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O priazeň Americkej akadémie sa bude uchádzať film Až do mesta Aš 
 
 K hlavným aktivitám Slovenskej filmovej a televíznej akadémie - v rámci prezentácie 
slovenskej kinematografie na medzinárodných fórach - patrí rozhodnutie o návrhu 
slovenského filmu na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (ďalej len „AMPAS“) 
v kategórii cudzojazyčný film.  
  

Na výročnú cenu AMPAS môže byť prihlásený dlhometrážny film, ktorý mal verejnú 
premiéru medzi 1. októbrom 2011 a 30. septembrom 2012, bol v riadnej kinodistribúcii, 
prihlasujúca krajina má prevažujúci počet hlavných tvorcov a originálny jazyk filmu musí byť 
iný ako anglický. Film musí byť doručený do Los Angeles do 1. októbra 2012. 

 
Členovia vyberali od 3. septembra do 17. septembra z desiatich slovenských filmov, 

ktoré splnili podmienky AMPAS: 
 
Lóve (réžia J. Kroner) 
Trou de Fer – Železná diera (réžia P. Barabáš) 
Immortalitas (réžia E. Bošňák) 
Zlo (réžia P. Bebjak)  
eŠteBák (réžia J. Nvota)  
Anjeli (réžia R. Šveda)  
Tigre v meste (réžia J. Krasnohorský) 
Tanec medzi črepinami (réžia M. Ťapák) 
Zvonky šťastia (réžia J. Bučka, M. Šulík) 
Až do mesta Aš (réžia I. Grófová) 

 
 Do hlasovania sa zapojilo 59 členov SFTA, čo predstavuje 45% členov (vrátene 
čestných a zahraničných členov). Členovia mali možnosť hlasovať aj za to, aby SFTA 
v danom roku nenavrhovala žiaden film. V hlasovaní získal najviac hlasov (31%) film Až do 
mesta Aš, ktorý bude Slovensko reprezentovať vo výbere filmu na nomináciu na cenu 
pre cudzojazyčný film. Prezídium SFTA na svojom dnešnom zasadnutí konštatovalo, že do 
hlasovania sa zapojilo menej ako 50% členov a preto o definitívnom stanovisku muselo 
hlasovať Prezídium. Prezídium rozhodlo, že na cenu AMPAS navrhne SFTA film Ivety 
Grófovej Až do mesta Aš. 
 

Nomináciu tohto filmu finančne podporil Audiovizuálny fond. 
 
za správnosť: 
 
Zuzana Mistríková 
výkonná viceprezidenta SFTA 
 
20. septembra 2012 
 
Preklad pravidiel AMPAS pre cenu Najlepší cudzojazyčný film nájdete na stránke 
www.sfta.sk/ampas, informácie k vybratému filmu na adrese http://www.azdomestaas.com/. 


