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odborná porota

predseda
doc. Mgr. Anton Szomolányi, ArtD. – člen porôt a lektor celoštátnych a medziná- 
rodných súťaží, festivalov a workshopov pre film, nositeľ mnohých domácich i za- 
hraničných ocenení, autor učebných publikácií pre študentov filmu, prispievateľ  
v odborných časopisoch, prednášajúci v zahraničí, kameraman, producent, scená- 
rista, režisér, vysokoškolský pedagóg, programový dizajnér, absolvent Filmovej aka- 
démie múzických umení v Prahe, odbor filmová a televízna kamera.

členovia
Mgr. art. Dušan Bustin – člen odborných porôt pre amatérsku tvorbu, nezávislý slo- 
venský režisér, producent a scenárista, pôsobí v kreatívnom zoskupení Almostar, 
spoluzakladateľ filmového štúdia, produkuje krátke a dokumentárne filmy, podieľa  
sa na výrobe videoklipov, vizuálnych spotov, dokumentov pre TV, absolvoval dra-
maturgiu a scenáristiku na VŠMU s dvojročným pôsobením na FAMU, kde sa ve- 
noval réžii hraného filmu.
Mgr. art. Maxim Melnyk – člen odborných porôt filmových súťaží, nezávislý filmový  
tvorca z Užhorodu (Ukrajiny), pôsobí ako novinár a televízny režisér, je štipendista 
nadácie Heinrich Böll. Momentálne študuje dokumentárnu réžiu na filmovej uni-
verzite Babelsberg Konrad Wolf v Podstame. Tvorí svoj dokumentárny film, absol-
voval filmovú réžiu na VŠMU v Bratislave.
Mgr. Ladislav Munk – porotca krajských, celoštátnych a zahraničných porôt ama- 
térskej filmovej tvorby, scenárista publicistických relácií pre dospelých a relácií pre 
deti, režisér živých štúdiových vysielaní, nositeľ mnohých významných ocenení doma  
i v zahraničí, lektor filmárskych workshopov, absolvent FF UK v Bratislave, odbor  
audiovizuálne médiá.

Mgr. Michal Vrbňák – člen krajských a celoštátnych porôt pre amatérsku filmovú 
tvorbu, filmový a televízny strihač, umelecký strihač upútavok, publicistiky a doku-
mentárnej tvorby, venuje sa postprodukčnému i obrazovému strihu, absolvent odbo-
ru strihová skladba VŠMU v Bratislave.
tajomníčka poroty
PhDr. Zuzana Školudová – odborná pracovníčka pre film, NOC Bratislava

lektori
Mgr. Bc. Janka Mináriková, ArtD. – vysokoškolská pedagogička, producentka krát-
kych a dokumentárnych filmov, videoklipov, vizuálnych spotov
Mgr. art. Peter Skala – animátor, režisér
Mgr. Roman Varga – filmový strihač, vysokoškolský pedagóg
Mgr. art. Ivan Vredík – kameraman, strihač, organizátor HAH – Hraný amatérsky 
humor Dolná Strehová

termín konania
7. – 9. jún 2019

miesto konania
Mlyny Cinemas Nitra | Agroinštitút Nitra | Krajské osvetové stredisko v Nitre 
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O Cineame 

CINEAMA je postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. Je vrchol- 
ným podujatím tohto druhu na Slovensku. Nadviazala a pokračuje v tradícii ce-
loštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až osemdesiatych rokoch spoločne 
s českou súťažou. Pomenovanie CINEAMA nadobudla po roku 1992. Je určená 
deťom, mládeži a dospelým. Nie je tematicky zameraná, ani vymedzená a koná sa 
každý rok. 

vyhlasovateľ a odborný garant
Národné osvetové centrum Bratislava, z poverenia Ministerstva kultúry SR

organizačný garant celoštátneho kola 27. ročníka
Krajské osvetové stredisko v Nitre

hlavný partner
Fond na podporu umenia
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Hlavným cieľom súťaže je nadobúdať vedomosti, rozvíjať zručnosti a umelecko-
odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie 
umeleckej tvorivosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. Ďalšími cieľmi sú: 
•  vyhľadávať talentovaných tvorcov z radov detí, mladých i dospelých autorov a 

vytvárať priestor na rozvoj ich umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti a tým 
prispievať k zmysluplnému využívaniu voľného času

•  dávať priestor na prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania a 
na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne 

•  poskytnúť možnosť vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov 
o tento druh tvorby prostredníctvom prehliadok, hodnotiacich diskusií a iných 
foriem vzdelávacích podujatí

•  v rámci vzdelávacej časti prispievať k ďalšiemu rozvíjaniu vedomostí a odovzdáva-
niu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti procesu technického spraco-
vania jednotlivých filmových diel

Súťaž má postupový charakter:
•  regionálne súťaže a prehliadky 
•  krajské súťaže a prehliadky 
•  celoštátna súťaž a prehliadka 

Súťažné kategórie:
I. veková skupina: autori do 16 rokov súťažia v žánroch 
•  animovaný film 
•  hraný film 
•  reportáž, dokument 
• experiment, videoklip

II. veková skupina: autori do 21 rokov súťažia v žánroch
•  animovaný film
•  hraný film 
•  reportáž, dokument 
•  experiment, videoklip 

III. veková skupina: autori nad 21 rokov súťažia v žánroch
•  animovaný film
•  hraný film
•  reportáž 
•  dokument 
•  experiment 
•  videoklip 
•  minútový film 
•  zvučka (pre CINEAMA, UNICA – pre slovenskú kolekciu). 

Kritériá hodnotenia: 
•  umelecko-tvorivé: téma, dramaturgia, scenár, kamera, réžia, strih a strihová sk-

ladba, hudba, auditívna zložka, herecké výkony, kostýmy, výber prostredia na na-
krúcanie, tvorba scény, adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov 

•  technické: technická kvalita obrazu, technická kvalita zvuku 
•  odborné: zverejňovanie pravdivých a overených informácií, odborný prínos ko-

mentára, zrozumiteľnosť, dĺžka, adekvátnosť komentára v porovnaní s obrazom 

viac o súťaži sa môžete dočítať na: 
                                                                    www.nocka.sk       www.kosnr.sk

Hlavným partnerom podujatia je už štvrtý rok Fond na podporu umenia, ktorý 
celoštátne podujatie Cineama z verejných zdrojov pravidelne podporuje, za čo mu 
patrí naše poďakovanie.

Podujatie z verejných  
zdrojov podporil  
Fond na podporu umenia

 Krajské osvetové 
stredisko v Nitre
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Okamihy – Cineama 2015 | Nitra 
objektívom Igora Stančíka
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Momentky Cineama 2016 | Nitra
objektívom Pavla Kunu
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Cineama 2017 | Nitra
objektívom Pavla Kunu
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Cineama 2018 | Nitra
objektívom Patrika Benika



sobota | 8. jún 2019

MLYNY CINEMAS NITRA
  9.00 – 10.00 | VII. projekcia súťaž. filmov
10.15 – 11.30 | VIII. projekcia súťaž. filmov
11.45 – 12.45 | IX. projekcia súťaž. filmov
14.30 – 15.30 |  premietanie filmov  

zo svetovej súťaže  
UNICA 2018

15.30 – 16.45 |  premietanie filmov zo 
súťaže Český videosalón 

17.00 – 19.00 |  rozborový seminár 
19.30               |  vyhodnotenie súťaže 

odovzdanie cien  
prezentácia výstupov  
z workshopov

nedeľa | 9. jún 2019

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 
V NITRE
9.00 – 12.00 |  zasadnutie Poradného 

zboru NOC pre amatérsky 
film 

9.00 – 13.00 |  individuálne konzultácie 
a diskusie k autorským 
filmom

I. – skupina autorov do 16 rokov
II. – skupina autorov do 21 rokov
III. – skupina autorov nad 21 rokov

piatok | 7. jún 2019

MLYNY CINEMAS NITRA
  9.00 – 10.00 | I. projekcia súťaž. filmov
10.10 – 11.30 | II. projekcia súťaž. filmov
11.30 – 12.00 | rozborový seminár

13.00 – 13.15 |  slávnostné otvorenie 
podujatia

13.15 – 14.00 | III. projekcia súťaž. filmov
14.15 – 15.15 | IV. projekcia súťaž. filmov
15.45 – 17.00 | V. projekcia súťaž. filmov
17.15 – 18.30 | VI. projekcia súťaž. filmov

AGROINŠTITÚT NITRA
19.30              |  Ako na hudbu vo filme –  

prezentácia Hudobnej 
banky

20.30              | rozborový seminár
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 WE LOVE HORRORS
hraný film, I.                                                         2:15
Ema Kúšiková, Erik Kmeť, Vyhne
Všetci milujeme horory. Ale naozaj?

BRATIA
animovaný film, I.                                                3:45
Leo Čapkovič, Daniel Pavlíček,  
Norbert Pavlíček, David Žifčák, Adam Petrík 
CZUŠ sv. Gorazda, Vrbové
Dvaja bratia so zvláštnymi schopnosťami sa kvôli 
nehode z minulosti nedokážu zmieriť. Snáď sa im 
to podarí...

AKO TO BOLO DOSLOVA 2
hraný film, I.                                                         1:51
Eliška Knoppová, Vyhne
Krátky film o tom, ako by to bolo, keby sa  
príslovia a porekadlá brali doslova.

DRAČÍ ŽIVOT
animovaný film, I.                                                2:55 
Lea Masaryková, ZUŠ Radlinského, Bratislava
Sen o priateľstve a spolužití medzi bájnymi  
bytosťami.

ARNOLD
animovaný film, II.                                              3:31
Matej Horský, Nitra
Hlad je hlad. Ak sa chceš nasýtiť, musíš pohnúť 
rozumom.

ZAHRÁME SA
hraný film, I.                                                         3:09
Ema Kúšiková, Sarah Procnerová, Vyhne
Tak čo sa dnes zahráme, na mobile alebo 
spoločenskú hru?

ÚTEK
animovaný film, I.                                               1:44
Amélia Vaňová, ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava
O chlapcovi, ktorý čítal rozprávkovú knihu  
o čudných panáčikoch. Zrazu mu panáci  
vyskákali z knihy na zem, zväčšili sa, utekali  
rovno na ulicu! A čo urobil chlapec?

piatok | 7. jún 2019
9.00 – 10.00 | I. projekcia súťažných filmov
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ŠIKANA
hraný film, I.                                                         5:00
Natália Mládeneková, Nitra
Film poukazuje na boj proti šikane v základných 
školách.

100. VÝROČIE VZNIKU ČSR
reportáž, I.                                                             3:16
Nevena Kraviarová, ZŠ Kúpeľná, Prešov 
Zážitkové učenie v základnej škole pri príležitosti 
100. výročia vzniku ČSR.

MUŽ, CHLADNIČKA A JOGURT
animovaný film, I.                                                3:08
Hugo Michalik, ZUŠ Ľ. Rajtera, Bratislava
O mládencovi 22. storočia, ktorý sa po dlhom 
tréningu rozhodne dopriať si lahodný jogurt 
sumzisaR (v „Tesku“ len za 9,99). Avšak, keď  
mu jogurt po druhýkrát zmizne, rozhodne sa 
skoncovať so svojou chladničkou...

VIANOČNÝ PROGRAM
reportáž, I.                                                            3:22
Denis Laco, Hodruša-Hámre 
O tradičnej školskej akcii v Gymnáziu Milana 
Rúfusa v Žiari nad Hronom.

PROBLÉMY CERUZKY ZUZKY
animovaný film, I.                                               1:20
Kolektív žiakov ZŠ Klokočova, Hnúšťa
Každý problém má svoje riešenie. Aj v živote 
ceruziek sú zlé dni...

SWING
videoklip, I.                                                           2:43
Ema Kúšiková, Sarah Procnerová, Vyhne
Videoklip na skladbu Swing od Dominiky  
Mirgovej feat. Mafia Corner.

MIMOŇ (ZNOVUZRODENIE) 
animovaný film, I.                                               1:31
Kolektív žiakov ZŠ Klokočova, Hnúšťa
Adaptácia známej rozprávky trochu inak.
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2222
hraný film, I.                                                         5:08
Samuel Bagar, Kryštof Nižnanský, Paula  
Tahotná, Šimon Dunajčík, Peter Bachár, 
CZUŠ sv. Gorazda, Vrbové
Dvaja spolužiaci sa pomocou časového víru  
dostanú do budúcnosti, kde ich čaká nemilé 
prekvapenie. Nájdu cestu späť?

EXIT
animovaný film, I.                                               1:26
Lucia Halčinová, ZUŠ Štefánikova, Poprad  
Nezáleží na tom, aké prekážky ti život postaví do 
cesty, ale na tom, ako si s nimi poradíš.

SSUŠD
animovaný film, II.                                              0:36
Martina Kukučková, Markéta Foltánová, Nitra
Krátka propagačná animácia založená na  
postupe stop-motion, zhotovená z plastelíny,  
s istou dávkou humoru.

CHEMDAY A CHEMNIGHT 2018
reportáž, II.                                                           2:34                    
Tomáš Droba, Bratislava
Reportáž zo školského videomagazínu,  
dokumentujúca každoročný chemický deň,  
konajúci sa v gymnáziu na Skalickej.

SKLO
animovaný film, I.                                               1:07
Adam Valluš, Emil Tomáš Faban,  
ZUŠ SŠ, Letná, Poprad
Od výroby skla, cez pohár vody až k dobrým 
vlnám.

TRADÍCIA PRETKANÁ VLNOU
dokument, I.                                                         8:10
Kolektív žiakov ZUŠ, Rimavská Sobota
O Jánovi Fottovi z Klenovca, ktorý sa venuje 
výrobe gúb a kobercov z ovčej vlny a zároveň  
sa snaží o zachovanie tohto tradičného remesla.

SEN MALEJ ANDULKY
animovaný film, I.                                               3:18 
Stanislava Hozzová, Georgia Cagliani,  
ZUŠ SŠ, Letná, Poprad  
O andulke bez farieb, ktorej sa splnil sen.

10.00 – 10.10 | prestávka
10.10 – 11.30 |  II. projekcia súťažných  

filmov



24 25

MOJA OBETA
dokument, II.                                                        5:21
Benjamín Minárik, František Brotka, Poprad
O tom, čo si v dnešnej dobe ľudia musia vážiť.

HA-A! 
animovaný film, II.                                              1:13
Monika Budaiová, Košice
Čisto. Abstraktná. Čiernobiela. Animácia.

JEDEŇ DEŇ VO VIENALE
dokument, II.                                                     10:45 
Kolektív žiakov ZUŠ, Rimavská Sobota 
Vienala je denný stacionár, kde sa pod jednou 
strechou už viac ako 20 rokov stretávajú deti 
s rôznymi hendikepmi, vekom či špecifickou 
povahou. Ponúkame  sondu do uzavretej skupiny 
počas jedného dňa, zachytenie vzťahov medzi 
nimi, ale i vonkajším svetom. 

VADER ZASAHUJE
animovaný film, II.                                              2:51
Adrián Minďáš, Jozef Petrenčík,  
SOŠ technická, Poprad 
Krátky animovaný film inšpirovaný filmom Star 
Wars. Proti sebe stoja skupinky clone trooprov  
a storm trooprov.

TIMOTEJ POTTER  
AND THE PRISONER OF TULIPAN
hraný film, II.                                                       3:02
Dominik Novák, Alžbeta Mičeková,  
Timotej Horan, Martin Lipták,  
Gymnázium Angeli Merici, Trnava
Chlapec, ktorý prežil. Timotej Potter, z trnavskej 
mestskej časti Tulipán, musí opäť vyraziť do boja 
proti tomu, koho netreba menovať.

NOC HRADOV A ZRÚCANÍN
reportáž, I.                                                            2:47
Timotej Ziman, Lea Lepeňová, Vyhne
O celoslovenskom podujatí  Noc hradov  
a zrúcanín na hrade Revište.

STOP MOTION
animovaný film, II.                                              1:35
Michal Kóňa, Trnava   
Veci ožívajú zábavným spôsobom,  
ako v rozprávke.

PARAZOL
animovaný film, I.                                               4:32
Kolektív ANIMOsCool, Rožňava
Filmové dielo účastníkov letnej školy animácie 
ANIMOsCool v roku 2018 o parazole a o tom,  
na čo nám môže slúžiť.
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DOKONALOSŤ
experiment, II.                                                      4:10
Natália Angletová, Levice
Snaha o vybočenie zo stereotypného pohľadu 
dnešnej spoločnosti na ženu a ženskosť ako  
symbol dokonalosti.

CESTA PIVA
reportáž, I.                                                            2:36
Eliška Knoppová, Klára Lepeňová, Vyhne
O výrobe piva v najstaršom pivovare na Sloven-
sku, v pivovare Steiger.

FACE OFF
animovaný film, II.                                              3:55
Kristína Bajaníková, Bratislava
Svet je každým dňom šedivejší, ľudia mrzutejší  
a čas len tak plynie. Musí to tak zostať?

S BARLAMI NA LYŽIACH
reportáž, III.                                                         5:37
Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok
O prvom pokuse telesne postihnutých priateľov – 
insitného rezbára Dalibora Novotného 
a básnika Ivana Šobáňa – urobiť pár krokov  
na lyžiach.

VIANOČNÁ POHODIČKA
hraný film, I.                                                         2:19
Mária Sárkányová, Nitra
Vianoce, sviatky pohody a lásky. No je to naozaj 
tak?

RUŽOVÁ JE NOVÁ MODRÁ
hraný film, II.                                                       1:41 
Tomáš Droba, Bratislava 
O tom, ako sa so stereotypmi stretávame už 
medzi deťmi v škôlke. Film o malom dievčatku, 
ktoré už nebaví hrať sa s bábikami a v kuchynke. 
Jedného dňa sa rozhodne vziať si autíčko…

MICKEY MYŠ?
animovaný film, I.                                               1:18
Detská filmová spoločnosť CVČ, Košice
Inšpiráciou pre vznik kresleného myšiaka  
Mickeyho bola obyčajná myš. Alebo nie?

11.30 – 12.00 | rozborový seminár
12.00 – 13.00 | prestávka
13.00 – 13.15 |  slávnostné  

otvorenie podujatia
13.15 – 14.00 |  III. projekcia súťažných  

filmov
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ŠKODO...RADOSŤ
minútový film, III.                                               0:43
Ivan Vredík, Žihľava
Účastníci HAHu 2018 znovu srandujú...

PANI MÁRIA
dokument, III.                                                      4:24
Ján Ilkovič, Dávid Ilkovič, Ján Zibura,  
Spišská Nová Ves
O remeselnej tvorbe v obci Torysky.

HOMOPHOBIA
animovaný film, II.                                              2:26
Dorottya Filiačová, SUŠ Trenčín 
Film zobrazuje, ako sa spoločnosť kriticky správa 
k LGBT komunite už v ranom veku. Na druhej 
strane ukazuje neústupnosť vlastného presvedče-
nia. Je to boj medzi ľuďmi a vlastným ja.

STONED
hraný film, II.                                                       4:15
Natália Krigovská, Denisa Belinová, Lucia 
Krausová, SPŠ Svidník 
Obraz dnešnej doby, v ktorej sme sklamaní zo 
súčasnosti.

GOTHIC EMPRESS
videoklip, III.                                                        3:30
Pavol Pilip, Bardejov  
Autorské ponímanie klasiky, animácie a to všetko 
zabalené v štýle gothic.

VILKOVA TRIEDA
dokument, III.                                                    12:15
Jaro Ondo, Prešov 
Stretnutie a spomienky maturitnej triedy po 
polstoročí a príbehy, ktoré tešia a pokračujú 
naďalej.

MUZIKANTI MUZIKANTOM
hraný film, II.                                                       1:55
Daniel Michalík, UCM, Trnava 
Hudba nás spája navzájom, o čom svedčí aj 
mladý muzikant v obchode pre hudobné  
nástroje.

14.00 – 14.15 | prestávka
14.15 – 15.15 |  IV. projekcia súťažných  

filmov
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AVENGERI: 5 KAMEŇOV MECHATRONIKY
hraný film, III.                                                    10:10
Oto Haffner a Erik Kučera, Hlohovec-Šulekovo
Film predstavuje nové študijné zameranie –  
Inteligentné technológie a automatické riadenie  
v mechatronike.

PETER PROCHÁZKA – PROSÍM
videoklip, III.                                                        3:13
Michal Miklovič, Trnava
Videoklip ku skladbe Prosím z debutového  
albumu Second chance od Petra Procházku, 
ktorá v sebe odráža spomienku na tých  
najbližších priateľov, ktorých nám už život vzal.

BEH DO 2018
reportáž, II.                                                           3:43
Adam Lapšanský, Dolné Orešany
48. ročník bežeckého podujatia Kros 
Orešanskými vinohradmi v roku 2018.

ČAS
experiment, II.                                                      1:46
Lucia Hudecová, Levice 
Autorka sa snaží poňať čas ako svojho úhlavného 
nepriateľa. Zároveň poukazuje na silu času  
a spomienok. Jeho plynutie stvárnila vo  
viacerých podobách.

BABADOOK: ROZPRÁVKA PRE MAXA 
BRADLEYHO
hraný film, III.                                                      9:17
Kristián Ganobjak, Myjava 
Max Bradley má sedem rokov a žije so svojou 
starou mamou. Raz večer Maxovi nestačí iba jed-
na rozprávka na dobrú noc, chcel by ešte jednu. 
Rozhodne sa pre knihu, ktorú však radšej nemal 
ani otvoriť…

UKLADAJTE SI SVOJE SÚBORY
animovaný film, II.                                              4:00                                                                                     
Jakub Bondor, Súkromná stredná umelecká 
škola animovanej tvorby, Bratislava
Jeden deň v grafickej firme, keď máte „deň blbec“. 

ANNA SAKMÁROVÁ – TORYSKY
dokument, III.                                                    6:34
Vladimír Olšavský, Pavol Pilip,  
Spišská Nová Ves
O čipkárke a jej záľubách.

15.15 – 15.45 | prestávka
15.45 – 17.00 |  V. projekcia súťažných  

filmov
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ZMYSEL
animovaný film, II.                                              3:49
Katarína Filimpocherová, SUŠ Trenčín 
Zmysel vyjadruje dve veci: zmysel života ako 
cestu za svojím snom a zmysel, ktorý používame 
– čuch, sluch, hmat... Krásne to dopĺňa citát od 
Helen Keller: “Môže existovať niečo horšie než 
slepota? Ó, áno... najviac súcitu si zaslúži ten, kto 
vidí, ale nemá víziu.”

SEN
hraný, II.                                                                3:12
Dávid Baránek, Budča
Motivačný film o tom, aby sa ľudia nebáli snívať.

TICHO
hraný film, II.                                                       2:36
Oliver Davitko, Szabolcs Ádám, Košice
Video symbolizuje vzťah medzi životom  
a smrťou a tenkú hranicu medzi nimi.

neDOKONALÁ
experiment, II.                                                      3:01
Michal Novák, Chiara Jozefčáková, Kristína 
Kerekešová, Peter Slivinský, Rožňava
Dnešné ideály krásy ovplyvňujú každého čoraz 
viac. Hľadáme na sebe nedokonalosti, snažíme 
sa im podobať a ich dôsledky na nás majú často 
negatívny dopad.

ŤAŽKOSTI S KÚZELNOU PALIČKOU
animovaný film, III.                                            2:28
Jozef Petrenčík, Adrián Minďáš, Poprad 
Keď malá modrá potvorka, braček dvoch sestier,  
nájde stratenú kúzelnú paličku, vyskúša jej 
čarovné schopnosti a spôsobí nemalé problémy...

BEARSERKER
animovaný film, II.                                              2:34 
Bálint Alló, Súkromná stredná umelecká škola 
animovanej tvorby, Bratislava
Príbeh o nemilosrdných poľovníkoch v lese, 
keď žiadne zviera si nemôže byť isté svojím           
životom. Až raz... skríži im cestu silný predátor.

CICHO, BO SKAJPUJEM S DZIFKU
reportáž, III.                                                         3:49
Tomáš Telepák, Jaro Ondo, Prešov
Divadlo Kľud so svojím predstavením počas mul-
tižánrového festivalu TvorBA 2018.

F31
experiment, II.                                                     2:35
Monika Budaiová, Diana Kozáková, Košice 
Projekt F31 vznikol ako reflexia na tému „Identi-
ta“. Animácia ladená do subjektívnych asociácií, 
ktoré majú spolu so zvukovou stopou vyvolať v 
divákovi rušivú a hĺbavú vnútornú atmosféru.
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POCIT
hraný film, II.                                                     11:16
Aneta Fabianová, Košice
Ako zachytiť pocit, ktorý možno nikdy  
neexistoval?

NA INEJ PLANÉTE
animovaný film, II.                                              6:08
A. Činčurová, S. Radosa, D. Hlavačková,  
S. Kutnárová, G. Rubaniská,  
Stredná umelecká škola, Trenčín 
Často sa aj ľudia s telesným hendikepom cítia, 
akoby žili na inej planéte. Neznamená to však, že 
si nevedia poradiť s rôznymi situáciami, tak ako 
kozmonauti na cudzích planétach...

ROD CORVUS
animovaný film, II.                                              5:18
Veronika Verbovská, Košice
Čo chceme vedieť o havranovi, vrane, kavke  
a krkavcovi.

STRÁŽCA
animovaný film, III.                                            1:22
Peter Uhliar, Liptovský Mikuláš
Čo sa môže stať, ak sa strážca venuje inej činnosti.

BOJ
hraný film, II.                                                     12:58 
Tomáš Droba, Bratislava
Príbeh o Mii, ktorá sa vo svojich snoch stretáva 
s desivým monštrom. Aby sa mu postavila, musí 
nájsť silu v sebe a byť schopná prijať pomoc od 
okolia, ktoré ale vždy nápomocné nie je.

SMRŤ ANNY KOLESÁROVEJ
dokument, III.                                                      9:46
Peter Ďurišin, Bardejov
Smrť Anky počas oslobodzovania obce Vysoká 
nad Uhom je iba jednou z epizód historického 
obdobia Východoslovenskej operácie 20. novem-
bra 1944.

17.00 – 17.15 | prestávka
17.15 – 18.30 |  VI. projekcia súťažných  

filmov
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Z CESTY
hraný film, III.                                                      7:46
Jakub Chochula, Nitra
Road movie očami životom znudenej ženy, ktorá 
sa rozhodla vyraziť si s kamarátkami na výlet, 
ktorý sa zvrhol na šialenú jazdu.

TALIZMAN
hraný film, III.                                                              2:20
Emil Chlebničan, Kriváň
Manžel sa dostane do nezávideniahodnej situácie 
počas riešenia pracovného problému so svojím 
podriadeným.

TRAMPSKÉ PERLY
videoklip, III.                                                       7:42
Ivan Vredík, Žihľava
Najznámejšie pesničky od klasikov trampskej 
piesne v podaní žihľavských filmárov.

HANA
hraný film, II.                                                       4:24
Ján Ďuris, Pezinok
Film je zo slovenského prostredia, odohrávajúci 
sa v blízkej budúcnosti počas vojny. Príbeh je  
o tom, ako Hana čaká na návrat svojho muža.

MAMA PORAĎ
minútový film, III.                                               1:08
Emil Chlebničan, Kriváň
Mladomanželka potrebuje radu od svojej matky, 
ako postupovať pri odstraňovaní následkov prvej 
manželskej hádky.

BLUT MEDIZIN
animovaný film, II.                                              3:16 
Samuel Fulec, Súkromná stredná umelecká 
škola animovanej tvorby, Bratislava
V nemenovanom stredovekom mestečku šarapatí 
mor. So zákernou chorobou bojuje predovšetkým 
vážený hrdinský medikus.  

ABANY X DENYM – POKÝM SA DÁ
videoklip, II.                                                         4:20
Patrik Szekács, Sereď 
Videoklip hip-hopového zamerania, natočený 
v Bratislave – Vinohradoch,  stvárňujúci prvky 
ulice.

VTEDY NA DEVÍNE 2
hraný film, III.                                                      2:37
Ladislav Biznár, Bratislava
Voľné pokračovanie úspešného slovenského 
westernu. Rozhádaní manželia z Bratislavy 
ukončia svoj dlhodobý spor.
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ŠKOLA
videoklip, II.                                                         2:20
Michal Kóňa, Trnava
Autor, ktorý sám je ešte študentom strednej  
školy, mal v úmysle hororovým spôsobom 
priblížiť starú školu.

18.30 – 19.30 | prestávka 
19.30                |  Ako na hudbu vo filme - 

prezentácia Hudobnej banky
20.30                |  rozborový seminár 

Agroinštitút Nitra

MEDVEDE Z LIPTOVA
dokument, III.                                                      9:54
Tomáš Kučera, Liptovský Mikuláš
Život medveďov v okolí Liptova.

VEČERA
minútový film, III.                                               1:00
Ján Kuska, Liptovský Mikuláš
Filmová anekdota.

UPOZORNENIE
minútový film, III.                                               1:04
Emil Chlebničan, Kriváň
Manželka upozorní svojho manžela na netradičný 
postup pri netradičnej forme ľudového liečenia. 

sobota | 8. jún 2019
9.00 – 10.00 |  VII. projekcia súťažných 

filmov

ROZTOKY
reportáž, III.                                                         3:22
Pavol Pilip, Bardejov
Dokument o vysunutom astronomickom  
zariadení v obci Roztoky.
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LEKVÁR
dokument, III.                                                      6:26
Martin Valenta, Prievidza
Lekvár. Čo je to? Posmešná prezývka zo základnej 
školy pre pomalého spolužiaka alebo tradičná 
pochúťka slovenského kulinárstva? Presvedč sa 
sám, kam ťa Lekvár zavedie.

25. VÝROČIE ČISTÉ VODY
dokument, III.                                                    19:02
Pavol Kráľ, Štrbské Pleso
Už 25 rokov sa koná vo Vysokých Tatrách  
Medzinárodný festival potápačských filmov  
a v rámci neho akcia Čisté vody. Počas nej 
potápači čistia vybrané tatranské plesá od  
odpadkov. 

TRENČÍN
experiment, III.                                                    9:10
Andrej Danóczi, Trenčín
„Trenčín inak...“

V SOBOTU VO VLKOLÍNCI
reportáž, III.                                                         6:40
Kolektív Nicolaus, Liptovský Mikuláš
O dianí v jednu sobotu vo Vlkolínci, ktorý je 
zapísaný v zozname svetového kultúrneho  
dedičstva UNESCO.

NA HRANICI SVETOV
hraný film, II.                                                       9:37
Daniel Michalík, UCM Trnava
Neskorý návrat domov po poľnej ceste a stret-
nutie pocestného sa pre mladého chlapca stáva 
desivou nočnou morou, z ktorej niet úniku.

PRÍBEH OSTROVA ISLAND
reportáž, III.                                                         6:11
Jozef Weiss, Zvolen
O návšteve Islandu – ostrova ohňa a ľadu  
v Atlantickom oceáne pod polárnym kruhom, 
opradeného množstvom bájí, legiend  
a severských ság.

SUSEDIA
animovaný film, II.                                              3:09
Milan Nedbálek, Košice
Jeden večer s obyvateľmi paneláku.

10.00 – 10.15 | prestávka
10.15 – 11.30 |  VIII. projekcia súťažných  

filmov
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ZETOR 25 CUP
reportáž, III.                                                     15:34
Ján Kuska, Liptovský Mikuláš
Reportáž zo 4. ročníka pretekov traktorov –  
veteránov Zetor 25 v Dolnej Lehote.

ZO ŽIVOTA HORSKÉHO METEOROLÓGA
dokument, III.                                                 21:46
Milan Ohurniak, Liptovský Mikuláš
Film zachytáva súčasný spôsob života na horskej 
meteorologickej stanici Chopok pohľadom mete-
orológa a zároveň nás zasvätí  
aj do tajov horskej meteorológie.

NÁPAD
hraný film, II.                                                    6:36
Tomáš Bucher, Košice
Deadline sa blíži a vy stále a stále nič nemáte.

ZÁPADNÉ TATRY – HARMÓNIA TVAROV
dokument, III.                                                    21:03
Silvia Ciglianová, Bobrovec
Ako vyzerajú? A čo o nich vieme?

KERÁ JE TA HVIEZDIČKA MA
videoklip, III.                                                       2:54
Tomáš Telepák, Prešov 
Folklór a jazz, východniari a západniari, túžba  
a nádej.

DALO
dokument, III.                                                    21:09
Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok
Bývalý aktívny športovec, insitný umelec Dalibor 
Novotný v zrelom veku ochrnul a skončil odkázaný 
na barle a pomoc rodiny. Napriek tomu sa nevzdá-
va a spolu s podobne postihnutým priateľom – 
básnikom Ivanom Šobáňom – hľadajú také aktivity, 
vďaka ktorým žijú plnohodnotným životom.

11.30 – 11.45 | prestávka 
11.45 – 12.45 |  IX. projekcia súťažných 

filmov
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12.45 – 14.30 | prestávka
14.30 – 15.30 |  premietanie  filmov zo 

svetovej súťaže UNICA 2018

NAIV (Naive)
hraný film, hlavná kategória                              7:00
bronzová medaila UNICA
Patrick Müller, Nemecko 
Výsluch, ktorý prebieha nie celkom obvyklým 
spôsobom.

ALLES GANZ NATÜRLICH?  
(Everything Really Natural)
animovaný film, hlavná kategória                13:00
strieborná medaila UNICA
Rüdiger Schnorr, Nemecko
Umelá inteligencia už existuje, ale možno sa  
z toho vyvinie viac a iné, než sa predpokladalo.

NOT THE END OF THE WORLD
animovaný film, kategória školských filmov   8:00
bronzová medaila UNICA
Jack Bennett, Anglicko 
Prvá láska jedného školáka.

DOMOV
dokument, III.                                                    16:33
Jaro Ondo, Prešov
Miesto na zemi. V srdci. A lúčenie sa s ním.

TÜDRUK PUNASES GOLFIS (The Girl in a Red Golf)
hraný film, hlavná kategória                            20:00
bronzová medaila UNICA
Meel Paliale, Urmet Piiling, Estónsko
Hrdinom je mladý dedinčan Kevin, ktorý trávi 
čas s priateľmi pitím, fajčením a jazdou na  
motorkách. Raz stretne dievča z mesta, Arabellu, 
ktorá prišla na vidiek hľadať ticho a pokoj. Ale 
ticho a pokoj je to posledné, čo tu našla.

DARREL
animovaný film, kategória školských filmov   4:00
bronzová medaila UNICA
Alan Carabantes Person, Marc Briones, Španielsko 
Chameleón sa pokúša nadviazať známosť 
s chameleónkou.

BOGDAN I RÓŻA (Bogdan and Rose)
hraný film, kategória školských filmov        16:00
zlatá medaila UNICA
Milena Dutkowska, Poľsko
Bohdan a Róza sú starí manželia. Žijú a obýva-
jú jeden priestor, stravujú sa v tej istej školskej 
jedálni, ale nerozprávajú sa spolu. Ich život je 
vyplnený tichom a každodennou obojstrannou 
zlomyseľnosťou. 
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15.30 – 16.45 |  premietanie  filmov  
zo súťaže Český videosalón

PROBUZENÍ
experiment                                                         3:05
Jana Hunterová
Prebudenie sa z časopriestoru, kde zmizli  
i posledné svetielka našich istôt.

CHIHUAHUA
klip                                                                      3:09
Bohumír Novák
Práca v štúdiu s hercom a čivavou Čendou pri 
natáčaní dokumentu.

POLOJASNÁ
študentský film/dokument                            13:29
Filip Pavlík
Dokument o výnimočnej umelkyni Eliške 
Podzimkovej.

ZTRACENÉ MĚSTO
dokument                                                           13:12
David Surý
Putovanie džungľou do kolumbijského 
Strateného mesta v Sierra Nevada de Santa Marta 
za potomkami dávnej kultúry.

SEČENÍ LÓKE
reportáž                                                                9:54
Růžena Bézová
Každý rok v máji sa schádzajú kosci ku 
spoločnému pokoseniu farskej lúky.

NÁHODA
hraný film                                                           7:53
Martin Bohadlo
Čo je pravdepodobnosť, čo je štatistika a čo už 
samotná náhoda?

DŘEVĚNÝ PENZISTA
animovaný film                                                 5:25
Jaroslav Nykl
Spomienky dlhoročného člena štúdia “Bratři  
v triku”, ktorý je už na dôchodku.
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organizačné zabezpečenie
Daniela Gundová – riaditeľka KOS v Nitre
Zdenka Smrečková –  odborná pracovníčka KOS v Nitre
Zuzana Školudová – odborná pracovníčka pre film NOC, Bratislava
Dezider Mészáros – marketingový manažér, Mlyny Cinemas Nitra
pracovníci a dobrovoľníci Krajského osvetového strediska v Nitre

technické zabezpečenie
Prepis filmov, technickú a grafickú prípravu projekcie v roku 2019 realizovala 
Cinema + s. r. o., Banská Bystrica a filmovú projekciu počas verejnej súťažnej 
prehliadky zabezpečovali MLYNY CINEMAS Nitra. Autorom grafického 
návrhu, tvorby a spracovania zvučky celoštátnej postupovej súťaže a pre- 
hliadky amatérskej filmovej tvorby je Michal Csányi.

autori, filmy, premietacie minúty
Do celoštátneho kola CINEAMA 2019 postúpilo za jednotlivé kraje na Slo- 
vensku:

Banskobystrický kraj 53 autorov 23 filmov 100:00 min.
Bratislavský kraj 16 autorov 16 filmov 56:00 min.
Košický kraj 52 autorov 20 filmov 114:00 min.
Nitriansky kraj 16 autorov 15 filmov 70:00 min.
Prešovský kraj 47 autorov 28 filmov 131:00 min.
Trenčiansky kraj 15 autorov 10 filmov 87:00 min.
Trnavský kraj 38 autorov 20 filmov 96:00 min.
Žilinský kraj 19 autorov 15 filmov 171:00 min.
Spolu 256 autorov 147 filmov 825:00 min.

o Cineame 2019
Odborná výberová porota, ktorá zasadala v Bratislave 2. a 3. mája 2019, 
odporučila a vybrala na verejnú súťažnú prehliadku a prezentáciu 91 filmov 
z 8 krajov Slovenska.

Banskobystrický kraj 18 filmov
Bratislavský kraj 12 filmov
Košický kraj 13 filmov
Nitriansky kraj 7 filmov
Prešovský kraj 14 filmov
Trenčiansky kraj 6 filmov
Trnavský kraj 11 filmov
Žilinský kraj 10 filmov
Spolu 91 filmov

Predstaví sa...

v I. skupine – autori do 16 rokov 23 filmov z toho: 22 hraných filmov
27 animovaných filmov
12 reportážnych filmov

5 experimentálnych filmov
14 dokumentárnych filmov

7 videoklipov
4 minútové filmy

v II. skupine – autori do 21 rokov 35 filmov

v III. skupine – autori nad 21 rokov 33 filmov

amatérsky film v roku 2019 ponúka

14. – 16. jún 2019 | ČESKÝ VIDEOSALON | Ústí nad Orlicí, ČR
66. ročník českej národnej súťaže neprofesionálneho filmu

24. – 31. august 2019 | UNICA | Zeist, Holandsko
81. ročník svetového festivalu a kongresu neprofesionálneho filmu.
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