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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 v RTVS, absolvent Fil- 
movej akadémie 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. Tomáš Hučko, ArtD. – člen odborných porôt viacerých amatérskych filmových 
súťaží, nezávislý filmový tvorca a producent, vysokoškolský pedagóg, pracoval ako 
dramaturg a režisér v Slovenskej televízii, pravidelne publikuje o problematike filmo- 
vej tvorby v odborných časopisoch a na špecializovaných filmových weboch, venuje 
sa vlastnej dokumentárnej tvorbe, absolvent odboru dokumentárny film VŠMU.
Dr. hab. Jadwiga Hučková – členka porôt medzinárodných festivalov dokumentárne-
ho filmu, podieľa sa na medzinárodnom projekte Višegrádska knižnica dokumentárne-
ho filmu, organizátorka medzinárodného vedeckého sympózia, pôsobila ako progra- 
mová riaditeľka medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov o ľudských právach 
v Štokholme a predsedníčka výberovej komisie na medzinárodnom festivale doku-
mentárnych a krátkych filmov v Krakove, zaoberá sa dokumentárnym filmom strednej 
Európy, českým a slovenským hraným filmom, pôsobí ako odborná asistentka v Ústave 
audiovízie Jagellonskej univerzity v Poľsku a expertka Poľského filmového inštitútu.

Mgr. Michal Vrbňák – člen krajských a celoštátnych porôt pre amatérsku filmovú 
tvorbu, filmový a televízny strihač, umelecký strihač upútavok aj publicistiky, doku-
mentárnej tvorby v RTVS, ale aj relácií pre TV Markíza a JOJ, venuje sa postpro-
dukčnému i obrazovému strihu, absolvent odboru strihová skladba VŠMU v Bratislave.
tajomníčka poroty
PhDr. Zuzana Školudová – odborná pracovníčka pre film, NOC, Bratislava

lektori
Mgr. Bc. Janka Mináriková, ArtD. – vysokoškolská pedagogička, produkuje krátke  
a dokumentárne filmy, videoklipy, vizuálne spoty
Mgr. Roman Varga – filmový strihač, vysokoškolský pedagóg
Mgr. art. Ivan Vredík – kameraman, strihač, organizátor HAH – Hraný amatérsky 
humor Dolná Strehová

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

organizačný garant
Krajské osvetové stredisko v Nitre

termín konania
8. – 10. jún 2018

miesto konania
Mlyny Cinemas Nitra | Agroinštitút Nitra | Krajské osvetové stredisko v Nitre 
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Vážené dámy, vážení páni,
pri príležitosti 25. ročníka celoštátnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby 
sme tu v Nitre v minulom roku spomínali, rekapitulovali, uvádzali staršie filmy, 
oceňovali a prejavovali úctu autorom i organizátorom, ktorí sa o podujatie starali 
predchádzajúce štvrťstoročie. Mali sme spomienkové projekcie, výstavu staršej filmo- 
vej techniky i konferenciu venovanú podujatiu CINEAMA i celému amatérskemu 
filmovému hnutiu. Dnes sa v Nitre stretávame, aby sme si pozreli najnovšiu tvorbu, 
vyhodnotili ju, poradili autorom, ako ďalej tvoriť, a divákom, ako lepšie porozumieť 
filmu.
 Národné osvetové centrum sa o to stará už vyše šesťdesiat rokov. Na zabezpeče-
nie starostlivosti o amatérsky film a aj iné umelecké druhy používalo rôzne formy, 
metódy, súťaže, vzdelávacie podujatia aj edičné tituly, archivuje vaše diela i ma-
teriály týkajúce sa filmových podujatí. V súčasnosti to všetko v NOC spracúvame, 
digitalizujeme a pripravujeme na sprístupnenie ďalším generáciám.
 Po tieto dni by sme sa okrem sledovania a diskutovania o filmoch radi zamýšľali 
aj nad tým, ako to všetko, čo sa doteraz vytvorilo, môže poslúžiť našim nasledovní-
kom. Chceli by sme tiež hľadať cesty, možnosti a spôsoby, ako ďalej v tvorbe, v orga- 
nizovaní podujatí, ako sprostredkovať kvalitu, ako naučiť záujemcov zorientovať 
sa, kde kvalitu a hodnoty nachádzať. Je to iste neľahká úloha, preto vás všetkých: 
tvorcov, organizátorov, lektorov, porotcov, ktorí k tomu máte čo povedať, vyzývame 
na vzájomnú spoluprácu. 
Už teraz sa na ňu tešíme.

Ing. Hana Karabínová
poverená zastupovaním  

generálneho riaditeľa

... kamera... klapka... akcia... obraz číslo 4: otvárací ceremoniál

Áno, vzácni hostia a milí priatelia amatérskeho filmu, 
týmito známymi slovami sa začína každý záber filmovania. Zvukom klapky sa  
otvára 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej 
tvorby Cineama 2018. Pridali sme aj zvučku, ktorú sme prvýkrát uviedli v minulom 
roku pri štvrťstoročnici tohto podujatia. Po nej sa už tešíme na desať blokov pro-
jekcií súťažných filmov, ktoré do celoštátneho kola postúpili z krajských kôl orga-
nizovaných kultúrno-osvetovými strediskami. Ďakujeme vám, pani riaditeľky, páni 
riaditelia a odborní pracovníci pre film, že sa venujete aj tejto oblasti amatérskej 
kultúry. Naša vďaka patrí aj Fondu na podporu umenia, ktorý sa stal hlavným part-
nerom trojdňového podujatia. Krajské osvetové stredisko v Nitre pripravilo pre vás 
okrem súťaže aj prehliadku najúspešnejších filmov Českého videosalónu a projek-
ciu filmov zo svetovej súťaže UNICA 2017, filmové workshopy, rozborové semináre  
s odbornou porotou, individuálne konzultácie, výstavy a ďalšie sprievodné poduja-
tia v meste Nitra, ktoré je podnetné na množstvo filmových záberov svojou histó- 
riou a súčasnosťou. 
 Z vašej spätnej väzby viem, že sa veľmi tešíte na druhú medzinárodnú konferen-
ciu Minulosť pre budúcnosť, ktorá sa uskutoční v nedeľu.
 Ďakujem Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Národnému osvetovému cent-
ru a Mlyny Cinemas Nitra za spolufinancovanie podujatia, pomoc a podporu.
Po štvrtýkrát vitajte v Nitre a užite si tri krásne dni s amatérskym filmom.

Mgr. Daniela Gundová 
riaditeľka KOS 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



sobota | 9. jún 2018

MLYNY CINEMAS NITRA
  9.00 – 10.00 | VIII. projekcia súťaž. filmov
10.15 – 11.30 | IX. projekcia súťaž. filmov
11.45 – 12.45 | X. projekcia súťaž. filmov
14.00 – 15.00 |  projekcia filmov zo sveto- 

vej súťaže UNICA 2017
15.00 – 16.00 |  projekcia filmov zo súťaže 

Český videosalón 
17.00 – 19.00 |  rozborový seminár 
19.30               |  vyhodnotenie súťaže, 

odovzdanie cien

nedeľa | 10. jún 2018

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO 
V NITRE
  9.00 – 13.00 |  Minulosť pre budúcnosť 

2. medzinárodná  
konferencia 

13.00 – 15.00 |  Zasadnutie Poradného 
zboru NOC pre amatérsky 
film

Počas celej prehliadky sú  
zabezpečené pre účastníkov  

individuálne konzultácie  
k filmom s lektormi.

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

piatok | 8. jún 2018

MLYNY CINEMAS NITRA
  9.00 – 10.00 | I. projekcia súťaž. filmov
10.15 – 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

17.00 – 17.30 |  prestávka

17.30 – 18.45 | VI. projekcia súťaž. filmov
19.30 – 20.30 | VI. projekcia súťaž. filmov

AGROINŠTITÚT NITRA
od 21.00        | rozborový seminár
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NOČNÝ HOSŤ
animovaný film, I.                                              2:33 
kolektív autorov ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava 
(Potočová, Piešťanská, Michalik, Gajdošová, 
Rakytiak) 
V noci príde zvláštny hosť – chodí po škole, skúša 
hrať na hudobné nástroje, maľuje, modeluje, tan-
cuje... nakoniec oslavuje 60. výročie školy.

PERLA
animovaný film, I.                                               0:59 
Mária Valovičová, Vrbové
Na tému voda.

VIANOČNÉ PREKVAPENIE
animovaný film, I.                                                1:31
Matej Jakub Gemza, Poprad
Pekné Vianoce, ktoré sa skončia veľkým šťastím.

CHRISTMAS GHOST
hraný film, I.                                                         2:24 
Natália Mládeneková, ZŠ Na Hôrke Nitra
Horor očami detí – čokoľvek môže človeka 
vystrašiť.

VTEDY A TAM
animovaný film, I.                                              3:28 
Matej Horský, Andrej Ligač, Nitra
Nie vždy sú veci tak, ako sa na prvý pohľad zdajú.

CIGÁNSKA SVADBA
animovaný film, I.                                               1:45
Kolektív žiakov Špeciálnej základnej školy  
v Rimavskej Sobote (Kondášová, Súkeníková, 
Szajková, Kótainová, Berkiová, Bandová,  
Banda, Bogdan, Tauc, Ujhelyi)
Cigánska svadba so všetkým, čo k nej patrí.

VODA DUŠA
videoklip, I.                                                          2:50
Lea Hatványiová, Ester Lešková,  
Daria Zasidkovyč, ZUŠ Bojnice
Voda symbolizuje pokoj a očisťuje dušu. Tvár 
dievčaťa je bez emócií, ale jej pocity prezrádzajú 
farby vody.

piatok | 8. jún 2018
9.00 – 10.00 | I. projekcia súťažných filmov
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HŔSTKOVÁ POLIEVKA
animovaný film, II.                                              3:32
Korina Slatinská, Klenovec
Pre deti na rozvoj fantázie...

PÁLIVÝ CHALENGE
hraný film, I.                                                         6:14
Daniel Rázus & Martin Rázus, Prešov
Kuchynské experimenty, keď rodičia nie sú doma.

ZASLEPENÝ
animovaný film, II.                                              3:00 
Patrik Jóža, Stredná umelecká škola scénického 
výtvarníctva Bratislava
Keď sa nám pokazí mobil, môžeme sa cítiť ako 
mimozemšťania.

S PERLAMI NIE JE REČ...
animovaný film, I.                                               2:07 
Veronika Valentová, ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava
O rybke, ktorá túžila po perle...

ZVIERATÁ NIE SÚ TOVAR
animovaný film, I.                                               1:32
Martin Michálik, Hriňová
Vrátiť domáce zviera len preto, že sa nám nepáči, 
nie je správne.

PIZZA
hraný film, I.                                                        1:43 
Dorota Dobošová, Trnava
Ako bude chutiť pizza v školskej jedálni?

SUPERHRDINA
animovaný film, I.                                               1:31 
Tomáš Rakús, ZUŠ Bojnice
Náš superhrdina prichádza v malých papierových 
tvaroch. Komunikuje tak, že mení svoje podoby. 
Jeho ľudskú podobu symbolizujú ruky. Popisuje 
pocity v našej krajine.
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ZIMNÉ RADOVÁNKY
animovaný film, I.                                               5:50
kolektív ANIMOsCool, Rožňava
O tom, ako nám reklamy otravujú život.

I RAISE MY HANDS TO FLY
videoklip, I.                                                           3:51
Alexandra Rosenbergerová, Vyhne
Animovano-hraný videoklip s vlastným textom 
autorky.

SCHOVÁVAČKA
hraný film, I.                                                         4:31
Ema Kúšiková, Erik Kmeť, Vyhne
Opäť sa raz potvrdilo príslovie: Kto druhému 
jamu kope, sám do nej spadne.

MEDZI NEBOM A ZEMOU
animovaný film, I.                                               4:42
Barbora Šustrová, Poprad
Medzi nebom a zemou sa deje niečo čarovné.

VÓJAK
animovaný film, I.                                              2:33
Lujza Michalková, ZUŠ Ľ. Rajtera Bratislava
O vojakovi Borisovi a jeho milej – Lene.

BERMUDY
animovaný film, I.                                               2:19
Adam Babuščák, Košice
Dvaja odvážni chlapíci uskutočňujú svoj sen.

VYNÁŠANIE MORENY
reportáž, I.                                                           2:44
Bronislava Trcková, Timotej Ziman, Vyhne
Vítanie jari v podaní detského folklórneho  
súboru Pramienok z Vyhní.

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

filmov
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MR. CAT
animovaný, II.                                                      3:00
Kristína Bajaníková, Stredná umelecká škola 
scénického výtvarníctva Bratislava
Malý domáci kocúr sa vydá na nočný výlet mes-
tom. Také dobrodružstvo však určite nečakal.

DOBA STRATENÁ
hraný film, I.                                                         5:03
Eliška Knoppová, Bronislava Trcková, Vyhne
V dejinách ľudstva boli obdobia, ktoré dostali 
pomenovanie podľa toho, čo sa v tej dobe dialo: 
doba kamenná, doba železná, doba ľadová...  
Dúfajme, že tá naša nedostane pomenovanie 
doba stratená.

NEIGHBOURS
animovaný film, II.                                             3:35
Samuel Gačo, Stredná umelecká škola 
scénického výtvarníctva Bratislava
O zákernom susedovi Glenovi, ktorý sa snaží 
mierumilovného dobráka Stanlyho neustále  
provokovať. Ako to dopadne?

PO ŠKOLE
dokument, I.                                                        7:35 
Nevena Kraviarová, Prešov
Rozhovor s hercom Jurajom Kukurom o škole  
a jeho detstve.

ZAVESENÁ NEVESTA
animovaný film, I.                                               3:59
Natalie Monica Dudasko, Nová Lesná
O láske, ktorá prekonala nečakanú prekážku.

KAKTUSOVÉ PRIATEĽSTVO
animovaný film, I.                                               2:60
Veronika Bothová, Poprad
O tom, ako si kaktus z púšte našiel nový domov.

VODNÍK
animovaný film, II.                                             1:50
Filip Arpáš, SOŠ L. Bielika Levice
Na motívy balady Kytice od Karla Jaromíra  
Erbena. 

V NÚDZI POZNÁŠ SLÁČIKA
hraný film, I.                                                        5:26 
M. Wilga, M. Čech, A. Chovanec, T. Puškáš, 
Vyšná Šebastová
Niekedy nerozoznávame, kto je naším  
skutočným priateľom. Sú však chvíle,  
keď to bezpečne zistíme. 
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ŽIVOT PRI VAŠICH NOHÁCH
animovaný film, I.                                               2:50
Gréta Galajda, Poprad
O pocite, keď nám niekto dá všetku svoju lásku.

DANIŠOVSKÁ SOBOTA
reportáž, III.                                                         4:05
Tomáš Telepák, Prešov
O jednej sobote v Danišovciach.

BOKAMI ZÁPADNÝCH TATIER
reportáž, III.                                                         7:55
Milan Ohurniak, Iľanovo, Liptovský Mikuláš
Zachytenie najkrajších a zároveň najťažších skial-
pinistických pretekov na Slovensku.

AKO VZNIKÁ DÚHA
animovaný, II.                                                      6:49 
kolektív autorov SUŠ Trenčín (Hargašová, 
Filimpocherová, Vaňa, Matlák, Kurucová,  
Filiačová, Slobodová, Badžgoňová, Semélyová)
Kreativita a fantázia detí nemajú hranice – vidia 
síce to, čo ostatní, ale vždy majú pre to iné  
vysvetlenie.

BLABLA – CHACHA
videoklip, III.                                                        3:11
Jakub Chochula, Nitra
Videoklip zobrazujúci dva svety či dva životy, 
ktoré človek v sebe živí a ktoré sú v neustálom 
konflikte.

MADRID 2018
reportáž, II.                                                          2:51
Marko Krajmer, Vinodol 
Rušný život, prekrásna architektúra a bohatá 
kultúra zachytená očami kameramana.

VTEDY...
animovaný film, II.                                              1:15
Veronika Verbovská, Košice
Spomienky babičky na vojnové udalosti očami 
autorky.

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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PRÍBEH MOZAIKY V MITOŠINÁCH
dokument, III.                                                   14:54
Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok 
O splnenom predsavzatí majiteľky kaštieľu Mi-
tošiny v Bešeňovej Márie Litawskej-Pružinskej 
výtvarnom riešiť priečelie rodinného sídla.

1499
hraný film, III.                                                     7:43 
Jakub Chochula, Valentín Kozaňák 
Tím autorov tvorivej skupiny KEKS, Nitra
Absurdná dráma o tom, ako sa z medzinárodného  
športovca môže vplyvom politických nálad 
razom stať nežiadúca osoba a to všetko len pre 
doplnenie imigračných kvót.

MOJA HVIEZDA
animovaný film, III.                                            3:00 
Peter Uhliar, Liptovský Mikuláš
Plány nie je potrebné plniť, ale aj napĺňať. 

OBRAZY 4 (RED)
experiment, III.                                                   7:14 
Andrej Danóczi, Trenčín
Surrealistický dokument nielen o klávesistovi, 
ktorý v Pavilóne nálezov objavil svoj vysnívaný 
organ.

RETRO MÚZEUM
dokument, III.                                                      6:45 
Michal Lipovský, Trnava
O novovzniknutom múzeu v Trnave, ktorého 
zakladateľom je známy cyklista a majster sveta 
Karol Lipovský.

VTEDY NA DEVÍNE
minútový film, III.                                              1:00 
Ladislav Biznár, Bratislava
Voľné pokračovanie kultového westernu.  
Legendárny filmový harmonikár stráca na sklonku 
života hudobný sluch. Osud ho privádza pod 
mýtické slovanské hradisko Devín, kde stretáva 
rozhádaný manželský pár z Bratislavy.

VÝSTRAHA
minútový film, III.                                              0:58
Emil Chlebničan, Kriváň
Dôrazné upozornenie mladšej sestry je dôkladné 
a hlavne veľavravné.

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

filmov
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KLAMÁR
hraný film, III.                                                      2:11
Emil Chlebničan, Kriváň
Účelové klamstvo je niekedy viac, než je nutné  
a potrebné, ale vypláca sa.

PEVNOSŤ
hraný film, II.                                                     14:29 
Filip Davin, Matúš Bolemant, Arnold Patus, 
Komárno
Príbeh troch mladých chlapcov, ktorí sa pre  
zlé až nechutné správanie k ostatným ocitnú  
v „pevnosti“ Chcete im pomôcť? Alebo nie?

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

filmov

BUK
experiment, II.                                                     2:35
Žofia Ščuroková, Veľký Krtíš
O spisovateľovi Charlesovi Bukowskom, vypove-
dané pomocou fotografií, ktoré ho zachytávajú  
v rôznych fázach života. Obraz je doplnený o text 
jeho básne Bluebird.

KARMA
hraný film, III.                                                     2:48 
Kolektív Nicolausfilm (Guráň, Kuska,  
Ohurniak, Uhliar), AMAFILM NICOLAUS 
Liptovský Mikuláš
Osud je osud.

IGOR
hraný film, III.                                                     2:26
Petr Turoň, Liptovský Mikuláš
Vtipný film na tému telefón.

STRUGGLE
animovaný film, II.                                              3:06
Adela Križovenská, Kapušany
Sám sebou alebo sám...

VITÉZ
dokument, III.                                                  10:12
Matej Kováč, Rimavské Janovce
O osobnosti Viliama Fabiána, ktorý sa výrazne 
zapísal do spomienok pamätníkov ako človek, 
ktorý sa aj napriek neľahkému obdobiu druhej 
svetovej vojny nevzdával a vzoprel sa.
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LUNA
film, II.                                                                   1:54
Libuša Bujňáková, Torysa
Mesiac svieti na rôzne ľudské osudy. O jednom  
z nich rozpráva tento film.

ČERVENÁ ČIAPOČKA: PO PLACHTE
hraný film, II.                                                       6:43
Aneta Fabianová, Vyšný Medzev 
Úsmevný príbeh je metaforou o pevnom  
materskom pute s dcérou, o prehnanej 
rodičovskej starostlivosti a strachu o svoje dieťa 
vo veku, keď už potrebuje viac voľnosti. 

VÍŤAZSTVO
hraný film, II.                                                       8:57
Tomáš Droba, Bratislava
Film zaoberajúci sa tematikou nezamestnanosti  
a korupcie.

NEED FOR SPEED ROLLER-SKATES
hraný film, II.                                                       1:02 
Tomáš Vranovič, Stredná umelecká škola 
scénického výtvarníctva Bratislava
Paródia na jedny z najobľúbenejších pretekov, pri 
ktorej však tentoraz autá nahradia korčule.

INTERNET
reportáž, II.                                                          6:10 
Simon Soroka, Anton Fecko, Bardejov, Kružlov
Cesta Internetu od jeho vzniku až po súčasnosť.

KNIHA
hraný film, II.                                                       5:04 
Viktória Gulyás, Bratislava
Krátky psychologický horor o ľudskej zvedavosti 
a nepoučiteľnosti.

TEMPERAMENTY
experiment, II.                                                     7:00
Valér Futej, Kračúnovce
Film lyrickou formou približuje svet a vnímanie 
ľudských pováh – temperamentov
flegmatika, melancholika, sangvinika.

ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA
hraný film, II.                                                       7:53 
Roland Rásó, TTV pri SPŠ Komárno, Veľký Meder
Príbeh zo školských lavíc. Škola... zle s ňou, horšie  
bez nej. Učiteľ a žiak sú neoddeliteľnou súčasťou 
tohto každodenného kolobehu. Kto z koho?  
Dennodenný súboj, v skutočnosti sú však obaja 
na tej istej lodi, pričom nie je vždy všetko tak, 
ako to vyzerá.
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ZUBAČKA
dokument, II.                                                        5:17 
Benjamín Róbert Minárik, František Brotka
Poprad, Veľký Slávkov
O ,,živote” najstaršej ozubnicovej zubačky  
vo Vysokých Tatrách, o jej ,,práci” a funkčnosti.

SHINE
hraný film, II.                                                       5:25
Matej Kováč, Rimavské Janovce
Jedna sekunda môže všetko zmeniť... Príbeh o 
dievčati, ktoré aj napriek všetkému neopustilo 
svoje sny.

ROASTED
experiment, II.                                                      4:01
Erik Herman, Stupava
Film s prvkami pixelácie, odohrávajúci sa  
v dedinskom prostredí. Gazda sa rozhodne zabiť 
svojho kohúta, v tej chvíli ešte netuší, čo ho čaká.

NÁLADY MÔJHO MESTA
dokument, II.                                                        5:41 
Damian Szabó, Stredná umelecká škola 
scénického výtvarníctva Bratislava
Lyrický dokument o pohybe ľudí v meste,  
rovnosti a hodnote človeka, kde nezáleží  
na zovňajšku a okolnostiach.

ČLOVEK A ZEM
hraný film, II.                                                       3:47
Benjamín Haverla, Martin-Tomčany
O tom, ako človek v súčasnej dobe zasahuje  
a znečisťuje našu Zem odpadom na miestach, 
kde sa predtým nachádzala nádherná príroda,  
a preto sa všetci zamyslime.

GOLDEN HANDS
hraný film, II.                                                       5:00 
Valér Futej, Kračúnovce 
Myšlienka vzájomného súperenia a porovnávania 
sa s ostatnými vyjadrená v štýle filmu noir.

SPOMEŇ SI, PREČO SI ZAČAL
dokument, II.                                                       9:00
Radovan Hradil, Ratnovce, Sokolovce
Portrét športovca.

17.00 – 17.30 | prestávka 
17.30 – 18.45 |  VI. projekcia súťažných 

filmov
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LOVEC
hraný film, II.                                                       5:37
Šimon Šebo, Košice
O dvoch malých dievčatkách a ich veľkom  
dobrodružstve.

18.45 – 19.30 | prestávka 
19.30 – 20.30 |  VII. projekcia súťažných  

filmov

ButN'TONITE
experiment, II.                                                     1:49
Ján Pekarik, Vlčkovce
Synth a depešácky svet.

MOJA DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ
hraný film, II.                                                       2:38
Martin Bako, Zvolen
Drogy sú zlo. Pomaly sú všade okolo nás a je 
ťažké sa im vyhýbať. Príbeh muža, ktorý však  
nad nimi zvíťazil…

záviSLASTI
experiment, II.                                                     4:02 
Valér Futej, Kračúnovce
Dvom pôžitkárom, závislým na káve a tabaku, sa 
zjavuje ich závislosť. Dokážu s ňou bojovať alebo 
úplne podľahnú slasti? 

MY YEAR 2017
experiment, II.                                                     3:40 
Marcel Meluš, Hostie
Môj život v roku 2017.

PAPERBALL
hraný film, II.                                                       8:59 
Peter Poch, Bratislava
Na pozadí príbehu chlapcov a ich spolužiakov 
sledujeme myšlienku, či sme po maturite  
a odchode zo školy naozaj pripravení na  
skutočný život alebo sme iba papierové lopty...

STALKER
hraný film, III.                                                   10:54 
Kristián Ganobjak, Myjava
Joy, namyslená autorka romantických románov, 
je na vrchole svojej kariéry. A práve v tom  
okamihu vstúpi do jej života muž, ktorý jej 
pomôže zmeniť sa.
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P.A.T. FAKE LOVE
videoklip, II.                                                         3:07
Daniel Andel, Nitra
Videoklip pre interpreta P.A.T.

OKO ZA OKO
minútový film, III.                                               0:36
Ivan Vredík, Pišta Plevo, Žihľava
Protivné, agresívne a drzé sú z pohľadu mnohých 
starších ľudí dnešné deti. Keď neposlúchnu 
staršieho, čaká ich adekvátna príučka.

20.30 – 21.00 | prestávka 
od 21.00          |  rozborový seminár 

Agroinštitút Nitra

SUSEDSKÁ VÝPOMOC
minútový film, III.                                              1:00 
Ján Kuska, Liptovský Mikuláš
Niet nad dobrého suseda.

VALIS
hraný film, III.                                                    6:00 
Adrián Adamec, Partizánske
Sci-fi film, ktorý ponúka odlišný pohľad na umelú 
inteligenciu. V pozadí filmu je alegória ľudského 
konfliktu/ľuďmi vytváraným problémom a fakt, 
že je im možné racionálnym zmýšlaním zabrániť.

RYBÁR
animovaný film, II.                                           11:12
Tomáš Bucher, Košice
Každý rybár dostal prvý návrh, ale každý ho 
odmietol. No druhý ho už musel prijať.

NEKULTÚRA – NA SLOVENSKU...
videoklip, III.                                                       1:47
Oto Haffner, Hlohovec
Videoklip punkovej kapely Nekultúra, ktorý hovo- 
rí o jednom z neduhov na Slovensku – korupcii.

KAŽDÝ MÁ SVOJE MIESTO
hraný film, II.                                                     19:23
Martina Zakuťanská, Bardejov
Dievčina má nebezpečnú letnú brigádu – ob-
chodníčka s drogami. Stretáva sa s chlapcom, 
zamiluje sa a rozhodne sa prestať. Jej nového 
šéfa nič nezaujíma a chce ju zamestnať s ešte 
nezákonnejšími aktivitami...
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TEODOR ROMŽA
dokument, III.                                                     8:42 
Peter Ďurišin, Trebišov
Historický dokument o živote a smrti biskupa 
Teodora Romžu.

TOBI OR NOT TUBE II.
dokument, III.                                                     7:20
Miroslav Ciglian, Bobrovec-Liptovský Mikuláš
Pokračovanie príbehu Tobiáša, keď príde do jeho 
života niekto, kto navždy všetko zmení.

AMOK
videoklip, III.                                                        2:45
Tomáš Telepák, Prešov
Skladba zachytáva psychologický stav človeka  
v režime amoku. Ide o One man show v podaní 
bubeníka kapely Potmehút.

FERDYŠ
dokument, III.                                                      8:45
Pavol Kráľ, Štrbské Pleso 
Minimedailón potápačského inštruktora  
Petra Ferdynandyho z Revúcej súvisiaci  
s jeho návštevou Červeného mora.

MALINY JAM – ŠUŠLE-MUŠLE
videoklip, III.                                                        4:08
Milan Eliáš, Patrik Lago, Katka Dózsová, 
Kristína Pauerová, Hrnčiarovce nad Parnou
O rybe, ktorá si nečistí zuby a jeden jej vypadne. 
Potom ho hľadá kade-tade... Čo si myslíte,  
nájde ho?

NEPOZNANÝ BAJKAL
reportáž, III.                                                        5:30
Jozef Weis, Zvolen
O ceste Transsibírskou magistrálou – časť Bajkal.

sobota | 9. jún 2018
9.00 – 10.00 |  VIII. projekcia súťažných 

filmov
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MUZIKANTSKÝ CECH V BOBROVCI
dokument, III.                                                 18:38
Miroslav Ciglian,  
Bobrovec-Liptovský Mikuláš 
O muzikantskom cechu v Bobrovci  
pri príležitosti 250. výročia jeho založenia.

MÓDNE TAŠKY
videoklip, III.                                                     4:07
Andrej Danóczi, Trenčín
Videoklip k skladbe Archívneho chlapca.

STANICA FIRST CONTACT
hraný film, III.                                                 11:07
Pavol Pilip, Bardejov
Neidentifikovaný objekt narazí na kozmickú 
stanicu First Contact. Operačné centrum na 
Zemi im pomáha vyriešiť tajomstvo a zachrániť 
astronautov.

PEET BECK – KILL A NOIZE
videoklip, III.                                                        2:47
Pavol Pilip, Bardejov
Mačka sa túla vesmírom a naťahuje sa s myšou 
o slúchadla. Tak ako vždy, kde sa dvaja bijú, tretí 
vyhráva.

TELGÁRTSKOU SLUČKOU DO RAJA
dokument, III.                                                   19:57
Martin Potančok, Banská Bystrica
Príbeh o jednej z najkrajších železničných tratí 
na Slovensku, o trati číslo 173 z Červenej Skaly 
do Margecian.

HARČARSKE DŇI
reportáž, III.                                                        3:11
Pavol Kocan, Cabov
Jedinečné podujatie v Pozdišovciach oživuje 
pomaly zaniknuté hrnčiarske remeslo.

UMELECKÝ KOVÁČ IGOR ASTAFIEV
dokument, III.                                                   11:00 
Samuel Žiaran, Iľanovo-Liptovský Mikuláš
O umeleckom kováčovi pracujúcom  
v Liptovskom Mikuláši.

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

filmov
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12.45 – 14.00 | prestávka
14.00 – 15.00 |  projekcia filmov zo svetovej 

súťaže UNICA 2017

TRANSFLY
minútový film, III.                                            1:00
Jaro Ondo, Jozef Baksa, Tomáš Telepák 
Veľký Šariš, Prešov
Vnímaním a zažívaním rušivého a rušného 
spôsobu života sa stávame jeho súčasťou...

KLENOTY MOLDAVSKA
reportáž, III.                                                    20:00
Milan Ohurniak, Iľanovo, Liptovský Mikuláš
O málo známej a tajomnej krajine...

SOLNTSEVO | SOLntsevo
dokument, zlatá medaila UNICA                18:00
Aleksandra Borissova, Estónsko
Solntsevo je obec, v ktorej autorka od detstva 
trávi letné prázdniny. Jej obyvatelia sú iní ako 
ona, akoby z inej planéty. (anglické titulky)

MODLITBA V SKLE
dokument, III.                                                   20:46
Ján Kuska, Liptovský Mikuláš 
Akademický maliar doc. Pavol Rusko, ArtD.,  
z Ružomberka hovorí o tej časti tvorby, v ktorej 
sa v rámci realizácie monumentálnych techník 
venuje vitrážam.

PRAVDIVÝ PRÍBEH DŽESSI DŽEJMSA
hraný film, III.                                                     4:58
Ivan Vredík, Pišta Plevo, Žihľava
Poznáme pravdivý príbeh Jánošíka, aký je  
pravdivý príbeh Džessi Džejmsa?

KEĎ UMELCI STARNÚ
dokument, III.                                                   11:09
Ľubor Patsch, Liptovský Hrádok
Medailón zaslúžilého umelca akademického sochára  
Ladislava Beráka zo Žiliny k jeho 80. narodeninám. 
Má podobné pocity a skúsenosti so starnutím ako 
významný slovenský fotograf Martin Martinček, 
ktorý bol aktívny aj vo vysokom veku a odmietal 
stať sa ,,vyslúžilcom umenia“ v očiach verejnosti.

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

filmov
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15.00 – 16.00 |  projekcia filmov zo súťaže 
Český videosalón

GOLDEN LOVE | Zlatá láska
(anglické titulky)
hraný, zlatá medaila UNICA                         13:00
Pavlo Ostrikov, Ukrajina 
Zoznamka, večer pre nezadaných, hľadanie 
partnerov a čo z toho vzíde...

PAPÍR NAD ZLATO 
dokument                                                        17:00
Alena Krejčová
O tom, že papier je nad zlato, nás presvedčí  
v dokumente výtvarníčka pani Irenka.

VÝPRODEJ
hraný film                                                        05:00
Martin Bohadlo
Vo výpredajoch, v akciách a zľavách nájdete 
všetko, na čo si len spomeniete! Ale nemusí  
to byť vždy dobrá kúpa!

SEGUNDITO | JIFFY | Okamih
(anglické titulky)
animovaný, strieborná medaila UNICA        02:00
Roberto Valle, Španielsko
Film je vizuálnym gagom, ktorý privádza k sebe 
a spája dva najdôležitejšie elementy: čas a vzťahy 
medzi ľuďmi.

TIM A TOM
hraný, čestné uznanie                                       05:00
Lutz Gottschalk, Nemecko
Dvojica menej šikovných mladých mužov sa 
pripravuje na prepad benzínky.

V STORONE | Na kraji
animovaný, strieborná medaila UNICA        12:00
Alexandra Averjanova, Rusko
Žena žije na jednom malom nádraží v odľahlej 
časti krajiny. Jedinou udalosťou v jej živote je 
jeden vlak, ktorý prejde jej stanicou každý deň, 
no bez zastavenia.

IMBISS | Bufet
dokument, kategória Filmové školy, 
bronzová medaila UNICA                            14:00
Christoph Eder, Jonas Eisenschmidt, 
Nemecko
Pojazdný bufet, ľudia a život okolo neho.
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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
Ľuboš Trubíni – marketingový manažér, Mlyny Cinemas Nitra
pracovníci a dobrovoľníci Krajského osvetového strediska v Nitre

technické zabezpečenie
Prepis filmov, technickú a grafickú prípravu projekcie v roku 2018 realizovala  
Cinema +, s. r. o., Banská Bystrica a filmovú projekciu počas verejnej súťažnej 
prehliadky zabezpečovali Mlyny Cinemas Nitra. Autorom grafického návrhu, 
tvorby a spracovania 3D zvučky celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 
amatérskej filmovej tvorby je Michal Csányi.

autori, filmy, premietacie minúty
Do celoštátneho kola CINEAMA 2018 postúpilo za jednotlivé kraje na Slo- 
vensku:

Banskobystrický kraj 51 autorov 23 filmov 99:18 min.
Bratislavský kraj 25 autorov 21 filmov 95:46 min.
Košický kraj 30 autorov 21 filmov 86:08 min.
Nitriansky kraj 15 autorov 11 filmov 52:37 min.
Prešovský kraj 39 autorov 25 filmov 138:50 min.
Trenčiansky kraj 35 autorov 17 filmov 124:29 min.
Trnavský kraj 28 autorov 15 filmov 77:22 min.
Žilinský kraj 24 autorov 20 filmov 190:59 min.
Spolu 247 autorov 153 filmov 864:49 min.

Odborná výberová porota, ktorá zasadala v Bratislave 10. a 11. mája 2018  
(v zmysle Propozícií celoštátneho kola súťaže Cineama, D. – odborné zabez-
pečenie súťaže, časť II. – hodnotenie súťaže, bod 3), odporučila a vybrala na 
verejnú prezentáciu 97 filmov z 8 krajov Slovenska.

o Cineame 2018BITVA U ZBOROVA 
reportáž                                                              10:00
Jaroslav Kolčava
Rekonštrukcia bitky pri Zborove, ktorá sa 
odohrala v júli 1917.

17.00 – 19.00 |  rozborový seminár
19.30                |  vyhodnotenie súťaže, 

odovzdanie cien

KOHOUT VYSOKOVSKÝ
experiment                                                          3:00
Miroslav Trudič
50 rokov nie je žiaden vek a Vysokovský kohút 
nestarne. 

ČLOVĚKU, KTERÝ UVIDĚL ANDĚLA
dokument                                                           20:00
Petr Baran
Obrazová báseň po stopách A. Tarkovského  
a natáčanie jeho filmu Nostalgia v krajine  
Toskánska.
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Banskobystrický kraj 17 filmov
Bratislavský kraj 13 filmov
Košický kraj 13 filmov
Nitriansky kraj 10 filmov
Prešovský kraj 16 filmov
Trenčiansky kraj 7 filmov
Trnavský kraj 7 filmov
Žilinský kraj 14 filmov
Spolu 97 filmov

Predstaví sa...

v I. skupine – autori do 16 rokov 25 filmov z toho: 27 hraných filmov
26 animovaných filmov
7 reportážnych filmov

9 experimentálnych filmov
15 dokumentárnych filmov

8 videoklipov
5-minútové filmy

v II. skupine – autori do 21 rokov 35 filmov

v III. skupine – autori nad 21 rokov 37 filmov

83 minút premietacieho času bude patriť I. skupine, 197 minút premietacie-
ho času II. skupine a 252 minút premietacieho času III. skupine.

amatérsky film v roku 2018 ponúka

15. – 17. jún 2018 | ČESKÝ VIDEOSALON | Ústí nad Orlicí, ČR
65. ročník českej národnej súťaže neprofesionálnej filmovej tvorby 
Kontakt: MgA. Magdalena Mikešová, NIPOS-ARTAMA, Fügnerovo nám. 5,  
120 21 Praha 2, tel. 221 507 958, 778 702 383, email: film@nipos-mk.cz

27. – 29. júl 2018 | HAH – Hraný amatérsky humor | Dolná Strehová, SR
28. ročník letného filmového festivalu hraného amatérskeho humoru
Kontakt: Mgr. art. Ivan Vredík, Nám. A. H. Škultétyho 5, 990 01 Veľký Krtíš, 
tel.: 047/483 14 65, 0905 350 519, e-mail: ivredik@gmail.com , web: www.h-ios.sk

30. august – 9. september 2018 | UNICA | Blansko, ČR
80. svetový festival a kongres neprofesionálneho filmu
Kontakt: Kulturní středisko města Blanska, Hybešova 1, 678 01 Blansko, 
e-mail: info@unica2018.cz, www.unica2018.cz, www.unica-web.com
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