
  

 

 

 
Akadémia už vybrala mená nominovaných v každej z kategórií Ceny Nadácie Tatra banky za 
umenie. Laureáti budú vyhlásení počas galavečera 23. novembra v Slovenskom národnom 
divadle.  
 
Nominácie určuje už tradične Akadémia, ktorá má takmer 70 aktívnych členov, laureátov Ceny 
Nadácie Tatra banky za umenie ocenených v uplynulých rokoch. Vytvorili tak početný tím odborníkov 
s vynikajúcim prehľadom o umeleckom dianí na slovenskej scéne.  
 
Z  nominovaných v každej z piatich kategórií vyberá mená laureátov odborná porota v zložení Eva 
Borušovičová, Ondrej Šulaj (kategória Audiovizuálna tvorba, film, TV), Martin Huba (Divadlo), Peter 
Michalica, Matej Drlička (Hudba), Viliam Klimáček, Monika Kompaníková (Literatúra), Dorota Sadovská, 
Daniel Fischer (Výtvarné umenie) a Peter Princ (čestný predseda poroty). Za Nadáciu Tatra banky je 
členom poroty Igor Vida, predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky.  
 
Už tradične sú laureáti vyhlasovaní spomedzi nominovaných v každej z piatich kategórií. Okrem toho je 
v tých istých kategóriách udeľovaná aj špeciálna cena Mladý tvorca pre umelcov do 35 rokov.  
 
V roku 2013 sú nominovaní v nasledovných kategóriách:  
 
°Audiovizuálna tvorba, film, TV: Robert Kirchhoff, Zuzana Piussi, Jaroslav Vojtek 
°Divadlo: Roman Polák, Jozef Vlk, Blaho Uhlár 
°Hudba: Ľubica Čekovská, Michal Novinski, Mikuláš Škuta  
°Literatúra: Mária Ferenčuhová, Milan Hamada, Lucia Piussi 
°Výtvarné umenie: Otis Laubert, Marek Ormandík, Jana Želibská 
 
Od roku 2010 Nadácia Tatra banky oceňuje aj prácu mladých módnych tvorcov. Po Márii Štranekovej 
(2010), Marcelovi Holubcovi (2011) a Martinovi Hrčovi (2012) pripraví unikátne šaty pre Múzu večera – 
Adelu Banášovú - Maja Božović. 
 
Nadácia Tatra banky už od roku 1996 každoročne oceňuje osobnosti, ktoré svojim dielom v poslednom 
roku prispeli k rozvoju slovenského umenia, či už vo filme, literatúre, hudbe, na divadelnej scéne alebo 
vo výtvarnom umení. Od roku 2008 je navyše v každej uvedenej kategórii osobitná cena Mladý tvorca, 
ktorú získava mladý umelec aktívne pôsobiaci v niektorej umeleckej oblasti.  
 
Cenou, ako aj symbolom pocty, je bronzová soška Múzy od slovenského sochára a výtvarníka Daniela 
Brunovského vytvorená špeciálne pre túto príležitosť a finančná odmena vo výške 6 639 € za hlavnú 
cenu, 3 320 € za ocenenie Mladý tvorca. Cieľom Nadácie Tatra banky je takýmto spôsobom oceniť 
osobnosti slovenskej kultúry a poskytnúť im priestor pre vznik ďalších špičkových diel. 
 
Vyhlasovanie laureátov bude možné vidieť 23. novembra aj na Jednotke o 22.00 hod.   
 
 
Kontakt: 
Zuzana Böhmerová, manager nadácie a sponzoringu, 02/ 5919 1450,  
zuzana_bohmerova@tatrabanka.sk 
Marína Masárová, hovorkyňa, 02/ 5919 1593, marina_masarova@tatrabanka.sk 
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za umenie sú už známe 
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