
Informácia pre médiá 
 
LITERÁRNY FOND 
 
Literárny fond považuje hodnotiacu činnosť, t. j. udeľovanie cien a prémií, ktoré sa 

opakuje v ročných intervaloch, za významnú súčasť svojho záujmu. Prostredníctvom 

tejto formy podpornej činnosti sa vysúvajú do popredia slovenského kultúrneho života 

najlepšie literárne diela a najlepšie umelecké výkony predchádzajúceho 

kalendárneho roka či divadelnej sezóny.  

Výbory sekcií Literárneho fondu i napriek nedostatku finančných prostriedkov 

spôsobeného zrušením povinných 2% odvodov do umeleckých fondov pokračovali    

aj v tomto roku v oceňovaní výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných 

počinov za predchádzajúci kalendárny rok a za celoživotný prínos v jednotlivých 

oblastiach tvorivej činnosti.  

 
Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu 
udelil Výročné ceny Literárneho fondu za novinársku tvorbu v roku 2020 a Cenu 
Romana Kaliského 
 

Cena Romana Kaliského za významný prínos v oblasti žurnalistiky 
 
Výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu Literárneho fondu od roku 2016 
udeľuje významnej osobnosti slovenskej žurnalistiky Cenu Romana Kaliského. 
Šiestym laureátom sa stáva významná novinárka a spisovateľka  
 

Helena Dvořáková 
 
      Stovky rozhovorov s umelcami, recenzií umeleckých diel, výstav, kníh, divadelných 
predstavení, množstvo reportáží, glos, aj knižné prózy, to je stručná vizitka laureátky Ceny 
Romana Kaliského 2021 Heleny Dvořákovej. Cenu udeľuje Literárny fond osobnostiam 
slovenskej žurnalistiky za dlhoročnú novinársku tvorbu na vysokej profesionálnej úrovni v 
duchu etického kódexu novinára a pani Dvořáková tieto kritériá bohato napĺňa. 
       Narodila sa 4. mája 1943 v Bratislave. Študovala na Katedre novinárstva FFUK v 
Bratislave a po promócii nastúpila ako redaktorka oddelenia kultúry do týždenníka Predvoj, 
neskôr Nového slova. V rokoch 1986 až 1990 žila v Moskve, kde bol počas perestrojky jej 
manžel Vladimír Jancura spravodajcom denníka Pravda. Toto obdobie spracovala v 
humoristicky ladenej publicistickej próze Kankán nad Kremľom, ktorú aj sama ilustrovala. V 
roku 1990 prešla do Pravdy, kde sa venuje kultúrnej publicistike v denníku a najmä v 
magazíne Pravdy. Pracuje tam dodnes. 
       Rada spomína na svoj prvý veľký rozhovor, a to so spisovateľkou Jaroslavou Blažkovou 
začiatkom 60. rokov minulého storočia. Blažková bola vtedy už slávna vďaka knihe Nylonový 
mesiac, podľa ktorej nakrútili aj film. Zo spisovateľov urobila H. Dvořáková vari najviac 
rozhovorov s Ladislavom Ballekom, pri rozhovoroch si rozumeli s Dušanom Mitanom, 
básnikom Jozefom Urbanom či Rudolfom Slobodom. Mnoho rozhovorov robila s výtvarníkmi, 
lebo ako sama vraví, výtvarné umenie má veľmi rada. Dokáže slovami vyjadriť, čo výtvarníci 
cítia a vie sprostredkovať aj svet ich ateliérov a umenia, ktorý bol vždy slobodný. Také boli 
rozhovory s Martinom Benkom, Vincentom Hložníkom, Ľudovítom Fullom, Petrom Matejkom, 
Jánom Želibským, Vierou Kraicovou, Imrom Weinerom - Kráľom, Vierou Bombovou, Albínom 
Brunovským či Miroslavom Cipárom. Hovorila s filozofom Egonom Bondym, Karolom L. 



Zacharom, Karolom Plickom, s architektmi, hercami, fotografom Martinom Martinčekom, ale 
aj s Jožom Rážom či Adelou Vinczeovou. 
       Známa je aj ako prozaička, novelou Fúkni do púpavy debutovala v roku 1978. Napísala 
ďalších osem próz a vydala tri publicistické knihy Dialógy v ateliéroch, Malá encyklopédia 
slovenských literátok a Pýtačky. 
       Helena Dvořáková ovláda umenie rozhovoru, čo nie je jednoduché. Pozná problematiku, 
o ktorej sa zhovára, z rozhovorov cítiť príjemnú atmosféru a preto si respondent otvára 
srdce. Čitateľom tak priblížila desiatky najvýznamnejších osobností kultúrneho života na 
Slovensku. Zodpovedá tomu aj jej krédo: "Mojím celoživotným snažením je informovať o tom, 
čo sa deje v našom umení, ako žijeme, či je to život dostatočne kultúrny. Myslím, že sú to 
dôležité otázky, hoci dnes sa ľudia zaujímajú najmä o politiku. Ale tá ľudí rozdeľuje, kým 
kultúra ich spája, a to je dnes naliehavá potreba". 
           

Výročná cena Literárneho fondu za novinársku tvorbu za rok 2020 

 
Porota: 
Peter Kubínyi – predseda 
 
členovia poroty: 
Ján Bábik 
Fedor Bartko 
Štefan Dlugolinský 
Vladimír Dobrovič 
Klára Grosmannová 
Marcela Košťálová 
Ivan Podstupka 
Stanislav Ščepán 
Ferdinand Tisovič 
 
Do súbehu bolo prihlásených spolu 85 súťažiacich so 189 príspevkami.  
 

• Výročná cena LF za novinársku tvorbu za rok 2020 bola udelená: 
 

➢ kategória publicistika:   
 

• tlač:   
Andrej Barát 

Zničme rieky, lesy, doliny. A skúsme prežiť (séria reportáží: Zničme rieky, aby 
sme zachránili prírodu, Lámane duše, Nádhera vyvážená zlatom. Posledná 
bez cesty) 

           Denník PRAVDA 
„Tento absurdný príbeh sa odohráva kdekoľvek na Slovensku, kde tečie pekná rieka alebo 

potok. Ľudia chcú pri vodnom toku postaviť dom. Veď je to tu nádherné. Ignorujú však 

varovania susedov, že sa tu rieka pravidelne vylieva. Nehľadia na nesúhlas odborníkov či 

úradov, ktorí takisto upozorňujú, že ide o záplavové územie. Niekedy sú však úrady ústretové. 

Vždy sa to nejako dá. Dom už stojí. Ale rieka hnevá. Vylieva sa. V tomto okamihu je osud 

krásnej rieky spečatený...“ – úvodné slová reportáže Zničme rieky, lesy doliny. A skúsme prežiť. 

Za ukážkové možno pokladať aj ďalšie dve zo série troch reportáží nazvané Nádhera vyvážená 

zlatom či Lámanie duše. Všetky tri sa zaoberajú ekologickou problematikou. 

 

 



• internetové médiá 
Tomáš Vašuta 

Koniec Štrbského plesa, ako ho poznáme? Pribudnúť môžu desiatky stavieb 
Lunapark alebo národná pýcha? Vysoké Tatry stoja na križovatke 
Padne ďalší les. V Jasnej sa chustá nájazd developerov 

Magazín INDEX 
Bez zbytočných slov – tak by sme mohli charakterizovať tri materiály autora, ktorý sa venuje 

problémom životného prostredia vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Z týchto analytických 

materiálov cítiť, že autor sa v problematike vyzná, pracuje s ňou dlhodobo a na pomerne malej 

ploche dokáže tému sprostredkovať svojim čitateľom. A hoci v článkoch nie je ani písmenko 

navyše, stačí to na to, aby človeku zovrela krv v žilách.    
         

• rozhlas: 
Mgr. Marcel Hanáček 

Prvá vlna, 55. min. 
Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RTVS 

Autor v anotácii príspevku tvrdí, že jedným z cieľov tohto rozhlasového dokumentu bolo 

vytvoriť emóciu netradičnými prostriedkami. Treba konštatovať, že sa mu to podarilo, pedantná 

práca so zdrojmi stála za to. Zameral sa na koronavírus, pričom pri skladbe dokumentu 

vychádzal z časozberného materiálu: využíva zvuky z tlačových besied, z oficiálnych vyjadrení 

politikov, z príspevkov, ktoré boli uverejnené na internete... Zároveň ich stavia do kontrastu 

s vyjadreniami odborníkov z medicíny, práva, teológie a umenia. 

Zaujímavé na tomto príspevku je, že hoci hodnotíme tvorbu za vlaňajší rok a tento materiál bol 

odvysielaný v decembri minulého roku, je to problém, ktorým spoločnosť stále žije. A tento 

materiál má verejnosti čo povedať. 

 

• televízia: 
Mgr. Ivan Brada 

Pod lampou je tma, STV, RTVS 
„Spravodlivosť sa stala tovarom. Proti malým Kočnerom regionálneho charakteru občan 

v tomto štáte nemá šancu bojovať,“ autorove slová z analytickej reportáže, v ktorej poukazuje 

na konkrétnom prípade z Nových Zámkov, ako sa dá zbohatnúť na konkurze po krachujúcej 

firme, na pozemkoch a na poškodzovaní veriteľov. Pozoruhodná je tiež neodbytnosť  autora pri 

získavaní informácií – opakovane sa ich slušnou formou dožaduje, aj keď ho vyvedú 

z Justičného paláca... Práve vďaka takejto húževnatosti však vznikol ďalší vynikajúci 

novinársky príspevok.  

          
➢ kategória spravodajstvo:   

 

• tlač:  
Roman Cuprik, Matúš Burčík 

Ako za polrok našli vrahov Jána Kuciaka 
Denník SME 

„Je pondelok ráno 26. februára 2018, vyšetrovateľ NAKA sa na rannej porade dozvedá, že vo 

Veľkej Mači zabili investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu 

Kušnírovú...“ týmito slovami sa začína investigatívny, chronologicky spracovaný materiál 

a končí sa slovami: „Kočnera 14. marca 2019 obvinili, že objednávku zadal.“ I keď autori 

príspevok prihlásili do kategórie spravodajstva, podľa názoru poroty ide o kompletný 

žurnalistický rozbor sprevádzaný vynikajúcou infografikou, ku ktorej patrí názorná ukážka 



toho, ako páchateľov sledovali či šesť miniprofilov ľudí, ktorí sú podľa všetkého zapletení do 

vraždy novinára. Tri časopisecké strany v denníku SME, dve vraždy, ktoré otriasli celým 

Slovenskom. 

• internetové médiá: 
cena nebola udelená 

 

• rozhlas:  
cena nebola udelená 
 

• televízia: 
Mgr. Andrej Bálint 

Epidémia týfusu 

Správy STV, RTVS 

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa autor v tejto reportáži vracia do roku 1958, 

keď sa Žarnovica stala epicentrom nákazy týfusom. Precízne pracuje s historickými 

dokumentmi a obrazmi, z ktorých vyberá to podstatné, čo divákovi približuje aj viaceré neraz 

nezodpovedané otázky týkajúce sa súčasnej epidémie koronavírusu. Uvádza, ako sa nákaza 

dostala do Žarnovice, ako bolo na žarnovickom štadióne 18-tisíc ľudí, ktorí pili vodu zo studne 

a ako epidémia týfusu zatvorila brány tohto štadióna na nasledujúce štyri roky.  

 

• spravodajské agentúry: 
cena nebola udelená 

 
➢ kategória novinárska fotografia: 

 
Jaroslav Novák 

Predčasné lúčenie sa s koronavírusom v Prahe 
TA SR 
 

• Mimoriadna cena za novinársku tvorbu za rok 2020:  
 

➢ kategória publicistika: 
 

• tlač: 
cena nebola udelená 

 

• internetové médiá: 
PhDr. Ľubomír Souček – monotematická séria blogov o financovaní slovenského 

športu: 
Ďalšie premenné vo vzorci vyvolávajú množstvo otáznikov, našiel som aj 
absurdity, 
Top tím v širších súvislostiach a neradostná perspektíva, 
Nech sa čistí športový vzduch a nech sa vyrovnávajú pokrivené zrkadlá! 

www.olympic.sk 
                  

• rozhlas 
Lukáš Mano 

Slovenská stopa v Hollywoode,  
relácia Príbeh na týždeň, Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, RTVS   

http://www.olympic.sk/


• televízia 
Katarína Začková 

Ploty medzi nami,  
Nevyhnutný dozor 

Reportéri, STV, RTVS 
  

➢ kategória spravodajstvo: 
 

• tlač 
cena nebola udelená 
 

• internetové médiá 
                     cena nebola udelená 
 

• rozhlas 
                     cena nebola udelená 
 

• televízia 
Mgr. Jana Veľasová 

Záplavy na Hornom Zemplíne, Noviny, TV JOJ 

 

• spravodajské agentúry 
                      cena nebola udelená 
 

➢ kategória novinárska fotografia: 
      cena nebola udelená 

 

• Prémie za novinársku tvorbu za rok 2020: 
 

➢  kategória publicistika:   
 

• tlač: 
Nina Sobotovičová 

Ako žili v Británii, kým ich poslali zabiť Heydricha? Gabčíka a Kubiša sa  
ujala anlická rodina 
Hrdinu bitky o Dunkerque posielali komunisti do uránových baní 
Kurátor múzea RAF: V Británii esá, doma buržoázne živly. Osud vašich  
letcov nám ukázal Tmavomodrý svet 

                 Denník SME 
Dan Himič 

Asperger  
Téma 

 

• internetové médiá 
Gabriela Bachárová 

Šimonka vážil pri narodení 570g, dnes behá s kamarátmi. „Zázraky sa dejú“, 
usmieva sa mama Katka 
Zuzana Labašová zo zaježovských lazov: „Žiť skromne je obrovský luxus“ 



Malá škola v Lozorne zvládla online výučbu na jednotku. „Veľmi nás to 
s deťmi zblížilo, učiť už budeme inak“, vraví riaditeľka 

www.ahojmama.sk 
 

• rozhlas 
Mgr. Jaroslav Rozsíval 

cyklus Ľudia, fakty, udalosti – „rozhovory o Korone“ 

Michal Lukeš, riaditeľ Českého národného múzea,  
Uršuľa Kovalyk, spisovateľka, aktivistka,  
Eva Ľuptáková, riaditeľka Oravskej galérie,  

Slovenský rozhlas, Rádio Devín, RTVS 

Jana Hevešiová 

Si palác, kde chcem byť doma,  
Slovenský rozhlas, RTVS 

 

• televízia: 
Ing. Mgr. Lýdia Kokavcová, PhD. 

Nemocnica ako Columbova žena,  
Antimón nad zdravie,  

Reportéri STV, RTVS  
Dominika Mičechová 

Slovník cudzích slov, 5:47, Reflex, TV Markíza 
 

➢ kategória spravodajstvo:   
 

• tlač: 
Katarína Gécziová 

Krajčího riaditeľ univerzitnej nemocnice zamestnal Gašparovho šéfa z košickej 
NAKA aj s dcérou 

denník Korzár + www.korzar.sk 
Peter Kováč 

Kočner mal viac advokátov, ktorí sa k nemu nehlásili 
Sudkyňou chce byť aj Kočnerova tajná advokátka 
Podvodný titul zo Skalice má aj mladý Kmotrík 

Denník SME  
    

• internetové médiá: 
cena nebola udelená 

 

• rozhlas: 
Viktória Doričová 

Po siedmich rokoch odznova,  
Diviak – chemické laboratórium,  
PCB máme v krvi,  

Žurnál Rádia Regina,  
Slovenský rozhlas, RTVS 

 

 

 

http://www.ahojmama.sk/
http://www.korzar.sk/


• televízia: 
Mgr. Marie Balážová Melníková 

V osadách sú nespokojní so zásobovaním,  

Uzavreli päť osád na Spiši,  

Uzávera osád na Spiši sa skončila,  

Správy STV, RTVS 

Mgr. art. Jozef Kubánek 

O životy bojujú aj počas vianočných sviatkov,  

Správy RTVS 

STV, RTVS 

 

➢ kategória novinárska fotografia: 
 

Radovan Stoklasa 

     Pandemický rok 2020, TA SR 

Mgr. Jozef Jakubčo 

Pacientka s chorobou Covid-19 v opatere lekárov na pľúcnej klinike 

v Martinskej nemocnici, 

Ľudia čakajú na výsledky plošného testovania v oravskej obci Nižná 

Denník SME 
 

Výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru 

Porota Ceny za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu: 

Mgr. Erik Markovič, PhD.             

Štefan Cifra  

prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.                                 

RNDr. Tatiana Jaglová            

prof. PhDr. Ladislav Šimon, CSc. 

 

• Cena za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2020: 
Bystrík Šikula za román Kvet medzi priepasťami (Perfekt) 

 

• Prémie v rámci Ceny za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu: 

➢ v kategórii poézia: 
 Ján Zambor za zbierku básní Brána (Skalná ruža) 

 Erik Ondrejička za zbierku básní Volanie (Petrus) 

➢ v kategórii próza: 
 Ivan Kolenič za dielo Rozptylové lúky (Signum) 

➢ v kategórii literatúra pre deti a mládež: 
 Roman Brat za dielo Ja nechcem byť mimozemšťan (Perfekt) 

➢ v kategórii literatúra faktu: 
 Ľubica Krénová za dielo Martin Huba (Slovart) 

 



➢ v kategórii literárna veda:  
 Vladimír Predmerský a kol. za dielo Dejiny slovenskej dramatiky   

bábkovéhodivadla (Divadelný ústav)  

➢ v kategórii esejistika: 
 Vladislav Suvák za dielo ARS VIVENDI alebo Umenie žiť medzi Sokratom  a  

Foucaultom (VSSS) 

 

• Cena Imre Madácha za rok 2020 za pôvodné dielo v maďarskom jazyku: 
Porota: 
PhDr. Jitka Rožňová, PhD. 
doc. Mgr. Zoltán Németh, PhD. 
Mgr. Szilárd Sánta, PhD. 
Cena: 
Zoltán Csehy za dielo Grüezi! Fél év Svájc (Grüezi! Polrok Švajčiarsko),  

vyd. Kalligram  

• Prémie za pôvodné dielo v maďarskom jazyku: 

Anikó Polgár za dielo Poszeidón gyöngyszakálla (Poseidónova brada z perál), 

vyd. Kalligram  

Péter Macsovszky za dielo Miből készültek és hová tartanak (Z čoho boli 

vyrobené a kam smerujú), vyd. Spolok Madách  

 

• Cena Imre Madácha za rok 2020 za preklad diela zo slovenského jazyka do 

maďarčiny: 

Tímea Pénzes za preklad diela: Mária Modrovich: Flešbek (Flesbek), vyd. OZ 

Phoenix  

• Prémie za preklad diela zo slovenského jazyka do maďarčiny: 

Erika Horváth Vályi za preklad diela: Pavol Rankov: Miesta, čo nie sú na mape 

(Túl a térképen), vyd. Kalligram  

Norbert György za preklad diela: Ivana Dobrakovová: Matky a kamionistky 

(Anyák és kamionsofőrök), vyd. Typotex Kiadó  

 

• Cena Ivana Franka za rok 2020 za pôvodné umelecké literárne dielo 
v ukrajinskom jazyku: 
Porota: 
doc. PhDr. Jaroslav Džoganík, CSc. 
doc. PhDr. Ľubica Babotová, CSc. 
Mária Schlosserová 

      Cena: 
Július Paňko za dielo Ja – Mychas (vyd. Kolo, Ukrajina)  

 

• Cenu Ivana Kraska za rok 2020: 
Porota: 
doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. 
Ing. Erik Ondrejička 
Mgr. Boris Brendza, PhD. 
Cena: 
Dominika Moravčíková  za dielo Deti Hamelnu     

 



• Prémie v rámci Ceny Ivana Kraska: 
Maja Jacobs Jakúbeková za dielo Vykrivenie     

Daniela Kováčiková za dielo Svet:lom   

 

 

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové 

programy 

• Cena za vedeckú a odbornú literatúru: 
 

➢ v kategórii spoločenských a humanitných vied: 
Porota: 
doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.   
Mgr. Róbert Karul, PhD.   
doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc.  
PhDr. Miroslav Londák, DrSc., PhD.  
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.                                 

    Cena bola udelená:      
prof. PhDr. Pavol Mešťan, CSc., Mgr. Eva Poláková, PhD., PhDr. Stanislava 
Šikulová, PhDr. Daniela Čambálová, Mgr. Kristína Dublanová  
za dielo Stála expozícia múzea holokaustu 
Textovo pestré, ilustračne bohaté a graficky atraktívne dielo je knižným sprievodcom 

Múzea holokaustu v Seredi, kde sa v rokoch 1941 – 1945 nachádzal koncentračný židovský 

pracovný tábor. Je plné silných myšlienok a príbehov, ale ja podnetov na zamyslenie sa 

nad fenoménom ľudského dobra a zla v každom z nás. Autori slovom i obrazom 

reprezentujú nielen samotné múzeum holokaustu a jeho expozície, ale aj tragické príbehy 

konkrétnych ľudí. Čitateľ  i návštevník múzea putuje reálnymi barakmi, ktoré sú navzájom 

prepojené tak, aby tvorili logický a chronologický celok, pričom ich názov i názov kapitol 

v knihe napovedá, čo obsahujú predmetné expozície. Vizualizácia stoviek artefaktov či 

dokumentov so stručným a vecným textovým popisom dodáva celému dielu nezvyčajnú 

autenticitu. 

➢ v kategórii biologických a lekárskych vied: 

Porota:   

        prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc.  
        prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.                                                                                                                            

        prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc.   
        prof. MUDr. Fedor Čiampor, DrSc.  

 
Cena: 

           Mgr. PhDr. Eva Škorvagová, PhD. za dielo Kognitívno-behaviorálna 

terapia detí so strachom a úzkosťou             

    Ide o jedinečnú publikáciu z hľadiska jej obsahu, ale aj výtvarného spracovania, ktorá 

prináša pôvodné poznatky o diagnostike a psychoterapii detí s úzkosťou a strachom. 

Autorka predkladá nové informácie z vlastného výskumu a rozpracúva ich na využitie 

v klinickej praxi, ako aj pri ďalšom rozvoji výskumu a liečby úzkostných porúch detí. 

Využíva pri tom inovatívne postupy a terapeutické pomôcky, ktoré umožňujú hravým 

spôsobom nadviazať terapeutický vzťah s dieťaťom a rozvíjať jeho sociálne 



spôsobilosti. Jej tvorivý vklad je zrejmý aj v častiach venujúcich sa opisu a priebehu 

diagnostických a liečebných postupov, sčasti navrhnutých  autorkou alebo sčasti 

prevzatých z iných prameňov, ktoré zahŕňajú metódy kognitívno-behaviorálnej 

psychoterapie. Kniha je prínosom a inšpiráciou nielen pre odborníkov v oblasti 

psychológie, psychoterapie a iných príbuzných profesií, ale aj pre rodičov takýchto detí.  

    

• Prémie za vedeckú a odbornú literatúru 

➢ kategória spoločenských a humanitných vied:       

                PhDr. Klára Komorová, PhD., PhDr. Ľubomír Jankovič, PhD. 
                     Knižná kultúra humanizmu a renesancie vo fondoch a zbierkach   

Slovenskej národnej knižnice                                  
                doc. Mgr. Ivan Albert Petranský, PhD. 
                     Udalosti a osobnosti dejín katolíckej cirkvi na Slovensku v 20.   
                     storočí                       

➢ kategória biologických a lekárskych vied:  
                prof. MUDr. Marián Bátovský, CSc., MPH., a kol. 

                Aktuality v problematike kolorektálneho karcinómu                 
          doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH. 
                Praktická sonografia s prihliadnutím na knihu Duplexná sonografia ciev                  
➢ kategória encyklopedických vied, slovníkovej literatúry a vedy 

                o architektúre:    
          Porota: 

                prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.  
                prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.  
                doc. RNDr. Ivan Červeň, CSc.     

         Prémie: 
                doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD., PhDr. Tomáš Klubert, PhD., 
                Mgr. Matej Medvecký, PhD., za dielo Encyklopédia vojen                       
                prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková a kol.   

               za dielo Bratislava (ne)plánované mesto/Bratislava (un)planned City  
➢ kategória prírodných a matematických vied: 

                Porota:  
          doc. dr. Tomáš Plachetka  
          Mgr. Anna Bérešová, PhD.   
          Ing. Ladislav Roller, PhD.  

                Prémia: 
                prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., za dielo Úvodom k jadru                  

➢ kategória technických vied a vied o Zemi a vesmíre: 
Porota: 

            RNDr. Pavol Siman, PhD. – predseda poroty 
            doc. Ing. Jozef Dický, PhD. – člen poroty 
            Ing. Ivana Budinská, PhD. –  členka poroty 

                Prémia: 
                prof. Ing. Martin Krajčovič, PhD., Ing. Gabriela Gabajová, PhD., 
                Ing. Beáta Furmanová, PhD.,  za dielo Rozšírená realita a jej využitie  

v priemyselnom inžinierstve 
 



Výboru Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla 
a zábavného umenia  
udelil:            
• 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  
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 neverbálnej  
      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 „Obete čiernych diamantov“. 
     

• 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 

 

Výbor Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu 

a videotvorby udelil: 

Ceny a prémie 32. ročníka IGRIC 2021 

Ladislav Kaboš – predseda poroty 

členovia poroty: 

Miro Ulman 

Gabriela Klaučová 

Karol Strážnický 

Štefan Baroš 

Ivo Miko 

František Kovár 

 

 

 

 

 



• Ceny IGRIC 

    

➢ za celoživotný prínos slovenskej kinematografii 

Dušan Hanák  
 

➢ za hranú tvorbu pre kiná 
    Martin Šulík za film Muž so zajačími ušami  
➢ za televíznu dramatickú tvorbu 
    Juraj Štepka za film Mlčanie 

➢ za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu 

    Richard Krivda za námet a kameru vo filme Múdry blázon 
➢ za animovanú tvorbu 

Andrea Pátková a Veronika Valentová za videoklip Problémy s problémami 
 

• Tvorivé prémie 

 
➢ za hranú filmovú tvorbu pre kiná 
    Peter Bebjak za film Správa.  

➢ za televíznu dramatickú tvorbu 

    Tomáš Juríček za kameramanský výkon vo filme O liečivej vode 

➢ za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu 

    Viera Čakányová za film Biela na bielej  

➢ za ostatnú filmovú a televíznu tvorbu 

    Ivan Ostrochovský za film Služobníci  

➢ za animovanú tvorbu 

    Veronika Kocourková za film Kata Strofová a tajomstvo snehových vločiek 

 

• Cena Jána Fajnora 

 

➢ v kategórii hraná filmová a televízna tvorba 

      Alica Bednáriková za film Nuda. 

➢ v kategórii dokumentárna filmová a televízna tvorba 

      Dorota Vlnová za film Ferdinand Milučký zo seriálu Ikony 

➢ v kategórii animovaná tvorba 

      Lukáš Ďurica a Juraj Mäsiar za film On The Hill    
 

• MFF HORY a MESTO – Cena Literárneho fondu 
 

    Rasťovi Hatiarovi za film Nechcený autoportrét  
    Netradičná osobná až intímna výpoveď o tom, aký veľmi hlboký je vzťah dvoch  
    kamarátov priviazaných na opačných koncoch lán. Porota ocenila dôsledne,  
    svedomito až urputne budované rozprávanie o hľadaní zmierenia sa so smrťou  
    lezeckého partnera.  
 

• MFF CINEMATIK PIEŠŤANY  
Cena Cinematik.doc – Cena Literárneho fondu  

    Mirovi Removi  za film Láska pod kapotou 



    Autentický obraz nielen o prehrách a výhrach „pretekov o život“, ale aj o zložitosti  
    súčasného sveta. Porota ocenila komplexnú a mnohovrstvovú výpoveď divácky  
    príťažlivého a zábavného filmu, ktorý zároveň nabáda k hlbším úvahám.                                  
  
                                      

Výbor Sekcie pre umelecký preklad 

• Cena Jána Hollého za rok 2020 
 

Porota: 

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. 
PhDr. Daniela Humajová 
PhDr. Anna Šikulová 
PhDr. Jarmila Cihová, PhD. 
doc. PhDr. Martin Djovčoš, PhD. 
 

• Cena Jána Hollého za poéziu: 
Marián Andričík za preklad diela J. Milton: Stratený raj 

• Cena Jána Hollého za prózu: 
Ján Strasser za preklad diela A. Slapovskij: Neistota 

• Prémie v rámci Ceny Jána Hollého: 
➢ za prózu: 

K. Jusková – 500,- € za preklad diela I. Mc. Ewan: Stroje ako ja 

➢ za poéziu: 
J. Švantner – 50,0,- € P. Claudel: Krížová cesta 

• Cena Blahoslava Hečka 
Ján Buzássy za celoživotné dielo 

 

 
Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad  
 
Cena Mateja Bela za vedecký a odborný preklad za rok 2020 

 
     Cena sa udeľuje za preklad originálu vedeckého alebo odborného diela, za 
lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie dejín a kritiky prekladu a komparatívnej 
lexikografie. 
  
Členovia poroty: 
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc. – predsedníčka poroty 
Mgr. Mária Institorisová 
Mgr. Silvia Semaková  
PhDr. Jaroslav Šoltys 
 
      
 
 
 



Do súbehu o Cenu Mateja Bela za rok 2020 bolo navrhnutých 9 knižných prekladov. 
Výbor sekcie udelil: 
 

• Cenu Mateja Bela za rok 2020: 
 
➢ v kategórii interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy 
     Alexandra Lenzi Kučmová a Pavol Štubňa za preklad diela Claudio Strinati  
     a kol.: Pravdivý Caravaggio  

     Monumentálne dielo Claudia Strinatiho o tvorbe významného talianskeho predstaviteľa 

barokovej maľby je štylizované v kvetnatom talianskom jazyku, ktorý bohatou lexikou 

vyjadruje škálu prirovnaní, metafor, syntakticky bohatým a terminologicky nasýteným 

jazykom, čo bezpochyby bolo prekladateľsky náročnou úlohou. O jeho slovenskej verzii 

možno pochvalne konštatovať, že text je vysoko odborný, vecne, terminologicky a štylisticky 

konzistentný. Rozpornosť a mnohorakosť Carvaggia je vystihnutá v celej šírke a 

prepracovanej faktografii, čo prekladatelia vyjadrili bohatým vedeckým jazykovým štýlom. 

Terminologická práca tu bola veľmi náročná, lebo zasahuje nielen kodifikované 

pomenovania v oblasti barokového maliarstva, ale v súvislosti s témami artefaktov a 

religiozitou námetov i historické mená a pomenovania, biblickú frazeológiu a prirovnania. 

Odborná terminológia je preložená ekvivalentne a slovenský preklad je kongeniálny originálu 

a vďaka výberu adekvátnych jazykových prostriedkov a vybrúsenému štýlu zvládnutý na 

vysokej úrovni. 

➢ v kategórii lexikografické dielo: 
           Eva Ondrčková a Danuša Lišková za Nemecko-slovenský online slovník  

     Nemecko-slovenský ekonomický slovník predstavuje najrozsiahlejší slovník zo všetkých 

oblasti ekonomickej teorie i praxe, z národohospodárskej i podnikovej sféry, ale tiež z 

hraničných oblasti, ako je právo, politika či štatistika, obsahuje 60 000 pojmov. Autorky 

pracovali na slovníku 18 rokov, kedy sa slovník digitalizoval a umiestnil na webovej adrese 

https://ekonomicky slovnik.sk/ Lexika v slovníku sa po celý čas jeho elaborácie aktualizovala 

a špecifikovala. Nemecký korpus vychádza prevažne z nemeckých a rakúskych prameňov a je 

odkonzultovaný s expertmi v Nemecku i na Slovensku. Veľkým prínosom je skutočnosť, že 

jednotlivé pojmy sa uvádzajú spolu s často používaným kontextom, príkladmi na verbo-

nominálne spojenia a kolokačné frazémy ktoré významne pomôžu najmä pri overovaní si 

významových väzieb. Niektoré termíny obsahujú až 30 slovných spojení. Jednoznačným 

prínosom z praktického hľadiska, ale aj z hľadiska terminologického manažmentu je celkové 

koncipovanie slovníka, kde používateľ môže poslať spätnú väzbu a oznamovať vydavateľovi 

návrhy vybraných termínov alebo vložiť aktuálny výraz.  

• Prémie v rámci Ceny Mateja Bela 
 
➢ kategória spoločenských vied:  

           Zuzana Demjánová  za preklad Elias Canetti: Masa a moc (vyd. Premedia)  

     Canettiho dielo, ktoré vznikalo tridsať rokov, zasahuje do oblastí filozofie, etnológie, 

patopsychológie, religionistiky, antropológie a ďalších humanitných i prírodných vied. 

Zložitá téma, nemecký vedecký štýl s vysokým stupňom abstrakcie, sémantickou kondenzáciou, 

sú prekladateľskou výzvou, ktorú prekladateľka profesionálne zvládla a tiež dokázala, akou 

hlbokou rešeršnou kompetenciou disponuje, ako odkrýva vrstvy a logiku textu, ako 

zodpovedne pristupuje k jeho hĺbkovej štruktúre v snahe text dešifrovať a reverbalizovať aj 

ekvivalentným slovenským terminologickým aparátom. Siahodlhé nemecké vety nadobúdajú v 
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slovenčine patričnú dynamiku a gradáciu. Prekladateľka vstupovala do slovenského vydania 

aj ako expert: vlastnými vysvetlivkami pod čiarou obohacovala dielo tam, kde chýbala 

relevantná informácia. Tým dodáva Canettiho knihe pridanú hodnotu pre cieľové recepčné 

prostredie. Popri špičkovom prekladateľskom výkone dokázala stáť nad mikroštylistikou textu 

a dodala mu intelektuálnu dimenziu a recepčnú kvalitu. 

➢ kategória prírodných a lekárskych vied:  

Prémia MUDr. Róbertovi Hrebíčkovi za preklad z nemčiny, Bill Bryson Ľudské 
telo – Príručka pre majiteľov (vyd. IKAR)  

    Preložiť knihu napísanú z pohľadu zanieteného erudovaného laika, ktorá čítavo a vtipne 

popularizuje vedu a objavy, si i napriek občasnému nadľahčovaniu faktov o ľudskom tele 

vyžadovala od prekladateľa nielen na vecnú a terminologickú presnosť, ale zároveň aj 

štylistické umenie, aby neochudobnil čitateľa o jedinečný brysonovský humor. Erudícia 

a prekladateľská zručnosť R. Hrebíčka nachádza odraz aj v tejto knihe, o. i. vo vhodne 

doplnených vysvetľujúcich poznámkach, v odkazoch konkretizujúcich situáciu u nás, alebo 

v aktualizácii niektorých údajov. Viaceré takéto dôvetky sú mimoriadne cenné a posilňujú 

dojem, že prekladateľ vie o téme oveľa viac než autor. 

 

 

 

 

 


