
Dotazník k filmovej tvorbe pre Filmovú ročenku 2005 
 
Pokyny pre vyplnenie dotazníka: 
– Pre každý jednotlivý film, resp. časť cyklu, seriálu, série vyplňte jeden dotazník 
– Rozpisujte celé meno a priezvisko tvorcov 
– Môžete zaslať aj titulkovú listinu filmu a v dotazníku vyplniť, len údaje, ktoré sa v nej nenachádzajú 
(minutáž, ocenenia, obsah filmu a pod.) 
 
1. Druh filmu (animovaný, dokumentárny, hraný, reklama, videoklip a pod.): 
 
2. Názov filmu (resp. názov cyklu, seriálu, série filmov):  
 
2.1 Názov časti filmu, resp. seriálu, cyklu, série (príp. tiež označenie poradia dielov): 
 
3. Anglický preklad názvu filmu – pokiaľ existuje Váš oficiálny preklad:  
 
3.1 Anglický preklad názvu časti filmu, resp. seriálu, cyklu, série (príp. tiež označenie poradia 
dielov) – pokiaľ existuje Váš oficiálny preklad:  
 
4. Rok výroby (t. j. dátum-rok copyrightu filmu):  
 
5. Názov spoločnosti(í), ktorá(é) film vyrobila(i): 
 
6. Názov objednávateľa: 
 
7. Réžia: 
 
8. Asistent réžie: 
 
9. Pomocná réžia: 
 
10. Námet: 
 
11. Autor a názov literárnej predlohy: 
 
12. Scenár: 
 
13. Dramaturgia: 
 
14. Kamera: 
 
15. Asistent kamery: 
 
16. Druhá kamera: 
 



17. Hudba (autor hudby – pôvodnej aj archívnej):  
 
17.1 Hudobné diela (uviesť názov skladby, autora hudby, interpreta(ov) – pri orchestroch 
vrátane dirigenta, autora textu piesne): 
 
18. Strih: 
 
19. Asistent strihu: 
 
20. Zvuk: 
 
21. Asistent zvuku: 
 
22. Architekt: 
 
23. Asistent architekta: 
 
24. Výtvarník: 
 
25. Návrhy kostýmov: 
 
26. Umelecký maskér: 
 
27. Animácia: 
 
28. Triky, zvláštne efekty: 
 
29. Autor komentára: 
 
30. Interpret komentára: 
 
31. Odborná spolupráca: 
 
32. Vedúci výroby: 
 
33. Zástupca vedúceho výroby: 
 
34. Producent (meno a priezvisko): 
 
35. Herci (meno a priezvisko herca a úloha, resp. hlas): 
 
 
 
 



34. Iné (funkcia pri filme a meno a priezvisko tvorcu): 
 
Technické údaje 
Metráž:  
 
Minutáž:  
 
Nosič, na ktorý sa nakrúcalo (ak je iný než finálny): 
 
Finálny nosič (všetky podoby, t.j. napr. 35mm, VHS, Betacam, apod.) 
 
Farba:  
 
Technika animácie: 
 
Všetky jazykové verzie filmu (napr. slovenská, slovenská s anglickými titulkami, a pod.):  
 
Copyright (vymenujte všetky spoločnosti, resp. jednotlivcov): 
 
Domáci distribútor: 
 
Svetový distribútor: 
 
Dátum a miesto premiéry: 
 
Uvedenie v TV (dátum, televízia): 
 
Účasť na festivaloch: 
 
Ocenenia (názov ceny, ročník a názov festivalu): 
 
 
Internetová stránka k filmu:  
 
Stručný obsah (rozsah 1-3 vety): 
 
 
 
Stručný obsah v angličtine (pokiaľ existuje Váš oficiálny preklad): 
 
 
 
Dátum vyplnenia dotazníka: 
Dotazník vyplnil: 
Názov spoločnosti: 
 
Poznámka: V prípade, že ste sa spolupodieľali na realizácii zahraničných filmov na území Slovenska 
(nie ako koproducenti), dovolili by sme si Vás požiadať aj o takéto informácie (uveďte názov filmu, 
meno režiséra, termín nakrúcania, miesto nakrúcania). 


