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VÝNIMOČNÉ UDELENIE VÝROČNEJ CENY PRE ANDRZEJA 

JAGODZIŃSKEHO 

 
Je už tradíciou, že každoročne na medzinárodnom filmovom festivale Febiofest prebieha udeľovanie 

Výročných cien Asociácie slovenských filmových klubov. Tento rok sa však ASFK rozhodla udeliť 

Výročnú cenu za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu ešte raz, výnimočne mimo 

festivalu, a to riaditeľovi Poľského inštitútu v Bratislave Andrzejovi Jagodzińskemu.  

Andrzej Jagodziński stál na čele Poľského inštitútu v Bratislave od septembra 2010. Je tiež 

prekladateľom literatúry a bol prvý výkonný riaditeľ Medzinárodného vyšehradského fondu v Bratislave. Po piatich 

rokoch v úrade sa však jeho aktuálne pôsobenie na Slovensku končí.   Už od začiatku nástupu do Poľského 

inštitútu intenzívne spolupracoval na kultúrnych podujatiach a filmových uvedeniach s Asociáciou slovenských 

filmových klubov či Slovenským filmovým ústavom. Poľský inštitút sa aj vďaka nemu stal pravidelným partnerom 

filmových podujatí. „ Práve vďaka Andrzejovi sme spoznali významné diela súčasnej poľskej kinematografie 

a mali možnosť diskutovať s tvorcami. Boli to krásne chvíle a verím, že budú pokračovať aj v budúcnosti, pretože 

viem, že na poľskej strane máme vynikajúceho prostredníka,“ hovorí prezident MFF Febiofest a podpredseda 

Výkonného výboru ASFK Peter Dubecký. „Cena za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu je 

poďakovaním Asociácie za dlhoročnú spoluprácu a podporu,“ dodáva.  

Cenu si prevzal riaditeľ Poľského inštitútu v Bratislave osobne v rámci špeciálneho uvedenia filmu Matka 

Králov v Kine Lumière – kine Slovenského filmového ústavu – v Bratislave. To sa uskutočnilo včera aj s osobnou 

účasťou režiséra Janusza Zaorského. Tak ako ostatní držitelia Výročných cien ASFK, aj Andrzej Jagodziński si 

odniesol cenu v podobe skleneného filmového kotúča slovenského výtvarníka Pala Macha.  
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Výročné ceny udelené v roku 2015 

● Výročná cena ASFK za prínos svetovej kinematografii - ISAACH DE BANKOLÉ 

● Výročná cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu - EDUARD GREČNER 

● Výročná cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu – ANDRZEJ JAGODZIŃSKI 

● Najlepší klubový film za rok 2014 - IDA, r. P. Pawlikowski 

● Najlepší filmový klub za rok 2014 - KINO LUMIÈRE, BRATISLAVA 

 

Výročné ceny udelené v roku 2014 

● Výročná cena ASFK za prínos svetovej kinematografii - ANDRZEJ WAJDA 

● Výročná cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu - DUŠAN HANÁK 

● Najlepší klubový film za rok 2013 - HON, r. T. Vinterberg 

● Najlepší filmový klub za rok 2013 - FK V MÚZEU SNP BANSKÁ BYSTRICA 

 

Výročné ceny udelené v roku 2013 

● Výročná cena ASFK za prínos svetovej kinematografii -  LECH MAJEWSKI 

● Výročná cena ASFK za prínos  klubovému hnutiu - JAN JÍRA 

● Najlepší klubový film za rok 2012 - ROZCHOD NADERA A SIMIN, r. Asghar Farhádí 

● Najlepší filmový klub za rok 2012 - FK ALTERNATÍVA, Martin 

 

Výročné ceny udelené v roku 2012 

● Výročná cena ASFK za prínos svetovej kinematografii -  AGNIESZKA HOLLAND 

● Výročná cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu - MARTIN ŠULÍK 

● Najlepší klubový film za rok 2011 - MELANCHOLIA, r. Lars von Trier  

● Najlepší filmový klub za rok 2011 - FK NAOKO, Trnava 

 

Výročné ceny udelené v roku 2011 

● Výročná cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu - FERO FENIČ 

● Výročná cenu ASFK za prínos svetovej kinematografii - MARCEL ŁOZIŃSKI 

● Najlepší klubový film za rok 2010 - BIELA STUHA, r. Michael Haneke 

● Najlepší filmový klub za rok 2010 - FK ´93 v Prievidzi 

● Skokan roku - FK SCALA v Prešove 

 

Výročné ceny udelené v roku 2010 

● Výročná cenu ASFK za prínos svetovej kinematografii - MIKLÓS JANCSÓ 

● Výročná cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu - STANISLAV SZOMOLÁNYI 

● Najlepší klubový film za rok 2009 - OSADNÉ, r. M. Škop 

● Najlepší filmový klub za rok 2009 - FK EUROPA v Banskej Bystrici (dramaturg - Ivan Polóny). 

 

Výročné ceny udelené v roku 2009 

● Výročná cena ASFK za prínos svetovej kinematografii - JERZY SKOLIMOWSKI 

● Výročná cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii a klubovému hnutiu - PETER SOLAN 

● Najlepší klubový film za rok 2008 - 4 MESIACE, 3 TÝŽDNE A 2 DNI, r. C. Mungiu 

● Najlepší filmový klub za rok 2008 - FK NOSTALGIA, Bratislava 

● Zvláštna cena ASFK za prínos slovenskej kinematografii - film SLEPÉ LÁSKY (r. J. Lehotský) a animovaný film ŠTYRI (r. 

Ivana Šebestová) 
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