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Nominácie na národnú filmovú cenu Slnko v sieti ovládla 

Čiara, tesne ju nasleduje film Piata loď  

 

Najviac nominácií na národnú filmovú cenu Slnko v sieti za uplynulý rok 

získal film Čiara Petra Bebjaka. Kriminálny triler zasadený do prostredia 

slovensko-ukrajinskej hranice získal trinásť nominácií, vrátane kategórie 

Najlepší hraný film. V prvom kole hlasovania o tom rozhodli členovia 

Slovenskej filmovej a televíznej akadémie.  

 

V kategórii Najlepší hraný film sa bude Čiara uchádzať o cenu s filmom Piata 

loď Ivety Grófovej, ktorá má na konte desať nominácií, a Špina Terezy Nvotovej 

so šiestimi nomináciami. Režisér Peter Bebjak je nominovaný aj v kategórii 

Najlepšia filmová réžia spolu s Ivetou Grófovou za Piatu loď a Jurajom 

Lehotským za film Nina, ktorý získal celkovo šesť nominácií. Čiara je ďalej 

nominovaná v kategóriách najlepší scenár, kameramanský výkon, strih, zvuk, 

hudba, architekt – scénograf, kostýmy, masky, za herecké výkony v oboch 

mužských kategóriách a za ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.  

 

V kategórii Najlepší dokumentárny film sú nominované snímky Diera v hlave 

Roberta Kirchhoffa, Mečiar Terezy Nvotovej a Ťažká duša Mareka Šulíka. 

Nominácie v kategórii Najlepší animovaný film získali snímky Lichožrúti Galiny 

Miklínovej, Ocko hrdina zo série Websterovci Kataríny Kerekesovej a Žltá Ivany 

Šebestovej.  

 

V divácky obľúbených kategóriách sú za Najlepší ženský herecký výkon 

v hlavnej úlohe nominované Zuzana Kronerová (Baba z ľadu), Dominika 

Morávková (Špina) a Vanessa Szamuhelová (Piata loď), o Najlepší mužský 

herecký výkon v hlavnej úlohe zabojujú Tomáš Maštalír (Čiara), Pavel Nový 

(Baba z ľadu) a Sándor Terhes (Out). V kategórii Najlepší ženský herecký 

výkon vo vedľajšej úlohe sú pre rovnosť hlasov vyhlásené až štyri nominácie, 

získali ich Judit Bárdos (Out), Petra Fornayová (Nina), Kristína Kanátová 

(Čiara) a Anna Šišková (Špina). V kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo 

vedľajšej úlohe sa o cenu budú uchádzať Daniel Heriban (Únos), Andy Hryc 

(Čiara) a Robert Roth (Nina). 

 



Slovenská filmová a televízna akadémia 

Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 

+421 948 052 800, sfta@sfta.sk, www.sfta.sk 

IČO: 31755607, DIČ: 2021544415, IBAN: SK15 1100 0000 0026 2547 5566 

číslo registrácie: Ministerstvo vnútra SR, VVS/1 – 900/90 – 13213 

Do nominácií sa z 12 prihlásených dlhometrážnych hraných filmov prebojovalo 

8 filmov, po 3 filmy sú nominované z 10 dokumentárnych a 5 animovaných 

prihlásených snímok. S trinástimi nomináciami vedie Čiara, nasleduje Piata loď 

s desiatimi nomináciami, Nina a Špina so šiestimi, Baba z ľadu so štyrmi, po 

dve nominácie majú Únos a Out, jednu nomináciu má film Křižáček. Po jednej 

nominácii majú tiež filmy v kategóriách Najlepší dokumentárny film a Najlepší 

animovaný film. 

 

Držitelia cien Slnko v sieti budú vyhlásení na slávnostnom udeľovaní 

v piatok 6. apríla 2018, ktoré v priamom prenose odvysiela RTVS na 

Jednotke. Počas večera bude odovzdaná aj cena Slnko v sieti za Výnimočný 

prínos slovenskej kinematografii. Do hlasovania o najúspešnejší slovenský 

film minulého roka sa budú môcť zapojiť aj diváci. Divácka anketa bude 

spustená 6. marca 2018, víťaz bude rovnako vyhlásený na slávnostnom 

ceremoniáli. Celkovo sa na ôsmom ročníku odovzdávania cien Slnko v sieti 

budú sošky udeľovať v 17 kategóriách. 

 

Odovzdávanie národných filmových cien Slnko v sieti bude tento rok po 

prvýkrát predchádzať prehliadke Týždeň slovenského filmu, ktorá sa 

uskutoční v dňoch 9. – 15. apríla v bratislavskom Kine Lumière a súbežne 

v ďalších slovenských mestách. Prehliadka ponúkne slovenské filmy, ktoré 

mali premiéru v minulom roku, víťazné aj nominované filmy na Slnko v sieti, 

pripravený je aj bohatý sprievodný program.  

 

Týždeň slovenského filmu organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia 

(SFTA), spoluorganizátormi prehliadky sú Rozhlas a televízia Slovenska 

(RTVS) a Slovenský filmový ústav (SFÚ).  

 

Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond 

 

Viac na: 

https://www.sfta.sk/ 

https://slnkovsieti.sk/ 

https://tyzdenfilmu.sk/ 

www.facebook.com/tyzdenfilmu 

 
 

kontakt: Simona Nôtová, simona.notova@sfu.sk, +421 905 286 524 
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