
v�inovačných centrách.
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Inovačné partnerské centrum Prešov

Ktorý slovenský národný park bol dejiskom filmu "Eragon" (2006)
r. S. Fangmeier?
A Slovenský raj
B Tatranský národný park
C Malá Fatra

Kto sa nazýva „slovenský Fellini“, vynikajúci scenárista, kameraman a režisér, ktorého tvorba sa vyznačuje bizarnou
a svojráznou poetikou?
A Martin Šulík
B Paľo Bielik
C Juraj Jakubisko

IPC taktiež pôsobí v mnohých oblastiach. Angažuje sa v cezhraničných
projektoch zameraných na podporu cestovného ruchu, elektromobility aj
firemného nástupníctva. Zaoberá sa budovaním inovačnej infraštruktúry,
vytváraním klastru sociálnej ekonomiky združujúceho všetky sociálne
podniky v kraji, podporou kreatívneho priemyslu či koordináciou regiónov.

Odpovede nájdete na strane 6.
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Aké sú zdroje
nášho ﬁnancovania?
Projekt GreenFilmTourism je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko
– Slovensko na obdobie 2014 – 2020.

Tomášovský výhľad - Slovenský raj, JA_SOM, verejná doména, Pixabay
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Kontakt

Kancelária projektu GreenFilmTourism
office@greenfilmtourism.eu

KVÍZ - odpovede
1.B 2.A 3.C 4.A 5.C

@GreenFilmTourism
greenfilmtourism.eu
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