
 

 

Tlačová správa 

 

Bienále animácie Bratislava 

Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti 

BAB 2018 

 

Medzinárodný festival animovaných filmov pre deti Bienále animácie Bratislava, ktorý sa 

začal v pondelok  8.októbra – vyvrcholil v piatok 12.októbra odovzdávaním cien v Zrkadlovej 

sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. 

Počas festivalu videli diváci spolu vyše 300 animovaných filmov z celého sveta v kinosálach 

kina Klap na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU, v kine Lumiére a kine Mladosť. Súťažné 

festivalové predstavenia sa uskutočnili v Dome kultúry Zrkadlový háj, v Dome kultúry 

Dúbravka a v kine Lumiére, kde videli detskí diváci 86 súťažných snímok z 27.krajín. 

Festivalové súťažné premietania aj výber nesúťažných filmových kolekcií sa uskutočnili aj 

v Prievidzi, Prešove, Košiciach a Myjave. 

Na festivale pracovala medzinárodná porota v zložení: Sayoko Kinoshita (Japonsko), Rita 

Domonyi (Maďarsko), Tatiana Poliektova (Rusko), Zuzana Alnerová (zástupkyňa UNICEF)  

a Peter Glocko (zástupca Literárneho fondu). Na festivale pracovala po prvýkrát aj porota 

Medzinárodnej asociácie filmov pre deti ( ECFA) so sídlom v Bruseli v zložení: Mária 

Kralovič(Slovensko), Janne Korsumäki (Fínsko), Per Ericsson (Švédsko). 

 

Z rozhodnutia medzinárodnej poroty boli udelené tieto ocenenia: 

 

Cenu VIKTORA KUBALA za najlepší film v súťaži 

získal film Vrkoč a pán Nespavosť / Pigtail and Mr. Sleeplessness / 

režiséra Edmunda Jansonsa (Lotyšsko) 

Film pomáha deťom čeliť strachu a iným záporným emóciám a ukazuje, ako ich prekonať.  

Majstrovsky zvládnutá animátorská technika dodáva filmu jedinečnú atmosféru. 

 



 

Cenu UNICEF získal film  Iný / Icky/ režisérky Parastoo Cardgar (Irán) 

Film originálnymi prostriedkami poukazuje na problémy inakosti a integrácie a podčiarkuje 

jedinečnosť indivídua, čo korešponduje s etosom práce UNICEF.  

 

Cenu Sv. VOJTECHA za najlepší film z krajín Višegrádu získal film 

Hurá na čučoriedky! / Hurá na borůvky!/  režisérok Kateřiny Karhánkovej a Alexandry 

Hetmerovej Májovej (Česká republika) 

Film svižne a radostne zachytáva všetky možné spôsoby ako sa zbaviť štikútania. Režisér 

používa hravý animačný jazyk na vytvorenie veselej frašky, ktorá oslovuje mladého diváka.  

 

Prémiu Literárneho fondu získala režisérka Katarína Kerekesová za  

film Websterovci - Ocko hrdina (Slovensko). 

Film hovorí o jemnom pradive ľudských vzťahov a o dôležitosti pomoci v ťažkej chvíli 

pričom akcentuje súdržnosť rodiny, obetavosť a nezištnosť jednotlivých členov. Bravúrna 3-D 

animácia presvedčivo oslovuje súčasného detského diváka.  

 

Medzinárodná porota sa rozhodla udeliť dve Zvláštne uznania: 

Zláštne uznanie poroty filmu  Katarína /Catherine/ režisérky Britt Raesovej (Belgicko).  

Krátky príbeh s humorom znázorňuje život a emočnú cestu dievčatka.Prostredníctvom 

animácie sa môže aj čierny humor v temnom príbehu stať prístupnejším. 

 

Zvláštne uznanie poroty filmu Jeden deň s Kokom / Kokosha/ režisérky Tatiany Moškovej 

(Rusko). 

Tento animovaný film vykresľuje svet z pohľadu dieťaťa, ktorý preniká mágiou a nadšením. 

 

 

 

 

 



 

Porota ECFA udeľuje samostatnú cenu: 

Cenu ECFA získal film Ježkov dom / Ježeva kuča/ režisérky Evy Cvijanovič (Chorvátsko). 

Film znovuobjavuje dávne európske mýty a vytvára tajomnú atmosféru, ktorá diváka vťahuje 

do lesa plného príbehov. šikovný autor vás neustále prekvapuje, dokonca aj dávno po 

skončení filmu. 

 

Cenu detského diváka získal film Vianočná svadba snehuliaka Karola /Vánoční svatba 

sněhuláka Karla/ režiséra Petra Vodičku (Česká republika).  

Hlasovacie lístky na premietaniach súťažnýchfilmov odovzdalo 8528 detských divákov, 

uvedený film získal 491 hlasov. 

Festival vyhlásil už 4.ročník celoslovenskej súťaže v tvorbe flipbookov, do ktorého sa 

zapojilo vyše 40 detí. Víťazmi a nositeľmi 1.ceny ex aequo sa stali Veronika Kováčová 

z Cirkevnej základnej školy Kendic a Peter Gendiar zo Základnej umeleckej školy sv.Cecílie 

v Bratislave.  

 

V nesúťažnej časti XIV.ročníka festivalu BAB 2018 boli udelené ďalšie ocenenia: 

PRIX KLINGSOR za celoživotné dielo významnej osobnosti svetového animovaného filmu, 

režisérovi, výtvarníkovi, animátorovi Michaelovi Dudokovi de Witovi (Holandsko) 

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti 

animovaného filmu dramaturgičke, scenáristke a režisérke Helene Slavíkovej-Rabarovej 

(Slovensko). 

 ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti 

animovaného filmu dramaturgovi, spisovateľovi, scenáristovi, režisérovi a pedagógovi 

Edgarovi Dutkovi (Česká republika). 

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti 

animovaného filmu filmovému historikovi animovaného filmu Giannalbertovi Bendazzimu 

(Taliansko)  

ČESTNÁ MEDAILA ALBÍNA BRUNOVSKÉHO za výrazný prínos v oblasti 

animovaného filmu výtvarníkovi, režisérovi, animátorovi a pedagógovi YUICHI  ITOVI 

(Japonsko) . 

 

 



 

 

 

 

 


