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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O FILME MEČIAR  
 

 

Réžia: Tereza Nvotová 

Scenár: Tereza Nvotová a Josef Krajbich  

Dramaturgia: Ivo Trajkov  

Kamera: Martin Žiaran  

Strih: Josef Krajbich 

Hudba: Pjoni 

Zvuk: Igor Baar 

Zvukový majster: Radim Hladík ml.  

Producenti: Zuzana Mistríková, Ľubica Orechovská (PubRes), Tereza Polachová (HBO 

Europe), Kateřina Černá, Pavel Strnad (Negativ) 

Výroba: PubRes (SR), HBO Europe (ČR), Negativ (ČR) v spolupráci s FAMU (ČR) 

S podporou: Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie 

Vo filme vystupujú: Vladimír Mečiar, Milan Žitný, Ladislav Snopko, Peter Zajac, 

František Mikloško, Fedor Gál, Václav Bartuška, Petr Pithart, Michael Kocáb, Martin 

M. Šimečka, Ľuboš Jurík, Fedor Flašík, Marián Leško, Oskar Fegyveres, Peter Tóth, 

Eugen Korda, Tom Nicholson, Theodor E. Russell, Tereza Nvotová a ďalší 

 

Distribučná premiéra v SR: 12. október 2017 

Krajina pôvodu: Slovenská republika, Česká republika 

Rok výroby: 2017 

Dĺžka: 89 min. 

Jazyková verzia: slovenská 

Distribučný formát: 2D DCP, 2D BRD, 2D DVD 

Formát obrazu: 1:1,85 

Zvuk: Dolby Digital 

Žáner: Dokumentárny  

Odporúčaná prístupnosť: 15 

 

Oficiálna stránka filmu: www.film-meciar.sk   

Distribútor: PubRes, www.pubres.sk  

Kontakt pre médiá: Ľubica Orechovská, +421 (0) 905 639 429, 

lubica@kinematograf.sk 

Kontakt pre kiná: Radoslav Kutaš, +421 (0) 905 557 130 

kutas@pubres.sk  
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TAGLINE 
Ako Slovensko (takmer) prišlo o rozum 

 

 

SYNOPSA  
Film je spoveďou mladej režisérky Terezy Nvotovej o Vladimírovi Mečiarovi a o vplyve, ktorý mal 

tento politik na slovenskú spoločnosť a na život samotnej Terezy. Keď v roku 1989 padol 

v Československu totalitný komunistický režim, Tereza mala jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy 

rozhodli usporiadať konkurz na ministra vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír Mečiar, vtedy ešte  

neznámy podnikový právnik zo slovenského vidieka. Vladimír Mečiar sa po úspechu v konkurze 

dostáva až na politický vrchol, odkiaľ vládne krajine radom diskutabilných praktík. Na pozadí udalostí, 

akými sú rozdelenie Česko-Slovenska či únos syna prezidenta Slovenskej republiky, Tereza a jej 

rovesníci prežívali svoje detstvo a dospievanie. Film vnikol po takmer štvrťstoročí od rozdelenia 

Česko-Slovenska a vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Nie je však len rozprávaním o jednej 

etape slovenských politických dejín. Približuje oveľa univerzálnejšiu a veľmi súčasnú tému. 

 

               
 

 

POZADIE VZNIKU FILMU  
Nápad nakrútiť film o Vladimírovi Mečiarovi dostala Tereza Nvotová v roku 2013 ešte ako študentka 

na pražskej FAMU. Po prečítaní novinového článku, že Mečiar definitívne odchádza z politiky, chcela 

zistiť, aký v skutočnosti je a čo si myslí. Skontaktovala ho prostredníctvom jeho sekretárky a on 

súhlasil s nakrúcaním. Stredometrážnu snímku o Mečiarovi s rovnomenným názvom Mečiar nakrútila 

ako svoj bakalársky film na pražskej FAMU a v premiére ho uviedla na 17. Medzinárodnom festivale 

dokumentárnych filmov v Jihlave 2013, kde film zaznamenal veľký ohlas. Po tejto skúsenosti sa 

Tereza so zámerom objasniť pre seba a svoju generáciu celý Mečiarov príbeh rozhodla nakrútiť 

celovečerný film, pretože Mečiarove praktiky a dôsledky jeho vládnutia v politike na Slovensku sa 

posledných 27 rokov dotýkajú každého z nás.  

 

Základným zdrojom filmu boli okrem osobných skúseností režisérky a rozhovorov s mnohými 

pamätníkmi predovšetkým archívne materiály. Veľa času si vyžiadala práca na vývoji filmu, ktorý už 

ako producent zastrešila spoločnosť PubRes a do ktorého následne vstúpila televízia HBO Europe. Po 

ukončení vývoja vstúpil do projektu aj český koproducent Negativ a aj vďaka podpore obidvoch 

fondov získala Tereza možnosť používať archívne zábery, ktoré sa stali kľúčové pre stavbu filmu. 

Najviac archívnych zdrojov vo filme pochádza zo spravodajských materiálov Českej televízie, RTVS 

a TV Markíza.  



Nakoľko väčšina reportáží je archivovaná už len v zostrihanej podobe, bez hrubých materiálov, 

zdrojom informácií pre Terezu sa stali aj rôzne dokumentárne filmy danej doby. Takým bol napríklad 

dokument Mária Homolku Rodáci (1997), nakrútený na mítingu HZDS na bratislavských Pasienkoch, 

jediný zdroj známych každomesačných stretnutí Mečiara s voličmi, ktoré sa stali fenoménom. 

Rovnako dôležité bolo osloviť ľudí, ktorí stáli pri dôležitých udalostiach vývoja krajiny, ale aj 

nezávislých novinárov, ktorí investigatívne reflektovali vtedajšie dianie v politike a spoločnosti.  

Hoci si Tereza vo chvíli rozhodnutia nakrútiť celovečerný film napísala scenár, finálne vznikol až 

v strižni v nadväznosti na množstvo získaného materiálu. Odhadom získala 100 hodín nakrúteného 

materiálu a 250 hodín archívnych záznamov, z ktorých sa veľká časť v záujme sústredenia sa na 

hlavnú myšlienku do filmu ani nezmestila. Tou nie je len osoba Vladimíra Mečiara. Film prienikom do 

zákulisia ešte stále nedávnych 90. rokov odhaľuje model fungovania moci, ktorý môžeme pozorovať 

ešte aj dnes nielen u nás, ale v rôznych krajinách sveta. V tom spočíva jeho presah do súčasnosti. 

 

 

O REŽISÉRKE  

Tereza Nvotová (1988) – réžia, scenár  
Debutovala kontroverzným celovečerným dokumentom 

Ježiš je normálny! Bakalársky titul získala na pražskej 

FAMU na katedre dokumentárnej tvorby a momentálne 

tam dokončila magisterské štúdium na katedre hranej 

réžie. Je režisérkou niekoľkých dokumentárnych filmov 

pre ČT, RTVS, HBO a v júni tohto roku uviedla do kín svoj 

celovečerný hraný debut Špina, ktorý mal svetovú 

premiéru na 42. MFF v Rotterdame a na Slovensku ho 

videlo už takmer 50 000 divákov. Aktuálne dokončila svoj 

druhý dlhometrážny dokumentárny film Mečiar. Venuje 

sa aj scenáristike a herectvu v hraných filmoch. 

 

Filmografia: 

 2017 Mečiar - dlhometrážny dokument  

 2017 Špina - dlhometrážny hraný film 

 2013 Discoland - krátky film 

 2011 Gypsy Superstar - krátky dokument 

 2010 Hráči - stredometrážny hraný film 

 2010 V garáži - krátky dokument 

 2009 Artificial Insight - krátky film 

 2008 Ježiš je normálny! - dlhometrážny dokument 

 

 

ROZHOVOR  S TEREZOU NVOTOVOU 
Prečo ste sa rozhodli nakrútiť film o Mečiarovi?  

- Jeden z dôvodov bola frustrácia zo stavu dnešného Slovenska. Z politiky, korupcie a spoločnosti, 

ktorá si neustále volí vodcov bez svedomia. Myslím si, že sa z tohto začarovaného kruhu 

nevymotáme, keď sa nevrátime späť v čase a neuvedomíme si, kde a ako to celé začalo. Druhým, 



osobným dôvodom bola snaha zistiť, v akej krajine som to vyrastala a prečo som sa ako malá hrávala 

na politikov. Bola to aj pre mňa cesta ako nájsť kľúč k súčasnosti. 

 

Hneď v úvode filmu ste použili zábery, v ktorých sa ako dieťa hráte práve na Mečiara. Pamätáte si 

ešte, čím vás zaujal natoľko, že sa pre vás stal objektom napodobňovania? 

- Mečiar bol vtedy všade a práve do detských hier sa dokáže najčistejšie premietnuť stav kolektívneho 

myslenia spoločnosti. Vo svete dospelých bol súčasťou každodennej reality, v médiách superstar a 

zasahoval aj do osobných vzťahov rodín okolo mňa. Ľudia sa delili na tých, čo boli za a proti 

Mečiarovi. Cez hru sa dieťa akosi vyrovnáva s konfliktnou realitou, ktorej nerozumie. Tak som to 

robila aj ja. 

 

         
 

O Mečiarovi ste sa pri príprave filmu veľa dozvedeli aj pri práci s archívnymi materiálmi. V akej 

miere ste sa rozhodli ich použiť a v čom pre vás mali najväčšiu výpovednú hodnotu?  

- Archívy som do filmu vkladala podľa toho, ako bolo potrebné. Predsa len sa skoro všetko, čo som 

spracovávala, odohralo v minulosti a bez archívnych materiálov by to bolo len spomínanie 

pamätníkov. Dali filmu úplne iný rozmer, pretože divák má možnosť sledovať deje v priamom 

prenose. Mečiar u seba doma je trochu iný Mečiar než ten, ktorý rečnil pred stovkami ľudí, alebo sa 

hádal s novinármi. Pre vytvorenie tohto kontrastu a zachytenie jeho osoby to ani nešlo inak. 

 

O vládnutí a praktikách Mečiara vo filme vypovedá aj viacero významných osobností politického a 

spoločenského života tej doby. Podľa čoho ste robili výber ľudí, ktorých ste oslovili do filmu? Stretli 

ste sa aj s odmietnutím?  

- Základný kľúč bol osloviť ľudí, ktorí boli pri udalostiach spracovávaných vo filme. Niektorí, 

samozrejme, aj odmietli, ako napríklad Štefan Gavorník z Fondu národného majetku SR, cez ktorý sa 

v 90. rokoch privatizovalo. O týchto privatizačných komisiách mi však porozprával Ľuboš Jurík, ktorý 

sa mnohých zúčastnil. Oslovila som aj novinárov, ktorí sa v tej dobe investigatívne venovali téme. 

Treba povedať, že mnoho ľudí, s ktorými by som sa chcela stretnúť a rozprávať, už zomrelo.  

 

Hovorili ste na túto tému aj s rodičmi? Ako vnímajú fakt, že ste do filmu nepriamo vtiahli aj ich, 

keďže vo filme ste jeho rozprávačkou a otvorene hovoríte aj o postojoch k Mečiarovi vo vašej 

rodine? 

- Vnímajú to tak, že je to moja licencia, pretože to bol môj život. Otec film uvidí na premiére, ale veľa 

sme sa o tom rozprávali, a mama už film videla a páčil sa jej. Pri vytváraní naratívnej štruktúry filmu 

som sa pýtala rodičov na určité udalosti a ich pocity, ale väčšinou to všetko išlo z mojej vlastnej 

pamäti. 



Mečiara ste nakrúcali vo vile Elektre. Bol problém získať ho pre film? Ako rýchlo pristúpil na 

nakrúcanie a čím si myslíte, že ste ho presvedčili práve vy, keďže po odchode z politiky žije v úzadí? 

- Paradoxne to bolo celkom jednoduché. Zistila som si číslo na kontaktnú osobu Vladimíra Mečiara, 

ktorej som zavolala a povedala jej svoj zámer. Neskôr sa mi už ozval sám Vladimír Mečiar. Dvakrát 

sme sa stretli a potom mi povolil natáčať. Keď som film posunula do celovečerného formátu, znova 

som ho niekoľkokrát oslovila, aby mi dal ešte jeden rozhovor. Dokonca sme sa opäť stretli a súhlasil, 

ale už sa nikdy neozval. Myslím, že ho hlavne presvedčil môj vek a aj fakt, že som bola úprimne 

zvedavá. 

 

         
 

Bolo pre Mečiara jednoduchšie odpovedať na otázky týkajúce sa politiky alebo skôr vpustiť vás do 

svojho súkromia? Bránil sa niečomu alebo bol otvorený komunikácii?  

- Bol otvorený a čo nechcel, nepovedal. Rozhovory sú vždy o tom, že respondent povie, čo sám chce. 

Vedel, že otázky sa budú týkať hlavne politiky, pretože to je politik. Mňa ani nezaujímajú nejaké 

bulvárne hlúposti o jeho rodine.  

 

Chcel Mečiar vidieť a počuť, čo o ňom hovorili ľudia vo filme? Zaujímal ho názor druhých, či už išlo 

o niekdajších kolegov alebo opozičných politikov a novinárov?  

- Povedala som mu, že robím rozhovory aj s inými ľuďmi, aj s jeho oponentmi. Nič nenamietal a ani 

film nechcel vidieť. Dohodli sme sa, že mu ho pošlem, keď bude hotový, čo som urobila. 

 

Videl teda finálnu verziu? Myslíte si, že mu záleží na obraze, ktorý o ňom film prinesie?  

- Predpokladám, že ho videl, keďže som mu ho poslala. Neviem, či mu na tom záleží. Pri nakrúcaní mi 

však povedal, že si to pokojne môžem dať do televízie alebo kam chcem. 

 

Keď hovoríte vo filme o hraní sa na Mečiara v detstve, tak druhým dychom dodávate, že ste sa 

rozhodli zistiť, kto v skutočnosti Mečiar je. Podarilo sa vám to?  

- Myslím si, že sa mi podarilo zistiť, kým bol Mečiar pre nás, a čo pre nás doteraz znamená. Podarilo 

sa mi zistiť, prečo bol tento muž pre Slovensko taký kľúčový. No kto to je v skutočnosti, vie len on 

sám. Mne sa podarilo nahliadnuť za mediálnu stenu, ktorú okolo seba má. 

 

Je rozdiel v tom, ako vidíte Mečiara dnes a ako ste ho videli pre piatimi rokmi, keď ste sa do 

projektu o ňom púšťali?  

- Predtým bol pre mňa skôr fenoménom, ktorému som sama poriadne nerozumela. Dnes je to pre 

mňa niekto, kto nadefinoval súčasnú politickú kultúru a to, ako o politike rozmýšľame. No nielen to, 

jeho rozhodnutia stále ovplyvňujú toky peňazí na Slovensku. Privatizéri z 90. rokov ovládajú 

Slovensko dodnes.  



 

Váš film potvrdzuje, že Mečiar bol a dodnes je presvedčený o svojej pravde a správnych 

rozhodnutiach, a zároveň ukazuje, aká veľká bola jeho schopnosť ovládať davy. Čím si ich vedel 

získať? 

- Asi najviac svojou presvedčivosťou. Myslím si, že bol schopný presvedčiť sám seba o všetkom, čo 

pred davom hovoril. On však nebol len politikom. Dnes to vidíme aj v iných krajinách. Politici zrazu 

zohrávajú niekoľko rolí. Mečiar nebol len „záchrancom národa“, ale aj ľudovým zabávačom. Ako 

jeden z mála bol schopný vytvoriť akýsi kult osobnosti, ktorý na ľudí pôsobil a on o tom aj veľmi 

dobre vedel. Použitím tej istej psychológie, s akou narábajú aj náboženskí vodcovia. Hovorí to však o 

jednoduchom fakte: ľudia sú plní neistoty a potrebujú niekoho, aby ich viedol. Niekoho, kto pôsobí, 

že ich z tejto neistoty vytrhne a ochráni pred krutým svetom. Ide o istý druh viery.  

 

Aký ohlas podľa vás film vzbudí u divákov? Očakávate aj kontroverzné reakcie podobne, ako 

samotný Mečiar, ktorý v čase svojej popularity polarizoval spoločnosť? 

- Neviem a sama som zvedavá. Dúfam však, že divákom poskytne kontext, ktorý nám často chýba. 

Film je najlepšie médium, ako niečo také sprostredkovať. Ak vám dajú ľudia hodinu a pol života a 

sústredenia, tak je to jedinečná šanca k nim naozaj prehovoriť. Nielen použitím hesiel, ale hlbšieho 

ponoru. 

 

Môže váš film niečo zmeniť? Do budúcna vo vývoji spoločnosti alebo pri spätnom pohľade na 

minulé udalosti?  

- Film som nenakrúcala len pre dnešné publikum. Verím, že keď si ho pozrieme za desať, dvadsať 

rokov, povie nám niečo o nás a našej spoločnosti. Možno nič nezmení navonok, ale mňa aj tak viac 

zaujíma to, čo sa deje vo vnútri ľudí. Keď si uvedomia svoj hlas a svoju vlastnú moc nad vecami 

verejnými, bude to viac než dosť. 

 

Priniesla vám práca na tomto filme aj nejaké nové poznanie alebo zmenila niektoré vaše postoje?  

- Cez takúto prácu človek spoznáva nielen svet, v ktorom žije, ale aj sám seba. Ani mne, ani iným  

ľuďom nemusí byť vždy príjemné zaoberať sa politikou a súčasným stavom sveta. No uvedomila som 

si, že bez tohto záujmu a činov nie som skutočne slobodný človek. Cítila by som sa skôr ako rastlina, 

ktorá môže byť kedykoľvek vykorenená alebo poničená nezdravým prostredím. Spoločenská aktivita 

definuje človeka. Dnes už nestačí len platiť dane a nezaujímať sa, kam tie peniaze v skutočnosti idú. 

Lebo bez verejného záujmu spravidla idú niekam, kam nechceme. 

 

       
 

 



 

VO FILME HOVORIA  
 

Peter Zajac, člen revolučného hnutia VPN 

„Ešte mi stávajú vlasy dupkom, aký to bol neskutočný nezmysel, lebo môžete urobiť všetko na tomto 

svete, ale nemôžete vypísať konkurz na miesto ministra vnútra. A Vladimír Ondruš prišiel z toho 

„híringu“ a povedal, že je tam jeden kandidát, ktorý je absolútne fantastický, lebo vie všetko. A ten sa 

volá Vladimír Mečiar. A nám ani nezasvietilo nejaké svetlo, že človek, ktorý vie všetko, je vlastne 

nebezpečný, lebo odkiaľ môže vedieť všetko ...“ 

 

Fedor Gál, predseda revolučného hnutia VPN 

„Zneužíval diskrétne informácie na vydieranie ľudí a manipuláciu s ľuďmi. Konšpiračným spôsobom 

budoval vo vnútri Verejnosti proti násiliu vlastný fanclub, z ktorého sa potom stalo Hnutie za 

demokratické Slovensko. Choval sa ako neriadená strela. Vtedy, keď pretiekol posledný centiliter vody 

cez okraj pohára, som navrhol odvolanie Vladimíra Mečiara z postu premiéra vlády Slovenskej 

republiky.“ 

 

Marián Leško, novinár  

„To bola láska viac ako k politikovi. Babky chodili do kostola so svätými obrázkami a s Vladimírom 

Mečiarom. To bola láska k niekomu, od koho si sľubovali, že nech už bude akokoľvek zle, tak Vladimír 

Mečiar je ten človek, ktorý zabráni najhoršiemu.“ 

 

        
 

Fedor Flašík, politický marketér, šéf volebných kampaní HZDS 

„Keď som sa hlbšie do toho vložil, ja som ho veľmi pozitívne vnímal, Vladimíra Mečiara. Pre mňa 

vzbudzoval takú razantnosť, takú veľkosť, takú charizmu. Bol to človek, ktorý vie, čo chce, možno 

nevedel, ako to dosiahnuť, ale určite tušil. Oproti tým všetkým, ktorí boli v tom čase na politickej 

scéne  –  celé to bolo také pre mňa nezrozumiteľné, chaotické (...) a stále som nevidel nejakú víziu, a 

práve ten Mečiar aspoň ponúkal niečo.“ 

 

Martin M. Šimečka, novinár  

„Tam bola veľká obava, že on tie voľby (v roku 1998 – pozn. distr.) zmanipuluje. A je pravda, že ani 

Mečiar nepresiahol istú normu v tom, že umožnil kontrolu tých volieb. To bolo úplne kľúčové. Inak by 

ich zmanipuloval bez problémov, ale nemohol si to dovoliť. Ale aj preto, lebo on veril, že ich vyhrá. On 

naozaj veril paradoxne v demokraciu, kým bol najpopulárnejší politik v krajine.“ 

 

 



TVORCOVIA  

 

Martin Žiaran (1976) – hlavná kamera 
Absolvent kamery na Vysokej škole múzických umení 

v Bratislave pod vedením prof. Jána Ďuriša. Nakrútil 

niekoľko krátkych filmov, z ktorých mnohé boli ocenené (Z 

ulice, r. Stano Petrov; Voices, r. Peter Magát a ďalšie). 

Jeho celovečerným kameramanským debutom bol film 

Róberta Švedu Démoni (2007), aktuálne sú 

v postprodukcii filmy Pivnica (r. Igor Vološin) a Čertí Brko 

(r. Marek Najbrt). Venuje sa aj televíznej tvorbe, je 

kameramanom predovšetkým televíznych seriálov. 

Mečiar je jeho prvý celovečerný dokumentárny film, na ktorom bol hlavným kameramanom.  

 

Výberová filmografia: 

Celovečerné filmy:  

 2017 Mečiar (r. Tereza Nvotová) 

 2017 Čiara (r. Peter Bebjak) 

 2016 Učiteľka (r. Jan Hřebejk) 

 2015 Čistič (r. Peter Bebjak) 

 2014 Hany (r. Michal Samir) 

 2014 Zakázané uvoľnenie (r. Jan Hřebejk) 

 2012 Don´t stop (r. Richard Řeřicha) 

 2011 Marhuľový ostrov (r. Peter Bebjak) 

 2009 Nebo, peklo, zem (r. Laura Siváková) 

 2007 Démoni (r. Róbert Šveda) 

TV seriály: 

 2017 Spravedlnost (r. Peter Bebjak) 

 2016 Pět mrtvých psů (r. Jan Hřebejk) 

 2015 Případ pro exorcistu (r. Jan Hřebejk) 

 2014 Případy 1. oddelení (r. Peter Bebjak) 

 2012 Dr. Ludsky II (r. Róbert Šveda, Peter Bebjak) 

 2012 Mesto tieňov II (r. Róbert Šveda, Peter Bebjak) 

 2011 Dr. Ludsky (r. Róbert Šveda, Peter Bebjak) 

 2010 Nesmrteľní (r. Róbert Šveda) 

 2009 Odsúdené (r. Róbert Šveda, Peter Bebjak, Lukáš Hanulák) 

 2009 Ako som prežil (r. Róbert Šveda, Peter Bebjak) 

 2008 Kriminálka Anděl (r. rôzni) 

 2008 Mesto tieňov (r. Róbert Šveda, Peter Bebjak, Gejza Dezorz) 

 

Martina Žiaran o filme: 

- Vo filme účinkujú rôzne osobnosti, ktoré prišli buď do osobného kontaktu s Vladimírom Mečiarom, 

alebo mohli priniesť nejaké zaujímavé poznatky z doby jeho vládnutia. S Terezou sme sa ich snažili 

zachytiť a vyspovedať na miestach, ktoré nejakým spôsobom súvisia s nimi, s Mečiarom alebo s 



rôznymi kauzami z éry „mečiarizmu“. Tento dokument totiž nie je len o Mečiarovi, ale hlavne o 90. 

rokoch, v ktorých naša generácia dospievala alebo vyrastala, a kde sa výrazne nastavovalo 

smerovanie našej krajiny, ktorého následky si nesieme dodnes. Vo filme bolo pre nás dôležité aj 

zmapovať miesta, kde sa jednotlivé dejinné udalosti odohrali, pretože je dôležité to pripomínať. Keď 

už sme si niečím takým prešli, mali by sme si z toho zobrať aj ponaučenie. 

 

 

Josef Krajbich (1983) – strih a spoluautor 

scenára  
Strihač, scenárista a kameraman, ktorý sa podieľal na 

množstve oceňovaných filmov, absolvent strihovej skladby 

na pražskej FAMU a zároveň odboru anorganickej 

chémie Prírodovedeckej fakulty na Univerzite Karlovej v 

Prahe. Je držiteľom ceny za najlepší český dokumentárny 

film roka z Medzinárodného festivalu dokumentárnych 

filmov v Jihlave Ženy SHR (2010) režisérov Martina Duška 

a Ondřeja Provazníka. S režisérom Robertom Sedláčkom 

strihal v roku 2013 niekoľko dielov cyklu České století 

a spolupracoval aj na oceňovanom filme K oblakům 

vzhlížíme (2014). 

Výberová filmografia (strih): 

Hrané filmy: 

 2017 Všechno bude fajn (r. Robin Kvapil) 

 2016 Vlk z Královských Vinohrad (r. Jan Němec) 

Dokumentárne filmy: 

 2017 Mečiar (r. Tereza Nvotová) 

 2016 Zákon Helena (r. Petra Nesvačilová) 

 2015 Amerika (r. Jan Foukal) 

 2014 K oblakům vzhlížíme (r. Martin Dušek) 

 2013 Incoming (r. Radim Špaček) 

TV seriály: 

 2017 Bohéma (r. Robert Sedláček) 

 2017 Život a doba soudce A. K. (r. rôzni) 

 2013 České století (r. Robert Sedláček) 

 2010 Ženy SHR (r. Martin Dušek, Ondřej Provazník, tv film) 

 

Josef Krajbich o filme: 

- Práca na filme mi ukázala, aký krehký je systém, či už prírodný, spoločenský či politický, pokiaľ sa 

nachádza vo fáze transformácie z jednej kvality (stavu) do druhej. A aký je v tomto stave jednoducho 

ohroziteľný a zničiteľný. Na druhej strane som sám fascinovaný, akým geniálnym rečníkom, 

demagógom a hráčom bol Mečiar. Ako skvele dokázal namiešať koktail populizmu, strachu, 

národovectva a planej nádeje. A ako vtedy asi väčšine chutil. Dúfam, že politikov s podobným 

„talentom“ bude skôr ubúdať. Snáď. 

 



 

Pjoni (1993) – hudba 
Hudobný producent, skladateľ a zvukový inžinier, 

študoval hudobnú produkciu a zvukové inžinierstvo na 

SAE Institute v Londýne. Hudbe sa venuje už od svojich 

desiatich rokov, keď spolu so svojím rovesníkom Adamom 

Matejom založil skupinu Tucan. Neskôr začal tvoriť 

elektronickú a elektroakustickú hudbu. Ako duo Ink 

Midget & Pjoni získal ocenenie Radio Head Award. Bol 

súčasťou mnohých improvizačných zoskupení (Veni 

Academy a Musica Falsa Et Ficta). Skomponoval hudbu do 

viacerých krátkometrážnych a dlhometrážnych filmov a 

divadelných a tanečných predstavení (Skrat, Trakt). Spolupodieľal sa na tvorbe niekoľkých 

audiovizuálnych inštalácii a performance, napríklad Plain, ktorá bola uvedená aj v newyorskom 

Pioneer Works. V rámci svojej koncertnej kariéry odohral koncerty v USA, Anglicku, Nemecku, 

Rakúsku, Nórsku, Poľsku, Ukrajine, v Čechách a na Slovensku.  

 

Filmografia (hudba a zvuk): 

Dlhometrážna tvorba: 

 2017 Mečiar (r. Tereza Nvotová) 

 2017 Špina (r. Tereza Nvotová) 

Krátkometrážna tvorba: 

 2016 Päť životov, jedna smrť (r. Jaroslava Panáková) 

 2014 Chlapec, ktorý blúdil mestom (r. Debora Pastirčáková) 

 2014 Nina (r. Veronika Obertová, Michaela Čopíková; spolupráca s Adamom Matejom) 

 2012 Pjoni – Chasm (r. Martin Búřil, videoklip) 

 2010 Pošta (r. Apolena Rychlíková) 

 2007 Izidor (r. Andrej Kolenčík; spolupráca s Adamom Matejom) 

Diskografia: 

• Tucan – Medzi Zubami 

• Pjoni & Ink Midget – Pjoni & Ink Midget EP 

• Pjoni – Cloud No Raisins 

• Pjoni – Towns EP 

• Isama Zing – Isama Zing EP 

 

Pjoni o filme: 

- Terezin film má dve výrazné polohy. Jedna sa vracia nostalgicky späť do minulosti, mapuje históriu 

cez Terezine detstvo. Tu sa hudba snaží navodzovať práve túto v niečom detskú a hravú atmosféru. 

S ňou kontrastuje mrazivá faktografická skutočnosť, sprostredkovaná cez archívne zábery a rozhovory 

s aktérmi zobrazovanej doby vrátane Vladimíra Mečiara. Tento nepokoj a hnus sa odzrkadľujú aj v 

hudbe, ktorá však nerobí z filmu „doják“, skôr veľmi jemne podporuje emóciu filmu. 

 

 

 



PRODUCENTI 
 

PubRes (SR) 
Spoločnosť PubRes vyvíja, produkuje a spolupracuje na distribúcii filmových projektov od roku 2007. 

Ako minoritný koproducent realizovala celovečerné hrané filmy Občiansky preukaz (2010, r. Ondřej 

Trojan), Ako nikdy (2013, r. Zdeněk Tyc) a Miesta (2014, r. Radim Špaček). Spolupracovala tiež so 

spoločnosťou Bionaut na výrobe televízneho seriálu Doktor Martin (2015, r. Petr Zahrádka, 

koprodukcia ČT a RTVS). Zuzana Mistríková a Ľubica Orechovská sú ako producentky za PubRes 

podpísané pod krátkym hraným filmom Tanec tigra (2013, r. Martin Repka, SR/India/Rakúsko), 

celovečerným dokumentárnym filmom vlna vs. breh (2014, r. Martin Štrba, SR/ČR), celovečernými 

hranými filmami pre kiná Wilsonov (2015, r. Tomáš Mašín, ČR/SR) a Učiteľka (2016, r. J. Hřebejk, 

SR/ČR). Spoločnosť PubRes bola koproducentom aj dvoch celovečerných animovaných projektov 

Lichožrúti (2016, r. Galina Miklínová, ČR/SR, Chorvátsko) a Smrteľné historky (2016, r. Jan Bubeníček,  

ČR/SR). V roku 2017 uviedla do kín celovečerný dokument Červená (ČR/SR) Olgy Sommerovej 

a aktuálne uvádza ďalší – dokument Terezy Nvotovej Mečiar (SR/ČR). V rôznej fáze produkcie má tri 

tituly Zo života hmyzu (r. J. Švankmajer), Toman (r. O. Trojan) a Pomaľované vtáča (r. V. Marhoul). 

 

Zuzana Mistríková (foto: Pavol Funtál)  

Čo bolo hlavným dôvodom, prečo ste sa rozhodli 

producentsky zastrešiť film Mečiar? Stáli ste pri projekte 

od samotného začiatku?  

- Tereza Nvotová sa na nás obrátila v štádiu námetu 

a veľmi silný signál bol i fakt, že hneď v úvode prejavila 

záujem „spoluvyvíjať“ film aj televízna stanica HBO 

Europe. Už v minulosti sme s HBO diskutovali o spolupráci 

pri vyvíjaní dokumentu Martina Štrbu vlna vs. breh 

a vieme, že si projekty vyberajú veľmi zodpovedne. Vždy 

sa rozhodnú len pre pár filmov a potom sa dôsledne 

spolupodieľajú na ich vzniku. S Terezou sme predtým nespolupracovali, no poznali sme jej dokument 

Ježiš je normálny! a z jej prístupu sme mali pocit, že vie, čo chce a ide si za tým. Mňa priťahoval aj 

fakt, že som so zobrazovanou dobou osobne spojená a naozaj ma zaujímalo, ako Tereza – 

nezasiahnutá emocionalitou toho obdobia – uvidí to obdobie zo svojho pohľadu. A musím povedať, 

že výsledok je skvelý. 

 

Ide o politický dokument. Stretli ste sa v procese jeho vzniku s nejakými výhradami? Či už priamo 

od Vladimíra Mečiara, respondentov vystupujúcich vo filme alebo od partnerov filmu?  

- Spolu s produkčným tímom som sa snažila vytvárať Tereze podmienky na to, aby mohla film 

realizovať. Vedela, že sa môže kedykoľvek prísť poradiť alebo si vypýtať na niekoho kontakt. Svoj 

pohľad na jednotlivé témy som jej nevnucovala. Dôveru v jednotlivých respondentoch vrátane 

Vladimíra Mečiara si však musela získať sama. Myslím, že všetci vycítili jej úprimný záujem priniesť 

svedectvo o tom, čím sme si ako krajina prešli. Nikde – ani na fondoch, ani v inštitúciách, ktoré sme 

oslovovali kvôli nakrúcaniu – sme sa nestretli s odmietnutím. 

 



Aký ohlas filmu očakávate? Je „Mečiar“ ešte aj dnes témou, ktorá rozdeľuje Slovensko? A aké máte 

s filmom plány? 

- Keď sme uverejnili na internete trailer filmu, spustila sa reťazová reakcia jeho zdieľania 

a komentovania, v ktorých väčšina pozývala kamarátov a známych na film. Rozhodne ide o aktuálny 

film. Terezu nezaujímalo len to, čo sa odohralo v 90. rokoch, ale najmä, ako nás táto doba dodnes 

ovplyvňuje. A tým, že je predstaviteľkou dnešnej generácie a ona je tou, kto sa obzerá späť, robí film 

atraktívnym pre svojich rovesníkov či zahraničné publikum. Marián Leško vo filme hovorí, že v 90.  

rokoch bolo Slovensko rozdelené ako nikdy predtým. A že dúfa, že už nikdy tak rozdelené nebude. 

Spolu s ním verím, že Mečiar už dnes Slovensko nerozdeľuje tak, ako tomu bolo od roku 1991, kedy 

bol po prvýkrát odvolaný z funkcie premiéra. Film Mečiar skúma dianie na Slovensku v 90. rokoch, 

akýsi model fungovania moci, o ktorom sme si mysleli, že je za nami a on sa dnes, žiaľ, objavuje 

v rôznych krajinách sveta. I preto je dôležité, že vznikol. 

 

 

HBO Europe (ČR)  
Najrozsiahlejším a najúspešnejším českým hraným dielom spoločnosti HBO Europe je trojdielna 

miniséria Hořící keř (2013) poľskej režisérky Agnieszky Holland. Do sféry českej hranej tvorby vstúpila 

spoločnosť celovečerným debutom režiséra Jaroslava Fuita Dvojka (2009) a podporila aj debutovú 

drámu Don´t stop (2012) Richarda Řeřichu. K jej úspešným projektom patria aj dve televízne série 

Terapie I (2011) a Terapie II (2013) a seriál Až po uši (2014) Jana Hřebejka, ktorého druhú sériu HBO 

Europe pripravuje do vysielania v novembri tento rok. Medzi jej ďalšie seriály patria Mamon (2015) 

Vladimíra Michálka a osemdielna séria Pustina (2016), ktorú nakrútili Ivan Zachariáš a Alice Nellis. 

 

Pôvodnú českú tvorbu spoločnosti HBO Europe odštartoval v roku 2004 „stand up comedy“ program 

Na stojáka. Vo svojom portfóliu má spoločnosť aj široké spektrum dokumentov: Erotic Nation (2009, 

r. Peter Begányi), Nebe Peklo (2010, r. David Čálek), Zachraňte Edwardse (2010, r. Dagmar Smržová), 

Cesta snu Petra Koukala (2012, r. Vladimír Barák), For Semafor (2010, r. Miroslav Janek), Rock života 

(2011, r. Jan Gogola ml.), Ema ON (2011, r. Vladimír Michálek), Venku (2011, r. Veronika Sobková), 

Malá Hanoj (2012, r. Martina Saková), Otázky pana Lásky (2013, r. Dagmar Smržová), Velká noc 

(2013, r. Petr Hátle), Adopce: Konkurz na rodiče (2014, r. Alice Nellis), Daleko za sluncem (2015, r. 

Olga Špátová), Amerika (2015, r. Jan Foukal), FC Roma (2016, r. Rozálie Kohoutová, Tomáš Bojar) a 5 

October (2016, r. Martin Kollar). Túto jeseň HBO Europe uvádza dokument Mečiar Terezy Nvotovej a 

jej najnovším počinom je dokument Nic jako dřív režisérskeho dua Kláry Tasovskej a Lukáša Kokeša. 

 

 

Tereza Polachová  
Prečo sa HBO rozhodlo vyvíjať a napokon aj zásadne 

producentsky vstúpiť do projektu mladej režisérky 

Terezy Nvotovej, ktorej hlavnou postavou je Vladimír 

Mečiar?  

- HBO už podporilo Terezine minulé snímky, či už išlo o jej 

dokumentárny debut Ježiš je normálny! alebo 

celovečerný hraný debut Špina. Považujem ju za veľmi 

talentovanú autorku. V tomto prípade ma zaujal jej 



predchádzajúci film, ktorý sa tiež venoval osobe Vladimíra Mečiara a vznikal ešte na FAMU, preto keď 

sa naskytla možnosť vytvoriť celovečerný film, neváhala som.  

 

Dá sa film zaradiť do nejakej konkrétnej programovej línie produkcie HBO? 

- Áno, samozrejme, dokumentárne filmy z našej produkcie pokrývajú široké spektrum 

celospoločensky aktuálnych tém. Film Mečiar má medzinárodný presah, tematicky je zasadený do 

našej vlastnej histórie, jeho posolstvo však presahuje hranice stredoeurópskeho priestoru. 

 

V čom má téma dokumentu zaujímavý medzinárodný potenciál? 

- Obmedzovanie občianskych slobôd zo strany politickej garnitúry, machinácie, zastrašovanie, 

dezinformačné kampane a korupcia, to všetko sú, žiaľ, veci ktoré v strednej Európe zažívame dnes 

a denne. Je to aktuálna téma pre Česko aj Slovensko, ale aj pre Poľsko a Maďarsko a ďalšie stredo- 

a východoeurópske krajiny. Zaujímavé je, že udalosti, ktoré vo svojej dobe vyvolali pobúrenú politickú 

odozvu zo strany Európskej únie či USA, dnes prechádzajú de facto bez povšimnutia. Fascinujúce je, 

že história sa stále opakuje prakticky bez zmeny. Zdá sa, že sme nepoučiteľní. 

 

 

Negativ (ČR) 
Negativ bol založený v roku 1995 a v súčasnosti je jednou z najvýznamnejších producentských 

spoločností v Českej republike. Počas svojej existencie vyrobil viac ako 40 celovečerných hraných, 

dokumentárnych a animovaných filmov. Spoločnosť sa zameriava na projekty s medzinárodným 

koprodukčným potenciálom a dlhodobo spolupracuje s autormi ako sú Bohdan Sláma, Helena 

Třeštíková, Michaela Pavlátová alebo Marek Najbrt. Medzi najúspešnejšie tituly spoločnosti patrí 

Návrat idiota (1999), Rok ďábla (2002) a Štěstí (2005), ktoré získali Českého leva pre najlepší film roka 

a významné ocenenia na medzinárodných filmových festivaloch. Filmy spoločnosti Negativ získali celý 

rad prestížnych medzinárodných cien. Negativ je tiež držiteľom dvoch cien Európskej filmovej 

akadémie za filmy René (2008) v kategórii najlepší dokumentárny film a Alois Nebel (2011) za najlepší 

animovaný film.  

 

 

Kateřina Černá   
Čím predovšetkým vás zaujal filmový projekt Mečiar 

Terezy Nvotovej, že ste sa rozhodli do neho 

producentsky vstúpiť?  

- Naša producentská spoločnosť sa v oblasti 

dokumentárneho filmu už niekoľkokrát venovala 

politickým témam, naposledy v dokumente Tomáša 

Kudrnu Hľadá sa prezident, kde bola zachytená prvá 

priama voľba prezidenta Českej republiky, s ktorej 

výsledkom súčasná česká spoločnosť zápasí a zrejme ešte 

dlhú dobu bude zápasiť. To isté by sme mohli povedať o slovenskej spoločnosti, ktorá zápasí 

s následkami opakovanej voľby Vladimíra Mečiara na čelo slovenskej vlády v 90. rokoch. Preto nás 

zaujala ponuka Zuzany Mistríkovej zo spoločnosti PubRes podieľať sa koprodukčne na 

dokumentárnom filme, ktorý by mal už s odstupom opísať obdobie, kedy bol Vladimír Mečiar 



predsedom vlády Slovenskej republiky a následky jeho éry na slovenskú politickú scénu a celú 

spoločnosť. 

 

Film nakrútila mladá režisérka, ktorej sa podarilo reflektovať Mečiarovu éru aj s presahom do 

súčasnosti. V čom je podľa vás jej film aktuálny aj dnes?   

- Režisérka Tereza Nvotová nás zaujala nielen preto, že naša spoločnosť už tradične rada pracuje so 

začínajúcimi režisérmi, ale aj preto, že vďaka jej pohľadu nejde o dejepisný dokument o jednej etape 

slovenských dejín očami politológov alebo historikov. Okrem analýzy moci popisuje film veľmi 

univerzálnu i veľmi aktuálnu tému, pretože podobný archetyp politika sa v súčasnej dobe objavuje po 

celom svete.  

 

 

 

 

KONTAKTY  
 

PubRes, s.r.o. 

Grösslingová 63 

811 09 Bratislava 

Tel.: +421(0)2 5263 4203  

Mob.: +421(0)905 639429 

E-mail: pubres@pubres.sk 

www.pubres.sk 

 

HBO Europe, s.r.o. 

Jankovcova 1037/49 

170 00 Praha 

Tel.: +420-261-094-444 

Fax: +420-261-094-455 

www.hbo.cz 

www.hbogo.cz, www.hbogo.sk 

PR HBO Europe: pavla.brozkova@hbo.com 

PR SK: bohus@topofming.sk 

 

Negativ Film Productions, s.r.o. 

Ostrovní 30 

110 00 Praha 1 

Tel.: +420 224 933 755 

Fax:: +420 224 933 472 

E-mail: office@negativ.cz  

www.negativ.cz  
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