
 
 

 

Vás srdečne pozývajú na  
Výstavu PRÍSNE TAJNÉ o činnosti ŠTB  

a  sprievodné podujatia – FILMY A BESEDA 
sála RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19 

 
Vstupné pre školy dobrovoľné formou KP 

Polovica výťažku je určená na zbierku Berkat Pomáha 

 
 

DOKUMENTY Z PRODUKCIE ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA PODĽA VÝBERU: 
 
JUNÁCI Z PRACHU (26 minút) Réžia: Tomáš Vitek ÚPN 2010 
Dokument o prenasledovaní skautského hnutia počas totalitného režimu na Slovensku poukazuje na to, ako sa z  niečoho 
tak nevinného, ako je detská organizácia, stane nepriateľ štátu a hrozba socialistického zriadenia. Film je zároveň prepoje-
ním histórie prostredníctvom jedinečných dobových materiálov so súčasným skautingom a spätosťou človeka s prírodou. 
 
V TIENI ČASU (45 minút) Réžia: Tibor Macák ÚPN 2005 
Dokumentárny film “V tieni času” je životným príbehom rodáka z Piešťan Emila Šveca, ktorý si v komunistických žalároch 
odsedel dohromady 18 rokov. Keď v roku 1959 preletel na práškovacom lietadle ponad železnú oponu do Rakúska, netušil, 
že o tri roky ho budú mať opäť.. . Príbeh je silný neudržateľnou túžbou Emila Šveca po slobode a spravodlivosti. 
 
PREŽILI SME GULAG (45minút) Scenár a réžia: Ondrej Krajňák ÚPN  2008 
Sovietskymi tábormi GULAG prešli milióny ľudí, medzi nimi aj tisíce slovenských občanov. Filmový dokument konfrontuje 
skúsenosti posledných žijúcich väzňov zo Slovenska – ich osudy sleduje od zatknutia až po návrat, cez stretnutie so smrťou 
spoluväzňov, surovosťou podsvetia, ale aj obetavosťou zdravotníkov v podmienkach lágrov a nehostinnej prírody. 
 

ŠPECIÁLNE PROJEKCIE OZVENY FESTIVALU JEDEN SVET: 
 
NEMOC TRETEJ MOCI (52 minút) Réžia: Zuza Piussi (Slovensko) 2011 
Politický dokumentárny film o čiernych dierach v slovenskej justícii a ostave práva na Slovensku. Film zo zákulisia sloven-
ského súdnictva je tiežesejou o formách moci, ktorá sa stiahla do ústrania, aby si neskôr dala novémeno - spravodlivosť 
 
WIKISECRETS (54 minút) autorka: Marcela Gaviria (USA) 2001, anglicky 
(možnosť spojiť okrem odbornej hodiny aj s vyučovaním anglického jazyka) 
Najväčší únik tajných informácií v histórii Spojených štátov - zverejnenie viac ako pol milióna tajných dokumentov 
na stránke Wikileaks od roku 2010. V prvej línii celého prípadu stojí Bradley E. Manning, analytik armádnej tajnej služby, 
odsúdený za ich odovzdanie.  

 
BESEDA s plk. Františkom MARTOŠOM, účastníkom tretieho odboja a členom Konfederácie politických väz-
ňov, našim spoluobčanom z regiónu, ktorý je priamym účastníkom doby, o ktorej sa hovorí v dokumentoch. 
 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať na dole uvedených kontaktoch. Na stretnutie s Vami sa tešia: 

Ľudmila Húsková, Mgr., riaditeľka Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi,www.rkcpd.sk 
mobil: 0901 918 820, tel: 046/5121810  a  Ivan Sýkora, predseda o.z. Berkat   0905 984646www.berkat.sk 

http://www.rkcpd.sk/
http://www.berkat.sk/

