
 

Botanická záhrada, animácia – Ema Vasilčáková a Barbora Olejníková  2´36 

Deň otvorených dverí jednej botanickej záhrady. 

 

Výhovorky, animácia – Detská filmová spoločnosť     2´10 

Počuli ste už všetky možné výovorky ? Možno ešte nie... 

 

Mor ho, animácia – Júlia Jakubeková       1´20 

Slovenská klasika po našom – animovaná 

 

Plechovka, animácia – Daniel Dobrík       2´00 

Moria a oceány sú výrazne znečistené ľudskými odpadkami. Niekedy si príroda dokáže 

poradiť. Ale dokedy? 

 

Vianočné želanie, animácia – Detská filmová spoločnosť    2´00 

Vilko mal tento raz nezvyčajné a veľké vianočné želanie. A neželal si ho iba pre seba. 

 

Cesta domov, animácia – Daniel Dobrík       5´40 

Aj lego- panáčik má svoj domov. A keď sa stratí, chce sa vrátiť. Poradí si ? 



Košický zlatý poklad, reportáž – Ivan Koribanič      2´04 

V priestoroch Kasárni / Kulturpark v Košiciach sa koná 32. ročník pesničkovej súťaže 

s názvom Košický zlatý poklad. Skomponovať, otextovať, zaranžovať, nahrať v štúdiu a poslať. 

Takto znie zadanie pre všetkých nádejných spevákov. 

 

Povesť o Kapušianskom hrade, animácia – Adela Križovenská   4´15 

Príbeh o tom ako malý koník zachránil kapušiansky hrad vyrozprávaný podhradnými deťmi 

Janíkom a Aničkou. 

 

Železnička oslavuje, reportáž – Ivan Koribanič      1´57 

Reportáž z podujatia, ktoré vylákalo do Čermeľa stovky rodín z Košíc a jeho okolia, aby 

spoločne oslávili 60. výročie vzniku železnice na trase Čermeľ-Alpinka. 

Klasický pracovný pohovor, animovaný – Tomáš Bucher    5´00 

Keď zaspite na pracovný pohovor, snažíte sa čo najkratšie meškať. Ale čo ak vám to vaša 

vlastnosť sťažuje. 

 

Predtým, ako som ťa poznala – hraný film, Kristián Ganobjak    15:06 

Mladá Louisa dostane prácu, ktorá nie je ani zďaleka taká ľahká ako sa zdá.  Stará sa o Willa, 

ktorý je po autonehode. Po ich zoznámení a po chvíľach, keď im spolu bolo dobre, Will dostane 

horúčku na ktorú zomrie. Luisa sa na to snaží zabudnúť a vrátiť sa do bežného života... 

Obrazové cvičenie natočené podľa adaptácia na predlohu knihy autorky Jojo Moyes. 

 

PRESTÁVKA 15 minút 

 

Moje mesto, experiment – Natália Novická      1´09 

Slovo „moje“ poukazuje na to, že ide o niečo, čo je moje, osobné. Mojou vášňou sú filmy. 

Mojou vášňou je šialený svet. Mojou vášňou je David Lynch. Vo filmoch vieme uniknúť od 

reálneho sveta do ešte reálnejšieho i keď fiktívneho. 

 

Východniarsky Tvrďák, reportáž – Ivan Koribanič     1´41 

Reportáž z akcie Tvrďák, ktorá nebola len o podaní športového výkonu, vytrvalosti a sile. 

Predovšetkým aj o tom, aby sa súťažiaci naučili prekonávať prekážky, ktoré ich bežne v živote 

stretávajú.  

Miesto, experiment  – Katarína Gramatová      2´35

Snová vízia prepájajúca realitu s predstavou obrazovo zvuková kompozícia založená na 

strihovej skladbe obrazu. Film nemá kontinuálny dej, ale pracuje s naliehavou myšlienkou o 

hľadaní šťastia a zmyslu života.  

 

Chýbaš – animácia, Katarína Amrichová       4´39 

Keď sa ten istý sen vracia naspäť aj po rokoch... 

 

Like, reportáž – Ivan Koribanič        1´56 

V košickej Tabačke sa slávi historicky 1. ročník literárneho festivalu. Cieľom je predstaviť 

súčasných slovenských autorov stredoškolským študentom. 

 



On a Ona, hraný film – Barbora Hudáková      5´20 

Krátky hraný príbeh o tom, že rovnako ako v iných životných situáciách aj v láske prebieha boj 

a funguje konkurencia. 

 

Letné olympijské hry, animovaný – Tomáš Bucher     5´00 

Ako dopadnú olympijské hry tentokrát. 

 

Feels like we only go backwards, animácia - Katarína Koniarová   3´23 

Animovaný videoklip k piesni od mojej obľúbenej skupiny Tame Impala. 

 

Desivec, hraný film – Matej Jánošík       5´23 

Krátky príbeh na motívy poviedky amerického spisovateľa H. P. Lovercrafta o tajomnom 

mužovi, ktorý zbieral ľudské duše. 

 

Aký je ich význam, reportáž – Ivan Koribanič      1´58 

Veriaci a neveriaci si sadajú so svojimi rodinami za štedrovečerný stôl. Ale aký je pravý 

význam Vianoc ? Sú to sviatky predovšetkým o darčekoch alebo o duchovnej hodnote? 

 

PRESTÁVKA 10 minút 

 

Snowbud, hraný film – Mario Antonio Liptaj      11´16 

Svojrázny hraný príbeh o osamelom mužovi v osamelom svete, ktorý túži po spoločnosti ľudí. 

 

Notesy, animácia –Tvorivá skupina ZVIŽONKY      1´52 

O hľadaní stratenej tváre. 

 

3 experimenty, experiment – Adela Križovenská     3´14 

Experimenty, ktoré potvrdili moje hypotézy. 

 

Spoznajme jaskyňu, dokument – Ivan Koribanič     2´59 

Jaskyňa Domica patrí medzi najkrajšie na Slovensku. V roku 1926 bola objavená Jánom 

Majkom. Dnes je chránená Svetovým dedičstvom UNESCO a my sa môžeme kochať tým, čo 

nám príroda a naši predkovia zanechali. 

 

No rain tomorrow, experiment – Arthur Maurer      2´45 

O hľadaní stratenej tváre. 

 

Devín na cestách, reportáž -  Ivan Koribanič      1´50 

Rádio Devín sprostredkovalo stretnutie umelcov a tvorcov s poslucháčmi rádia v 4 mestách 

na Slovensku. V každom meste sa stretli umelci, iné koncerty a iní moderátori. Bol to skutočne 

umelecký zážitok. 

 

Social, experiment –Martin Péchy        2´45 

 

 

Animovaná tvorby, animácia – Adela Križovenská     1´48  

Upútavka na odbor školy. 

 

 



Férový prístup, dokument – Ivan Koribanič      2´22 

Všetci ľudia sú si rovní a každý si zaslúži rovnaký prístup. Vo svojom okolí sme už určite 

postrehli diskrimináciu v zmysle rovnakého prístupu k odlišným osobám. V spravodajskom 

príspevku sa pozrieme ako to vyzerá v praxi. 

 

Animovaná tvorba, animácia – Marek Kriška      1´13  

Upútavka na odbor školy. 

 

Vinobranie, videoklip – Csongor Bartók       1´12 

Oberačka v Hrhove. 

 

Black Trap, videoklip – Csongor Bartók       2´02 

Aftermovie – Black Trap party Budapešť. 

 

PROGRAM 

I.Blok –   9.30  – 10.30 projekcia  10.30  – 10.45 prestávka 

II.Blok   10.45  – 11.30 projekcia  11.30  – 11.40 prestávka  

III.Blok  11.40  – 12.15 projekcia   

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 12.15 –13.15 

ROZBOROVÝ SEMINÁR      13.15 -14.15 

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV 14.15  
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Mgr.art Pavol Pekarčík, režisér, kameraman 
Mgr.art Andrea Čepiššáková, výtvarníčka 
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