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WOMANOFFICE: Filmujem, podnikám, som žena...

Viete čo má film a podnikanie spoločné? Ak sa chcete dozvedieť 
viac, pozývame vás na moderovanú diskusiu „WOMANOFFICE 
ART FILM FEST KOŠICE 2018“, ktorá sa bude konať 18.6.2018 
o 17.00 v Tabačka Kulturfabrik. 

Okrem iného sa dozviete v čom je podnikanie vo filmovom 
priemysle špecifické, ako sa tvorí a podniká ženám 
producentkám, režisérkam,... či je výhodou, ak je producentom/
režisérom muž, ale aj to, prečo sa podnikanie žien stalo na 
Slovensku fenoménom. Taktiež sa porozprávame o tom, prečo je 
potrebné, aby mali ženy vlastnú súťaž v podnikaní ako aj to, pre 
koho je súťaž Podnikateľka Slovenska, ktorú organizuje Slovak 
Business Agency, určená a možno aj to, či môže byť podnikanie 
umenie. 

Pozvanie do diskusie prijali prvé dámy slovenského filmového 
priemyslu: filmová producentka Wanda Adamik - Hrycová, 
režisérka a herečka Tereza Nvotová, režisérka a scenáristka 
Mariana Čengel Solčanská a riaditeľka súťaže Podnikateľka 
Slovenska Lucia Veselská.

Diskusiu bude moderovať Renáta Ďurišová.



Wanda Adamík - Hrycová
filmová producentka

Tereza Nvotová
režisérka a herečka

Vyštudovala Filmovú a televíznu fakultu VŠMU v Bratislave. Už 
počas štúdia produkovala filmy a TV seriály.
Po ukončení štúdia pracovala v Rádiu TWIST, a.s. ako zástupca 
výkonného riaditeľa a neskôr prestúpila do Divadla Nová 
scéna, kde od r. 2002 do r. 2006 pôsobila vo funkcii generálnej 
riaditeľky. V roku 2007 založila vlastnú produkčnú spoločnosť, 
ktorá produkovala muzikálový hit PRODUCENTI, koprodukčný 
celovečerný film COLETTE, ktorý získal v roku 2013 cenu za 
najlepší film na MMF v Sevastopole. Posledným projektom 
spoločnosti je slovenský film ČIARA, ktorý sa stal najúspešnejším 
filmom histórii samostatného Slovenska a na filmových cenách 
Slnko v sieti získal cenu za najlepší film ako aj  5 ocenení v ďalších 
kategóriách. Okrem toho získal niekoľko významných  ocenení na 
zahraničných filmových festivaloch.
Wanda Adamík - Hrycová je uznávaná odborníčka na slovenskom 
trhu, ktorá sa dlhodobo venuje produkcii a koprodukcii v oblasti 
filmovej tvorby.

V mladosti študovala dvojjazyčnú školu kresťanského 
Hnutia viery. V 16. rokoch odišla študovať FAMU do Prahy. 
O skúsenostiach s charizmatickým kresťanským hnutím 
natočila svoj debutový dokumentárny film Ježíš je normální!, 
ktorý mal premiéru v roku 2008. Film Terezy Nvotovej MEČIAR 
(2017), ocenený Hlavnou cenou TRILOBIT 2018 a nominovaný 
na Českého leva v kategórii Najlepší dokument, je spoveďou 
mladej režisérky Terezy Nvotovej o Vladimírovi Mečiarovi 
a o vplyve, ktorý mal tento politik na slovenskú spoločnosť, ale 
aj na život samotnej Terezy. Vo filme Tereza debutovala drámou 
ŠPINA, ktorý mal svetovú premiéru na festivale v Rotterdame. 
Film získal Cenu české filmové kritiky za najlepší film roku 2017 
a Českého leva za najlepší strih.
Považuje sa hlavne za režisérku, ale má za sebou i celý rad 
hereckých rolí. 



Mariana Čengel Solčanská
režisérka a scenáristka

Lucia Veselská
riaditeľka súťaže Podnikateľka Slovenska 

Mariana Čengel Solčanská študovala Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína 
Filozofa v Nitre, odbor politológie a kulturológie, v roku 2005 obhájila rigoróznu 
prácu z filozofie. V roku 2008 absolvovala Filmovú a televíznu fakultu Vysokej školy 
múzických umení v Bratislave, odbor Filmová a televízna réžia. V roku 2010 ako 
jediná z tvorcov súčasnej filmovej generácie debutovala dvoma celovečernými 
filmami, pri ktorých bola zároveň autorkou scenára. 
Historický veľkorozpočtový snímok Legenda o Lietajúcom Cypriánovi sa stal 
najnavštevovanejším slovenským filmom v slovenských kinách v roku 2010. 
Televízna dráma Obhliadka je prvým zo série desiatich filmov Slovenskej Televízie 
uvádzaných v cykle Filmoviedky. Oba filmy boli ocenené najstaršou slovenskou 
filmovou cenou IGRIC. V roku 2010 debutovala aj ako autorka beletrie. Historický 
román Legenda o Lietajúcom Cypriánovi sa stal knižným bestselerom.
Film Únos (2017), je napínavým pohľadom do minulosti inšpirovaný skutočnými 
udalosťami na slovenskej politickej scéne deväťdesiatych rokov. Únos sa stal 
najúspešnejším slovenským filmom
Pre Marianu Čengel Solčanskú je špecifické nakrúcanie autorských filmov podľa 
vlastných scenárov. Významnú úlohu hrá v jej dielach motív času a téma paradoxu 
ľudského života, rovnako ako úvahy nad morálkou.

Po absolvovaní Ekonomickej  univerzity v Bratislave na Fakulte 
podnikového manažmentu v roku 2003, pokračovala v štúdiu 
na Fakulte práva Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas 
štúdia nadobúda pracovné skúsenosti  v Slovenskom olympijskom 
výbore a následne, od roku 2003 ako odborný asistent na Katedre 
informačných technológií Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
Súčasne sa roku 2000 začína špecializovať na oblasť verejného 
obstarávania, od  roku 2005 do roku 2006 zastáva funkciu riaditeľa 
odboru námietok na Úrade pre verejné obstarávanie. Od roku 2006 je 
riaditeľkou spoločnosti a odborným  garantom na verejné obstarávanie 
v spoločnosti  PP & P Co., s.r.o., z ktorej vytvorila globálnu 
poradenskú spoločnosť s dominantným podielom na slovenskom 
trhu verejného obstarávania. Spolupracuje s rôznymi ústrednými 
orgánmi štátnej správy, orgánmi verejnej správy, orgánmi samosprávy, 
slovenskými a medzinárodnými obchodnými spoločnosťami, 
občianskymi združeniami, nadáciami. Od roku 2015 zastáva funkciu 
poradcu generálneho riaditeľa v Slovak Business Agency a v roku 
2017 prijala post riaditeľky súťaže Podnikateľka Slovenska.


