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Cenu ZENTIVY získal  
dokumentarista Marek Šulík 

 
(informačné embargo o víťazovi Ceny ZENTIVY trvá do 11. apríla 2005 do 19.00 hod.) 

 
Súčasťou slovenskej časti medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa 
Febiofest je tento rok udelenie Ceny ZENTIVY slovenskému audiovizuálnemu 
tvorcovi do 35 rokov. Cenu ZENTIVY udeľuje spoločnosť ZENTIVA v spolupráci 
so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) a Asociáciou slovenských filmových 
klubov (ASFK) a odovzdaná bude dnes 11. apríla 2005 na slávnostnom 
otváracom ceremoniáli prehliadky.  
 
Cenu ZENTIVY 2005 získal dokumentarista Marek Šulík za pozoruhodné tvorivé 
výsledky v slovenskej audiovizuálnej oblasti v období ostatných troch rokov. Získal ju 
za autorský počin vo filmoch Tretia svetová vojna z dokumentárneho cyklu Strata 
domova a O citovom strádaní z dokumentárneho cyklu (Ne)chcené deti, ďalej za 
dramaturgicko-skladobný prínos do filmov Home movie, 66 sezón, Ikonopis a 
Helpers (Pomocníci) z medzinárodného projektu Across the Border a napokon za 
koncepciu dokumentárneho projektu Návrat domov. O držiteľovi ceny rozhodla 
päťčlenná porota v zložení režisér Miloslav Luther, dokumentarista Mario Homolka, 
filmový publicista Pavel Branko, Martin Kaňuch (SFÚ) a Peter Gavalier (ASFK). 
 
Hlavným poslaním Ceny ZENTIVY je podporiť mladých filmárov v ich tvorbe 
a zároveň im umožniť ďalšie pôsobenie v audiovizuálnej sfére. Súčasťou ceny 
ZENTIVA je finančná prémia vo výške 300 000 Sk, určená na financovanie ďalšieho 
audiovizuálneho diela oceneného tvorcu. Ambíciou ceny, ktorá bude tento roka 
udelená po prvýkrát, je stať sa pravidelnou súčasťou každého ročníka medzinárodnej 
prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest.  
 
 
 
Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa Febiofest sa na Slovensku koná v termíne 
od 11. do 29. apríla 2005 v ôsmich mestách. Viac informácií nájdete na www.asfk.sk alebo 
vám ich poskytne Kristína Pelcrová (tel.: 02 / 54 65 20 18 (19), 0905 183 503, e-mail: 
kristina@asfk.sk). 
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