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Na 13. Febiofeste bude už po druhýkrát udelená  
Cena Zentivy pre mladého slovenského tvorcu 

 
Súčasťou slovenskej časti 13. Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa 
Febiofest 2006 bude tento rok už po druhýkrát Cena Zentivy, určená  slovenskému 
audiovizuálnemu tvorcovi do 35 rokov. Cenu udelí spoločnosť ZENTIVA v spolupráci 
so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) a Asociáciou slovenských filmových klubov 
(ASFK) dňa 27. marca 2006 na slávnostnom otváracom ceremoniáli prehliadky. 
 
Cena Zentivy je určená mladému audiovizuálnemu tvorcovi za výnimočný tvorivý počin 
(scenár, réžia, kamera, herecký výkon a pod.), ktorým môže byť hraný, animovaný, 
dokumentárny alebo experimentálny film, vyrobený za posledný kalendárny rok, môže byť 
však udelená aj za mimoriadne hodnotnú tvorivú činnosť vybraného filmára za obdobie 
posledných troch rokov. Jej hlavným poslaním je podporiť mladých filmárov v ich tvorbe 
a zároveň im umožniť ďalšie pôsobenie v audiovizuálnej sfére. Súčasťou Ceny Zentivy je 
finančná prémia vo výške 300 000 Sk, určená na financovanie ďalšieho audiovizuálneho 
diela oceneného tvorcu.  
 
Cena Zentivy sa po prvýkrát udeľovala na minuloročnej 12. Medzinárodnej prehliadke 
filmu, televízie a videa Febiofest a jej historicky prvým držiteľom sa stal dokumentarista 
Marek Šulík, ktorý finančné prostriedky použil výlučne na realizáciu dokumentárneho 
filmu 7 magických rokov. Ako hovorí, „zaplatil som z nej práva na použitie archívnych 
materiálov, grafické práce, prepisy materiálov, nahrávanie komentáru, finálnu obrazovú 
postprodukciu a výrobu vysielacích kaziet.“ Aj vďaka Cene Zentivy sa mu podarilo 
dokončiť svoj projekt, ktorý mal premiéru v októbri 2005. „Táto cena bola pre mňa 
potrebnou a vlastne nečakanou injekciou. Som za to úprimne vďačný porote a aj firme 
Zentiva, ktorá sa rozhodla investovať peniaze na Slovensku aj týmto smerom. Konečne 
som mohol dokončiť film v priaznivých podmienkach, bez časových a finančných stresov. 
Myslím si, že takáto cena je na Slovensku dôležitá udalosť. Dúfam, že v budúcnosti 
pomôže i ďalším autorom realizovať vlastné – autorské projekty,“ uzatvára Marek Šulík.  
 
Cena Zentivy sa udeľuje na základe rozhodnutia päťčlennej výberovej komisie zloženej 
zo zástupcov filmových tvorcov, filmových publicistov a teoretikov, pracovníkov filmových 
škôl, odborných kinematografických inštitúcií a profesijných združení. Tvoria ju režisér 
Miloslav Luther, dokumentarista Mario Homolka, filmový publicista Pavel Branko, Martin 
Kaňuch (SFÚ) a Peter Gavalier (ASFK). 
 
 
13. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa Febiofest 2006 sa na Slovensku koná v termíne od 27. 
marca do 25. apríla 2006 v ôsmich mestách. Viac informácií nájdete na www.asfk.sk alebo získate na 
press@sfu.sk, program@sfu.sk.  
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