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ZOZNAM FILMOV 

1.autori do 16 rokov

Barbora Brindžáková
Na stole, animovaný film, 3:33 
O muche, ktorej sa stávajú samé neplechy.

Detská filmová spoločnosť 
650. výročie Košickej erbovej lis>ny, animovaný film, 1:12 
Kriedová animácia členov Detskej filmovej spoločnosti Centra voľného času, Košice - kreslenie erbu 
nášho mesta ako pripomienka 650. výročia získania erbovej listiny.

Detská filmová spoločnosť 
Džungľa, animovaný film, 3:25 
Nemusíte ani bývať na Prúdovej ulici v mestskej časti Džungľa v Košiciach, aby ste mali džungľu 
okolo seba. Stačí mať iba trochu fantázie.

Adam Otto Kacvinský
Rande naslepo, hraný film, 5:03 
Je bežné ráno ako každé iné, Jakub si sadne za počítač a píše si s jeho kamarátkou. Všetko ide tak 
ako vždy až kým sa ho neopýta či sa nestretnú. Videli sa iba na fotkách, takže je to pre oboch 
jednoduché rozhodnutie. Jakub sa s Nikou dohodne a ihneď vyrazí, netuší však čo všetko ho 
stretne cestou za jeho vysnívanou.

Detská filmová spoločnosť 
Vianoce na skle maľované, animovaný film, 0:38 
Tradičný vianočný animovaný pozdrav.

Detská filmová spoločnosť 
SPRAYER PF 2020, animovaný film, 0:50 
Členovia Detskej filmovej spoločnosti vám všetkým želajú vydarený rok 2020.

Detská filmová spoločnosť 
Dušičky 3, animovaný film, 1:17 
Dušičkový špeciál Detskej filmovej spoločnosti.

Kolektív žiakov - Cirkevnej spojenej školy bl. Sáry Salkaházi
Čertova skala, hraný film, 5:21 
Film spracováva starodávnu legendu o prírodnom útvare - skale uprostred šíreho poľa v blízkosti 
východoslovenskej obce Jasov. Ľudia sa domnievali, že ako aj názov Čertova naznačuje, je to 
niečo ťažko vysvetliteľné, záhadné, ktoré je dielom samotného čerta - synonyma zla.



2.autori od 16  do 21 rokov

Nicol Želtvayová
Reportáž o bývalom OD Prior v Košiciach,  reportáž, 5:58 
Reportáž o bývalom OD Prior v Košiciach predstavuje divákom jeho minulosť, kedy sa po Košiciach 
ešte pohybovali tanky pri otváraní OD Prior, taktiež ako ľudia prvýkrát zažívajú nakupovanie inak, 
ako boli zvyknutí. Históriou OD nás sprevádza Milan Kolcun. V druhej časti reportáže nám nový 
investor predstavuje budúcnosť obchodného domu.

Tomáš Bucher
Sprievodca, hraný film 17:00 
Určite je niečo po čom túžite, niečo čo vážne chcete. Čo by ste by ste dokázali kvôli tomu spraviť? 
Ísť na koniec sveta? Ale to nemusíte lebo je tu iná možnosť.

Tomáš Drobňák
Marián Kusik - Keď zastal (nastal) čas, reportáž, 5:51 
S ujom Mariánom ma zoznámil môj otec. Je pre mňa naozajstným umelcom ktorý ma zaujal svojou 
nezvyčajnou tvorbou. Častým motívom jeho obrazov sú jednoduché predmety, ktoré nás obklopujú. 
Starým, často už aj vyhodeným veciam, akoby vdychoval nový život. Každý jeho obraz má svoj 
príbeh, ani jedno jeho dielo nie je vytvorené len tak, aby v sebe neskrývalo niečo zaujímavé. Stále 
mi pripomína, že nadchnutie sa nedá nikde kúpiť :)

Monika Budaiová
Spoj-enie, animovaný film, 2:52 
O vzťahu-nevzťahu dvoch častíc, molekúl, duší.

Alica Bajusová
Ako byť nájomný samovrah, animovaný film, 1:09 
Ako byť nájomný samovrah.

Martin Žilka
Bezďákov umelec umelcov bezďák, minútový film, 0:52 
Ako umenie mení spoločnosť.

Alexandra Hromjáková
Priama čiara, minútový film, 0:51 
Cesta k demokracii je tŕnistá.

Patrik Šalata
Do tre>ce, animovaný film, 0:59 
Moja domovina z iného uhla.

Patrik Šalata
Bibek, dokument, 2:04 
Mäso, vajíčka, korenie?

Patrik Šalata
Kedysi dávno, dokument,4:15                                   
Aj nešťastie sa dá ukázať bez násilia a krvi.

Dávid Marcin
Pain, experiment, 3:13 
Skutočná bolesť ?



Diana Kozáková
Telemea, animovaný film, 1:26 
Voľby a po voľbách.

Kristína Macková
Ako si zasadiť strom, animovaný film, 1:36 
Ako si zasadiť strom.

Samuel Andraško
DIY Monster Slime, animovaný film, 2:08 
Postup ako vytvoriť slizovú príšeru na zničenie sveta.

Adam Križovenský
Fisker, animovaný film, 1:10 
Obyčajná rybačka v neobyčajnom svete.

Adam Križovenský
Taky švet, animovaný film, 0:38 
Busta podľa môjho gusta.

Valér Futej
Zradné srdce, hraný film, 05:43 
Krátka filmová poviedka inšpirovaná literárnou predlohou E. A. Poea.

Veronika Havlová
Reklama na krbové zápalky, experiment, 1:13 
Film je reklama na krbové zápalky. Je urobený cez krátku anketu, ktorá je myslená metaforicky, na 
čom sa človek v živote popálil. Aby tomu predišiel, mal by to brať s väčším odstupom tak, ako 
máme odstup pri krbových zápalkách oproti bežným, krátkym.

Boris Bačo
Dalyb, dokument, 09:06 
Portrét nezávislého hudobníka.

Samuel Alex Jasaň
Nesnívať, hraný film, 7:27 
Fantazijný príbeh o tom, že zakázaný sen môže nečakane prekvapiť každého.

Zdenka Bodnárová
Diversity Focus, videoklip, 04:28 
Tanečný videoklip v reálnom industriálnom prostredí.

Benjamin Halko
Deus ex machina, hraný film, 11:54 
Krátky detektívny príbeh, v ktorom iba náhoda pomôže vyriešiť kriminálny prípad.

Marek Hrašna
Milan Lieskovský Voyager, videoklip, 05:27 
Hudobná správa o pobyte slovenského dj-a v Amerike.

Natália Hermannová
Slnečnica, hraný film, 04:10 
študentský filmový pokus o vyjadrenie charakteru hlavnej postavy prirovnaním ku kvetu.

Michael Moščák
Dialóg,  hraný film, 03:31 



Rozhovor ošetrujúceho lekára s pacientkou s dynamickým záverom. Cvičenie je zamerané na 
obrazové riešenie dialógu.

Tomáš Bucher
Ovca, hraný film 23:00 
Prečo taká starosť veď ide len o ovcu...

3. autori nad 21 rokov

Aneta Fabianová
Sestra, hraný film, 07:50 
Súrodenecký vzťah sprevádzajú dramatické udalosti, bezhlavý pokus o záchranu.

Zuzana Dovičáková
Život je plný prekvapení, experiment, 02:37 
Náhľad do jednej naoko dokonalej domácnosti, ktorá ukrýva tajomstvo. O egoizme, ignorancii a 
nevšímavosti a duševnom zdraví vo vzťahu. O tom ako sa ľahko, nečakane a tragicky môže ilúzia 
dokonalosti rozplynúť.

Zuzana Šimkaninová
Tanec rúk, hraný film, 11:08 
Denníkový príbeh vzťahu dvoch mladých ľudí, ktorých svety sa líšia v tom, že v jednom sú všetky 
zvuky a v druhom je ticho.

Počet prihlásených filmov spolu - 40 
Počet autorov jednotlivcov - 28 
Počet koleklvov  -  2 

Kategória do 16 rokov – 8 snímok 
Kategória 16 -21 rokov - 29 snímok 
Kategória nad 21  -  3 snímky 

Odborná porota  
Peter Šimkanin, predseda 
Natália Brzáčová, členka poroty 
Šimon Mészáros, člen poroty
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