
KATALÓG SLOVENSKÉ FILMY 2019-2020/SLOVAK FILMS 2019-2020  

Podmienky prihlásenia projektov  

 

Projekty do katalógu prihlasuje producent, majiteľ práv k projektu/filmu alebo ním poverená 

osoba. Uvedené informácie by mali zodpovedať stavu projektov v dobe vydania katalógu, 

teda január 2020.  

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR NÁJDETE TU: goo.gl/pXCtLt 

 

Uzávierka prihlášok je 31. 10. 2019.  

 

Našu databázu s pripravovanými (i dokončenými – roky 2016 - 2019) slovenskými filmami 

nájdete tu: www.aic.sk/slovakfilms  

 

PRIHLASOVAŤ MOŽNO:  

 

DLHOMETRÁŽNE FILMY (NAD 60 MINÚT)  

 

1. S COPYRIGHTOM 2019  

 

A) Ak je uvedený v našej databáze, prosím, dôkladne prekontrolujete všetky údaje o 

filme. Ak tam nájdete chyby či neúplné údaje, prípadne si prajete použiť inú fotografiu, 

prosím dajte nám vedieť mailom.  

Rovnako nám napíšte email, ak sú údaje na stránke uvedené správne a netreba vykonať 

nijakú zmenu.  

 

B) Ak v našej databáze nefiguruje, vyplňte prihlasovací formulár. Zadané informácie 

pred odoslaním dôkladne prekontrolujte (diakritika, interpunkcia, preklepy, správne 

uvádzanie mien a názvov, veľké – malé písmená, medzery).  

 

Taktiež nám zašlite 3 fotografie k filmu, ku ktorému vyplníte formulár (vo vysokom, 

tlačovom rozlíšení, 300dpi, pokojne aj formou uploadu cez WeTransfer, alebo Úschovňu a 

pod.). S Vaším súhlasom ich použijeme do katalógu, a dodatočne s nimi budeme pracovať 

počas celého roka (napr. na webstránke www.aic.sk či sociálnych sieťach).  
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2.  S PLÁNOVANOU PREMIÉROU V ROKU 2020 (prednostne) alebo v 

nasledujúcich rokoch  

 

A) Ak je uvedený v našej databáze, prosím, dôkladne prekontrolujete všetky údaje o 

filme. Ak tam nájdete chyby či neúplné údaje, prípadne si prajete použiť inú fotografiu, 

prosím dajte nám vedieť.  

Rovnako nám napíšte email, ak sú údaje na stránke uvedené správne a netreba vykonať 

nijakú zmenu.  

 

B) Ak v našej databáze nefiguruje, vyplňte prihlasovací formulár. Zadané informácie 

pred odoslaním dôkladne prekontrolujte (diakritika, interpunkcia, preklepy, správne 

uvádzanie mien a názvov, veľké – malé písmená, medzery).  

Taktiež nám zašlite 3 fotografie k filmu, ku ktorému vyplníte formulár (vo vysokom, 

tlačovom rozlíšení, 300dpi, pokojne aj formou uploadu cez WeTransfer, alebo Úschovňu a 

pod.). S Vaším súhlasom ich použijeme do katalógu, a dodatočne s nimi budeme pracovať 

počas celého roka (napr. na webstránke www.aic.sk či sociálnych sieťach).  

 

KRÁTKOMETRÁŽNE FILMY (DO 60 MINÚT)  

dokončené krátke filmy s ©2019 alebo krátkometrážne filmy, ktoré plánujete prihlásiť 

na relevantné festivaly v prvom polroku 2020  

Filmy realizované nezávislými producentmi v roku 2019 (príp. 2020), študentské filmy roku 

2019. Výber realizujeme podľa festivalových uvedení filmov. Zadané informácie do 

prihlasovacieho formulára pred odoslaním dôkladne prekontrolujte (diakritika, interpunkcia, 

preklepy, správne uvádzanie mien a názvov, veľké – malé písmená, medzery).  

Takisto, prosím, nám nezabudnite zaslať 3 fotografie k filmu, ku ktorému vyplníte 

formulár (vo vysokom, tlačovom rozlíšení, 300dpi, pokojne aj formou uploadu cez 

WeTransfer, alebo Úschovňu a pod.). S Vaším súhlasom ich použijeme do katalógu, a 

dodatočne s nimi budeme pracovať počas celého roka (napr. na webstránke www.aic.sk či 

sociálnych sieťach).  

 

Katalóg budeme zalamovať a tlačiť v priebehu decembra a januára, preto ak máte potvrdený 

akýkoľvek festival, ktorý sa koná po uzávierke odovzdania údajov, pokojne ho v príslušnej 

kolónke uveďte.  

 

Keby ste mali akékoľvek otázky, prosím, kontaktujte Leu Pagáčovú na lea.pagacova@sfu.sk. 
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