
 
 
 
 
 
 

SLEPÉ LÁSKY 
 
 

 
 

Film o láskach, ktoré treba vidieť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

réžia Juraj Lehotský 
 
 
 
 
 
 
 
 

v kinách od 27. marca 2008 
 
 
 
 

Cena Tibora Vichtu v kategórii Dokumentárny film – Juraj Lehotský 
 za scenár Hľadanie (udelená v roku 2005) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

uvádza slovenský film 

spoločnosti ARTILERIA 

 

SLEPÉ LÁSKY  
 

Réžia .....................................................................................................Juraj Lehotský 
Scenár ........................................................................... Juraj Lehotský, Marek Leščák 
Producenti .. Marko Škop, Ján Meliš, František Krähenbiel, Juraj Chlpík, Juraj Lehotský 
Kamera.......................................................................................................Juraj Chlpík 
Strih ..............................................................................................František Krähenbiel 
Zvuk................................................................................................. Marián Gregorovič 
Mix zvuku......................................................................................František Krähenbiel 
Dramaturgia.....................................Marek Leščák, František Krähenbiel, Marko Škop 
Výkonná produkcia ....................................................... Romana Vargová, Lukáš Bonk 
Producenti vo fáze vývoja filmu ................................... Róbert Zipser, Róbert Kirchhoff 
Animovaná sekvencia............................. Michal Struss, Štefan Martauz, Slavo Šmalík 
...............................................................Joanna KoŜuch, Róbert Baxa, Eva Janovská 
.................................................................................... Martin Snopek, Ivana Zajacová 
Osvetľovači.........Rastislav Gore, Róbert Sloboda, Stanislav Supek, Roman Gašparík 
Kameroví technici .................................. Rafael Skurka, Valerián Fusek, Peter Zalubel 
Grafický dizajn .................................................................Martin Derner, Matúš Černák 
Preklad titulkov ..................................................................................Saskia Hudecová 
Špeciálne poďakovanie ..................................................................Dušanovi Hanákovi 
 

VYSTUPOVALI: 
Peter Kolesár 

Iveta Koprdová 
Miro Daniel 

Monika Brabcová 
Jolana Danielová 
Anna Brabcová 

Zuzana Pohánková 
Radoslava Badinková 

Manželia Elena a Laco s dcérou Gabikou 
 

Spolupracovali: 
Peter Polák, Milan Sirkovský, Miloš Gluvňa, Peter Mazáček, Martin Blizniak, Miloš Hanzeli, Igor Pavlík, 
Radoslav Dúbravský, Róbert Karovič, Ľubo Vančo, Milan Hlivák, Tibor Szentandrásyi, Marta Vysocká, 
Pavel Svitánek, Štefan Potančok, Jozef Vanek, Barbora Lomjanská, Radovan Stoklasa, Radoslav 
Torbai, Ivan Martinka, Mirka Pavelková, Boris Bočev, Marta Hejtmánková, Miro Ulman, Braňo Daniš, 
Peter Neveďal, Peter Kučera 
 

Realizované s finančnou podporou programu AudioVízia  
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

 
(c) Artileria 2008 

Krátky obsah 



 
Film o láske medzi nevidomými ľuďmi. Lásky sú jemné, lásky sú smiešne, lásky sú aj 
slepé... Nájsť si pravé miesto a šťastie vo svete je neraz ťažké pre ľudí vidiacich. O 
to citlivejšia je táto cesta pre nevidomých. Ich pohľad je v mnohých veciach základný 
a čistý. A často veľmi vtipný. Ich pohľad odkrýva „nevidené dimenzie“ toho, čo 
vlastne šťastie znamená. 
 

Rozšírený obsah 
 
Nájsť si to pravé miesto naplnenia a šťastia na svete je neraz ťažké pre nás 
vidiacich, o čo citlivejšia je táto cesta pre ľudí nevidomých. Film Slepé lásky je ľudsky 
úprimnou snahou o zobrazenie sveta nevidomých a súčasne citlivou a emocionálne 
mimoriadne silnou výpoveďou o ich najintímnejších citoch a pocitoch. Hlavnými 
protagonisti filmu sú štyria ľudia, ktorí sú od narodenia slepí. Vytvorili a stále si 
vytvárajú svoj vlastný svet, často s veľmi neobyčajnými, osobitými predstavami, 
vnemami a snami. Režisér Juraj Lehotský sa vo svojom celovečernom debute snaží 
nájsť hodnoty a krásu v živote Petra, Mira, Eleny a Zuzky. Štyroch nevidomých ľudí, 
ktorých osudy spája spoločná téma – láska. 
 
Peter  Kolesár je učiteľom hudby na základnej škole pre nevidiacich v Levoči. Učí 
nevidomých hrať na klavíri a spievať v zbore. Peter má fantastickú imagináciu, ktorú 
preciťuje cez zvuky, hudbu... cez počuté. Peter žije so svojou ženou v panelákovom 
byte, kde medzi štyrmi stenami prenikajú do svojich fantazijných svetov. Túži 
„uvidieť“ more... splniť si svoj životný sen. 
 
Miro Daniel je nevidomý Róm. Jeho postava prešla počas nakrúcania najväčšími 
zmenami. Práve prežíva veľkú lásku s Monikou - bielym, takmer slepým dievčaťom. 
Majú sa veľmi radi, chodia spolu na výlety, zatancovať si... Monikini rodičia ale ich 
láske neprajú. Na príčine je Mirova farba pleti, ktorá vo svete nevidiacich nie je 
podstatná. Miro chce o svoju lásku bojovať. 
 
Elena  a Laco sú nevidomí manželia, ktorí čakajú dieťatko. Príbeh predstavuje ponor 
do cítenia nevidomej ženy – budúcej matky. Prežívame s ňou radosť i strach 
a hlavne veľkú túžbu a silu mať dieťa a vychovať ho.  Je to príbeh o jej túžbach, o 
čakaní, o tajomstve, ktoré v sebe skrýva. Elena a Laco spolu prežívajú nové jemné 
situácie naplnené radosťou aj otázkami. Narodí sa im vidiace či nevidiace dieťa? Cez 
svoje životy vedia, že akýkoľvek život má veľkú cenu. Príbeh je o jej veľkom 
odhodlaní vychovať dieťa. 
 
Zuzka  Pohanková má štrnásť. Skončila základnú školu pre nevidiacich a po 
prázdninách nastupuje ako jediná nevidiaca do strednej školy medzi vidiace deti. 
Tam sa odkrýva pre ňu neznámy svet, v ktorom sa  musí podriadiť úplne novým 
pravidlám. Zuzka má rada klasickú hudbu a ako každé mladé dievča chce milovať 
a byť milovaná. Svoju prvú lásku začne spoznávať cez internet na chate... 
 
 
 
 
 

O filme 



 
Režisérova explikácia: 
Film zobrazuje štyroch nevidomých protagonistov, prostredníctvom ktorých 
spoznávame ich vlastné príbehy lásky. 
Nevidomá tínedžerka Zuzka sa pokúša nájsť svoju prvú lásku. Spoznáva ju cez 
internet. Skrýva však svoje tajomstvo, že nevidí. 
Nevidomý Róm Miro sa zaľúbi do takmer nevidiaceho bieleho dievčaťa. Skutočnosť, 
že je tmavej farby pleti, mu komplikuje jeho naplnenie lásky. 
Nevidomá Elena túži mať dieťa. Príbeh predstavuje ponor do cítenia budúcej 
nevidomej matky. Prežívame s ňou radosť i strach a hlavne veľkú túžbu a silu mať 
dieťa a vychovať ho. Čakanie na dieťa prináša jemné situácie naplnené radosťou aj 
otázkami. 
Nevidomý učiteľ hudby Peter je človek plný svojráznej fantázie. Rád počúva 
dobrodružné rozhlasové hry, ktoré ho vťahujú do svojho rozprávkového sveta.  Peter 
so svojou ženou žijú milý vzťah medzi stenami malého bytu. Práve tam sa odohrá ich 
malý, veľký príbeh. 
 
Film rozpráva o rôznych podobách lásky medzi nevidomými ľuďmi. Ich láska je o 
jemných detailoch... je viac prežívaná, precítená ... duchovnejšia... Protagonisti sú 
ľudia, ktorí sú od narodenia slepí. Vytvárajú a vytvorili si svoj vlastný svet často s 
veľmi neobyčajnými, osobitými predstavami, vnemami a snami. 
 
Téma života nevidomých ma zaujala predovšetkým z dôvodu nahliadnutia do 
tajomstva ich života. Narodenie človeka do „tmy“ vyvoláva vo mne mnohé otázky 
existencie týchto ľudí. Tá najhlavnejšia otázka je, kde pramení v ich živote šťastie. 
Ich svet je ochudobnený o videnie, ale možno je duchovnejší... možno práve oni 
nachádzajú tú pravú podstatu šťastia. Nájsť si pravé miesto a šťastie vo svete je 
neraz ťažké pre nás vidiacich, o čo citlivejšia je táto cesta pre ľudí nevidomých. Ich 
pohľad je v mnohých veciach základný a čistý. A často veľmi vtipný. Ich pohľad 
odkrýva „nevidené dimenzie“ toho, čo vlastne šťastie znamená. 
 
 
 
 

* * * 
 

Režisér Juraj Lehotský, ktorý zaujal už svojimi školskými filmami, začal zbierať 
materiál pre svoj celovečerný režijný debut v januári 2003. „Rád sa vždy pohybujem 
v oblastiach, ktoré sú pre mňa v niečom nové a neprebádané. V tomto prípade to 
bolo prežiť a precítiť život z pohľadu nevidomého,“ spomína režisér. 
Svoj scenár filmu Slepé lásky predstavil po prvý raz verejnosti v roku 2005 (vtedy 
ešte pod názvom Hľadanie) a získal zaň Cena Tibora Vichtu v kategórii 
Dokumentárny film. Scenár i názov filmu prešiel niekoľkými zmenami. Na prezentácii 
pripravovaných projektov na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava 2007 sa 
predstavil pod názvom Pozri sa do tmy a ukážka z neho zaujala prítomných kolegov 
filmárov i novinárov. Menil sa nielen názov, ale počas nakrúcania dochádzalo 
i k zmenám v živote hlavných protagonistov. Film vznikal časozbernou metódou a tak 
36 nakrúcacích dní bolo rozložených takmer do piatich rokov. Posledná klapka padla 
na jeseň 2007. 



Príprava a vývoj filmu Slepé lásky sa realizovali v produkcii spoločnosti Atelier.doc. 
Od nej projekt pred začatím hlavnej fázy produkcie prevzala spoločnosť Artileria, 
ktorú vedú Marko Škop a Ján Meliš. Podľa režiséra Juraja Lehotského: „Obaja do 
filmu prispeli i vlastnými skúsenosťami a praktickými radami získanými počas 
nakrúcania dokumentu Iné svety, ktorý v roku 2006 získal dve ceny na MFF Karlovy 
Vary. Spolupráca s Markom Škopom však neprebiehala len na poli produkcie, ale 
bola i tvorivá. Marko bol i spoludramaturgom filmu spolu so svojim dlhoročným 
spolupracovníkom, vynikajúcim strihačom Františkom Krähenbielom a scenáristom 
Marekom Leščákom, ktorý sa stal členom tvorivého tímu potom, ako bola hotová 
prvá verzia scenára.“ 
Marek Leščák je známy najmä vďaka spolupráci na hraných filmoch Martina Šulíka, 
ale má za sebou i úspešnú spoluprácu s dokumentaristom Jaroslavom Vojtekom. 
Spoločne s Jurajom Lehotským cestovali za hlavnými protagonistami, pozorovali ich 
životy, snažili sa im porozumieť a tak vedeli, čo od nich môžu očakávať. „Boli sme 
taká kamarátska filmová družina,“ spomína na nakrúcanie Slepých lások režisér. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čo odznelo vo filme i to, čo sa do finálnej verzie nedostalo 
 
 
Peter 
Keď sa povie nevidiaci, každý povie, že je to 
tma, že je to temno, ale veľa ľudí si 
neuvedomuje jedno, že ten nevidiaci má sluch, 
že ten nevidiaci má hmat a ostatné zmysli, 
ktorými vníma tento svet. 
 
Nám aj keď sa sníva... nám, ktorí sme od 
narodenia nevidiaci, tak sa sníva na základe 
iných zmyslových pocitov. To znamená, že sa 
ti môže snívať, že niečo cítiš, že niečo počuješ, 
že si niečo hmatáš, že niečo robíš trebárs s 
rukami, tam ten zrak pre nás od narodenia 
nevidiacich je úplne vylúčený.....  

....Mne keď sa niečo sníva. Ja to prežívam na 
základe zvukových pohybových zážitkov... aj 
hmatových samozrejme, ono sa mi sníva 
dajme tomu z prírody, alebo zo školy, alebo 
z prostredia čo som zažil a vybavujú sa mi 
trebárs hlasy ľudí. Už nemám obidvoch rodičov 
a sa mi sníva s nimi... ja si trebárs neviem 
vybaviť hlas otca... ja si ho neviem vybaviť teraz a keď sa mi sníva, tak ja ho 
počujem, že on sa mi v tom podvedomí vybaví. 
 
 
 

Miro 
Už keď som jej dal tú 
prvú pusu, pocítil som, 
že musí byť dosť 
sladká... A tak som si 
povedal, že o ňu budem 
bojovať. 
 
Ono... stretol som sa 
z ľuďmi, ktorí mi 
nadávali aj v minulosti... 
smiali sa mi, že som 
slepý a tak..., ale ... 
nebral som to vážne... 
ja som si len vždy 
hovoril, panebože... oni 

nevedia o čom rozprávajú... nevedia čo je to slepota, ale vedel som, že sú ľudia aj 
dobrí aj zlí... 
 
 
 



Elena 
Ako malé dieťa 
som videla 
strašne málo. 
Posledné čo 
som videla boli 
stromy popri 
ceste, keď som 
išla do 
nemocnice 
sanitkou, na to 
som sa vtedy 
zamerala 
hlavne, že tie 
stromy utekajú, 
samozrejme išlo 
auto a stromy 
stáli... taký detail posledný... toto si pamätám.  
 
Keď sme sa rozhodli mať dieťa, tak som si zháňala všelijaké knihy, hlavne cez 
časopisy slepecké, mali sme tam starostlivosť o dieťa, bola tam taká rubrika a tam 
boli popisy od narodenia až do pol roka ako sa o dieťa starať... a tiež tam bolo 
popisované ako sa dieťa kúpe a oblieka, všetky tie popisy som robila na bábike 
zhruba takej dlhej ako malo byť dieťa... teda dlhej 50 centimetrov. Hlavne o to išlo 
aby som jej vedela hlavičku udržať... pod krkom mať ruku, aby som ju vedela obrátiť, 
aby hlavička jej nepadla do vaničky, do vody. 
 

 
Zuzka 
Môj starký si z toho robí srandu, že ja šetrím elektrikou pretože keď čítam nemusím 
si zasvietiť svetlo, lebo ja to čítam prstami a mne svetlo netreba. 

 
Ja raz keď som bola malá, tak moja babka mala také fixky, že každá farba mala inú 
vôňu... a ja som si nejako podľa tej vône predstavovala tú farbu.... že každá farba má 
nejakú tú svoju vôňu... neskôr som zistila, že to tak nie je... že farba to je niečo iné... 
ja si to neviem predstaviť akoby nám to niekto ukázal.... to treba vidieť... neviem si 
predstaviť, že by vymysleli niečo také, že by som si to mohla hmatom pozrieť, aká je 
to farba. 

 



ROZHOVOR S JURAJOM LEHOTSKÝM – režisér 
 
Na počiatku filmu Slepé lásky , ktorý sa na jar 2008 dostal do slovenských kín, 
bol scenár s názvom Hľadanie . V roku 2005 získal Cenu Tibora Vichtu v 
kategórii Dokumentárny film. Aká bola táto pôvodná verzia? 
Hľadanie bolo prvou verziou scenára filmu Slepé lásky, po ktorej nasledovali ďalšie. 
Pôvodná verzia rozprávala o súčasných protagonistoch filmu. O ich výnimočnosti, o 
ich vnútorných citoch a o svojráznom prežívaní veci. Boli v nej prvé dobré nápady, 
ale chýbalo jej niečo, čo by všetkých predstaviteľov spájalo. Chýbala spoločná téma, 
ktorou sa neskôr stala láska. 
 
V istej fáze ste vraj chceli tento scenár realizova ť ako hraný film? 
Zaujala ma téma slepého dievčaťa, ktoré sa zaľúbi do muža, ktorého nikdy 
nevidelo... len ho cíti, stretáva... možno počúva. Zaujímalo ma, čo môže byť pre ňu 
impulzom k tomu, aby sa zamilovala. Chcel som filmom nájsť a vidieť podstatu 
lásky... Pýtal som sa či je láska viditeľná alebo neviditeľná. V minulosti som sa 
pokúšal napísať niečo na túto tému so Zuzkou Liovou. Ale čoskoro som prišiel na to, 
že musím nájsť skutočných ľudí... skutočné nevidomé dievča, ktoré sa zamiluje... 
Takže som sa vybral cestou dokumentu. 
 
Prečo ste si práve túto tému vybrali pre svoj celove černý debut? 
Ja sa rád vždy pohybujem v oblastiach ktoré sú pre mňa v niečom nové a 
neprebádané. V tomto prípade to je prežiť a precítiť život z pohľadu nevidomého. Ako 
prvú som videl tému opusteného slepého dievčaťa, ktoré žije mimo mesta. Dievčaťa, 
ktoré túži milovať ale nemá koho... je slepá a hľadá lásku. Videl som v tom paralelu 
súčasných ľudí, ktorý ťažko nachádzajú lásku. Lákalo ma vytvoriť dobrý príbeh, ktorý 
by sa inšpiroval skutočným životom nevidomého dievčaťa. Hľadal som a nakoniec sa 
film rozrástol na štyri postavy. Každá z nich rieši inú podobu lásky. Myslím, že to o 
čom som sníval sa mi nakoniec podarilo nájsť aj keď trochu inak. V dokumente to tak 
chodí, všetko je inak, ale vaše podstatné túžby sa naplnia. 
 
Ako a kde ste vyberali hlavných protagonistov? 
Nájsť tých správnych bolo ťažké a trvalo to nejaký čas. Cestoval som po Slovensku a 
navštevoval som dopredu vytipovaných ľudí. Mojou túžbou bolo nájsť takých, ktorý 
v sebe ukrývali potenciál pre zaujímavý príbeh. Hľadal som nevidomých, ktorí nikdy 
nevideli... takže ich predstava o svete nebola nijako ovplyvnená videním... zostali žiť 
vo svojom vlastnom svete. Teraz sa teším, že každý z nich dal filmu niečo iné. Som 
rád, že každý protagonista žil svojim spôsobom iný originálny príbeh na tému láska. 
 
Keďže Slepé lásky  sú dokumentom a ich realizácia trvala tri roky, do šlo v 
životoch hlavných protagonistov k nejakým zmenám, k toré výrazne ovplyvnili 
výslednú podobu scenára a následne i filmu? 
Práca na scenári trvala nejaký čas. Životné príbehy protagonistov sa v oblasti lásky 
veľakrát vyvíjali rôznym smerom. Film vznikal časozberným spôsobom, takže scenár 
bol do značnej miery formovaný skutočným životom postáv. A ten často prinášal 
veľké prekvapenia. Udialo sa veľa pozoruhodných vecí, ktoré sme nakrútili a sú vo 
filme. Láska medzi ľuďmi je veľmi krehká vec. Veľakrát som tŕpol, aby sa vzťah 
dvoch ľudí nerozpadol. Bola to niekedy veľmi napínavá cesta, ale myslím že sa nám 
ju podarilo nakrútiť. 
 



Na scenári s vami spolupracoval Marek Leš čák. V akej fáze výroby sa pridal k 
vám a čo bolo jeho hlavnou úlohou? 
Spomínal som, že prvej verzii scenára chýbala spoločná téma. V začiatkoch som sa 
radil s režisérom a pedagógom Dušanom Hanákom, ktorý ma veľmi povzbudil 
v ďalšej práci. Cítil som, že potrebujem scenár dostať do podoby, ktorá by fungovala 
z hľadiska dobrého spádu a dobrej dramaturgie. Uvedomil som si, že musím s 
niekým spolupracovať, s niekým s kým by som si rozumel. Dnes som veľmi rád, že 
som nezostal pri tom sám a našiel som výborného  scenáristu Mareka Leščáka, s 
ktorým plánujem písať svoj ďalší film. V spolupráci s ním som objavil radosť z 
písania. Pri spoločnom písaní vznikali mnohé radostné, zábavné a vzrušujúce chvíle. 
 
Ako prebiehala vaša spolupráca? Zú častňoval sa Marek Leš čák i nakrúcania? 
Naša spolupráca sa vyvíjala veľmi dobre. Marek sa už nejaký čas pohyboval v oblasti 
dokumentu a dobre vedel čo si to vyžaduje. Obaja sme vedeli, že treba vymyslieť 
ešte mnoho nového a to sa nedá len tak pri počítači. Spoločne sme preto vycestovali 
za našimi protagonistami a pozorovali ich životy. A vždy sme sa potom vracali domov 
s dobrými nápadmi. Marek spoznal protagonistov a tak sme obaja vedeli, čo od nich 
môžeme očakávať. Pri písaní sme si s Marekom veľmi dobre porozumeli čo chceme 
danou scénou povedať a ako má pôsobiť. Marek na pľac nechodil, netúžil po tom a 
bolo to lepšie aj pre mňa. Ale v strižni sme si vždy spolu prezreli denné práce a mali 
spoločnú radosť. 
 
Ako sa vám spolupracovalo so slepými nehercami? 
Slepí neherci sú veľmi vzácni herci. Pred kamerou žili svoje životy a málokedy boli 
neprirodzení. Nefungovala u nich akási sebakontrola a nervozita, že ako sa uvidím... 
Každý bol iný a od každého z nich som očakával iný druh prejavu. Peter mal zmysel 
pre rôzne úlety, dali sa s ním nakrúcať priam nemožné veci. Miro bol výborný typ 
frajera, ktorý večne nosil tmavé okuliare a nikdy nepoužíval slepeckú palicu. Zuzka 
bola krásna v svojej nevinnosti, Elena skrývala akési tajomstvo. Objavil som v mojich 
protagonistoch veľkú predkamerovú prirodzenosť. Mojou túžbou bolo vždy tvoriť 
zaujímavé príbehy, nakrúcať so skutočnými ľuďmi, inšpirovať sa ich životmi. Som rád 
že som objavoval mnohokrát milé a úsmevné veci. Raz pri návšteve nevidomého 
Petra som si všimol ako sedí pri zaprášenej telke, „pozeral“ skoky na lyžiach 
...počúval pozorne zvuk odrazu a dopadu skokana a len tak si rátal „... raz, dva, tri, 
štyri ... tak tento mohol skočiť 123 metrov ...“ To sú také milé absurdity, ktoré som 
objavoval. A ktoré sa dostali i do výslednej podoby filmu. 
 
Kameramanom filmu bol Juraj Chlpík, ktorý spolu s v ami absolvoval odbor 
fotografia na Strednej umelecko–priemyselnej škole v Bratislave. Ako ste si 
rozumeli na p ľaci? 
Práca s Jurajom Chlpíkom bola veľmi výnimočná a zaujímavá. Myslím, že aj pre 
neho to bola dobrá skúsenosť. Našou spoločnou snahou bolo vidieť veci maximálne 
prirodzene s takým svetlom ako to v živote chodí. Myslím, že bolo veľakrát umením 
nakrúcať po tme. Často sme si hovorili ‘Ako to nakrútiť? Veď oni si nesvietia! Žijú v 
úplnej tme‘. Bola to milá absurdná skúsenosť. 
 
V Slepých láskach  je i jedna animovaná sekvencia, v ktorej sa objaví  i malá 
ponorka z filmu Karla Zemana Vynález skazy . Bola už v pôvodnom scenári? 
Zemanov Vynález skazy ma inšpiroval k nápadu s podmorským svetom. 
Protagonista Peter mal rád rozhlasovú hru podľa knihy Julesa Verna 20 000 míľ pod 



morom, ktorej dej sa tam odohráva  a tak mi napadlo, že by bolo výborné, keby sa pod 
morskou hladinou stretli dve bytosti, ktoré sa spoznávajú hmatom. A tak si 
chobotnica ohmatáva Petra a Peter ohmatáva chobotnicu. Petrova nevidomá žena 
Iveta rada štrikuje a tiež počúva verneovky, ale ako sama hovorí v živote by do 
morských hlbín nešla...bála by sa. Zrazu som dostal krásny nápad - posadiť ju do 
ponorky. Vznikol tak nový fantazijný svet dvoch nevidomých ľudí. On je na 
podmorskej výprave a ona je vlastne mysľou niekde v bezpečí v ponorke... 
Som veľmi rád, že som na tomto filme mohol spolupracovať so šikovnými animátormi 
pod vedením Miša Strussa a pána Štefana Martauza. 
 
Jedným z producentov filmu bol i Marko Škop, ktorý sám je úspešným 
dokumentaristom. Ako sa vám s ním spolupracovalo? 
Musím povedať, že spolupráca s Markom bola a je stále výborná. Už v začiatkoch, 
keď som sa na neho obrátil s prosbou, či by Slepé lásky nemohli vzniknúť v 
spoločnosti Artileria, prejavoval radosť so spolupráce. Aj keď spočiatku nešlo všetko 
ľahko filmu fandil a veril mu. Marko Škop spolu s Jankom Melišom svojou 
profesionalitou vytvorili veľmi dobré podmienky pre jeho vznik. Spolupráca s ním 
však bola nielen producentská, ale aj tvorivá. Spoločne s vynikajúcim strihačom filmu 
Františkom Krähenbielom a scenáristom Marekom Leščákom bol Marko Škop i 
spoludramaturgom Slepých lások. Som rád, že sme taká kamarátska filmová družina. 
 
 
 
 
 

ROZHOVOR S MAREKOM LEŠČÁKOM – scenárista 
 
Ľudia vás poznajú predovšetkým ako spoluscenáristu ú spešných hraných 
filmov Martina Šulíka. Ako ste sa dostali k spolupr áci s dokumentaristami? 
Spolupráca začala v krčme, kde sme sa raz stretli s Jarom Vojtekom a ja som mu 
povedal že mám zaujímavý námet o zázraku v dedine Litmanová. Jara táto téma 
zaujala a tak sme urobili film Vtedy na východe. Neskôr sme spolupracovali aj na 
ďalších projektoch - My zdes, Cesta za snom, alebo Hranica, ktorá by mala mať 
premiéru v tomto roku. 
  
Ako došlo k spolupráci s Jurajom Lehotským? A v ake j fáze výroby ste sa 
zoznámili so Slepými láskami ? 
Juro ma oslovil, keď mal napísanú prvú verziu scenára a pripravoval trailer pre 
ministerstvo kultúry. Hľadal človeka, ktorý by mal od materiálu odstup a dokázal sa 
naň pozrieť novými očami. Juraj je otvorený človek a tak sme znova navštívili 
všetkých štyroch hrdinov, objavili sme nové motivické linky, snažili sme sa zohľadniť 
čo sa v ich životoch stalo nové a zároveň sme sa snažili nájsť v ich príbehoch 
spoločnú tému filmu. 
 
Čím vás tento projekt zaujal? 
V prvom rade to bola zvedavosť ako nevidiaci žijú a ako vnímajú svet okolo seba. 
Ako sa pasujú so svojim hendikepom. Zaujalo ma, že oni svoju slepotu vôbec 
neriešia. Naopak, možno sú vďaka nej citlivejší a vnímavejší k veciam, na ktoré my 
vidiaci nekladieme taký dôraz. 
 



Niektorí ľudia si nevedia dos ť dobre predstavi ť, čo robí scenárista pri 
dokumentárnom filme. Čo bolo vašou hlavnou úlohou? 
S Ďurom bola spolupráca veľmi dobrá pretože je nielen originálny režisér so silným 
vizuálnym cítením, ale porozumeli sme si aj ľudsky. Spoločne sme hľadali, čo je v 
životoch nevidiacich to najzaujímavejšie a čo ich najviac vystihuje s ohľadom na 
tému filmu,. 
Rovnako sme hľadali kľúč k zobrazovaniu jednotlivých udalostí. Scenárista pri 
dokumente je v mojom ponímaní človek, ktorý je partnerom režiséra a v spoločnej 
diskusii hľadajú a budujú optimálnu podobu filmu. Práca pri tom nekončí zapísaním 
na papier, ale pokračuje kontinuálne spoluprácou v strižni až po nájdenie 
definitívneho tvaru. 
 
Došlo po čas výroby filmu k nejakým zásadným zmenám v scenári ? Finálna 
podoba filmu – štyri portréty a závere čný epilóg – bola jasná už na po čiatku 
práce, alebo vznikla až v strižni? 
Pôvodne sme s Jurom štyri príbehy písali tak , že sme vybudovali každú z poviedok 
samostatne, ale mali sme ambíciu porozprávať ich ako štyri paralelne sa rozvíjajúce 
príbehy. Aj sme sa o to v strižni spoločne so strihačom Ferom Krähenbielom pokúsili, 
ale film v takejto podobe stratil ako celok na vnútornej sile a narušila sa intimita 
rozprávania. Tak sme sa zase vrátili k jednotlivým poviedkam a z tej prvej verzie sme 
použili upravený záver. Čiže výsledný tvar sme hľadali a našli až v strižni. 
Mimochodom pracovný názov filmu bol Hľadanie. 

 
 
 

ROZHOVOR S JURAJOM CHLPÍKOM – kameraman 
 

Finálna verzia Slepých lások  je na 35 mm filme. Akou kamerou a na aký 
materiál sa nakrúcalo? 
V začiatkoch sme nakrúcali na HDcam pretože sme nemali financie na inú 
technológiu. Potom sa nám však podarilo aj na základe nakrútenej ukážky získať 
grant a mohli sme pokračovať nakrúcať na Super 16mm film Fuji. Vo výslednom filme 
je asi 15 % HD, 10% animovanej sekvencie fotenej na digitál a ostatok je celý na S16 
filme. Výsledok sme potom celý postprodukovali v DI a naspäť napálili na 35 mm film. 
To nám umožnilo presnejšie farebné korekcie a doladenie rozdielov v použitých 
snímacích technológiách. 
 
Slepí si nemusia zasvieti ť, keď chcú čítať, alebo robi ť domáce práce. Ako ste 
sa vysporiadali s nakrúcaním v tme, alebo pološere?  Bolo vopred dohodnuté 
aké scény to budú a akú časť filmu budú tvori ť? 
Tento film som chcel nakrúcať nielen preto, že sa mi páčil námet, ale bola to pre mňa 
výzva. Priblížiť svet nevidiacich nám vidiacim. Keď sa človek nad tým začne 
zamýšľať, má určitú predstavu ako by to asi zrealizoval. K tomu neodmysliteľne patrí 
aj tma. Snažili sme sa nakrúcať v „surových“ svetelných atmosférach, tak ako ich 
naši protagonisti zažívali. Často sme riešili túto dilemu keď sa realita od toho veľmi 
odlišovala. Nechceli sme porušiť svet nevidiacich a pri tom sme chceli nakrútiť scény 
v tme, aby aj divák v kine nepozeral iba na čierne plátno. Chceli sme, aby film vyzeral 
čo najviac reálne, nielen po filmárskej stránke, ale hlavne aby zachytával skutočný 
život nevidiacich ľudí. 
 



Ako sa vám spolupracovalo s nevidiacimi nehercami? 
Bola to pre mňa nová skúsenosť. Nikdy pred tým som sa s nimi nedostal do takého 
blízkeho kontaktu. Niekedy som mal až pocit, že naozaj vidia. Svoje prostredie v 
ktorom žijú poznajú dokonalo, kde ho nepoznajú neboja sa a sú veľmi zvedaví a 
otvorení. Pri nakrúcaní Slepých lások vznikali veľmi komické situácie. Žiaľ nie všetky 
esa  sa objavia vo filme, možno sa však použijú ako bonusy na DVD. Zažili sme 
veľmi náročné štvorročné nakrúcanie. Je to nezabudnuteľné! 
 
 
 

ROZHOVOR S FRANTIŠKOM KRÄHENBIELOM – striha č 
 
Spolupracujete najmä s najmladšou generáciou sloven ských dokumentaristov. 
S väčšinou z nich ste robili už na VŠMU. Sú v ich prístu pe nejaké zásadné 
rozdiely? 
Väčšinou pracujem s ľuďmi, s ktorými si dobre rozumiem, takže zásadné rozdiely asi 
nie sú. Sú to režiséri, ktorí vedia, že dokument vzniká v strižni, takže spoločne 
hľadáme najlepšie spojenie formy a obsahu bez ohľadu na to, kto s tvorivým 
nápadom príde. 
 
Ako prebiehala vaša spolupráca s Jurajom Lehotským,  s ktorým ste sa stretli 
už pri profile Milana Lasicu? 
S Jurajom si nielen dobre rozumieme, ale ukázalo sa, že máme aj podobné cítenie. 
Dal mi preto úplnú voľnosť v pohľade na materiál a v hľadaní nových výrazových 
a skladobných možností. Za najlepšie nápady mi dával červené body. 
 
Koľko nakrúteného materiálu ste dostali a ako dlho trv ala fáza strihu? 
Pravdupovediac som to nikdy nerátal, ale ako je v poslednej dobe zvykom - veľa. 
Približne to bolo 26 filmových škatúľ a asi 10 hdv kaziet. Samotný strih (ja radšej 
používam termín montáž) trval 10 mesiacov. 
 
Finálna podoba filmu – štyri portréty a závere čný epilóg – bola jasná už na 
počiatku práce, alebo vznikla až v strižni? 
Pôvodná predstava Juraja a Mareka bola mozaika jednotlivých postáv. Keďže sa 
však ukázalo že „nefunguje“, rovnako ani verzia celých príbehov, tak sme museli 
začať experimentovať. Vzali sme to, čo bolo dobré na prvej koncepcii (záver), spojili 
s verziou príbehovou, až vznikol zvláštny novotvar - minipríbehy, ich dokončenia 
a epilóg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O TVORCOCH 
 
Juraj Lehotský  (réžia, scenár, produkcia) 
(*1975, Bratislava) 
V rokoch 1990–1994 študoval odbor fotografia na Strednej umelecko–priemyselnej 
škole v Bratislave. V rokoch 1995–2000 študoval na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave odbor réžia dokumentárneho filmu. Po ukončení štúdia sa venoval réžii 
dokumentárnych filmov, hudobných videoklipov (Aurel 2003 za videoklip Prvá 
skupiny No name), reklamných a charitatívnych spotov. Slepé lásky sú jeho 
celovečerným debutom. 
 
Filmy (výber) 
1995: Tichý svet Jožka Baláža 
1996: Budeme ma ť výkony, budeme ma ť diplomy 

IGRIC - študentská prémia, festival ÁČKO - cena poroty 
1997: Pohreb je vlastne premiéra 
1998: Nechcené deti 

Cena UNICEF 
1999: Dvoji čky (TV) 
2000: Nevedel som že ťa budem ma ť tak rád zo série (Ne)chcené deti (TV) 

Cena IGRIC- prémia dokumentárního filmu 
2000: Juraj Kukura  z cyklu Tucet’99 
2001: Rozhovor 
2001: Martin Hollý  z cyklu Tucet 2000 
2002: Milan Lasica 
2002: Čačipen = Pravda (r. Juraj Johanides, Juraj Lehotský, Marek Kuboš, Marko 
Škop, Braňo Špaček, Braňo Vincze, Marián Blecha) 
2008: Slepé lásky – celovečerný debut 
 
 
Marek Leš čák (scenár, dramaturgia) 
(*1971 Bratislava) 
Absolvoval magisterské štúdium na katedre dramaturgie a scenáristiky FTF VŠMU 
(1995) pod pedagogickým vedením doc. Lea Štefankoviča a v súčasnosti tam pôsobí 
ako pedagóg. Je členom Slovenskej filmovej a televíznej akadémie a Českej filmovej 
a televíznej akadémie. Scenáristicky sa podieľal na úspešných hraných filmoch ako 
Záhrada (Český lev, ocenenia z festivalov Cottbus, Karlovy Vary, Mannheim-
Heidelberg,..), Orbis Pictus (Špeciálna cena poroty – MFF Mannheim), Slnečný štát 
(4 národné filmové ceny, dva České levy, Cena FIPRESCI vo Wiesbadene…) a 
dokumentoch My Zdes (ocenenia z Etnofilm Čadca, AMO Olomouc, Grand Prix 
Lublin, Grand Prix Alma Ata). 
 
Filmy ako scenárista 
(celove černé hrané) 
1995: Bratia (TV; r. Martin Šulík, scenár s Martinom Šulíkom) 
  3. cena v scenáristickej súťaži Le Manuscript de Vercorin 1995 (Švajčiarsko)  
1995: Záhrada (r. Martin Šulík, scenár spolu s M. Šulíkom a Ondrejom Šulajom) 
  Český lev 1995 za najlepší scenár 



1997: Orbis Pictus (r. Martin Šulík, scenár spolu s M. Šulíkom a Ondrejom Šulajom)  
1998: epizóda Obrázky z výletu v poviedkovom filme Praha očima… (r. Martin 
Šulík, scenár spolu s Martinom Šulíkom a Ondrejom Šulajom) 
2004: epizóda Zázrak/Miracle z poviedkového filmu Vision of Europe  (r. Martin 
Šulík, scenár spolu s Martinom Šulíkom)  
2005: Slnečný štát (r. Martin Šulík, scenár spolu s Martinom Šulíkom) 
  Cena za scenár na 12. Festivale Filmowom i Artystycznom Lato filmov v 
Torunu 2006, Národná filmová cena Slnko v sieti za scenár 
(Dokumentárne filmy) 
2002: Vtedy na východe (r. Jaroslav Vojtek, sc. M.L. spolu s J. Vojtekom) - 
stredometrážny 
2005: My zdes (r. Jaroslav Vojtek, sc. M.L. spolu s J. Vojtekom) - celovečerný 
2006: Cesta za snom (r. Jaroslav Vojtek, sc. M.L. spolu s J. Vojtekom) – 
stredometrážny 
2008: Slepé lásky  (r. Juraj lehotský, sc. M.L. spolu s J. Lehotským) - celovečerný 
2008: Hranica (r. Jaroslav Vojtek, sc. M.L. spolu s J. Vojtekom) – celovečerný 
 
 
Juraj Chlpík  (kamera, produkcia) 
(*1976, Bratislava) 
Absolvoval odbor fotografie na SUPŠ (1995) a kameru na VŠMU v Bratislave (1995-
2000), kde ukončil aj doktorandské štúdium s titulom ArtD. Ako kameraman nakrútil 
desiatky reklám, videoklipov a filmov. Z nich najúspešnejším je krátky hraný film 
Matúša Liboviča Noc v hoteli (ceny z festivalov v Miláne, Ostrave, Rotterdame, Porte, 
Wroclawi..). Slepé lásky sú jeho prvým celovečerným filmom. 
 
Filmy (výber) 
1998/99: Štefan  (r. Peter Bebjak) 
2004: Noc v hoteli  (r. Matúš Libovič) – krátky hraný film 
2005: Osobná chyba  (TV, r. Juraj Štepka) 
2008: Slepé lásky  (r. Juraj Lehotský) – celovečerný 
 
 
František Krähenbiel  (strih, produkcia, dramaturgia, mix zvuku) 
(*1972, Partizánske) 
Absolvoval Teoretickú informatiku a programovacie systémy na Matematicko-
fyzikálnej fakulte UK (1996) a Strihovú skladbu na VŠMU (2001). Ako strihač 
spolupracuje predovšetkým s najmladšou generáciou slovenských dokumentaristov. 
Je držiteľom Ceny Literárneho fondu SR za najlepší strih za prácu na dokumente 
Marka Škopa Ochrana úradu. 
 
Filmy (výber) 
1997/98: Ikarov vzlet (Námet, scenár, kamera – spol. s M. Škop, r. František  
          Krähenbiel) 
1999: Ochrana úradu - Cena LF SR za najlepší strih (r. Marko Škop) 

Duše  (r. Marko Škop) 
Živý cínový príbeh (r. Marko Škop) 

2000: Láska v Čiernej hore  (r. Laco Gašpar) 
 Labyrint (r. Marko Škop) 



Deň človeka pod hviezdami (r. Marko Škop) 
2001: Rómsky dom (r. Marko Škop) 

Tucet - Patrik Dubovský  (r. Marko Škop) 
2002: Taká malá propaganda  (r. Marek Kuboš) 
2003: Tucet - Milan Lasica  (r. Juraj Lehotský) 
2005: Anjeli pla čú (r. Zuzana Piussi) 
2006: Iné svety  (r. Marko Škop) – celovečerný 
2007: Slepé lásky  (r. Juraj Lehotský) – celovečerný 
 
ARTILERIA 
Artileria je nezávislá produkčná spoločnosť, ktorú vedú Marko Škop a Ján Meliš. 
Vyrobila radostnú dokumentárnu inscenáciu o zabudnutom slovenskom filmovom 
režisérovi Elovi Havettovi Slávnosť osamelej palmy (2005, réžia Marko Škop a Juraj 
Johanides), celovečerný dokument pre kiná o šiestich hrdinoch na jednom z koncov 
tohto sveta, na konci globálneho sveta s názvom Iné svety (2006, réžia Marko Škop) 
a celovečerný debut Juraja Lehotského Slepé lásky (2008) o rôznych podobách 
lásky medzi nevidomými ľuďmi. V súčasnosti pripravuje dva ďalšie dokumentárne 
filmy: Osadné – Brusel – Osadné (predtým Európske politiky, réžia Marko Škop) o 
stretnutí lokálnych politikov z malej dediny, ktorá leží na hranici EÚ s predstaviteľmi 
Európskeho parlamentu a dokumentárny film o sklárovi Pavlovi Machovi Sklenené 
obrazy Palo Macho (réžia Lubor Dohnal). 
Spoločnosť Artileria dlhodobo spolupracuje so Slovenským filmovým ústavom na 
tvorbe bonusov k DVD s filmami zo zlatého fondu slovenskej kinematografie. Medzi 
jej partnerov ďalej patrí napríklad Nadácia pre deti Slovenska s programom Hodina 
deťom. Spoločnosť Artileria sa podieľala na zabezpečení nakrúcania zahraničných 
produkcií na Slovensku pri filmoch Karpatia (2003) režisérov Andrzeja Klamta a 
Ulricha Rydzewskeho a Gadzo Gadze (2004) režisérky Marjoleine Boonstra.  
 
Filmy: 
 
SLÁVNOSŤ OSAMELEJ PALMY 
Cena Mura d´Oro 
5. Medzinárodný festival filmov o 
umení Bergamo 2006 
 
INÉ SVETY 
Cena divákov 
41. MFF Karlovy Vary 2006 
 
Zvláštne uznanie poroty 
41. MFF Karlovy Vary 2006 
 
Holubica za talent 
49. Dok-Leipzig 2006 
 
Hlavná cena 
Ekofilm Český Krumlov 2006 
 
Euro Media Award 
Viedeň 2006 

 
Cena Klubu filmovej kultúry 
36. LFF Lagów 2006 
 
Cena Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny 
33. Ekotopfilm Bratislava 2006 
 
Cena riaditeľa festivalu 
14. Etnofilm Čadca 2006 
 
Filmová udalosť roka 
Kinema film roka 2006 
 
Igric za najlepší dokumentárny film 
roka 2007 
 
Cena Ruda Slobodu za najvýraznejší 
tvorivý počin v audiovízii 
Spoločnosť autorov LITA 2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKTY  
 

web filmu: 
www.slepelasky.sk 

www.blindloves.com 
 
 

Produkčná spoločnosť: 
ARTILERIA 

Drobného 23 
84101 Bratislava 

artileria@artileria.sk 
www.artileria.sk 

Marko Škop: +421-903 789 198 
Ján Meliš: +421-905 261 949 

 
 
 
 
 
 
 

WORLD SALES 
Peter Jäger 

Zieglergasse 75/1, 1070 Vienna, Austria 
peter@autlookfilms.com 

mobil: +43/66 45 10 55 52 
telefón: +43/720 55 35 70 

fax: +43/720 55 35 72 
www.autlookfilms.com 

 
 
 

(všetky tu uvedené informácie, vrátane doslovných citácií, sú na voľné použitie) 
 
 
 
 


