
 

 

 

      uvádza animovanú rozprávku štúdia Wiazart Animation           

 

 

 

The Snow Queen 2 
 

Réžia: Aleksey Tsitsilin 

Scenár: R. Nepomnyashchiy, V. Nikolaev, A. Tsitsilin, A. Zamyslov 

Hudba: Mark Willott 

 

V slovenskom znení: 

Táňa Pauhofová (Gerda) 

Jana Valocká (Snehová kráľovná) 

Peter Marcin (Orm/Snehový kráľ) 

Gabriela Dzuríková (Babka) 

Marek Suchitra  (Kay) 
 

© WIZART ANIMATION 

 

V KINÁCH OD 10. DECEMBRA 2015 

 

  

http://www.imdb.com/name/nm6230142/?ref_=tt_ov_dr


NA ÚVOD 

Blížiace sa vianočné sviatky sú už tradične spojené s chvíľami v kruhu rodiny, 

tradíciami, darčekmi, ale aj s rozprávkami, ktoré vtiahnu deti i dospelých do 

magického sveta fantázie a dobrodružstva. Aj tento rok distribučná spoločnosť Itafilm 

pripravila pre najmenších nádhernú animovanú rozprávku Snehová kráľovná 2, ktorá 

bude mať v slovenských kinách premiéru už 10. decembra so slovenským dabingom 

a v 3D. 

V roku 2014 sa v rovnakom období dostala na plátna našich kín jej prvá časť, 

Snehová kráľovná, inšpirovaná klasickým príbehom Kaya a Gerdy z pera H. Ch. 

Andersena. Prišlo si ju pozrieť viac ako 40 000 divákov a vďaka veľkému úspechu sa 

jej tvorcovia rozhodli nakrútiť pokračovanie. V rozprávke Snehová kráľovná 2 sa 

môžete tešiť na návrat obľúbených hrdinov: odvážnej Gerdy, sympatického trola 

Orma, lasičky Luty a mnohých ďalších. Prichádzajú vo veľkom štýle, 

s nezabudnuteľným zmyslom pre humor, vždy pripravení čeliť nástrahám svojich 

nepriateľov. Ich najsilnejšou zbraňou je dôvtip, humor, ale najmä priateľstvo, ktoré 

je nerozlučné! 

Gerde sa s pomocou Orma podarilo poraziť Snehovú kráľovnú a vyslobodiť 

bračeka Kaya. Ostatným trolom sa zapáčila sloboda, ktorú dovtedy nepoznali a Orm 

sa stal ich hrdinom a vzorom. Z ľadu a snehu však povstali nové temné sily, ktorým 

dokáže čeliť len po boku svojich verných priateľov. Orma tak čaká napínavé 

dobrodružstvo, plné nebezpečenstva a nástrah, na ktorého konci zistí, že priateľstvo, 

šťastie a pravá láska prekoná všetky prekážky a zvíťazí aj nad tým najväčším zlom! 

 

 



PÄŤ DÔVODOV, PREČO FILM VIDIEŤ 

1. Výborná animácia 

Zimná rozprávka Snehová kráľovná 2 prináša nielen ďalšie nevšedné dobrodružstvo 

vašich obľúbených hrdinov, ale je zároveň jedinečným vizuálnym zážitkom, vďaka 

moderným technológiám v oblasti 2D a 3D animácie. 

2. Neopakovateľný humor 

Sympatický Orm, s ktorým ste sa zoznámili už v prvej časti filmu, nie je zrovna 

typickým chrabrým princom, ktorý sa uchádza o ruku princeznej. Aby si získal jej 

srdce, musí prekonať mnohé úskalia a nezdary, ktoré našťastie takmer vždy skončia 

úsmevne. Množstvo vtipných dialógov a originálnych postavičiek zaručene zabaví 

malých i veľkých! 

3. Silné dabingové obsadenie 

V hlavných úlohách filmu sa predstavia slovenskí top dabingoví herci, akými sú Táňa 

Pauhofová, Peter Sklár, Boris Farkaš, Gabriela Dzuríková, Jana Valocká a mnoho 

ďalších. 

4. Nezabudnuteľný Orm 

Opovážlivý Orm je síce na pohľad roztomilý, no svojimi neuváženými činmi dostane 

seba i svojich priateľov do veľkého nebezpečenstva. Klamstvá, ktoré šíri o tom, ako 

porazil Snehovú kráľovnú sa mu vôbec nevyplatia a navždy si zapamätá, že hovoriť 

pravdu je oveľa cennejšie než všetko bohatstvo sveta, či ruka princeznej trolov. 

5. Roztomilá Luta  

V žiadnej rozprávke by nemal chýbať rozkošný spoločník, ktorý verne sprevádza 

hlavného hrdinu na jeho cestách. Presne takáto je lasička Luta, ktorá je nielen milá, 

ale aj chytrá a dôvtipná. Keď sa Orm náhodou pozabudne a jedná neuvážene, Luta 

je vždy nablízku, aby mu pomohla, alebo aj uštedrila hryzanec do zadku! 

 

 



POSTAVIČKY VO FILME 

Orm  

Orm je úplne obyčajný trol. Čo sa týka jeho výzoru, nie jezrovna krásavec a to ani  

z hľadiska bežných „trolých“ štandardov. Jeho prednosťou nie je fyzická sila, ale  

prefíkanosť a výrečnosť. Svojej vynaliezavosti vďačí za to, že ho Snehová kráľovná 

nepremenila na ľadovú sochu, no namiesto toho vstúpil do jej služieb. V paláci 

Snehovej kráľovnej mu srdce postupne ochladlo a s každým rozkazom bezcitnej 

kráľovnej sa stával cynickejším a nedôverčivejším. Avšak dievčatko Gerda objavilo, 

v naoko nepriateľskom trolovi, skutočného Orma: milého, srdečného a čo bolo 

najdôležitejšie – úprimného! Spoločnými silami sa im podarilo poraziť Snehovú 

kráľovnú a ukončiť nadvládu ľadu a snehu. Po mnohých rokoch sa tak Orm mohol 

vrátiť k svojej Babičke späť do Mesta Trolov. Teraz pracuje v uhoľnej bani a žije 

z ruky do úst aj napriek tomu, že prelomil pečať Snehovej kráľovnej a vyslobodil 

kráľovstvo trolov spod večného ľadu. Život v baniach mu veľmi nevonia. Vydá sa 

preto za dobrodružstvom a popri tom si povymýšľa nové klamstvá. Čím viac ich 

vypustí z úst, tým viac sa schyľuje k novej ľadovej katastrofe... Blíži sa nová 

nadvláda ľadu a snehu?  

 

Arrog 

Arrog pochádza zo slávneho rodu trolov. Dokáže celé hodiny rozprávať o hrdinských   

činoch svojho starého otca. Sám však nikdy nič veľkého nedokázal, ale sníva o tom, 

ako jedného dňa ukáže celému svetu, že je hoden ruky princeznej i kráľovskej 

koruny. Arrog vyrastal v bohatej rodine a má sebavedomia na rozdávanie. Keď však 

prestane byť stredobodom pozornosti, prestane sa predvádzať a vykľuje sa z neho 

prísny, no zároveň férový a šľachetný trol. Po mnohých prekážkach a nástrahách, 

ktoré ho postupne stretnú, si uvedomí, že na pôvode ani na zásluhách predkov 

nezáleží a že je taký istý, ako ostatní trolovia. 

 

Ormova babička 

Babička, Babi, Starká Rose je dobrá a starostlivá. Z celého srdca miluje svojho vnuka 

Orma a verí každému slovu, ktoré vypustí z úst. S vekom sa jej síce zhoršila pamäť,  

avšak nikdy nezabudne, ako zamladi s princom kraľovali tanečném parketu a disko 



hudba im prúdila v žilách. Je to už veľmi dávno, čo kráľ vyhodil Babičku z paláca a 

zakázal svojmu synovi (vtedy Princovi, teraz Kráľovi), aby sa s ňou oženil. A zbabelý 

Princ vyhovel otcovej vôli. Všetko toto sa odohralo v dávnej minlosti a dnes sa Rose 

stará o domácnosť, štrikuje ponožky, pečie koláče a s láskou opatruje svojho 

jediného vnúčika, Orma. 

 

Gerda 

Hlavná hrdinka prvej časti Snehová kráľovná z roku 2014. Odvážne, milé a úprimné 

dievča s pevnou vôľou. Vyrastala v sirotinci, kde sa naučila, ako si stáť za svojim 

a postarať sa o seba. Gerda je vždy pripravená vydať sa za novým dobrodružstvom. 

Vidí v ľuďoch len to dobré, dokonca aj v tých najhorších. Jej vnímavé a láskavé 

srdiečko vycíti, že Orma niečo trápi a topí sa v problémoch. Spolu s priateľmi sa 

preto rozhodne svojho dávneho priateľa navštíviť. 

 

Kráľ 

Kráľov otec bol krutý a dominantný panovník. Na rozdiel od neho je Kráľ ľahko 

ovplyvniteľný a trochu zbabelý. Miluje hrdinov a hrdinstvá, lebo v nich vidí čosi nad 

svoje vlastné schopnosti. Keď bol ešte mladým Princom, miloval Babičku Rose. Jeho 

otec bol však rázne proti tomuto vzťahu a tak zostal Kráľ starý a osamelý. Má rád 

svoju neterku, Princeznú Maribel, viac než čokoľvek na svete. Jeho snom je odovzdať 

korunu čo najskôr svojmu následníkovi, aby si konečne mohol robiť, čo chce a nie, čo 

sa od neho očakáva. 

 

Maribel 

Kráľova neter, ktorá je nadovšetko rozmaznaná a k druhým sa správa, ako k svojim 

poskokom. Maribel má svoje vrtochy a jej požiadavky nemajú konca. Manipuluje 

svojho strýka Kráľa, no iba dovtedy, kým ju Severný vietor neodveje ďaleko 

praďaleko... 

 

Luta 

Luta je prítulná lasička. Je Ormovou vernou priateľkou a stráži jeho svedomie. Pre 

Orma by bez váhania riskovala vlastný život, no bez váhania vie aj poukázať na jeho 



lži a chyby. Luta vždy vyhrá slovné ťahanice a vo filme je jednoznačne najvrtkejšia zo 

všetkých! 

Kay 

Kay je braček Gerdy. Rád sníva, kreslí a skladá básne. Jeho srdce patrí pirátke Alfide, 

no nevie, ako jej dať svoje city najavo.  

 

Alfida 

Pirátka srdcom i dušou. Alfida je silná, dominantná a má jasný cieľ. Vo vnútri je 

citlivá a vie, čo k nej Kay cíti. Pozornosť, ktorou ju zahŕňa hovorí za všetko, ale 

rozhodla sa, že nepodľahne citom. Veď piráti sa nesmú zaľúbiť! 

 

 

 

 

 

 


