
 

 

Embargo zverejnenia 28.3.2012 – 15.00 hod. 
 
Výročné ceny za audiovizuálnu tvorbu 2011 
 
       V bratislavskom kino Lumière boli udelené 28.marca výročné ceny 
Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských televíznych tvorcov 
a Literárneho fondu - Igrice a boli vyhlásení víťazi 20. cien slovenskej filmovej 
kritiky za audiovizuálnu tvorbu roku 2011. Do súťaže  zaslali tvorcovia 
rekordný počet diel - 86. Filmy hodnotila porota vedená spisovateľom Petrom 
Glockom. 
         Igric je najstaršia filmová cena udeľovaná na Slovensku. Prvé Ceny  boli 
vyhlásené pred 45 rokmi -  18.12. 1967, ďalšie v rokoch 1968 a 1969. Pre 
politické postoje slovenského FITEZu (Filmový a televízny zväz), ktorý ceny 
udeľoval - k Augustu 1968 a nekompromisné stanoviská pri oceňovaní 
slovenských filmárov, bol FITEZ v roku 1970 Federálnym ministerstvom vnútra 
zakázaný a udeľovanie Igricov zrušené. V roku 1993 bolo udeľovanie Igricov 
obnovené, v roku 2012 sú  Igrice udelené po dvadsiaty tretí  raz.            
 Pripomeňme, že v rokoch 1967 - 2001 získalo 100 Igricov 83 
najvýznamnejších  slovenských filmárov a audiovizuálnych tvorcov za 81 
filmov a diel s audiovizuálnou tematikou. Najviac, štyri Igrice získal Martin 
Šulík, po tri  Martin Slivka a Juraj Jakubisko. Toho roku k nim pribudnú ďalší 
štyria  audiovizuálni tvorcovia.  
        Toho roku budú udelené 4 Igrice v kategóriách - hraná tvorba pre kiná,  
filmová a televízna dokumentárna tvorba, animovaná filmová tvorba, herecký 
výkon vo filmovom alebo televíznom diele. Igric v kategórii televízna 
dramatická tvorba nebude, podobne ako vlani,  udelený 
            V piatich  kategóriách súťaže o Igrica boli  udelené aj tvorivé prémie, 
ocenení budú aj tvorcovia  v ďalších štyroch kategóriách - za ostatnú televíznu 
tvorbu, za študentskú tvorbu, za teóriu a kritiku a za DVD. Spolu bolo 
udelených 18 tvorivých prémii 
 Symbolom ceny je soška Igric od akademickej sochárky Erny 
Masarovičovej, ktorá je vysoká  33,8cm, váži 2,4kg a je z  bronzovej zliatiny 
(CuSn8).  Výrobná cena sošky je 340 eur. 
   Igric je dotovaný Literárnym fondom finančnou odmenou vo výške 
2 000 eur, tvorivé prémie vo výške 700 eur (herecké ceny - Igric 700, tvorivé 
prémie - 350 eur).  
              V roku 2012  vyplatí  Literárny fond  za ceny 18 600 eur. 
              Vo štvrtok 29. marca  je v Lumière  od 13.00 hod. prehliadka víťazných 
filmov.                                 
               Podujatie finančne podporil Avdiovizuálny fond. 

               

Mgr. Štefan Vraštiak, predseda Slovenského filmového zväzu 

poverený zorganizovaním podujatia 

 

 

 

 



 

 
 

                                     23. IGRIC 2012 
 

Výročné národné tvorivé ceny Slovenského filmového zväzu, Únie slovenských 
televíznych tvorcov a Literárneho fondu za audiovizuálnu tvorbu výrobné v roku 2011    

            Vyhlásenie výsledkov súťaže - Bratislava 28.03.2012 - kino Lumière SFÚ 
 

PROTOKOL O UDELENÍ CIEN 

 

IGRIC A TVORIVÉ PRÉMIE 
 
IGRIC ZA HRANÚ TVORBU PRE KINÁ: 
+Zuzana Liová  za scenár a réžiu filmu Dom (r. Zuzana Liová) 
 
TVORIVÉ PRÉMIE za hranú tvorbu pre kiná: 
+Jakub Kroner za réžiu filmu Lóve (r. Jakub Kroner) 
+Ľubomír Slivka za scenár filmu eŠteBák (r. Juraj Nvota)  
 
IGRIC ZA TELEVÍZNU DRAMATICKÚ TVORBU: 
+Porota sa rozhodla v tejto kategórii Igrica neudeliť 
 
TVORIVÉ PRÉMIE za televíznu dramatickú tvorbu: 
+Stanislav Párnický za réžiu filmu Čerešňový chlapec (r. Stanislav Párnický) 
+Laco Kraus za kameru filmu  Výstrel navyše (r. Ján Stračina) z cyklu Filmoviedky 
 
IGRIC ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU: 
+Marek Poláček za réžiu filmu Kláštorisko (r. Marek Poláček) 
           
TVORIVÉ PRÉMIE za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu 
+Zuzana Piussi za réžiu filmu  Nemoc tretej moci (r. Zuzana Piussi) 
+Matej Mináč a Patrik Pašš za scenár filmu Nickyho rodina (r. Matej Mináč) 
 
IGRIC ZA ANIMOVANÚ TVORBU: 
+Martin Snopek a Ivana Laučíková za  réžiu film Posledný autobus (r. Martin Snopek 
a Ivana Laučíková) 
 
TVORIVÉ PRÉMIE za animovanú tvorbu: 
+Ivan Popovič a Dávid Popovič za námet a scenár televízneho seriálu Mať tak 
o koliesko viac (r. Ivan Popovič, Dávid Popovič) 
+Michal Haruštiak za réžiu filmu  Pár milimetrov pod koreňom (r. Michal Haruštiak) 
 
IGRIC ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE:       
+Judit  Bárdos za postavu Evy vo filme Dom (r. Zuzana Liová) 
 
TVORIVÉ  PRÉMIE za herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele 
+Jakub Gogál za postavu Tomáša vo filme Lóve (r. Jakub Kroner) 
+Ján Mižigár za postavu  Adama vo filme Cigán (r. Martin Šulík) 
 
 
 
 



 
 
 
TVORIVÉ PRÉMIE 
 
 
TVORIVÉ PRÉMIE za ostatnú televíznu a seriálovú tvorbu: 
+Ľuba Koľová za réžiu filmu Pieseň pre mamu (r. Ľuba Koľová) 
+Peter  Hledík za réžiu GEN.sk - Vladimír Popovič (r. Peter Hledík) 
 
TVORIVÉ PRÉMIE za študentskú tvorbu: 
+Peter Kováč za réžiu filmu Slameníkové zeme (r. Peter Kováč) 
+Peter Budinský za réžiu filmu  tWINs (r. Peter Budinský) 
 
TVORIVÉ PRÉMIE  za DVD a CD - ROM: 
+Pavol Barabáš za  22 DVD Kolekcia Grand Prix Pavla Barabáša 
+Marián Brázda za dramaturgiu a časopis DVD edície  Slovenský film 40.-50.rokov 
 
TVORIVÉ PRÉMIE za audiovizuálnu teóriu a kritiku: 
+Pavel Branko:  Proti prúdu 
+Martin Kaňuch : editor  časopisu Kino-Ikon 
 
POROTA: 

 

Predseda: 

+Peter Glocko - spisovateľ, scenárista 

Zástupcovia  LF: 

Sekcia  TVF 

+Prof. Peter Michalovič - filmový teoretik                                     

+Sekcia  RDZ.u. 

+František Kovár - herec                                                                  

Zástupcovia ÚSTT: 

+Mgr. Art Kateřina Javorská - scenáristka  a dramaturgička  

+Juraj Lihosit - režisér 

Zástupcovia SFZ: 

+Mgr. Art Vanda Raýmanová ArtD - animátorka 

+Mgr. Štefan Vraštiak - filmový historik + tajomník poroty          

 

PS – do súťaže bolo prihlásených rekordný počet  diel - 86 

 

 

V Bratislave 24.02.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

20. CENY SLOVENSKEJ FILMOVEJ KRITIKY 2012 

za audiovizuálnu tvorbu roku 2011 

 

 

Cena slovenskej filmovej kritiky: 

 
 v kategórii slovenský dlhometrážny (aj koprodukčný) hraný film pre kiná, ktorý mal  
     premiéru  v roku 2011 
     DOM  (SR/ČR, r. Zuzana Liová) 
     
 v kategórii slovenský celovečerný a stredometrážny dokumentárny film, ktorý mal  
     premiéru v  roku 2011: 
     NICKYHO RODINA (SR/ČR, r. Matej Mináč) 
   
 v kategórii filmová kritika a publicistika: 
     MILOŠ ŠČEPKA (FilmPress) 
      
 v kategórii najlepší zahraničný film v slovenských kinách v roku 2011   
     ex aequo 
     KRÁĽOVA REČ  (UK/USA/Austrália, r. Tom Hooper) 
     MELANCHOLIA  (Dánsko/Švédsko/Francúzsko/Nemecko, r. Lards von Trier) 
       

Cena slovenských filmových  novinárov 

 
 TATRAFILM  a  ASFK  distribučné spoločnosť, ktorá uviedli do slovenských kín  
     v roku  2011 najlepšie zahraničné filmy 
  MARTIN KAŇUCH - KINO IKON  - editor (15. výročie vydávania časopisu) 
  PAVEL BRANKO: PROTI PRÚDU - kniha vyšla  pri príležitosti 90. výročia  
      narodenia autora) 
   KOLEKTÍV TVORCOV ŠESŤ DIELNEHO SERIÁLU SLOVENSKÉ KINO, ktorý  
      divácky príťažlivým  spôsobom  približuje málo známe fakty z dejín     
      slovenskej kinematografie 
  
 Ceny  boli udelené 28.03.2012 pri príležitosti udeľovania 23.Igricov 2012 
 
V Bratislave 28.03.2012, Klub filmových novinárov  
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                      POZVÁNKA    
                          Prehliadka víťazných filmov    
       23. IGRIC 2012 - 20.CENY SLOVENSKEJ FILMOVEJ                      
                                     KRITIKY 2012 
                    za audiovizuálnu tvorbu roku 2011 
 

Kino Lumière, Špitálska 4, Bratislava 
 

Štvrtok 29.03.2012 - 13.00 - 16.15  hod. 
Na podujatie je vstup voľný 
+13.00 -  STRIHOVÝ FILM O CELOVEČERNÝCH FILMOCH: 
      Dom (Zuzana Liová - scenár, réžia; Judit Bárdos - herečka)  
      - Igric, Cena slovenskej filmovej kritiky 
      LÓVE (Jakub Kroner - réžia, Jakub Gogál - herec) - Tvorivá prémia 
      eŠteBák (r. Juraj Nvota, Lubomír Slivka - scenár) - Tvorivá prémia 
      Nickyho rodina (r. Matej Mináč, Patrik Pašš a Matej Mináč - scenár) - 
     Tvorivá prémia, Cena slovenskej filmovej kritiky 
     Čerešňový chlapec (Stanislav Párnický - réžia) - Tvorivá prémia 
     Cigán (r. Martin Šulík, Ján Mižigár - herec) - Tvorivá prémia 
+13.15 - Nemoc tretej moci (Zuzana Piussi - réžia, 52 min.) - Tvorivá prémia  
+14.10 - Kláštorisko (Marek Poláček - réžia, 26 min.) - Igric 
+14.40 - Mať tak o koliesko viac - Röntgen (Ivan a Dávid Popovičovci - námet  
     a scenár, 6 min.) - Tvorivá prémia 
+14.45 - Slameníkove zeme (Peter Kováč - réžia, 18 min.) - Tvorivá prémia 
+15.05 - GEN.sk Vladimír Popovič (Peter Hledík - réžia, 13 min.) - Tvorivá prémia 
+15.20 - Posledný autobus (Martin Snopek a Ivana Laučíková - réžia, 15 min.) –  
              Igric 
+15.35 - Pieseň pre mamu (Ľuba Koľová - réžia, 26 min) - Tvorivá prémia 
+16.00 - Pár milimetrov pod koreňom (Michal Haruštiak - réžia, 8 min.) -  
     Tvorivá prémia 
+16.10 - tWINs (Peter  Budinský - réžia, 5 min.) - Tvorivá prémia 
 

Zostavil Mgr. Štefan Vraštiak, predseda SFZ poverený organizovaním 

udeľovania  23. Igricov 2012 


