
Ceny a prémie výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, 
divadla a zábavného umenia        
         
• Ceny za celoživotné dielo v oblasti divadla a rozhlasu 
          
SND - balet 
Irina Čierniková  
    
Radošinské naivné divadlo 
Pavol Milan Šago 
 
Divadlo Alexandra Duchnoviča    
Vasiľ Rusiňák 
  
SCAIT                                   
Vladimír Predmerský 
  
Združenie rozhlasových tvorcov    
Táňa Tadlánková 
Etela Čárska  
 

• Výročné ceny za umelecké výkony  
Neboli udelené pre nedostatok finančných prostriedkov spôsobený 
zdobrovoľnením 2% odvodov do umeleckých fondov.   
 

• Prémie v oblasti rozhlasu, divadla, televízie a dabingu 

           

SND Balet 
Klaudia Görözdös za postavu Maríny v balete Marína 
Nikola Rafaelisová za choreografiu v komornej opere Anna Franková 
 
SND – činohra 
Gabriela Dzuriková za postavu Doris Fleischmanovej v inscenáciii hry Deklarácia  
          závislosti s prihliadnutím na postavu Bory v inscenácii hry  
          Hriech/Její  Pastorkyňa 
Milan Ondrík za postavu Bergmana v inscenácii hry Scény zo života režiséra 
           s prihliadnutím na postavu Kuba  
Emil Horváth za postavu Loveckého v inscenácii hry Kubo 
Anežka Petrová za postavu Jenufa v inscenácii hry Hriech/Její pastorkyňa 
Vladena Škovranová za postavu Milady Horákovej  v inscenácii hry Milada 
 
Radošinské naivné divadlo 
Jozef Adamčík za postavy Strom, Mravec, Lastovičiak, Vojak v inscenácii Pán  
        Strom 
 
Divadlo Jonáša Záborského 
Peter Krivý za postavu Judáša v inscenácii hry Jesus Christ Superstar 
Filip Renáth za postavu Ježiša v inscenácii Jesus Christ Superstar 
Jana Evelley za postavu  Judy v inscenácii hry Doma, som miláčik ! 



Divadlo Andreja Bagara Nitra 
Ivana Kubáčková za postavu Pani Záhradníkovej v inscenácii hry Vlastníci 
Andrej Remeník za postavu Zlatokopa v inscenácii hry Kým nastane ticho  
         s prihliadnutím k postave Henry Hayter v inscenácii hry Láska  
         slečny  Eliotovej 
Nikolett Dékány za postavu Orešiarky v inscenácii hry Kým nastane ticho  
         s prihliadnutím k postave Elizabeth v inscenácii hry Láska slečny  
         Eliotovej 
 
Slovenské komorné divadlo 
Marek Geišberg za postavu Karla Kopfrkingla v inscenácii Ladislava Fuksa  
        a Daniela Majlinga Spaľovač mŕtvol s prihliadnutím na postavu 
        Wilhema Eisenringa v inscenácii Maxa Frischa Pán Biedermann 
Alena Pajtinková za postavu Lakmé (Marie) v inscenácii Ladislava Fuksa a Daniela 
       Majlinga Spaľovač mŕtvol 
Matej Babej za vytvorenie postáv Konferenciéra, Feneka, Boxera a Ernsta  
       Wagnera v inscenácii hry Spaľovač mŕtvol s prihliadnutím na  
       postavu Hasiča v inscenácii Pán Biedermann 

 
      Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove 

Jozef  Pantlikáš za postavu Hypnotizéra  v inscenácii hry Detektor lži a postavu      
        Golutvina  v inscenácii Aj múdry schybí 
Ľudmila Kozmenková za postavu Nadi v inscenácii hry Detektor lži a postavu  

           Turusinová v inscenácii Aj múdry schybí 
Michal Kucer za postavu Gorodulina v hre Aj múdry schybí a postavu  Skapena      
      Carla Goldoniho v inscenácii hry Mirandolina 
    
Divadlo J. G. Tajovského 
Peter Palík za réžiu inscenácie hry Čepiec 

      Dana Karolová za postavu Iľky v inscenácii hry Čepiec 
Juraj Smutný za postavu Parcha v inscenácii hry Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci  

po poľsky 
 
Bábkové divadlo Žilina 
Michal Németh za viacero postáv v bábkovej hre Smelý Zajko 
Juliána Hamranová za postavu Zuzky Bežanovie v inscenácii hry Neprebudený 
Ján Demko za postavu Gepeto v inscenácii hry Pinokio t,č, 0903 805 146 
 
Bábkové divadlo v Košiciach 
Erika Orgován Molnárová za postavu madam Renée v inscenácii hry Záhada 
zlatého kufríka 
Kristína Medvecká Heretiková za postavu a animáciu v marionetovej noverbálnej 
hre Chaplin 
 
Divadlo Astorka 
Miroslav Noga za postavu Eddieho Carboneho v inscenácii hry Pohľad z mosta 
Marián Labuda za postavu Alfreda Trapsa v inscenácii hry Malér 
Sarah Arató za postavu Catherine v inscenácii hry Pohľad z mosta 
 
 



Jókaiho divadlo  
Otto Culka za postavu Herec v inscenácii hry Pochovávanie 
Xénia Molnár za postavu Ženy v inscenácii hry Prah 
 
Staré divadlo Karola Spišáka 
Ivan Gontko za postavu Principála v inscenácii hry Doktor Faust 
Juraj Bednarič za postavu Doktora Fausta v inscenácii hry Doktor Faust 
 
Spišské divadlo 
Michal Babiak za réžiu inscenácie hry Štúr 
Katarína Turčanová za postavu Matky v inscenácii hry Zmrzlina 
Dávid Szoke za postavu Stanley Gardnera v inscenácii hry Zdrhni pred svojou  
       ženou 
 
Divadlo Jána Palárika Trnava 
Martin Hronský za postavu spisovateľa Alcesta v inscenácii hry Mizantrop 
Michal Jánoš za postavu Učiteľa v inscenácii hry Futbal alebo Bílý andel v pekle 
Vladimír Jedľovský za postavu Ferlinga v inscenácii hry Drgoňa – Ferlinghetti alebo       
       Lunapark v hlave 
 
Divadlo GUnaGU 
David Hartl za viacero postáv v inscenácii hry HUPS 
Viktor Horján za postavu Starostu v inscenácii hry V tomto meste zdochol pes     
Peter Ondrejička za postavu Peťa v inscenácii hry V tomto meste zdochol pes   
   
Divadlo Nová scéna 
Marcel Ochránek za postavu Tonyho v inscenácii hry Výstup 
Pavol Plevčík za postavu Robiho v inscenácii hry Výštup 
Martin Kaprálik za postavu Danyho v inscenácii hry Výstup 
 
Bábkové divadlo na Rázcestí 
Marián Pecko za  réžiu bábkovej hry Klauniáda o dvoch kocúroch a šikovnej myške 
Ivana Kováčová za stvárnenie dvoch hlavných postáv v dvoch inscenáciách Divadlo  
       na konci sveta a v klauniáde pre deti za postavu kocúra Hasprčka.  

Andrej Polakovič za postavu kocúra Mrculíka v inscenácii hry Klauniáda a v  
      kabarete Divadlo na konci sveta za tri rôznorodé postavy v inscenácii  
      Vlka, rozprávača o Ježiškovi a komedianta 
     
TELEVÍZIA JOJ 
Daniel Fischer za postavu Viktora Hromádku v seriáli Delukse 2€€ 
Helena Krajčiová za postavu Lucii Pálfyovej v seriáli Nový život 
Milo Kráľ za postavu hokejistu Dušana Molnára v seriáli Nový život 
  
SC AICT 
Prof. Vladimír Štefko za kolektívnu monografiu Dejiny slovenského divadla II.    
Mgr. Jana Laslavíková za monografiu Mestské divadlo v Prešporku na sklonku  
      19. storočia. Medzi provinciou a metropolou Bratislava 
 
 
 



 RTVS 
za dabingový umelecký výkon 
Kristína Svarinská: Geniálna priateľka, I., II. séria, postava Lila  
Dušan Szabó: Najsilnejší hlas (seriál), postava Roger Ailes 
Pavel Gejdoš: Geniálna priateľka I., II séria, réžia dabingu 
Lenka Jalilah: Najsilnejší hlas (seriál), preklad a dialógy 
 
Združenie rozhlasových tvorcov 
Michaela  Materáková za dramaturgickú prípravu rozhlasových hier „Černobyľská 

     modlitba“ (podľa Svetlany Alexijevič) a  „Najsrdečnejšie pozdravy, Váš Franz“  

     (autorka Viera Mijot). 

Peter  Daniška za zvukové stvárnenie 3-dielnej rozhlasovej hry „Quo vadis“ podľa  

      H.Sienkiewicza. 

Jaroslav Rozsíval za réžiu rozhlasovej hry „Obete čiernych diamantov“. Podľa 
      predlohy Gustáva Maršala-Petrovského pre rozhlas napísala Zuzana Ferenczová. 

Hana  Kolbašská – Rodová za dramaturgickú prípravu rozhlasovej rozprávky Jána  

      Mičucha „Oslík Ticho“.  

Ľubica  Olšovská za zvukové stvárnenie rozhlasových hier „Potlesk“ a „Černobyľská  

      modlitba“. 

Tomáš  Boroš za redakčnú prípravu hudobno-slovnej kompozície „Divertimento Lea  

      Smita“. 

Michal  Ballasch za zvukové stvárnenie pôvodnej rozhlasovej hry Stanislava Bílého  

      „Zóna“. 

Rudolf  Fritzman za zvukové stvárnenie fíčra „Večná láska za sto eur“. 

Ivana  Jachymová za redakčnú prípravu relácie rozhlasového umeleckého 
      dokumentu o Eve Bissovej. 
Zuzana  Jurigová za dramaturgiu pôvodnej rozhlasovej rozprávky „Keď ochorie   

      strom“. 

Zuzana  Belková za dramaturgickú prípravu cyklu relácií „Miniromány“ na tému  

      Spomalenie. 

Ivica  Ruttkayová za redakčnú prípravu umeleckého dokumentu o Rudolfovi  

      Skukálkovi. 

Ludmila  Hodulíková za hudobno-zvukové stvárnenie rozhlasovej hry  

      „Najsrdečnejšie pozdravy, Váš Franz“ autorky Viery Mijot. 

Andrej Klimits za zvukové stvárnenie rozhlasovej hry „Vnútroblok“ autorky Terezy  

Semotamovej. 

     

• Ceny Igric 2021 
         

➢ v kategórii ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele  

Zuzana Kanócz za stvárnenie postavy vojvodkyne Henriety vo filme O liečivej vode 

 

➢ v kategórii mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele  

Juraj Loj za stvárnenie postavy Františka vo filme Šarlatán s prihliadnutím na jeho  

účinkovanie v seriáli Slovania                                 



• Prémie Igric 

 

➢ v kategórii ženský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele  

Alexandra Borbély za herecký výkon vo filme Muž so zajačími ušami                                            

Jana Kvantiková za postavu Lady v seriáli Slovania s prihliadnutím na účinkovanie  

v seriáli Červená páska                                            

                                            

➢ v kategórii mužský herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele  

Csongor Kassai za stvárnenie postavy Josefa Pachla vo filme Krajina ve stínu   

Tomáš Maštalír za postavu Radúza v seriáli Slovania 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


