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ÚVOD
Európa animovaných filmov?
Výroba animovaných filmov v Európe má už takmer 100 ročnú históriu: v roku 1926 bola prvýkrát uvedená animovaná
rozprávka nemeckej režisérky a priekopníčky animovanej tvorby Lotty Reinigerovej pod názvom „Dobrodružstvá princa
Achmeda“. V Európe odvtedy vzniklo viac než tisíc celovečerných filmov, ale napriek tejto bohatej minulosti nepatrí v
súčasnosti európsky priemysel animovanej tvorby medzi prekvitajúce filmové odvetvia.
Príznačným pre tento nepriaznivý vývoj animovanej tvorby v Európe je osud celovečerného animovaného filmu „Alica
v krajine zázrakov“, francúzsko-britskej adaptácie klasického románu Lewisa Carolla z roku 1949: napriek inovatívnej
technike animácie bábok vyrobených z kartónu a papiera, na ktorej sa podieľal tím preslávených avantgardných
európskych animátorov, túto európsku verziu „Alice“ úplne prevalcovala verzia zo štúdia Walta Disneyho z roku 1951.
Európska animovaná tvorba sa môže pochváliť talentovanými tvorcami a kapacitami, ktoré produkujú výnimočné filmy,
na trhu však nedokáže preraziť.
Podľa údajov Európskeho audiovizuálneho observatória za rok 2014 lístky na animované filmové predstavenia tvorili
len 15 % zo všetkých lístkov predaných v európskych kinách, pričom len 20 % týchto filmov pochádzalo z európskej
produkcie. Na filmy z americkej produkcie, ktoré tvorili 23 % animovaných celovečerných filmov uvedených do
európskych kín v roku 2014, sa predalo 72 % zo všetkých lístkov predaných na animované predstavenia.
Situácia sa odvtedy nijako nezlepšila, preto je na mieste otázka, čo Európe chýba nato, aby na tomto poli dokázala
obstáť v medzinárodnej konkurencii . Aby sa naše filmy skutočne dostali k divákom, potrebujeme viac než fascinujúce
príbehy, talentovaných tvorcov a štedré finančné schémy z verejných prostriedkov. Nato, aby sme sa dokázali
medzinárodnej konkurencii vyrovnať, bude potrebné osloviť a zaujať európskych divákov, podporiť voľný pohyb
talentovaných tvorcov a zlepšiť spoluprácu množstva existujúcich fondov na podporu audiovizuálnej tvorby.
Prečo A.L.I.C.E?
Iniciatíva „Liga animácie za lepšiu spoluprácu v Európe“ (angl.: Animation League for Increased Cooperation in Europe –
A.L.I.C.E.) oficiálne vznikla 1. augusta 2019. Jej cieľom je riešiť vyššie uvedené problémy a výzvy. Súčasťou tohto
trojročného projektu, ktorý sa realizuje prostredníctvom európskeho programu Interreg, je dvojročná výskumná fáza,
ktorá sa práve blíži k záveru. Stojí na presvedčení, že konkurencieschopnosť európskej animovanej tvorby je možné
dosiahnuť len aktívnou cezhraničnou spoluprácou. Konečným cieľom projektu je pomôcť rastúcemu odvetviu európskej
animovanej tvorby konkurovať zahraničným gigantom.
V projekte ALICE sa spojilo šesť partnerských organizácií z Európskej únie, ktorých fungovanie a trhy sa síce líšia, ale
ktoré zdieľajú spoločné presvedčenie, že najúčinnejšou zbraňou v tvrdom konkurenčnom boji s najväčšími producentmi
animovaných filmov z USA a Ázie je aktívna európska koprodukcia. Projektoví partneri pochádzajú z Belgicka,
Francúzska, Španielska, Talianska, Slovenska a Poľska. Vedúcim partnerom je valónsky filmový fond Wallimage a
ďalšími partnermi sú filmový fond Pictanovo z regiónu Hauts-de-France, katalánska federácia audiovizuálnych
producentov PROA, oddelenie turizmu, kultúrneho hospodárstva a územného rozvoja talianskeho regiónu Apúlia,
slovenské ministerstvo kultúry a rozvojová agentúra poľského regiónu Rzeszow.
Európsky projekt v pravom čase
Projekt ALICE fungoval ešte len šesť mesiacov, keď pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla Európu. Hoci animovaný
priemysel dokázal v čase koronakrízy čiastočne naďalej fungovať aj vďaka spolupráci tvorcov animovaných diel na
diaľku, kríza ho hlboko zasiahla. Keďže výroba animovaných diel v obrovskej miere závisí od spolupráce a využívania
technológií, práca mimo štúdia sa ukázala ako veľmi náročná. Zavreté kiná a zrušené produkcie predstavovali tvrdý
úder pre celý filmový a televízny priemysel, pričom skutočný rozsah škôd, ktoré vírus spôsobil, je stále ťažké odhadnúť.
Nepriaznivé podmienky tvrdo zasiahli aj festivaly animovanej tvorby a jej producentov, preto bude teraz potrebné
nanovo prehodnotiť celý distribučný model.
Kríza však zároveň preukázala veľkú odolnosť celého sektora a odhalila nové možnosti jeho rastu a rozvoja,
predovšetkým z pohľadu vývoja digitálnych technológií a krajín, v ktorých je animovaná tvorba stále relatívne málo
rozvinutá. Európa preto považuje animovanú tvorbu za strategický sektor, ktorý chce podporiť, a do kultúrneho a
kreatívneho priemyslu plánuje v rokoch 2021-2027 investovať 2,5 mld. eur prostredníctvom nástroje MEDIA programu
Kreatívna Európa. Jeho ciele sú v dokonalom súlade s cieľmi projektu ALICE v oblasti podpory spolupráce v rámci
audiovizuálneho priemyslu a pomoci audiovizuálnym spoločnostiam rozširovať a rozvíjať svoje personálne kapacity.
Riešenia zodpovedajúce realite rozmanitého a meniaceho sa trhu
Šesť členov projektu ALICE venovalo posledné dva roky podrobnému skúmaniu sektora animovanej tvorby v úzkej
spolupráci s lokálnymi zainteresovanými stranami. Do konzultácií sa zapojili všetci aktéri, ktorí v tomto odvetví pôsobia
– od tvorcov animovaných filmov a seriálov, cez tých, ktorí ich prinášajú na televízne obrazovky či plátna kín,

zabezpečujú potrebné financie a starajú sa o podporu a výchovu talentovaných tvorcov, až po tých, ktorí prijímajú
politické rozhodnutia, ktoré formujú ekosystém celého priemyselného odvetvia. V rámci pracovných skupín
zameraných na kľúčové problémy a nedostatky partneri projektu ALICE vypracovali návrhy na vytvorenie prostredia,
ktoré bude podporovať spoluprácu a posilňovať konkurencieschopnosť MSP pôsobiacich v animačnom priemysle, s
cieľom od základu vypracovať spoľahlivý, realistický súbor politických odporúčaní, ktoré zohľadňujú existujúce trhové
prostredie a pomôžu vybudovať svetlú budúcnosť pre európsky priemysel animovanej tvorby.
Na podporu rastu a dlhodobého zlepšenia politického prostredia projektoví partneri navrhli riešenia, ktoré zohľadňujú
rôznorodosť európskych trhov a kapacít, pričom sa zamerali na štyri hlavné priority. Patria medzi ne využívanie
spoločného rámca na komplexné prehodnotenie stavu animovaného priemyslu v európskych štátoch; riešenie
naliehavej potreby vybudovať silnú európsku sieť; vybudovanie systému regulovania a financovania európskych
koprodukcií a výchova a udržanie konkurencieschopných talentov.
Uvedené návrhy sú súčasťou tejto bielej knihy. Na účely ich praktického a rýchleho využitia v ktoromkoľvek štáte
Európy sú v týchto návrhoch zapracované súbory nástrojov a odporúčania, ktoré európskym tvorcom politík pomôžu
vybudovať konkurencieschopné prostredie, ktoré podporí ďalší rast a rozvoj animovanej tvorby v Európe.

KAPITOLA 1- ZHODNOTENIE SÚČASNÉHO STAVU A ROZDIELOV V PRIEMYSLE NA PRIJATIE VHODNÝCH OPATRENÍ
Rozdiely medzi jednotlivými európskymi štátmi, ktoré v odvetví animovanej tvorby existujú z pohľadu výrobných
kapacít, dostupnosti ľudských zdrojov a predpisov týkajúcich sa ich financovania, sťažujú získanie jasného obrazu o
celkovom ekosystéme priemyslu animovanej tvorby na celoeurópskej úrovni. Práve ucelený a presný obraz celého
odvetvia sú potrebné na zlepšenie spolupráce a definovanie správnych politík v oblasti koprodukcie, ktoré zároveň
závisia od nájdenia spoločného jazyka.
V tejto súvislosti bola federácia PROA v rámci projektu ALICE iniciátorom vytvorenia nástroja, ktorého účelom je
priniesť všestranný obraz animovaného priemyslu v Európe. Spoločne so slovenským ministerstvom kultúry vypracovali
metodológiu na jeho zmapovanie, ktorá zahŕňa všetkých jeho aktérov vrátane subjektov, ktoré filmy vyrábajú, aj tých,
ktorí tento ekosystém ovplyvňujú prostredníctvom vzdelávania, financovania či regulácií.
Na základe bezpočetných konzultácií s relevantnými zainteresovanými stranami a odborníkmi, ako aj na základe
výsledkov štúdií, ktoré realizovali jednotlivé pracovné skupiny projektu ALICE, a referenčných publikácií1 vytvorený
model identifikuje dostupné ľudské zdroje, organizácie, schopnosti a kapacity na každom stupni hodnotového reťazca.
Tým podporuje rozvoj širokej odvetvovej siete, ktorá položí základy pre nadnárodnú spoluprácu a udržateľný rast
európskeho animačného priemyslu.
I-

Riešenie potreby popísať, pochopiť a zhodnotiť výkonnosť odvetvia

Mapovanie v zásade poskytne prehľad o rôznych hráčoch zapojených do produkcie animovaných diel, o ich vzájomnom
pôsobení a pridanej hodnote, ktorú vytvárajú. Táto analýza pomôže tvorcom rozhodnutí na danom území porozumieť
realite trhu, posúdiť konkurencieschopnosť odvetvia a identifikovať možné synergie s ostatnými regiónmi. Bude to
základný krok smerom zlepšeniu politík a prijatiu vhodných opatrení.
Konkrétnejšie, mapovanie poskytne informácie potrebné na:
II-

vyhodenie príspevku animovaného priemyslu k hospodárskemu rastu,
vyhodnotenie trhového výkonu odvetvia v zmysle tvorby duševného majetku,
identifikovanie zručností a odborného profilu profesionálov, ktorých trh s animovanou tvorbou najviac
potrebuje,
spoznanie dostupných zdrojov financovania a porovnanie rôznych systémov financovania v rámci Európy,
lepšie porozumenie obchodnému modelu spoločností na rôznych stupňoch hodnotového reťazca animovaného
priemyslu, t.j. od tvorby produktu až po jeho distribúciu,
posúdenie kvality a kompatibility regulačných a vzdelávacích systémov v rámci Európy,
prispôsobenie politík realite trhu a potrebám koprodukcie.
Prehľad metódy mapovania podľa projektu ALICE

Vzhľadom na rôzne podmienky animovanej tvorby v jednotlivých európskych krajinách je presnejšie používať výraz
európske animované priemysly než jednotný európsky priemysel. Zámerom projektu ALICE je poskytnúť tvorcom
rozhodnutí nástroj na analyzovanie priemyslu v ich príslušnej regulačnej oblasti a tým získať obraz o jeho reálnom stave
podľa spoločného rámca.
Model projektu ALICE zohľadňuje dva typy činností: hlavné činnosti, ktoré súvisia s tvorbou a uvedením animovaných
diel na trh, a podporných činností, ktoré súvisia s vytváraním priaznivých podmienok na rozvoj tohto priemyselného
odvetvia.
Každá kategória činností sa skladá z rôznych stupňov, pričom každý z nich zahŕňa určitý počet kľúčových jednotlivcov
(alebo „kľúčových osôb“ podľa definície použitej v metodológii) s konkrétnymi vlastnosťami (alebo „zdrojmi“), ktoré
vykonávajú určitý počet činností.
Hlavnými zdrojmi inšpirácie boli Európsky plán pre animáciu (2017), ktorý je podrobnejšie popísaný v časti 3 tejto kapitoly,
publikácia Európskeho audiovizuálneho observatória s názvom „Mapping the Animation Industry“ (Mapovanie animačného
priemyslu) z roku 2015, ako aj publikácia katalánskej federácie audiovizuálnych producentov PROA „Models of Public Funding for
the Audiovisual Industry in Europe“ (Modely verejného financovania audiovizuálneho priemyslu v Európe) z roku 2017.

1

Výsledok týchto činností alebo spôsob, akým sú vykonávané, formuje výrobný reťazec a ovplyvňuje vytvorenú hodnotu.
Napríklad krátkometrážny film pôjde inou cestou než celovečerný film, pravdepodobne využije iné spôsoby
financovania a priláka iný typ obecenstva. Model preto okrem kľúčových osôb obsahuje aj také klasifikácie ako
„objekty" (napríklad vytvorené „animované dielo“ alebo použitý „typ obrazovky“) čí verejné a súkromné „subjekty“
(napríklad financujúce subjekty alebo organizátori podujatí), ktoré sú nevyhnutné na pochopenie fungovania celého
ekosystému.
1- Mapovanie hlavných činností animovaného priemyslu
Nasledujúci graf zobrazuje stručný prehľad kľúčových aktivít, ľudí a prvkov zapojených do základných činností, ktoré je
podľa metodológie ALICE potrebné identifikovať, klasifikovať a určiť ich postavenie v ekosystéme.
Vyrobené animované
diela

VÝROBA

TVORBA

„Spotrebované“
animované diela

DISTRIBÚCIA

SPOTREBA

- pôvodní tvorcovia (vlastníci práv) produkčné spoločnosti
- distribučné spoločnosti
obecenstvo
CEATION PROCUTION DISTRIBUTION
CONSUMPTIONO
- digitálne talenty
- medzinárodní
agenti
- vysielatelia
- streamingové platformy a šíritelia

ŠTÁDIUM VÝROBY

TRHOVÉ ŠTÁDIUM

a- Vytvorenie animovaného diela (produktu)
Pohľad na fázu TVORBY umožní tvorcom rozhodnutí pochopiť, kde vzniká pridaná hodnota, a zároveň odpovedať na
tieto špecifické otázky:
- Kto sú tvorcovia a aká je ich rola?
- Kto sú digitálne talenty a aká je ich rola?
- Aké zručnosti a odborné profily sú na trhu s animovanou tvorbou najžiadanejšej vo fáze tvorby?
- Aký je veľký trh pracovných ponúk?
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výsledky, ktoré má mapovanie špecifických osôb v rámci odvetvia naplniť, a
indikátory použité pri zostavení ich podrobných profilov. Uvádza sa v nej aj názov referenčnej tabuľky vytvorenej v
rámci projektu ALICE, ktorá sa bude používať ako rámec na tvorbu týchto podrobných profilov.
Ciele (Mapovanie tejto fázy
pomôže...)
Rozsah (Koho/čo mapovať?)

Premenné/indikátory

Poskytnuté nástroje1
1

- urobiť SWOT analýzu na stanovenie kvality tvorby na danom území, identifikovať možnosti na zlepšenie a
problémy – predovšetkým vo vzťahu k zachovaniu duševného vlastníctva
- identifikovať najžiadanejšie profesie a zručnosti
- odmerať príspevok tejto fázy ku kvalifikovanej zamestnanosti
- pôvodní tvorcovia: autori, vlastníci práv duševného vlastníctva alebo súvisiacich práv
Príklad: vlastník pôvodného scenára
- digitálne talenty: všetky osoby, ktoré sa podieľajú na tvorbe konečného produktu (od vývoja po distribúciu)
Príklad: riaditeľ, scenárista, umelecký riaditeľ, autor storyboardu, animátor, zvukár, strihač, zamestnanci odbytu
a marketingu
- nepriamo zapojení profesionáli (voliteľné)
Príklad: dabingoví herci, ostatní VX umelci, dizajnéri hračiek, agenti
- kvantitatívne: počet profesionálov podľa typu profesie
Príklad: koľko režisérov sa nachádza na danom území?
- kvalitatívne: profesionálne profily podľa typu profesie: pohlavie, vek, miesto pobytu, národnosť, jazyk, úroveň
vzdelania, povolanie (od režiséra po učňa), typ pracovného kontraktu, získané a prirodzené znalosti.
- „klasifikácia pracovných miest“, ktorá poskytuje komplexný zoznam profesií.
-rámec „profesionálne profily“, ktorý pomôže určiť profily zúčastnených profesionálov.

Tieto nástroje sú uvedené v obr. 1 a 2 v prílohe 1 tohto dokumentu.
b- Výroba (produkcia) animovaného diela (produktu)

„Kľúčové osoby“ analyzované z pohľadu produkčnej fázy sú:
- Produkčné spoločnosti, ktorých úlohou je spájať kreatívne a finančné zdroje a zároveň sa orientovať v
konkrétnom regulačnom prostredí s cieľom zrealizovať animovaný projekt;
- Animované projekty, ktorých formáty formujú produkčný a ovplyvňujú hodnotový reťazec.
Analýza fázy PRODUKCIE pomôže tvorcom rozhodnutí odpovedať na nasledujúce špecifické otázky týkajúce sa ich
príslušného územia:
- Aký typ a objem podnikateľskej aktivity predstavuje sektor animovanej tvorby?

- Akú hodnotu* prinášajú produkčné spoločnosti?
- Ktoré štádiá sú z pohľadu produkčných spoločností a výrobných procesov najcitlivejšie?
- Aký typ a objem animovaných projektov sa produkujú?
- Aký je podiel animovaných diel na celkovej audiovizuálnej výrobe?
- Aké možnosti financovania majú spoločnosti a projekty k dispozícii?
- Aké obchodné modely a stratégie používajú animačné spoločnosti?
*V tejto fáze sa bude osobitná pozornosť venovať tvorbe duševného vlastníctva ako profitabilného nehmotného
majetku, ktorý zvyšuje trhovú hodnotu spoločností a prispieva k bohatstvu daného územia. Analýza poskytne tvorcom
politík informácie o tom, ako najlepšie podporiť investície do nového duševného vlastníctva a zabezpečiť jeho udržanie
na danom území.
Ciele (Mapovanie tejto fázy
pomôže...)
Rozsah (Koho/čo mapovať?)
Premenné/indikátory

Poskytnuté nástroje1

1

- urobiť SWOT analýzu, naplánovať zlepšenia a identifikovať problémy, predovšetkým v súvislosti so zachovaním
duševného vlastníctva.
- urobiť PESTEL analýzu (politické, ekonomické, sociologické, technologické, právne a environmentálne otázky)
na posúdenie kvality ekosystému a potenciálnych vonkajších hrozieb.
Produkčné spoločnosti
Audiovizuálne animované projekty
- štrukturálne: názov, právna forma, dátum založenia.
- kvalitatívne: typ projektov, jazyk, trvanie a kľúčové
- kvantitatívne: počet zamestnancov, priemerné
osoby podieľajúce sa na každej fáze (od vývoja po
výnosy.
postprodukciu)
- kvalitatívne: obchodný model/duševné vlastníctvo
- kvantitatívne: počet projektov, celkové projektové
- externé/regulačné: zdroje financovania.
náklady a náklady na každú fázu.
- externé/regulačné: zdroje financovania a zdroje
financovania využité v každej fáze.
- rámec „profil animačnej spoločnosti“.
- rámec „zdroje financovania spoločností“, ktorý
poskytne podrobnosti o rôznych použitých zdrojoch
financovania.

- rámec „klasifikácia animovaných audiovizuálnych
projektov“, ktorý popíše typ a veľkosť animovaných
projektov.
- rámec „zdroje a nástroje financovania
audiovizuálnych projektov“, ktorý poskytne
podrobnosti o rôznych zdrojoch financovania
použitých v rámci projektu.
- „fázy animovaného audiovizuálneho projektu“ na
identifikovanie a charakterizovanie každej fázy
projektu.

Pozri prílohu 1, obr. 3 až 7.

Na kompletné posúdenie ekosystému produkcie sa odporúča použiť rovnaký model na zmapovanie celej siete
spoločností, ktoré sa podieľajú na výrobnom procese, vrátane animačných štúdií, dabingových spoločností, licenčných
spoločností, výrobcov hračiek a editorov.
c- Distribúcia animovaného diela (produktu)
Pri akomkoľvek produkte audiovizuálneho priemyslu zohráva strategickú úlohu jeho distribúcia, pretože produkt
získava svoju hodnotu, až keď sa dostane k divákom. Pri animovaných dielach predstavuje distribúcia osobitne zložitý
aspekt, vzhľadom na dĺžku ich tvorby a výroby, na ktorý je potrebné sa zamerať už v ranom štádiu ich vývoja. Súčasným
trendom je, že distribútori hrajú vo všetkých štádiách projektu iné úlohy, pričom vystupujú zároveň ako
spoluproducenti, promotéri, či dokonca ako samotní producenti.
Analýza, ktorú tu navrhujeme, by mala zohľadniť rýchlo sa meniace trhové prostredie, v ktorom verejné fondy a
vysielateľov do veľkej miery nahrádza financovanie zo strany streamingových platforiem s odlišnými obchodnými
modelmi, v rámci ktorých sú často vlastníkmi práv duševného vlastníctva. V tejto súvislosti by sa realizované politiky
mali zameriavať na podporu európskej kultúrnej diverzity, predovšetkým vo vzťahu k animovanej tvorbe pre deti, ako
aj na podporu nezávislej produkcie a distribúcie.
Analýza fázy DISTRIBÚCIE animovaných diel pomôže tvorcom rozhodnutí odpovedať na tieto otázky:
- Ako distribúcia prispieva k ekonomickému rastu a zamestnanosti v odvetví animovanej tvorby?
- Aká je účinnosť verejných politík pri podpore distribúcie nezávislej európskej animovanej tvorby?
- Aké sú základné obchodné rozdiely medzi distribúciou do kín a mimo nich?
- Ako a do akej miery distribučné spoločnosti prispievajú k produkcii animovaných diel?
Aké sú existujúce a potenciálne inovatívne možnosti financovania, ktoré distribútori poskytujú alebo by
mohli poskytovať produkčným spoločnostiam?
-

Ciele (Mapovanie tejto fázy
pomôže...)

- urobiť SWOT analýzu, ktorá identifikuje opatrenia na zlepšenie, problémy týkajúce sa zachovania duševného
vlastníctva a posúdi úroveň ochrany európskych diel v súčasnom distribučnom systéme.
- urobiť PESTEL analýzu (politické, ekonomické, sociologické, technologické, právne a environmentálne otázky)

Rozsah (Koho/čo mapovať?)

Premenné/indikátory
Poskytnuté nástroje1
1

na posúdenie potenciálnych vonkajších hrozieb a na ich predchádzanie.
- distribučné spoločnosti
- medzinárodní agenti
- televízni vysielatelia
- streamingové platformy a šíritelia
- kvalitatívne: typ distribútora, zamestnanecká metrika, údaje o zamestnancoch vrátane metriky inklúzie (vek,
pohlavie, zdravotné postihnutie), rola/špecializácia, úloha vo financovaní tvorby.
-kvantitatívne: počet distribútorov, objem obchodných činností a zamestnanosti.
Rámec „profil distribučnej spoločnosti animovaných diel“, ktorý pomôže určiť klasifikáciu, profil a činnosti
distribučných spoločností na danom území a ich úlohu vo financovaní animovanej tvorby.

Pozri prílohu 1, obr. 8.
d- „Spotreba“ animovaného diela (produktu)

„Spotrebou“ audiovizuálneho diela získava toto dielo svoju „konečnú hodnotu“ prostredníctvom priamej monetizácie
(predaj lístkov, prenájom, predplatné, digitálne zapojenie) aj nepriamych výnosov z predaja odvodených produktov a
možností vysielanie v rôznych médiách.
Pri analýze je potrebné zohľadniť skutočnosť, že konzumácia audiovizuálneho obsahu je s najväčšou
pravdepodobnosťou tou časťou hodnotového reťazca, ktorá sa za posledné roky najviac zmenila, a že pandémia
ochorenia COVID-19 zmenila návyky divákov v prospech streamingových platforiem.
Analýza fázy „SPOTREBY“ animovaných diel pomôže tvorcom rozhodnutí odpovedať na tieto otázky:
- Kto sú jej diváci?
- Aké typy animovaných diel sú najžiadanejšie?
- Ako a kde diváci animované diela sledujú?
- Ako možno spotrebu animovanej tvorby zvýšiť?
„Kľúčovými osobami“ pri analýze tejto fázy sú diváci, obsah a typ zariadení, cez ktoré k nemu pristupujú. Osobitný
význam budú mať technologické, ekonomické a trhové aspekty, ktoré ovplyvňujú spôsob, ktorým diváci animovaný
obsah sledujú.
Ciele (Mapovanie tejto fázy
pomôže...)
Rozsah (Koho/čo mapovať?)
Premenné/indikátory

Poskytnuté nástroje1

1

- identifikovať trendy v konzumácii audiovizuálneho obsahu.
- porozumieť novým diváckym návykom s cieľom zjednodušiť prístup k animovaným dielam a tomu prispôsobiť
ich obsah, propagáciu a distribúciu.
Divák
Obsah
„Obrazovka“
Kvantitatívne (demografické
Kvantitatívne: formát,
- Kvalitatívne: individuálne vs
aspekty): pohlavie, vek, zdravotné
technika/technológia, jazyk,
kolektívne; (ak individuálne)
postihnutie, miesto, úroveň
národnosť, cieľové obecenstvo.
používané zariadenia, lineárne vs
vzdelania, povolanie a príjem.
nelineárne (on demand).
- Kvantitatívne: priemerná denná
„spotreba“, priemerné ročné
náklady na spotrebiteľa (diváka).
Rámec „divácky profil“.
Rámec „klasifikácia
Rámec „klasifikácia diváckych
spotrebovaného animovaného
platforiem“
obsahu podľa typu divákov“.
Rámec „ponuka animovaného
obsahu“.

Pozri prílohu 1, obr. 9 až 12.
2- Mapovanie podporných činností animovaného priemyslu

Medzi podporné činnosti patria aktivity, ktoré formujú ekosystém, ktorý podporuje a ovplyvňuje celý hodnotový
reťazec. Priaznivý ekosystém vytvára podmienky, ktoré umožňujú rast udržateľného a konkurencieschopného
animovaného priemyslu.
a- Vzdelávanie
Mapovanie vzdelávacieho prostredia sa zameriava na znalosti a zručnosti, ktoré sa vyučujú, a na spôsob, akým sa
vyučujú.
Dobrý vzdelávací systém by mal dokázať produkovať kvalitných profesionálov, ktorí sú pripravení pre trh práce. Túto
schopnosť možno zhodnotiť prostredníctvom indikátorov zamestnateľnosti, pričom je zároveň dôležitým faktorom na
pritiahnutie a udržanie talentov.
Mapovania systému VZDELÁVANIA v animovanom priemysle pomôže tvorcom rozhodnutí odpovedať na tieto otázky
týkajúce sa ich príslušného územia:
- Aké programy a vzdelávacie centrá pre animovanú tvorbu existujú v súčasnosti?

-

Aké programy kontinuálneho vzdelávania sú dostupné pre profesionálov?
Zodpovedajú existujúce vzdelávacia programy súčasným potrebám trhu?
Funguje medzi vzdelávacími organizáciami, profesionálmi a administratívou aktívny dialóg? Ak áno, akým
spôsobom a cez aké komunikačné platformy?
Aké sú ekonomické, technologické a ďalšie prekážky v prístupe k vzdelávaniu a kontinuálnemu vzdelávaniu?

Toto mapovanie, uskutočnené na miestnej úrovni, by mohlo byť základom širšej štúdie týkajúcej sa vzdelávania, ktorej
výsledkom by mohla byť definícia európskych profesionálnych štandardov excelentnosti (ktoré sú predmetom kapitoly
4).
Ciele (Mapovanie tejto fázy
pomôže...)

Rozsah (Koho/čo mapovať?)
Premenné/indikátory

Poskytnuté nástroje1
1

Urobiť podrobnú analýzu, ktorá identifikuje opatrenia na zlepšenie:
- vzdelávania kvalifikovaných profesionálov, ktoré vyhovuje potrebám trhu
- ponuky kontinuálneho vzdelávania, ktoré profesionálom poskytuje aktuálne zručnosti
- zabezpečenia kontinuálneho vzdelávania relevantného pre potreby trhu
- prípravy efektívnych odborných stáží
- zavádzania spoločného európskeho referenčného štandardu sektorových zručností a uznávanie kvalifikácií v
rámci celého kontinentu.
Vzdelávacie inštitúcie
Vzdelávacie programy
- kvalitatívne: štandardná funkcia
Kvalitatívne: trvanie, použité metódy vzdelávania,
(regulované/neregulované programy, typy získaných
ponúkaná mobilita (študijné výmenné pobyty a stáže),
certifikátov), prístupnosť, profily študentov (vek,
zručnosti, ktoré sa učia, navrhované špecifické
pohlavie, zdravotné postihnutie, geografické
znalosti/špecializácie.
umiestnenie, zamestnanecká situácia).
- kvantitatívne: miera zamestnateľnosti absolventov.
Rámec „klasifikácia vzdelávacieho centra“.
Rámec „klasifikácia vzdelávacích programov“.

Pozri prílohu 1, obr. 13 a 14.
b- Financovanie a regulácia

Táto analýza právneho, finančného a daňového prostredia odvetvia animovanej tvorby sa priamo týka existujúcich
politík. Jej výsledky je preto možné pretaviť do pozitívnych akcií na realizáciu podporujúcejších a vhodnejších opatrení
vzhľadom na existujúce trhové špecifiká.
Metodológia mapovania podľa projektu ALICE navrhuje analyzovať rôzne verejné systémy podpory, ako aj daňové
stimuly a ďalšie dostupné nástroje financovania animovanej tvorby z verejných a súkromných zdrojov. Pri analýze je
nevyhnutné venovať osobitnú pozornosť regulačným obmedzeniam, ktoré súvisia s financovaním a vysielaním obsahu,
ktoré musia aktéri hodnotového reťazca dodržiavať. Z pohľadu vzdelávania musíme finančné a regulačného podmienky
považovať za dôležitú súčasť schopnosti daného územia prilákať a udržať talenty2.
Mapovanie systémov FINANCOVANIA a REGULÁCIE, ktoré ovplyvňujú animovaný priemysel, pomôžu tvorcom
rozhodnutí určiť najlepšie postupy verejnej a súkromnej podpory tohto odvetvia.
Ciele (Mapovanie tejto fázy
pomôže...)
Rozsah (Koho/čo mapovať?)
Premenné/indikátory

Poskytnuté nástroje1
1

Urobiť podrobnú analýzu existujúcich systémov a osvedčených postupov, ktorá definuje európske politiky na
podporu dlhodobej konkurencieschopnosti a atraktívneho prostredia pre talenty.
Subjekty verejného financovania
Subjekty súkromného financovania
Kvalitatívne: typ, zákonný mandát a územný rozsah,
Kvalitatívne: investičné stimuly; typ, rozsah a účel
dostupné možnosti priameho vs nepriameho
poskytnutých investícií.
financovania (vrátane druhu poskytovanej podpory a
Kvantitatívne: počet investorov a investované objemy.
kritérií prístupnosti pre každý typ) + poskytovaná
nefinančná podpora.
Kvantitatívne: výška poskytnutého financovania (v
absolútnom vyčíslení a ako % rozpočtu).
Rámec „verejné nástroje podpory audiovizuálnych
Rámec „súkromné financovanie“.
projektov“.

Pozri prílohu 1, obr. 15 a 16.

Štúdie programu ALICE zamerané na „právo a financie“ a „vzdelávanie a podnikanie“, ktorých hlavným cieľom bolo
posúdiť atraktívnosť odvetvia a rozvoj talentov, sú prezentované v kapitolách 3 a 4.

2

c- Ochrana
Hoci Európsky dohovor o ochrane audiovizuálneho dedičstva z roku 2001 uznáva, že audiovizuálnu tvorbu je potrebné
chrániť ako súčasť kultúrneho dedičstva daného územia, čaká nás v tejto oblasti ešte stále veľa práce. Je nevyhnutne
potrebné uznať kultúrnu a duševnú hodnotu animovaných diel a zaviesť povinnosti v oblasti jej ochrany a uchovávania,
predovšetkým vzhľadom na krehkosť materiálov, ktoré vznikli pred rozmachom digitalizácie.
Mapovanie OCHRANY a UCHOVÁVANIA animovaných diel pomôže tvorcom rozhodnutí odpovedať na tieto otázky:
- Aké verejné stratégie ochrany animovaných diel by sa mali implementovať?
- Ako by mala byť ochrana animovaných diel financovaná?
- Ktoré inštitúcie by mali byť za ňu zodpovedné?
Do akej miery a akým spôsobom by mali byť uchovávané materiály sprístupnené na výskumné, vzdelávacie a
vedecké účely, ako aj pre potreby verejnosti?
Ciele (Mapovanie tejto fázy
pomôže...)
Rozsah (Koho/čo mapovať?)
Premenné/indikátory

Poskytnuté nástroje1
1

Identifikovať osvedčené postupy na ochranu a uchovávanie animovaných diel a zabezpečenie ich prístupnosti,
ktoré vychádzajú z verejných a súkromných iniciatív a môžu poslúžiť ako základ pri vypracovaní úspešných
stratégií.
Orgány ochrany
Fondy na financovanie ochrany
Kvalitatívne: umiestnenie a územná pôsobnosť,
Kvalitatívne: umiestnenie a územná pôsobnosť,
právna forma, získané financovanie, propagačné
právna forma, typ poskytovaného financovania.
iniciatívy, prístupnosť, typ uchovávaných projektov.
Kvantitatívne: počet orgánov, počet uchovávaných
animovaných projektov.
Rámec „orgány ochrany“.
Rámec „fondy na financovanie ochrany“.

Pozri prílohu 1, obr. 17 a 18.
d- Sieť

Pandémia zásadne zmenila spôsob, ako hráči v animovanom priemysle navzájom komunikujú, a zároveň si vynútila
prácu z domu či zrušenie a digitalizáciu podujatí a festivalov na celom svete. Kým každodenné podnikateľské aktivity v
animovanom priemysle aj naďalej napredovali, fyzická izolácia spomalila výrobné procesy a znížila počet príležitostí na
prezentáciu filmových diel, získavanie nových obchodných príležitostí a nadväzovanie nových foriem spolupráce. Keďže
dlhodobý vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na priemysel animovanej tvorby je stále ťažko merateľný, tieto
výnimočné okolnosti poukázali na dôležitosť networkingu pre dlhodobú udržateľnosť a plánovanie spoločností
pôsobiacich v tomto odvetví.
Analýza odvetvovej SIETE pomôže tvorcom politík odpovedať na tieto špecifické otázky:
-

Ako odvetvové podujatia prispievajú k ekonomike animovaného priemyslu a k hospodárstvu dotknutého
územia?
Napĺňajú svoje ciele v oblasti podpory odvetvia?
Do akej miery sú prístupné?
Ako by sa dali zlepšiť?
Ako túto sieť prebudovať a inovovať po pandemickej kríze?

Ciele (Mapovanie tejto fázy
pomôže...)
Rozsah (Koho/čo mapovať?)
Premenné/indikátory
Poskytnuté nástroje1
1

Pozri prílohu 1, obr. 19.

Analyzovať miesta a podujatia, ktoré propagujú európsku animovanú tvorbu, a odmerať ich pozitívny dosah na
vývoj animačných spoločností a projektov, ako aj ich príspevok k hospodárstvu daného územia s cieľom
navrhnúť efektívne medzinárodné propagačné stratégie.
Miesta/organizátori a súvisiace podujatia
Kvalitatívne: typ organizátora/podujatia (vrátane on-line alebo off-line podujatí), zdroje financovania,
geografická pôsobnosť, typy divákov, typ propagovaného obsahu (vrátane použitých platforiem).
Rámec „podujatia“.

III-

Ako ďalej: referenčná publikácia a dlhodobé ciele

Projektoví partneri by mali už čoskoro začať používať a testovať metodológiu mapovania podľa projektu ALICE, ktorá
predstavuje nástroj na celoeurópske využitie. Aby porozumeli jej významu a potrebe získať viac údajov o animovanej
tvorbe, pozývame našich čitateľov, aby si prečítali o jednej konkrétnej publikácii, ktorá bola veľkou inšpiráciou projektu
ALICE, a nedávno ovplyvnila aj návrh programu Kreatívna Európa MEDIA na roky 2021-2027. Touto publikáciou je
„Európsky plán pre animáciu“, ktorý bol zverejnený v roku 2017.
Európsky plán pre animáciu vznikol v spolupráci medzi programom Kreatívna Európa, Cartoon, federáciou producentov
Animation in Europe3 a MIFA festivalu v Annency4. Uznávajúc univerzálny charakter animovanej tvorby a výrazný
potenciál tohto odvetvia v oblasti rastu a inovácií, správa sa zaoberá jeho súčasnými problémami a možnosťami jeho
ďalšieho rozširovania.
Publikácia odráža zámer Európskej komisie podporiť rozvoj európskej identity v animovanej tvorbe počas najbližších
piatich rokoch, a to tak v dielach určených pre filmové plátna, ako aj pre iné médiá.
Venuje sa kľúčovým otázkam, ktoré súvisia s:
- udržaním a výchovou talentov: ako vybudovať ekosystém, ktorý spoločnostiam poskytne obchodné príležitosti
aj kvalifikovanú pracovnú silu, ktorá zodpovedá ich potrebám?
- ochranou duševného vlastníctva: ako podporiť tvorbu a propagáciu duševného vlastníctva aj distribúciu
súvisiaceho animovaného obsahu?
- vytvorením a propagáciou značky „Európska animácia“: ako vybudovať európsku identitu, ktorá si dokáže
získať celosvetové uznanie?
- prístupom k financovaniu: ako zlepšiť systémy súkromného a verejného financovania a vytvoriť nové, ktoré
zodpovedajú vyvíjajúcim sa návykom pri konzumácii audiovizuálneho obsahu? Ako zaručiť dlhodobú
udržateľnosť animačných spoločností prostredníctvom krátkodobých (prístup k likvidite), strednodobých
(prístup k úverom) a dlhodobých (ochrana duševného vlastníctva) zdrojov financovania?
Na základe týchto otázok boli v pláne stanovené tieto dlhodobé ciele:
TALENTY

DLHODOBÉ CIELE
Zvýšiť atraktivitu Európy ako miesta na prácu pre
európske a zahraničné talenty

PROPAGÁCIA A
OBECENSTVO

Zvýšiť medzinárodnú konkurencieschopnosť
európskej animácie

FINANCOVANIE

Zjednodušiť prístup k financovaniu

DOPLŇUJÚCE CIELE
1 - Kultivovať prepojenia medzi vzdelávacími
centrami a odvetvovými organizáciami
2 - Podporiť mobilitu talentov
3 - Zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie
1 - Investovať do propagačných a marketingových
stratégií
2 - Financovať titulkovanie a dabovanie animovaného
obsahu
3 - Stimulovať a podporiť koprodukcie
1 - Vyvinúť nové finančné nástroje
2- Spojiť verejné a súkromné financovanie
3- Posilniť dialóg medzi finančným sektorom a
animovaným priemyslom

V rámci svojich štúdií chcel projekt ALICE reagovať na uvedené problémy riešeniami, ktoré slúžia dlhodobým cieľom
stanoveným v pláne.
Jednou z priorít projektu bolo riešiť nedostatok znalostí a prepojení medzi jednotlivými hráčmi v priemysle, ktorý
ovplyvňuje všetky vyššie uvedené kľúčové otázky a celkovo bráni cezhraničnej spolupráci. Na základe identifikácie a
klasifikácie týchto hráčov prostredníctvom mapovania skupina projektu ALICE posúdila riešenia na rozvoj európskej
priemyselnej siete, ktorej sa venujeme v nasledujúcej kapitole.

3

Animation in Europe je európska federácia asociácií producentov animovaných filmov, ktorú v roku 2016 založilo 14 organizácii z
12 štátov Európy. Jej cieľom je podporovať tvorbu a distribúciu pôvodnej európskej tvorby na celom kontinente. Federácia od
svojho vzniku udržiava pravidelný konštruktívny dialóg s európskymi orgánmi v súvislosti s problematikou regulácie a financovania
animačného priemyslu a pomáha budovať potrebné väzby medzi jeho aktérmi.
4
Francúzsky: „Marché International du Film d’Animation d’Annecy“ („Trh medzinárodného animovaného filmu Annecy“).

KAPITOLA 2- VYTVORENIE EURÓPSKEJ SIETE ANIMAČNÉHO PRIEMSYLU
Z pohľadu celého priemyselného odvetvia prináša široká sieť erudovaných, prepojených profesionálov lepší prístup k
novým a hodnotným informáciám, výhodným dlhodobým vzťahom a novým obchodným príležitostiam. Na potrebu
lepších kontaktov v animácii upozorňovala celá profesionálna obec, pričom do roku 2019 ju čiastočne napĺňali rôzne
odborné podujatia a festivaly. Celosvetová pandémia ešte viac zvýraznila potrebu silnej priemyselnej siete, ktorá by
spájala producentov a štúdiá a pomohla zabezpečiť kontinuitu a dlhodobú udržateľnosť ich podnikateľských aktivít.
Európska sieť animovaného priemyslu ostáva do dnešného dňa krehká. Množstvo profesionálov, najmä z malých a
stredných podnikov z celej Európy, sa sťažuje na nedostatok alebo vzácnosť príležitostí na nadväzovanie kontaktov a
výmenu informácií so svojimi kolegami.
Z pohľadu projektu ALICE predstavuje robustná sieť vrchol systému zdieľania zdrojov a spolupráce, pričom jej
neexistencia je zásadnou prekážkou, ktorá tomuto priemyselnému odvetviu bráni realizovať svoj skutočný rastový
potenciál. Po preskúmaní celého hodnotového reťazca animovaného priemyslu na základe mapovania projekt ALICE
položil základy na vybudovanie pevnej odvetvovej siete s dvomi kľúčovými návrhmi, ktoré majú podporiť identifikáciu a
využívanie doplnkových zručností. Prvým návrhom je vytvorenie databázy kľúčových kompetencií a nástrojov
európskych štúdií animovanej tvorby pod názvom „inteligentný adresár“, ktorý má pomôcť identifikovať relevantných
koprodukčných partnerov. Druhým návrhom je vytvorenie odvetvových klastrov na podporu synergií vo všetkých
štádiách hodnotového reťazca i nad jeho rámec.
I-

Identifikovanie potrebných kontaktov v rámci i nad rámec produkčného reťazca.

Pri pohľade na hodnotový reťazec načrtnutý pri mapovaní a znovu uvedený nižšie môžeme jednoducho vizualizovať
rôzne úrovne možnej spolupráce.
Vyrobené animované
diela

VÝROBA

TVORBA

„Spotrebované“
animované diela

DISTRIBÚCIA

SPOTREBA

- pôvodní tvorcovia (vlastníci práv) produkčné spoločnosti
- distribučné spoločnosti
obecenstvo
CEATION PROCUTION DISTRIBUTION
CONSUMPTIONO
- digitálne talenty
- medzinárodní
agenti
- vysielatelia
- streamingové platformy a šíritelia

ŠTÁDIUM VÝROBY

TRHOVÉ ŠTÁDIUM
SYSTÉM

VZDELÁVANIE

SYSTÉM
FINANCOVANIA

OCHRANY
NETWORKINGOVÉ
AKTIVITY
DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

V dokonale integrovanom animovanom priemysle by najkompetentnejšie strany pre daný projekt spolupracovali počas
„výrobného“ a „trhového“ štádia animovaného projektu a zapracovali marketingové stratégie zamerané na jeho
cieľové obecenstvo už vo fáze tvorby. Spolupráca by mala prebiehať aj medzi ostatnými súčasťami reťazca a tými, ktorí
formujú štyri piliere ekosystému, teda s organizáciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu, financovaniu, ochrane duševného
vlastníctva a networkingu.
Pokiaľ ide o zvyšovanie trhovej konkurencieschopnosti, nástroje a odporúčania, ktoré prezentujeme v nasledujúcich
častiach, majú za cieľ zjednodušiť komunikáciu medzi hráčmi animovaného priemyslu rôznej veľkosti, s rôznou
odbornosťou a z rôznych území bez ohľadu na to, či sa na tvorbe obsahu podieľajú priamo alebo nepriamo.
Vytvorenie európskej siete producentov animovanej tvorby a regulačných orgánov predstavuje dlhodobý cieľ. Vyžaduje
si posun v myslení smerom k systémom výmeny a zdieľania informácií, zabezpečenie vhodných nástrojov a miest na
takúto výmenu informácií a politickú vôľu podporovať kontakty a networkingové iniciatívy v animačnom priemysle. Na
riešenie týchto problémov a iniciovanie zmien v politickom, a v konečnom dôsledku i regulačnom prostredí sa partneri
projektu ALICE rozhodli prijať čo najširší prístup a zároveň sa zamerať na podporu praktickej, okamžite výmeny
informácií medzi tvorcami obsahu a tými, ktorí ekosystém formujú. Výsledkom je vytvorenie inteligentného adresára a
podrobná štúdia týkajúca sa klastrov spoločností.

Konkrétne, návrhy a odporúčania projektu ALICE pomôžu profesionálom v odvetví a tvorcom rozhodnutí:
- identifikovať, podporovať a využívať zručnosti a talenty,
- podporiť nadväzovanie kontaktov a zdieľanie informácií na všetkých stupňoch hodnotového reťazca,
- podporiť nadregionálne a medzisektorové prepojenia.
II-

Návrh projektu ALICE: Podporiť v prvom rade vzťahy medzi producentmi a obchodnými subjektmi

1- „Inteligentný adresár Wonderland“: Sprístupnenie ID európskych animačných štúdií on-line
Cezhraničná spolupráca pri výrobe animovaných diel začína identifikáciou potenciálnych partnerov. Keďže v tomto
odvetví chýbajú potrebné údaje, finančná a legislatívna pracovná skupina projektu ALICE navrhla inteligentný adresár
tak, aby špecificky plnil potrebu identifikácie animačných štúdií v Európe a podporil partnerstvá medzi nimi.
Na rozdiel od iných existujúcich databáz, inteligentný adresár bude obsahovať podrobné profily jednotlivých štúdií, aby
odrážal prevádzkovú realitu tohto odvetvia praktickým a prehľadným spôsobom. Svojim používateľom by mal pomôcť
identifikovať zručnosti, oblasti špecializácie a technológie, ktoré štúdiá uvedené v adresári používajú, a poskytovať
praktické informácie, ktoré producenti potrebujú, aby mohli určiť najvhodnejších koprodukčných partnerov pre svoje
projekty.
Adresár bude prístupný len pre tie európske regióny, ktoré dokážu prisľúbiť, že prostredníctvom svojich štúdií prispejú
k jeho vzniku, a ponúkne im privilegovaný prístup k exkluzívnym informáciám. Územia a animačné štúdiá, ktoré sa do
tejto iniciatívy zapoja, sa zároveň zaviažu zabezpečiť väčšiu mieru transparentnosti v sektore, čím umožnia lepšie riadiť
verejné politiky určené na jeho podporu.
Pod novým spoločným označením „Wonderland“ (Krajina zázrakov) spoločne vytvoria špecializovanú zónu pre
vzájomnú spoluprácu.
2- Získanie označenia Wonderland
Označenie Wonderland sa bude udeľovať automaticky po dokončení dvojstupňového procesu podávania žiadostí.

Podpora dlhodobých medziregionálnych koprodukcií pre všetky typy animovaného obsahu
ŽIADOSŤ o označenie Wonderland

ON-LINE žiadosť a poskytnutie

1 vyčerpávajúceho zoznamu miestnych

animačných a špecializovaných zvukových
štúdií

2

VYPLNENIE* podrobného formulára,
ktorý bude vložený adresára ALICE

Kto

Filmový fond alebo filmová komisia
územia, ktoré podáva žiadosť
- Európsky štát, provincia alebo región

Animačné štúdiá na území, ktoré podáva
žiadosť
- aspoň 80 % z tých, ktoré sú uvedené v žiadosti

Označenie Wonderland/exkluzívny prístup k adresáru ALICE

* Pri vypĺňaní formulára budú štúdiá musieť ku každej zručnosti uvedenej pri každom štádiu produkčného reťazca
uviesť, či touto zručnosťou disponujú, a ak nie, či majú záujem sa ju naučiť. Každú deklarovanú zručnosť budú musieť
preukázať uvedením aspoň jednej produkcie (vrátane traileru), pri ktorej túto zručnosť uplatnili. Adresár je k dispozícii
v prílohe 2 tohto dokumentu.

III-

Rozvoj animačných klastrov: Podpora medziregionálnych a medzisektorových kontaktov, ktoré prinesú
inovácie

Vytvorenie siete producentov je nepochybne nevyhnutnou súčasťou posilnenia európskeho animačného priemyslu
aktivovaním koprodukcií a rozvíjaním kreatívnych partnerstiev. Možno to dosiahnuť v relatívne krátkom časovom
horizonte práve pomocou nástrojov ako inteligentný adresár projektu ALICE, ale udržateľnosť priemyslu, predovšetkým
na tak silnom konkurenčnom medzinárodnom trhu, možno zabezpečiť len prostredníctvom neustálych inovácii, ktoré
budú slúžiť obecenstvu túžiacemu po originálnom obsahu a producentom pomôžu plniť nové environmentálne
požiadavky.
Partneri projektu ALICE sú presvedčení, že inovácie budú zohrávať fundamentálnu úlohu v budúcom rozvoji tohto
odvetvia, a veľmi dobre chápu, že vybudovanie inovatívneho európskeho animačného sektora si vyžiada dlhodobú
intenzívnu spoluprácu tak na úrovni spoločností, ako aj na úrovni regiónov. Berúc do úvahy súčasné regulačné trendy a
overené osvedčené postupy, sa skupina rozhodla preskúmať možnosť rozvoja európskych klastrov animovanej tvorby.
1- Uznanie výnimočnej príležitosti na rozvoj animačného sektora
V odvetví animovanej tvorby sa stretáva kreativita so špičkovou technológiou, preto predstavuje strategickú oblasť, do
ktorej je potrebné investovať, aby sa podporili inovácie. Najnovší vývoj, ktorý ešte urýchlila pandemická kríza,
opätovne potvrdzuje, že tento sektor má obrovský rastový potenciál, najmä vďaka využívaniu duševného vlastníctva,
ktoré možno prezentovať prostredníctvom širokej palety médií, ako aj vďaka univerzálnemu jazyku animovanej tvorby,
ktorá dokáže osloviť mladé aj dospelé medzinárodné publikum a zároveň je mimoriadne silným vyjadrovacím
prostriedkom na vyrozprávanie univerzálnych príbehov a prezentáciu aktuálnych spoločenských otázok5. Preto má
animačný priemysel veľmi silné postavenie v centre regionálnej inteligentnej špecializácie6 a digitálnych stratégií
podporených európskymi investíciami.
Ako sme zdôraznili vyššie v tejto kapitole a v kapitole 1, animačný priemysel v Európe je charakterizovaný výraznými
regionálnymi rozdielmi, ostáva vysoko rozdrobený a koronakríza ho ešte viac oslabila. V regionálnych klastroch
animovanej tvorby by sa mali koncentrovať hráči z celého hodnotového reťazca a súvisiacich odvetví vrátane
spoločností, dodávateľov a poskytovateľov služieb, štátnych organizácií, vzdelávacích inštitúcií a výskumných a
informačných centier.
Samotná koncepcia klastrov je v súlade s filozofiou projektu ALICE a európskeho rámca:
- Podľa definície sú priemyselné klastre formou efektívnej regionálnej spolupráce, čo je presne to, čo projekt
ALICE navrhuje podporovať.
- Preukázali svoju schopnosť viesť k vyššej konkurencieschopnosti a rastu prostredníctvom inovácií, ktoré
posilňujú diferenciáciu produktov a rozvoj zručností.
- Európska únia uznáva, cení si a podporuje klastre ako základný nástroj implementácie stratégií inteligentnej
špecializácie. Preto majú regióny, ktoré sú ochotné budovať klastre, a predovšetkým kreatívne klastre, k
dispozícii širokú ponuku programov na ich financovanie7.

5

Na bruselskom medzinárodnom festivale animovaných filmov Anima boli v roku 2019 uvedené filmy ANOTHER DAY OF LIFE z
prostredia angolskej občianskej vojny, film FUNAN z obdobia začiatku revolúcie Červených Kmérov a film THE TOWER o
jedenásťročnom chlapcovi, ktorý žije v utečeneckom kempe v Bejrúte. Trend spoločensky angažovaných animovaných filmov začal
dvomi medzinárodne uznávanými filmami PERSEPOLIS (2007) a WALTZ WITH BASHIR (2008) o stredovýchodnom konflikte.
6
Inteligentná špecializácia predstavuje inovatívny prístup, ktorý Európa zaviedla s cieľom podporiť udržateľný, inteligentný a
inkluzívny rozvoj, ktorý má posilniť rast a zamestnanosť v Európe tým, že každému regiónu umožní identifikovať a rozvíjať svoje
vlastné konkurenčné výhody. Inteligentné špecializácie sú zároveň konceptom budovania inovatívnej stratégie pre štáty či regióny
aj nástrojom na jej vytvorenie. Čiastočne aj ako odpoveď na pandémiu ochorenia COVID-19 stratégie inteligentnej špecializácie
(tzv. stratégie S3), ktoré európske štáty a regióny pripravujú na obdobie rokov 2021-2027, kladú dôraz na výskum a inovácie, ktoré
budú rozhodujúce pre zvýšenie konkurencieschopnosti regionálnych ekonomických systémov, rozvoj nových kompetencií
a podporu udržateľných výrobných modelov. Aj nová politika súdržnosti EÚ uznáva kľúčovú úlohu medzinárodnej
a medziregionálnej spolupráce v oblasti inovácií.
7
Medzi dostupné európske zdroje financovania patria konkrétne: rôzne podprogramy iniciatívy MEDIA programu Kreatívna Európa
(vrátane iniciatív ako European Cinema Forum, Television programming of European audiovisual works, Film festivals, International
cooperation funds, Networks of cinemas, Access to markets and Made in Europe); európsky program Digitálna Európa, ktorý
podporuje digitalizáciu; program EURIMAGES určený na podporu nezávislej filmovej tvorby vrátane animovaných filmov; dočasný
fond NETX Generation EU spustený v reakcii na pandémiu ochorenia COVID-19 s cieľom vybudovať zodpovednejšiu, digitálnu a

V tejto súvislosti sa investície do klastrov javia byť ideálnym spôsobom na konsolidáciu odvetvia a prostriedkom na
napĺňanie cieľov strategickej špecializácie aj inovačných politík. Konečným cieľom tejto štúdie projektu ALICE je vytvoriť
širšiu sieť subjektov, ktoré pôsobia v rámci európskeho animačného odvetvia, s cieľom stimulovať rozvoj talentov
a technológií, ktorý prispeje k jeho celkovému progresu.
2- Identifikácia súčasných problémov a definovanie strategickej orientácie
V súvislosti s problematikou klastrov realizoval v druhom štvrťroku 2021 partner projektu z talianskeho regiónu Apúlia
prieskum medzi šiestimi partnerskými regiónmi. Štúdia sa konkrétne zamerala na získanie prehľadu o stave rozvoja
animačných klastrov v Európe, na identifikáciu užitočných osvedčených postupov a prínosov priaznivého európskeho
regulačného rámca, ako aj na posúdenie, ako animáciu najlepšie začleniť do stratégií regionálnej inteligentnej
špecializácie.
Výsledky prieskumov, ktoré zohľadňujú súčasný stav tohto priemyselného odvetvia, poukázali na výrazné rozdiely
medzi zúčastneným územiami aj na potrebu verejnej podpory na aktiváciu pozitívneho rozvoja klastrov v odvetví
animovanej tvorby.
- Inovácie v animácii sa všeobecne považujú za strategické pre regionálny ekonomický rozvoj v Európe. Zvyčajne
spájaná so sektorom vizuálnych efektov (VFX) a herným priemyslom, animácia sa objavuje na zozname
regionálnych inteligentných špecializácií aj v regionálnych inovačných stratégiách8. Vo všeobecnosti však
chýbajú plány a programy financovania, ktoré by sa striktne venovali podpore animácie a rozvoju klastrov.
- Vyspelosť inovácií sa medzi jednotlivými regiónmi výrazne líši, pričom klastre môžeme častejšie nájsť v
západoeurópskych regiónoch. V niektorý európskych regiónoch kreatívne klastre neexistujú vôbec (v prípade
partnerov projektu ALICE konkrétne na Slovensku a v poľskom regióne Rzeszow).
- Efektívne programy na podporu inovácií v animačnom, VFX a hernom priemysle sú založené na pevných sieťach
spolupráce, ktoré oslovujú verejné inštitúcie, inkubátory a akcelerátory, ktoré sú otvorené zahraničným
talentom a projektom, ako aj odvetvové podujatia a coworkingové priestory pre podnikateľov.
- Klastre zvyčajne fungujú na základe spolupráce registrovaných členov formou neformálnych stretnutí a
otvoreného dialógu, ale systémy ich riadenia sa môžu líšiť v závislosti do konkrétneho regiónu. Identifikovali
sme rôzne organizačné formy, v ktorých existujúce klastre pôsobia, vrátane neziskových združení, konzorcií či
nadácií, a rôzne rozhodovacie procesy, ktoré uplatňujú, od lokálneho či multilokálneho riadenia až po osobitné
generálne zhromaždenia a správne rady.
- Regionálne inovačné stratégie na podporu klastrov sa stále implementujú väčšinou izolovane, bez prepojenia
na ostatné stratégie regionálnej inteligentnej špecializácie. Na dosiahnutie pozitívnych výsledkov je potrebné
vytvoriť medzisektorovú a nadregionálnu sieť inovačných spoločností, ktorej súčasťou budú najmä animačné
štúdiá, ktoré využívajú inovatívne digitálne technológie.
- Množstvo príkladov osvedčených postupov možno čerpať z prepracovaného francúzskeho modelu fungovania
klastrov aj z politiky na podporu klastrov, ktorú už niekoľko rokov uplatňuje taliansky región Apúlia.*
*Prostredníctvom projektu ALICE región Apúlia v súčasnosti investuje do rozvoja kreatívneho a digitálneho centra,
ktoré má prilákať medzinárodné talenty a nezávislých profesionálov, ako aj digitálne a mediálne spoločnosti. So silnou
politickou podporou, táto iniciatíva zahŕňa vytvorenie priemyselného klastra ako miesta pre networking, inovácie,
výskum, vzdelávanie a podporu pri presadení sa na medzinárodných trhoch. Významné investície boli vložené do
nových programov na financovanie audiovizuálnej tvorby, do projektu filmového a kreatívneho centra Apulia Film
House, ktorého brány sa otvorili v júli 2020, aj do nedávno otvoreného digitálneho centra Apulia Digital Center
Network.
Výsledky prieskumu a doplňujúci výskum pomohli projektu ALICE vytvoriť zoznam funkcií a nástrojov, ktoré by
kreatívne centrá mali mať k dispozícii, aby bolo ich fungovanie efektívne:

odolnú Európu; Európske centrá digitálnych inovácií na podporou digitalizácie spoločností a program medziregionálnej spolupráce
INTERREG, z ktorého sa financuje projekt ALICE, ktorý financuje projekty spolupráce medzi európskymi územiami a regiónmi.
8
Napríklad, francúzsky región Hauts-de-France postavil svoju stratégiu regionálneho rozvoja na špecializovaných technológiách a
mediálnych klastroch uznávaných na úrovni EÚ. Medzi tieto klastre patria LA PLAINE IMAGES, určený pre kreatívny a audiovizuálny
priemysel, EURATECHNOLOGIES, venovaný informačným a komunikačným technológiám, LA SERRE NUMÉRIQUE pre digitálne
technológie a ARENBERG CREATIVE MINE pre filmovú tvorbu a výskum.

-

štruktúry riadenia a koordinácie, ktoré zapoja relevantné inštitúcie (zvyčajne obchodné komory) do
rozhodovania a prípravy strategickej orientácie, ktoré vyvíjajú činnosti zamerané na vytváranie správnych
synergií a ktoré sa orientujú na podporu a iniciovanie politík rozvoja klastrov.
fyzické a virtuálne prostriedky, ktoré umožnia širokej sieti spoločností, podnikateľov, centier služieb, univerzít a
výskumných centier spolupracovať a vymieňať si informácie.
prepojené podnikateľské centrá a výskumno-vývojové laboratóriá, ktoré budú rozširovať a testovať osvedčené
postupy a inovatívne technológie.
organizované aktivity, workshopy a konzultačné služby na podporu vedľajších činností spoločností v oblasti
marketingu, legislatívy, presadenia sa na medzinárodných trhoch a odborného vzdelávania.

3- Závery projektu ALICE: zistenia a odporúčania
Na základe tohto výskumu zostavil projekt ALICE zoznam odporúčaní pre lepšie politiky, určených verejným inštitúciám
a orgánom zodpovedných za riadenie klastrov, ktorý sa odvíja od troch základných cieľov:
Ø Vytvoriť priaznivé politické prostredie pre rozvoj kreatívnych klastrov:
o Redefinovať úlohy sektorových verejných organizácií a ich ciele v súvislosti s budovaním a rozvojom
sektorových klastrov.
o Zapojiť vhodné verejné organizácie do vypracovania definície a rozvoja animačných klastrov v rámci už
schválených stratégií inteligentných špecializácií.
o Poskytnúť klastrom regulačné nástroje na podporu konkurencieschopného a inkluzívneho rozvoja.
o Podporovať konkurencieschopnosť pri inováciách a spoluprácu medzi konkurenčnými spoločnosťami.
o Vytvoriť vhodné regulačné podmienky a podporovať nové siete a platformy európskej spolupráce, v
rámci ktorých môžu spolupracovať aktéri z rôznych dodávateľských reťazcov.
o Mobilizovať sa okolo politík na podporu klastrov a ich spolupráce v rámci EÚ.
o Zvážiť vytvorenie špeciálnych fondov na financovanie rozvoja kreatívnych klastrov a súvisiacich
inkubátorov a akcelerátorov.
Ø

Riadenie štruktúry klastrov
o Zaviesť model riadenia, ktorý bude schopný podporovať aktivity klastrov prostredníctvom vopred
definovaných rolí a intervencií.
o Podieľať sa na definovaní stratégií regionálnych inteligentných špecializácií, aby zahŕňali podrobné
plány na rozvoj, prevádzku a riadenie priemyselných klastrov.
o Určiť strategickú orientáciu zameranú na experimentovanie a inovácie s cieľom transformovať
kreatívne nápady do konkurencieschopných produktov alebo podnikateľských projektov.
o Podporovať excelentnosť a podnikateľský prístup vo výskume a vzdelávaní a zároveň budovať silnejšie
vzťahy medzi podnikmi, výskumom a vývojom a univerzitami.
o Diskutovať s príslušnými zainteresovanými stranami, aby sa zabezpečilo využívanie najaktuálnejších
poznatkov a technológií.
o Lobovať u vnútroštátnych a európskych inštitúcií s cieľom získať podporu pre činnosť klastrov a prispieť
k zlepšovaniu politík.

Ø Vybudovať sieť
o Pomáhať iniciatívam, ktoré sa zameriavajú na rozvoj nadnárodných a medzisektorových kontaktov, s
cieľom zabezpečiť doplnkové kapacity a kompetencie, priamo či nepriamo prepojené s konkrétnym
sektorom animácie, ktoré budú spájať tvorcov obsahu s marketingovými agentúrami, novými médiami
a technologickými agentúrami, 2D a 3D animačnými štúdiami a štúdiami vizuálnych efektov.
o Zabezpečiť potrebné nástroje a technológie na podporu rozvoja blízkych vzťahov medzi ľuďmi
a spoločnosťami, fyzických aj virtuálnych, a zvážiť vytvorenie e-klastrov.
o Organizovať odvetvové a nadodvetvové podujatia.
Berúc do úvahy vyššie uvedené skutočnosti, v nasledujúcej kapitole predstavujeme riešenia na podporu dlhodobej
spolupráce medzi jednotlivými aktérmi výrobného procesu.

KAPITOLA 3 - PODPORA DLHODOBÉHO RASTU A PLÁNOVANIA ROZVOJA ANIMAČNÝCH SPOLOČNOSTÍ
V medzinárodnom kontexte si podpora dlhodobého rastu európskych animačných spoločností vyžaduje rozvoj
konkurencieschopných koprodukcií, ktoré by pomocou najlepšej kombinácie zdrojov umožnili produkovať originálne
veľké projekty využívajúce pôvodné diela duševného vlastníctva, ktoré by na jednotlivých územiach inak nemohli
vzniknúť.
V ideálnom svete európskej animácie by si producenti obsahu už na začiatku kreatívneho procesu mohli slobodne
vybrať najvhodnejších a najkvalifikovanejších partnerov pre svoje projekty. Výber potenciálnych cezhraničných
partnerov je však v skutočnosti limitovaný nepružnosťou a potenciálnou nekompatibilitou medzi rôznymi regionálnymi
regulačnými rámcami, ktoré upravujú audiovizuálnu výrobu a koprodukciu. Relatívne malý počet programov určených
na podporu projektov navyše poskytuje len málo priestoru na včasný vznik kolaborácií.
Na riešenie tejto širšej problematiky vytvoril projekt ALICE pracovnú skupinu, ktorá sa venuje finančným a legislatívnym
záležitostiam, pod spoločným vedením organizácií Wallimage a Pictanovo a s podporou medzinárodnej právnickej firmy
Taylor Wessing9. Počas uplynulých dvoch rokov skupina úzko spolupracovala so zainteresovanými stranami z
animačného odvetvia zo šiestich partnerských území projektu ALICE, aby spoločne identifikovali regulačné bariéry
v koprodukcii. S využitím označenia Wonderland na prekonanie týchto prekážok bolo jej cieľom vytvoriť otvorenú a
flexibilnú zónu, v rámci ktorej by európske územia rozvíjali svoj animačný sektor prostredníctvom spolupráce. Okrem
návrhu inteligentného adresára, ktorý by podporil vytvorenie silnej a veľmi potrebnej odvetvovej siete, vypracovala aj
účinné riešenie financovania, ktoré dokáže otvoriť cestu k úspešným koprodukciám.
Riešenie nazvala „White Marketing Rabbit“ (Biely marketingový králik) a zaradila ho do dlhodobého plánu na
zlepšovanie politík, ktoré je definované v súbore odporúčaní prezentovaných v tejto kapitole.
I-

Hlavné regulačné problémy pri koprodukciách

Projekt ALICE sa rozhodol preskúmať súčasné regulačné a finančné prostredie v animačnom priemysle prostredníctvom
analýzy skúseností a výsledkov z dokončených projektov medziregionálnej spolupráce. Prekážky a oblasti na zlepšenie
boli identifikované na základe štyroch prípadových štúdií10:
PREKÁŽKY
NEDOSTATOK PODPORY PRI VÝVOJI
A SPOLOČNOM VÝVOJI

NÍZKA MOBILITA TALENTOV

CIELE ZLEPŠENIA
Ø Prispôsobiť podporné opatrenia osobitne dlhým
vývojovým procesom
Ø Riešiť všeobecný nedostatok dostupného financovania
vývoja a spoločného vývoja
Ø Uvoľniť pravidlá pre koprodukcie, ktoré obmedzujú mzdové
výdavky podľa miesta, predovšetkým pri pomoci závislej od
daňového domicilu autorov alebo zamestnancov.
Ø Zaoberať sa rozdielmi v cene práce v rámci Európy.

White
Marketing
Rabbit
Harmonizovať
predpisy,
ktoré
upravujú
správu
práv
prináša
Ø
NÍZKA MOBILITA PRÁV
rýchle
k audiovizuálnej produkcii.
riešenie
Ø Zvážiť priradenie národnosti európskemu obsahu.
Ø Podporovať tvorbu a ochranu európskeho duševného vlastníctva. uvedených
hlavných
problémov, pričom sleduje dlhodobý cieľ zlepšenia príslušných politík. V konečnom dôsledku ide flexibilný
mechanizmus financovania, ktoré nielen podporuje rozvoj nadnárodných animovaných projektov, ale ponúka tiež
zrýchlený prístup k financovaniu ich produkcie.

9

Taylor Wessing LLP je medzinárodná právnická firma s 28 pobočkami na celom svete a bohatou znalosťou filmového priemyslu.
Skupina projektu ALICE spolupracovala s jej tímom pre zábavný priemysel so sídlom v Paríži.
10
V prípadových štúdiách animovaných projektov sa ALICE venoval seriálu ABRACA, ktorý vznikol v spolupráci medzi regiónom
Hauts-de-France a valónskymi štúdiami Madlab a Dreamwall, viacnásobne ocenenému filmu JOSEP z francúzsko-belgickošpanielskej koprodukcie; slovensko-česko-belgickému filmu HEART OF TOWER a filmu THE PEASANTS vyrobenému v koprodukcii
Poľska (BreakThru Films), Litvy a Srbska.

Nasmerovaním finančných prostriedkov do koprodukcií už počas úvodnej kreatívnej fázy sa White Marketing Rabbit
zameriava na riešenie prekážok rozvoja a mobility:
- podporou európskych producentov vo fáze, ktorá je vo všeobecnosti podfinancovaná,
- motiváciou a podporou testovania kreatívnych spoluprác počas nízkorizikovej finančnej fázy,
- podporou zamestnávania a pomáhaním animačným spoločnostiam, aby si udržali svoje kreatívne tímy a talenty
v obdobiach zníženej produkčnej aktivity,
- podporou vytvárania dlhodobých partnerstiev v relatívne neregulovanom štádiu, čím je možné čiastočne obísť
potenciálnu nekompatibilitu medzi rôznymi regiónmi s odlišným pravidlami financovania výroby.
Skupina ALICE dúfa, že pomocou tohto nástroja, ktorý má byť otestovaný v partnerských regiónoch projektu ALICE a
následne zavedený v celej Európe, sa jej podarí prispieť k zvýšeniu počtu medziregionálnych koprodukcií.
II-

„White Marketing Rabbit“: Podpora koprodukcií vo vývoji

White Marketing Rabbit je špecificky určený na aktiváciu spolupráce v ranom štádiu, preto sa bude používať už na
začiatku celého hodnotového reťazca, vo fáze tvorby animovaného diela. Efektívne koprodukcie stoja na troch
základných hráčoch, ktorými sú verejné orgány, producenti a animačné štúdiá, White Marketing Rabbit je preto
podporený právnym rámcom, ktorý má podnietiť vznik dlhodobých medziregionálnych partnerstiev práve týchto
hráčov. Podprogram Media programu Kreatívna Európa na roky 2021-2027 vyhodnotil túto iniciatívu ako relevantnú,
včasnú a nevyhnutnú pre budúcnosť európskej animácie.
1- Rozsah a právny rámec
Novo vytvorený program projektu ALICE, ku ktorému budú mať exkluzívny prístup územia, ktoré získajú označenie
Wonderland, pričom väčšina animačných štúdií pôsobiacich na týchto územiach bude uvedená v inteligentnom
adresári, budú môcť bezplatne využívať územia, ktoré sú ochotné podieľať sa na spoločnom financovaní
a partnerstvách s ostatnými územiami s týmto označením. White Marketing Rabbit poskytne financovanie
marketingového štádia animovaných projektov určené pre koprodukcie, do ktorých sa zapoja vopred identifikované
štúdiá.
Územia, ktoré budú ochotné ponúkať tento program, budú spolupracovať na základe bilaterálnych alebo
multilaterálnych rámcových dohôd11 a pravidelne spoločne vyhlasovať výzvy na animované projekty v ranom
vývojovom štádiu. Zúčastnené územia sa v týchto zmluvách zaviažu investovať do produkcie vybraných projektov.
2- Fungovanie a účel
Účelom programu White Marketing Rabbit je pomôcť producentom vypracovať potrebné prezentačné materiály, aby
pre svoje krátke a celovečerné animované filmy či animované TV seriály získali potenciálnych finančných partnerov.
Navrhovaný mechanizmus poskytne financie na pokrytie minimálne 50 % nákladov na marketingovú prezentáciu
animovaného projektu vrátane jeho zámeru, grafického a písomného spracovania, identifikácie cieľového trhu
a pilotnej časti.
Vzhľadom na to, že ide o pomoc v ranom štádiu výroby animovaného projektu, producent bude musieť v žiadosti uviesť
namiesto tradičnejšej koprodukčnej zmluvy animačné štúdiá zo zúčastnených území, ktoré sa budú na ňom podieľať.
Po úspešnom ukončení vývoja projektu získa producent schválený v programe White Rabbit Marketing exkluzívny
prístup k financovaniu produkcie projektu.

Finalizácii rámcových dohôd podľa mechanizmu White Marketing Rabbit budú predchádzať diskusie o tom, ako dosiahnuť
rovnováhu medzi investíciami a výdavkami na zúčastnených územiach, ako aj o sumách, ktoré každé územie investuje podľa svojho
vlastného uváženia. Každá zo zmluvných strán, ktoré budú týmito dohodami viazané, bude financovať 50 % nákladov, ktoré vzniknú
na jej území, a za svoje peniaze bude niesť zodpovednosť a plnú kontrolu.

11

Fungovanie programu je podrobnejšie načrtnuté nižšie:

1

Vzory týchto zmlúv sú uvedené v prílohe 3 tohto dokumentu.

Mechanizmus sa bude v každom štádiu riadiť týmito pravidlami a požiadavkami:
VÝZVA NA PREDKLADANIE
PROJEKTOV

ODPOVEĎ NA VÝZVU

FINANCOVANIE VÝVOJA

ZRÝCHLENÝ PRÍSTUP
K FINANCOVANIU PRODUKCIE

POŽADOVANÉ DOKUMENTY
OPRÁVNENÉ PROJEKTY
Celovečerné filmy, krátke
filmy a TV seriály:
ü nadnárodné/
medziteritoriálne
ü v ranom štádiu vývoja
ü S účasťou vopred
vybraných štúdií

ü Prehľad a ciele projektu
ü Odhadované náklady a
predbežný rozpis
výdavkov v členení
podľa územia
ü Profily štúdií
a kreatívnych tímov
ü V prípade potreby –
postupnosť vlastníckeho
titulu
* Žiadosti musia byť spoločne
podpísané 2 štúdiami,
ktoré sa podieľali na vypracovaní marketingovej prezentácie.

AUTOMATICKÉ
FINANCOVANIE 25 %
ROZPOČTU PRODUKCIE
minutého na koprodukčných
územiach pri:

PODIEL NA FINANCOVANÍ
MARKETINGOVEJ
PREZENTÁCIE PROJEKTU

ü 50 % pre celovečerné filmy
ü 60 % pre televízne filmy
ü 70 % pre televízne seriály
ü 80 % pre krátke filmy

ü úspešnej nadnárodnej
spolupráci vo všetkých
štádiách vývoja
ü úspešnom dokončení
vývojovej fázy
ü záväzku minúť 75 %
rozpočtu produkcie
v štúdiách, ktoré boli
pôvodne zapojené

Široké prijatie mechanizmu Wonderland a implementácia jeho nástrojov by boli významným zlomovým okamihom pre
celý európsky animačný sektor. Kultúru koprodukcií však možno dosiahnuť len zmenou existujúcich politík
a spoluprácou na úrovni tvorcov rozhodnutí.
Dva roky komunikácie s hráčmi v priemysle pomohli projektu ALICE dôsledne porozumieť a získať odborné znalosti
o regulácii v animovanej tvorbe, na základe ktorých sme vypracovali návrhy a odporúčania na podporu jej udržateľného
a konkurencieschopného rozvoja do budúcnosti.
III-

Ako ďalej: Odporúčania pre priaznivý európsky legislatívny rámec

1- Silnejúca európska priorita

Práve keď Európska komisia oslavuje tridsať rokov podpory európskeho filmového priemyslu, najmä prostredníctvom
svojho programu Media, sa nové investície z programu Kreatívna Európa plánované na roky 2021-2027 vo výške
2,5 mld. eur navýšili v porovnaní s predchádzajúcim obdobím o 50 %. V súvislosti s audiovizuálnym priemyslom je
prekvapujúce, koľko cieľov v oblasti spolupráce a networkingu, cirkulácie európskych diel a talentov, ako aj podpory
a zachovávania európskej kultúrnej identity sa zhoduje s cieľmi, ktoré sleduje projekt ALICE, hoci špecificky v sektore
animovanej tvorby. Výborným príklad je výzva European Co-development vyhlásená 9. júna 202112: jej cieľom je
podporiť spoluprácu medzi všetkými európskymi produkčnými spoločnosťami, ktoré pracujú na dielach so silným
potenciálom osloviť medzinárodné publikum.
Animačný priemysel si v priebehu rokov získal uznanie ako strategické odvetvie s rastovým potenciálom najmä vďaka
svojej odolnosti – ktorú preukázal aj počas pandémie ochorenia COVID-19 –, veľkému trhu práce, úzkym väzbám na
digitálne technológie s vysokou pridanou hodnotou a univerzálnej reči obrázkov. Práve preto by sa mal stať prioritnou
oblasťou verejných investícií.
Nasledujúce odporúčania podporujú zvýšené investície do animácie a sú určené tvorcom politík.
2- Odporúčania projektu ALICE
V Európe by celkovo malo vzniknúť viac programov zameraných konkrétne na podporu animovanej tvorby13 a na
základe komplexného zmapovania existujúcich systémov financovania animácie v Európe je potrebné položiť základy
harmonizovaných európskych pravidiel14.
Nasledujúce odporúčania, ktoré vychádzajú z hodnotení vykonaných v rámci projektu ALICE, dopĺňajú jeho súbor
nástrojov vyvinutých ako súčasť rámca Wonderland. Cieľom je prekonať identifikované prekážky, ktoré bránia
koprodukcii, aby animačný priemysel dokázal z dlhodobého hľadiska naplniť svoj rastový potenciál.

1

Podrobnejšie na: www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5469/editorial-writing-anddevelopment-program
12

Funding & tenders (europa.eu)

13

Katalánsko a Apúlia založili v roku 2020 nové programy osobitne určené na financovanie animovanej tvorby.

14

Poznámka k návrhu mapovania uvedená v kapitole 1 sa priamo zaoberá otázkami regulácie, ktoré sú identifikované v prvej časti
tejto kapitoly: z pohľadu dlhodobého prebudovania európskeho systému koprodukcií nová metodológia konkrétne navrhuje
vypracovať kompletný prehľad existujúcich pravidiel financovania a regulačných orgánov, ktorý umožní určiť jednotlivé prvky, ktoré
je potrebné medzi rozličnými systémami harmonizovať. Ide o súčasť rovnakej logiky, na ktorej je postavený mechanizmus White
Rabbit, ktorá usiluje o iniciovanie dlhodobej zmeny, a ktorá bola inšpiráciou akčného plánu filmového fondu Pictanovo pre ďalšiu
fázu projektu ALICE.

2

Prípadové štúdie projektu ALICE sú uvedené v prílohe 4 tohto dokumentu.

Zlepšovanie nástrojov a prostredia, v ktorom hráči v audiovizuálnom priemysle pôsobia, má na kontinente, ktorý
prekypuje talentovanými kreatívnymi tvorcami, veľký význam. Starostlivosť o talenty (bez ohľadu na to, odkiaľ
prichádzajú) a zachovanie vysokej kvality európskej kreatívnej tvorby patria nielen medzi priority definované
v podprograme Media programu Kreatívna Európa, ale sú zároveň v samom centre priorít projektu ALICE, ktorým sa
venujeme v ďalšej kapitole.
KAPITOLA 4- VYTVORENIE ATRAKTÍVNEHO TRHU S PODPOROU UZNÁVANÝCH EURÓPSKYCH TVORCOV
Na silne konkurenčnom trhu je pre európske animačné spoločnosti absolútne nevyhnutné, aby dokázali nájsť, prilákať
a udržať si talentovaných tvorcov. Napriek tomu, popri celkovom nedostatku finančných prostriedkov na podporu
konkurencieschopných podmienok zamestnávania, sa ako jeden z najkritickejších problémov animačného priemyslu
ukazuje rozdiel medzi tým, čo v tejto oblasti ponúkajú európske vzdelávacie programy, a vzdelaním a zručnosťami,
ktoré sú na pracovnom trhu najviac žiadané. Túto priepasť, ktorú ešte umocňujú rýchlo sa meniace obchodné modely
a nové technológie, nie je možné odstrániť izolovanými opatreniami: potrebujeme ekosystém, ktorý by prepojil
európske školy, štúdiá a verejné investície.
V tejto súvislosti bola v rámci projektu ALICE vytvorená pracovná skupina pre podnikanie a vzdelávanie, ktorá sa
zamerala na vypracovanie realizovateľných riešení, ktoré povedú k zlepšeniam v tejto oblasti. Pod vedením talianskeho
regiónu Apúlia sa snažila nájsť riešenie, ktoré by prispelo k zlepšeniu rozvoja mladých talentov a ich lepšiemu
uplatneniu na trhu práce, ako aj k podpore výmenných pracovných pobytov a prijímania do zamestnania s cieľom
podporiť koprodukčnú animovanú tvorbu. Na základe podrobného preskúmania pracovného trhu a kľúčových
nedostatkových zručností skupina vypracovala trhovo-orientované programy excelentnosti, ktoré dokážu produkovať
profesionálov, ktorí sa dokážu presadiť na európskom trhu práce.
I-

Riešenie širšej problematiky atraktívnosti európskeho animačného priemyslu

Európsky animačný sektor, ktorý bude schopný vychovávať talentovaných tvorcov a zamestnávať konkurencieschopnú
pracovnú silu, sa stane atraktívnejším pre spoločnosti, ktoré v ňom pôsobia, aj pre samotných profesionálov. Hoci
animačné spoločnosti zohrávajú pri výchove a udržaní talentovaných tvorcov dôležitú úlohu, ich prínos pre celé
priemyselné odvetvie ostane zanedbateľný, pokiaľ nebude vytvorené priaznivé prostredie na kvalifikačný a kariérny
rozvoj a rast.
Zvýšenie všeobecnej úrovne kvalifikácie a dosiahnutie excelentnosti si vyžiadajú prijatie dobrovoľných politík
a adaptovateľných systémov vzdelávania, ktoré učiteľom a profesionálom z odvetvia umožnia viesť neustály dialóg.
Návrhy projektu ALICE, ktoré sme prezentovali v kapitole 2, podporujú takýto dialóg prostredníctvom rozvoja
celoodvetvovej siete subjektov, ktoré tvoria a produkujú obsah, a tých, ktorí formujú ekosystém. Mapovanie podľa
metodológie projektu ALICE poskytuje tvorcom rozhodnutí množstvo cenných nástrojov, ktoré môžu využiť pri
naštartovaní celkových zlepšení, vrátane úplného zoznamu relevantných aktérov, na ktorých sa môžu obrátiť (v rámci
aj mimo produkčného reťazca), spoločnej klasifikácie na stanovenie definícií a vzdelávacích cieľov a rámec na úvodné
posúdenie stavu existujúcich vzdelávacích programov z pohľadu potrieb trhu.
Na lepšie zacielenie a dôkladnejšie prepracovanie svojho návrhu využila skupina projektu ALICE európske klasifikačné
štandardy aj rozsiahly prieskum medzi všetkými účastníkmi hodnotového reťazca. Vypracované osnovy, ktoré boli
dôsledne navrhnuté tak, aby podporili kariérny rozvoj mladých talentov a posilnili konkurencieschopnosť spoločností,
sú zároveň pokusom o naštartovanie pozitívnej spolupráce medzi tými, ktorí vzdelávacie schémy formujú, a tými,
ktorých tieto schémy ovplyvňujú. Vzdelávacie programy vypracované v rámci projektu ALICE sú celkovo odpoveďou na
naliehavé potreby:
-

rozvíjať odborné animátorské zručnosti a talenty
zabezpečiť vzdelávacie programy a certifikáciu uznávanú v rámci EÚ
vybudovať atraktívny ekosystém, ktorý dokáže talenty udržať
podporiť mobilitu talentov v rámci Európy.

Otestovanie týchto nových vzdelávacích kurzov bude prvým krokom k vytvoreniu koherentného a efektívneho
európskeho vzdelávacieho systému, ktorý je schopný zabezpečiť excelentné výsledky.

II-

Trhovo-orientované vzdelávacie programy podľa projektu ALICE: Zamerané na potreby priemyslu

1- Konzultačný prístup
Na vytvorení programov, ktoré sú prispôsobené realitám trhu, skupina projektu ALICE spolupracovala s odborníkmi na
vzdelávanie, s ktorými uskutočnila tri prieskumy medzi súkromnými spoločnosťami, vzdelávacími inštitúciami
a tvorcami verejných politík z Talianska, Francúzska, Španielska, Slovenska, Poľska a Belgicka. Táto úvodná štúdia
potvrdila, že drvivá väčšina MSP má ťažkosti predovšetkým pri získavaní zamestnancov zo zahraničia.
Počas štyroch mesiacov sme uskutočnili aj doplňujúce kvalitatívne rozhovory s poprednými školami a univerzitami,
ktoré nám pomohli identifikovať nižšie uvedené základné prvky, ktoré bude potrebné zohľadniť pri tvorbe relevantných
vzdelávacích programov:
- nedostatok kvalifikovaných a skúsených animátorov, manažérov a top výkonných pracovníkov pre animačný
sektor na trhu práce,
- kľúčové kompetencie a odborné aj mäkké zručnosti, na ktorých rozvoj by sa mali vzdelávacie inštitúcie zamerať
(podrobnejšie v časti 2 tejto kapitoly).
- potreba skombinovať akademické prednášky s odbornými workshopmi a stážami.
- dôležitosť zamerať sa vo vzdelávacích programov na ich medzinárodný rozmer vrátane výučby cudzích jazykov
a vyjednávacích zručností.
Na tomto základe skupina projektu ALICE navrhla dva komplexné vzdelávacie programy, ktoré by mali produkovať
animátorov a manažérov pripravených pre európsky trh. Vychádzajúc zo spoločného chápania príslušných pracovných
pozícií kompatibilných s európskymi štandardmi návrhu uvedené v častiach 3 a 4 nižšie obsahujú úplný zoznam
teoretických a praktických kurzov spolu s ich dĺžkou a vzdelávacími cieľmi. Podrobný popis obsahovej náplne každého
z kurzov a všetky potrebné praktické a logistické informácie týkajúce sa implementácie sú uvedené v časti A a B prílohy
5 tohto dokumentu.
2- Použitá metodológia
Prvým krokom bolo vypracovanie štandardizovaných popisov povolaní, ktoré sú v súlade s európskymi kvalifikačnými
rámcami. Na základe informácií získaných počas fázy konzultácií pracovná skupina vypracovala podrobné popisy
profilov podľa štandardov talianskej národnej klasifikácie a každému z nich priradila príslušnú kategóriu podľa
európskeho kvalifikačného rámca zručností, kompetencií, kvalifikácií a povolaní (ESCO), úroveň podľa európskeho
klasifikačného rámca (EQF) aj úroveň podľa rámca digitálnych kompetencií (DigComp).
Druhým krokom bolo navrhnutie ideálnych vzdelávacích kurzov. Jednotlivé kurzy boli zoskupené do individuálnych
študijných celkov a navrhnuté tak, aby umožnili získať odborné aj mäkké zručnosti potrebné pre každú pozíciu a aby
zohľadňovali európske štandardy a nástroje.

S použitím nižšie uvedeného metodologického postupu, pracovná skupina projektu ALICE pre podnikanie a vzdelávanie
dokázala vypracovať štandardnú definíciu animátora a animačného manažéra. Tieto podrobné popisy umožnili
jednoznačne určiť kompetencie potrebné pre každú pozíciu a tým aj vhodný obsah a techniky vzdelávania. Tieto popisy
a programy sú uvedené nižšie.
3- Vzdelávanie animátorov
a- Štandardná definícia animátora podľa projektu ALICE
POPIS
Animátori vyrábajú animácie, ktoré sa používajú v celovečerných filmoch, reklamných spotoch, hudobných videách, počítačových hrách, na webových stránkach
a v ďalších médiách. Animátori pracujú s kresbou, špeciálnym softvérom či modelmi a bábkami, pričom na jednotlivých obrazových políčkach zachytávajú každú
fázu pohybu. Pri rýchlom premietaní týchto obrázkov sa postavy zdajú byť v pohybe. Medzi typické činnosti animátora patria vytváranie animovaných postáv,
ktoré vyjadrujú širokú škálu emócií; odporúčanie najlepších postupov na integráciu 3D komponentov do konečných komerčných produktov; poskytovanie
a prijímanie konštruktívnej spätnej väzby v rámci pracovných tímov; spolupráca s inými animátormi, klientmi a producentmi; výroba prototypov a modelov
nových typov produktov; brainstorming a konceptualizácia nápadov so schopnosťou produkovať koncepčné náčrty a rýchle koncepčné úpravy; porozumenie
a vykonávanie pokynov manažéra alebo zákazníkov.
KATEGÓRIA PODĽA KLASIFIKÁCIE ESCO
OBLASTI ČINNOSTI
3) Technici a odborní pracovníci
> Tvorba storyboardov
(34) Odborní pracovníci v oblasti práva, sociálnych vecí a kultúry a podobní
> Tvorba 2D animácií
pracovníci
> Tvorba 3D animácií
(343) Odborní pracovníci v oblasti umenia, kultúry a kulinárstva
> Tvorba animácií technikou „stop motion“
(3435)* Ostatní odborní pracovníci v oblasti umenia a kultúry
> Výroba svetelných a špeciálnych efektov
*Podkategória vytvorená v rámci projektu ALICE
> Tvorba dynamických a anatomických ilustrácií
ÚROVEŇ EQF = 5/81
ÚROVEŇ DigCOMP = 5/8 (pokročilý)1
1
2

https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
b- Navrhované učebné osnovy

Účelom nižšie uvedených učebných osnov pre animátorov je vyškoliť odborníkov, ktorí sa dokážu uplatniť na
európskom trhu práce. Cieľom 600 hodinového učebného programu, ktorý obsahuje 16 teoretických a praktických
vzdelávacích celkov, je poskytnúť študentom ucelený súbor zručností a nevyhnutných praktických skúseností:
VÝUČBOVÁ JEDNOTKA 1- KRESLIACE TECHNIKY V ANIMÁCII
Teória:
10 hod.

Prax:
20 hod.

Ciele výučby:
- používanie základných digitálnych kresliacich nástrojov vrátane
Photoshop, Illustrator, Painter & SketchBook
- kreslenie rôznymi technikami
2- TECHNIKY VIZUÁLNEHO STORYTELLINGU

Teória:
10 hod.

Teória:
20 hod.

Ciele výučby:
- používanie základných grafických nástrojov
- používanie foto a video vybavenia
- používanie nástrojov a softvéru na postprodukciu vrátane Adobe
Photoshop, Adobe Premiere, Adobe Illustrator
3- 2D ANIMÁCIA

Teória:
15 hod.

Prax:
30 hod.

Ciele výučby:
- používanie základných grafických nástrojov
- používanie nástrojov a softvéru na 2D animáciu vrátane Synfig,
Blender, OpenToonz, Moho
4- 3D ANIMÁCIA

Teória:
15 hod.

Prax:
30 hod.

Ciele výučby:
- používanie základných 3D grafických nástrojov
- používanie nástrojov a softvéru na 3D animáciu vrátane Autodesk
Maya, Blender, Cinema 4D, 3D Studio Max
5- ANIMÁCIA TECHNIKOU „STOP MOTION“

Teória:
15 hod.

Prax:
30 hod.

Ciele výučby:
- používanie základných nástrojov na „stop motion“ animáciu
- identifikovanie najvhodnejších materiálov na tvorbu „stop
motion“ animácií
- používanie základného softvéru na „stop motion“ animáciu
vrátane Dragonframe, Adobe Premiere
6- SCENÁR ANIMOVANÉHO DIELA

Teória:
10 hod.

Prax:
20 hod.

Ciele výučby:
- napísať originálny text, ktorý možno využiť pri tvorbe
animovaného diela
- adaptácia literárnych textov na animované filmy
- používanie textových procesorov vrátane Microsoft Word,
Grammarly
- používanie filmovacích nástrojov

7- SOCHÁRSKE TECHNIKY S VYUŽITÍM HLINY A SCÉNICKÝ DIZAJN
Teória:
10 hod.

Prax:
20 hod.

Ciele výučby:
- výroba predmetov/postáv z hliny (podľa skutočných modelov)
- použitie hlinených sôch v „stop motion“ animácii
- výroba nových a originálnych hlinených postáv
8- 3D SKENOVANIE A TLAČ

Teória:
10 hod.

Prax:
30 hod.

Ciele výučby:
- výroba predmetov/postáv použitím 3D modelovacích
a skenovacích nástrojov
- využitie 3D skenovania v animovanej tvorbe
9- ROZŠÍRENÁ A VIRTUÁLNA REALITA

Teória:
10 hod.

Prax:
20 hod.

Ciele výučby:
- používanie základných AR a VR technológií
- použitie a reprodukcia základných AR a VR technológií
v animovaných filmoch
10- ČASOVÝ MANAŽMENT

Teória:
10 hod.

Prax:
5 hod.

Ciele výučby:
- identifikácia silných a slabých miest vo vlastnom časovom
manažmente a plánovaní
- riadenie prioritných činností
- používanie nástrojov časového manažmentu
11- TEAM BUILDING

Teória:
10 hod.

Prax:
10 hod.

Ciele výučby:
- stanovenie cieľov na úrovni tímu
- motivácia spolupracovníkov
- hodnotenie a rozvoj potenciálu jednotlivca a tímu
- budovanie vzťahov a zlepšovanie komunikačných zručností medzi
rôznymi členmi tímu
- zachovanie efektívnosti v čase krízy
- zameranie pozornosti na tímové ciele
12- ANGLIČTINA V ANIMAČNOM PRIEMYSLE

Teória:
10 hod.

Prax:
10 hod.

Ciele výučby:
- komunikácia s hráčmi v animačnom sektore (zákazníci,
dodávatelia, distribútori, marketingové spoločnosti a pod.) na
medzinárodnej úrovni
- porozumenie písomným pokynom v angličtine
- tvorba pôvodných rukopisov v angličtine
- komunikácia s členmi tímu z iných štátov

13- OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI NA PRACOVISKU
Teória:
10 hod.

Prax:
5 hod.

Ciele výučby:
- prevencia rizík súvisiacich s odvetvím
- dodržiavanie všeobecných (európskych) bezpečnostných
a zdravotných predpisov
14- PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Teória:
10 hod.

Prax:
5 hod.

Ciele výučby:
- využívanie základných nástrojov projektového manažmentu
- realizácia činností z pohľadu manažmentu orientovaného na
výsledky (RBM – results-based management)
- vypracovanie strategického akčného plánu
15- SEKTOROVÁ LEGISLATÍVA

Teória:
5 hod.

Prax:
5 hod.

Ciele výučby:
- porozumieť cieľom a princípom novej legislatívy
- overiť dodržiavanie platnej legislatívy zo strany spoločnosti
- poznať dostupné prostriedky na ochranu duševného vlastníctva
16- ODBORNÁ STÁŽ

Teória:
0 hod.

Prax:
180 hod.

Teória
SPOLU:
160 hod.

Prax
SPOLU:
440 hod.

Účasť na časti alebo celom výrobnom procese animovaného filmu
s použitím nástrojov a techník, ktoré sa absolventi naučili počas
kurzu

600 hod.

4- Vzdelávanie manažérov pre animačný priemysel
a- Štandardná definícia manažéra pre animačný priemysel podľa projektu ALICE
POPIS
Manažér v animačnom priemysle je zodpovedný za riadenie každodenných produkčných činností a svojich tímov. V úzkej spolupráci s producentom a pomocným
producentom dohliada na dodržiavanie časového harmonogramu a výstupov na zabezpečenie efektívnej produkcie. Spoločne s pomocným producentom má na
starosti dohľad a monitorovanie celého harmonogramu výroby a musí byť schopný vyvažovať a prioritizovať potreby v rámci všetkých oddelení tak, aby bol film
dokončený a dodaný včas a efektívne. Ako člen vedúceho tímu filmovej výroby nastavuje kultúru produkcie aj kultúru celého štúdia.
KATEGÓRIA PODĽA KLASIFIKÁCIE ESCO
(1) Riadiaci pracovníci
(13) Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách
(133) Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných
technológií
(1330)* Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných
technológií
*Podkategória vytvorená v rámci projektu ALICE

ÚROVEŇ EQF = 7/8

OBLASTI ČINNOSTI
> Analýza a koordinovanie procesu tvorby animovaných produktov
> Koordinácia projektov animovanej výroby
> Záverečná kontrola a schvaľovanie projektov

ÚROVEŇ DigCOMP = 6/8 (pokročilý)

b- Navrhované učebné osnovy
300 hodinový intenzívny vzdelávací program pre manažérov v animačnom priemysle sa skladá z 12 celkov teoretickej a
praktickej prípravy.
VÝUČBOVÁ JEDNOTKA 1- TEÓRIA A HISTÓRIA ANIMÁCIE
Teória:
15 hod.

Prax:
5 hod.

Ciele výučby:
- exkurz do histórie animovaného filmu
- rozpoznať, rozlíšiť a osvojiť si rôzne štylistické techniky
v animovanom filme
- rozpoznať a používať najbežnejšie animačné techniky
2- PRODUKCIA

Teória:
10 hod.

Teória:
20 hod.

Ciele výučby:
- riadenie a koordinácia procesu vzniku animovaného diela
- spolupráca na tvorbe storyboardu a vypracovanie konceptu
- usmerňovať tím v rôznych fázach animačného procesu
- sledovanie výrobného procesu
- dôkladné sledovanie predprodukčnej a postprodukčnej fázy
- posúdenie a zavedenie štandardov kvality a kontrola, či výsledný
produkt tieto štandardy spĺňa
- používanie základných aplikácií a softvéru
3- STORYTELLING

Teória:
10 hod.

Prax:
10 hod.

Ciele výučby:
- experimentovanie s najinovatívnejšími technikami storytellingu
- komunikovanie kreatívneho a výrobného procesu
prostredníctvom vizuálnych a písomných techník storytellingu
- využívanie techník kreatívneho písania
4- MARKETING

Teória:
15 hod.

Prax:
10 hod.

Ciele výučby:
- realizácia strategických marketingových kampaní na podporu
a propagáciu produktu
- vykonanie prieskumu trhu
- predvídanie trhového/zákazníckeho dopytu
- propagácia produktu prostredníctvom tradičných a digitálnych
marketingových nástrojov
5- PODNIKANIE A KREATÍVNY ROZVOJ

Teória:
15 hod.

Prax:
10 hod.

Ciele výučby:
- implementácia inovatívnych obchodných stratégií
- používanie metódy „lean thinking“
- práca na dosahovaní cieľov
- implementácia nových stratégií
- predvídanie potrieb trhu
6- LÍDERSTVO A TEAMBUILDING

Teória:
10 hod.

Prax:
10 hod.

Ciele výučby:
- viesť tím v duchu spolupráce
- motivovať tím k plneniu cieľov
- používanie motivačných techník
- budovanie kultúry zdieľania a spolupráce
- uplatňovať inovatívne riešenia pri riadení aktivít a tímu
7- ČASOVÝ MANAŽMENT

Teória:
5 hod.

Prax:
10 hod.

Ciele výučby:
- identifikácia silných a slabých miest vo vlastnom časovom
manažmente a plánovaní
- riadenie prioritných činností
- používanie nástrojov časového manažmentu
8- PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Teória:
5 hod.

Prax:
15 hod.

Ciele výučby:
- využívanie základných nástrojov projektového manažmentu
- realizácia činností z pohľadu manažmentu orientovaného na
výsledky (RBM – results-based management)
- práca podľa logického rámca
- vypracovanie strategického akčného plánu

9- OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI NA PRACOVISKU
Teória:
10 hod.

Prax:
5 hod.

Ciele výučby:
- prevencia rizík súvisiacich s odvetvím
- dodržiavanie všeobecných (európskych) bezpečnostných
a zdravotných predpisov
10- ANGLIČTINA V ANIMAČNOM PRIEMYSLE

Teória:
10 hod.

Prax:
10 hod.

Ciele výučby:
- komunikácia s hráčmi v animačnom sektore (zákazníci,
dodávatelia, distribútori, marketingové spoločnosti a pod.) na
medzinárodnej úrovni
- porozumenie písomným pokynom v angličtine
- tvorba pôvodných rukopisov v angličtine

- komunikácia s členmi tímu z iných štátov

11- SEKTOROVÁ LEGISLATÍVA
Teória:
5 hod.

Prax:
5 hod.

Ciele výučby:
- porozumieť cieľom a princípom novej legislatívy
- overiť dodržiavanie platnej legislatívy zo strany spoločnosti
- poznať dostupné prostriedky na ochranu duševného vlastníctva
12- ODBORNÁ STÁŽ

Teória:
0 hod.

Prax:
90 hod.

Teória
SPOLU:
105 hod.

Prax
SPOLU:
195 hod.

Riadenie, monitorovanie, účasť na časti alebo celom výrobnom
procese animovaného filmu s použitím nástrojov a techník, ktoré sa
absolventi naučili počas kurzu

300 hod.
Pre trh, ktorý je typický svojim neustálym vývojom, musíme tieto kurzy vytvárať z pohľadu kontinuálneho vzdelávania:
študenti aj aktívni profesionáli by mali mať v každom štádiu svojej kariéry príležitosť získavať odborné aj mäkké
zručnosti, po ktorých je na európskom animačnom trhu najväčší dopyt. Okrem toho, školy a univerzity by mali byť
v pravidelnom odbornom kontakte s animačným priemyslom, aby ich osnovy vždy zodpovedali aktuálnym potrebám
trhu: je potrebné vytvoriť väzby medzi školami a MSP.
V tomto kontext bude konkurencieschopnosť animačného priemyslu závisieť od schopnosti jednotlivých hráčov
a vzdelávacieho systému prispôsobovať sa zmenám a prinášať inovácie. Na základe vyššie uvedeného sme v rámci
projektu ALICE vypracovali nasledujúci súbor dlhodobých odporúčaní.
III-

Dlhodobé odporúčania projektu ALICE na udržanie konkurencieschopnej pracovnej sily v animačnom
priemysle
a. Vzdelávanie podnikateľov

Na základe našich štúdií sme identifikovali množstvo mäkkých zručností, ktoré sú potrebné na presadenie sa v
animačnom priemysle, vrátane potreby kreatívneho myslenia, spolupráce a celoživotného vzdelávania. Tieto zručnosti
sa často spájajú s podnikateľmi. Podnikateľský duch je veľkou výhodou pre každého, kto sa chce uplatniť v sektore
animovanej tvorby, či už v produkčnej spoločnosti, alebo ako nezávislý profesionál. Zároveň je dôležitým zdrojom rastu
a konkurencieschopnosti na úrovni spoločnosti aj na makroekonomickej úrovni, preto Európska komisia určila
podnikateľské zručností za kľúčové zručnosti, ktoré je potrebné v rámci EÚ rozvíjať. Komisia vo svojom „Akčnom pláne
pre podnikanie 2020“ zdôrazňuje strategickú potrebu zlepšiť vzdelávanie a prípravu pre potreby podnikania.
Pracovná skupina v tejto súvislosti vypracovala osobitný program na odbornú prípravu podnikateľov v animačnom
priemysle. Jeho cieľom je poskytnúť študentom všetky potrebné nástroje, znalosti a kompetencie potrebné na
vypracovanie podnikateľského projektu, vytvorenie nového obchodného modelu či prebudovanie existujúcich
obchodných modelov.

Program je v súlade s európskym „Rámcom kompetencií v oblasti podnikania“ (EntreComp15) a vychádza z tejto
definície: „Podnikanie znamená využiť príležitosti a nápady a premeniť ich na hodnoty v prospech druhých. Hodnoty,
ktoré vytvára môžu byť finančného, kultúrneho alebo sociálneho charakteru (FFE-YE, 2012).“
Zhrnutie vzdelávacieho programu pre biznis a podnikanie podľa projektu ALICE je uvedené v časti C prílohy 5 tohto
dokumentu.
b. Zlepšenie spolupráce na všetkých úrovniach
Ako sme už spomínali, vzdelávací systém, ktorý dokáže vyprodukovať a udržať konkurencieschopnú pracovnú silu,
môže vzniknúť len s politickou podporou na vybudovanie priaznivého ekosystému s pomocou potrebných nástrojov
financovania, zdrojov a solídnej európskej siete MSP, vzdelávacích inštitúcií a odborníkov. Ponúkame niekoľko tipov pre
tvorcov rozhodnutí na vylepšenie svojich politík:
Koordinácia a podpora na európskej úrovni:
- V súlade s podprogramom Media programu Kreatívna Európa sa zamerať na kontinuálne vzdelávanie a rozvoj
zručností a vypracovať intenzívne on-line kurzy a mentorské programy
- Investovať do európskych programov pre študentov, učiteľov a vzdelávanie v oblasti podnikania
- Podporovať výmenu osvedčených postupov výučby/vzdelávania v rámci Európy
- Podporovať výmenné pobyty odborníkov, iniciatívy na podporu „učenia sa od partnerov“ a študijné pobyty
- Podporovať podnikanie prostredníctvom kampaní a európskych ocenení pre školy a spoločnosti
- Poskytovať a šíriť informácie
Pre verejné orgány:
- Vypracovať národné stratégie odbornej prípravy s účasťou hráčov z odvetvia a vzdelávacích inštitúcií
- Podporovať a propagovať rozvoj programov odbornej prípravy v oblasti podnikania
- Podporovať inovácie a mladých podnikateľov prostredníctvom grantov
- Vypracovať mentorské programy
Pre vzdelávacie inštitúcie:
- Aktívne kultivovať vzťahy so súkromnými spoločnosťami a programy odbornej prípravy prispôsobiť
požiadavkám odvetvia
- Podporovať praktickú výučbu a do vzdelávacieho procesu zapojiť skúsených profesionálov
- Rozvíjať partnerstvá a európske výmenné študijné programy
- Podporovať podnikanie a poskytnúť podporu študentom, ktorí sú ochotní začať vlastné podnikanie
Pre podnikateľské združenia a ďalšie sprostredkovateľské organizácie:
- Podporovať partnerstvá medzi školami a podnikmi
- Poskytnúť podporu študentom, ktorí hľadajú miesto ako stážisti/praktikanti
- Podporiť spoluprácu súkromného a verejného sektora pri tvorbe programov
- Vypracovať mentorské programy
Vyššie navrhované programy sú určené na realizáciu, ale v žiadnom prípade nie sú nemenné. Musia sa stať súčasťou
neustálych zmien, zlepšení a vývoja. Partneri projektu ALICE sú presvedčení, že s týmito nástrojmi a odporúčaniami
bude Európa schopná vychovávať špičkových, medzinárodne uznávaných profesionálov, ktorí dokážu obohatiť
a propagovať európsku kultúrnu identitu. Európa je známa svojim silným kreatívnym potenciálom, preto investície do
rozvoja talentov sú investíciami do už existujúcej konkurenčnej výhody, ktorá európskej animácii pomôže ďalej rásť
a prekvitať.
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Európsky rámec kompetencií v oblasti podnikania (EntreComp) je referenčný rámec, ktorý vysvetľuje, čo sa rozumie pod pojmom
podnikateľské myslenie. Podrobne popisuje znalosti, zručnosti a postoje, ktoré ľudia potrebujú, aby boli podnikateľmi.

ZÁVER
S blížiacim sa koncom výskumnej fázy projektu ALICE sa projektoví partneri teraz pripravujú na jeho ďalšiu fázu:
rozširovanie informácií a implementáciu regionálnych akčných plánov. Na zvýšenie informovanosti o projekte a jeho
výsledkoch projektoví partneri zorganizovali 17. júna 2021 špeciálne podujatie v rámci medzinárodného filmového
festivalu MIFA v Annency.
Súčasťou podujatia bol exkluzívny rozhovor s p. Luciou Recalde, vedúcou oddelenia zodpovedného za podprogram
Media programu Kreatívna Európa, z ktorého jednoznačne vyplynulo, aký dôležitý je projekt ALICE pre dnešné priority
v oblasti kreatívneho priemyslu v Európe. Jeho ciele nie sú len v súlade s cieľmi nového podprogramu Media, ale
navrhované riešenia rôznych problémov v priemysle zároveň dopĺňajú smerovanie a opatrenia plánované v programe
Kreatívna Európa na roky 2012-2027.
Prístup k financovaniu, talentom, zručnostiam a posilňovanie globálnej konkurencieschopnosti tohto odvetvia boli
v uplynulých rokoch prioritnými oblasťami, na ktoré sa zameriavala pozornosť programu Kreatívna Európa. Nový plán
kladie ešte väčší dôraz na nadnárodnú spoluprácu v rámci celého hodnotového reťazca aj v rámci európskych krajín.
V súvislosti s vyhlásením výzvy European Co-Development (pozri kapitolu 3) v rámci nového programu Media, ktorá sa
zameriava na nadnárodnú tvorbu obsahu, p. Recalde uviedla, že nástroj White Marketing Rabbit projektu ALICE je
presne ten typ opatrenia, ktoré chce Európa podporiť. Zároveň s podporou vzniku partnerstiev v ranom štádiu tento
nový finančný program projektu ALICE prispeje k budovaniu silných koprodukcií s potenciálom osloviť publikum
v Európe aj mimo nej.
Program Kreatívna Európa bol v posledných rokoch veľmi úspešný pri realizovaní vzdelávacích programov v rámci
Európy, preto v nich bude pokračovať aj naďalej, bude sa však pri tom viac orientovať na „rozvoj zručností“, aby lepšie
reagoval na rýchlo sa vyvíjajúce hospodárske prostredie. Jednou z hlavných priorít je otvoriť audiovizuálnych priemysel
mladým talentovaným ľuďom a presne o to sa usiluje aj projekt ALICE prostredníctvom vzdelávacích programov, ktoré
dokážu pripraviť „hotových“ profesionálov pre animačný sektor.
Hoci fragmentácia v audiovizuálnom priemysle a výrazný vplyv streamingových platforiem existovali v Európe aj pred
príchodom pandémie, koronakríza tieto zmeny ešte urýchlila a zvýšila ich dlhodobé účinky aj krehkosť celého
európskeho priemyslu. V reakcii na koronakrízu program Kreatívna Európa prispieva k oživeniu audiovizuálneho
priemyslu rýchlym prísunom likvidných finančných prostriedkov do systému a MSP, ale dlhodobým poslaním programu
je podporiť jeho rast a transformáciu. V rovnakom duchu ako projekt ALICE a s navýšeným rozpočtom, novými grantmi
a investíciami plánuje Európa sprevádzať audiovizuálny priemysel pri jeho práve prebiehajúcej intenzívnej
transformácii a zároveň upevňovať kontakty medzi jeho jednotlivými hráčmi navzájom aj medzi nimi a ich
obecenstvom.
Program Media na roky 2021-2027 sa venuje mnohým ďalším zostávajúcim problémom a výzvam. Aby si audiovizuálny
priemysel zachoval konkurencieschopnosť a bol dlhodobo udržateľný, musí posilniť svoju zodpovednosť voči životnému
prostrediu, viac sa zamerať na digitalizáciu a inklúziu a lepšie sa prispôsobiť novým distribučným modelom. Investície
z programu Kreatívna Európa budú motivovať celé odvetvie k znižovaniu svojej uhlíkovej stopy, k vývoju kreatívnych
a digitálnych inovácií a k podpore rozmanitosti. Ako sektor, v ktorom sa stretávajú technológie s kreativitou, animačný
priemysel má dobrú pozíciu nato, aby využil výhody nových príležitostí financovania, ktoré plán ponúka.
V každom prípade, tieto veľké výzvy je možné riešiť len spoločne. Dúfame, že s riešeniami a odporúčaniami
vypracovanými v rámci projektu ALICE, sa podarí presadiť vôľu na zmenu a vytvoriť podmienky, ktoré budú podporovať
lepšiu spoluprácu a pomôžu transformovať európsky animačný sektor na jednotné priemyselné odvetvie, ktoré bude
hospodársky aj kreatívne prosperovať na globálnej úrovni.

PRÍLOHY
1. METODOLÓGIA MAPOVANIA PODĽA PROJEKTU ALICE – IMPLEMENTAČNÉ RÁMCE
2. INTELIGENTNÝ ADRESÁR ALICE
3. IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU FINANCOVANIA „WHITE MARKETING RABBIT“
EURÓPSKA RÁMCOVÁ ZMLUVA
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5. PODROBNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE ANIMÁTOROV A MANAŽÉROV V ANIMAČNOM PRIEMYSLE
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PRÍLOHA 1 _ METODOLÓGIA MAPOVANIA PODĽA PROJEKTU ALICE – IMPLEMENTAČNÉ RÁMCE
PRÍLOHA 2- INTELIGENTNÝ ADRESÁR ALICE

Názov animačného štúdia
Dátum vzniku spoločnosti
Počet vyrábaných produkcií v minulom roku
Počet odrobených človekodní
Typické typy produkcií

LM

Poštová adresa

Telefón

Ulice

Mesto

PSČ

Štát

Kontaktné osoby
Obchodné oddelenie
Personálne oddelenie
Umelecké vedenie

Priezvisko

TV

Meno

Seriál

Krátke

Ride

E-mailová adresa

Kompetencie - 2D

záujem

Máme

Nie

Ak áno, názvov produkcie, kde ste túto zručnosť uplatnili
Áno

2D predprodukcia

Originálny názov

Grafický manuál (Graphic Bible)

Odkaz
Originálny názov

Konceptuálne umelecké stvárnenie

Odkaz

(Concept Art)

Originálny názov

Scenár

Odkaz
Originálny názov

Storyboarding

Odkaz
Originálny názov

Tvorba model sheetu (Model sheet

Odkaz

záujem

Máme

Ak áno, názvov produkcie, kde ste túto zručnosť uplatnili
Nie

2D produkcia

Áno

design build)

Originálny názov

Background Artist (Trace/Color)

Odkaz
Originálny názov

Cut-out rigged production

Odkaz
Originálny názov

Rigging 2D postáv

Odkaz
Originálny názov

Rigging 2D rekvizít

Odkaz
Originálny názov

Layout 2D posing - Box Animation

Odkaz
Originálny názov

Compositing

Zvuk
Hudba
Dabing
Strih

Máme

záujem

Nie

Ak áno, názvov produkcie, kde ste túto zručnosť uplatnili
Áno

2D postprodukcia

Odkaz

Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz

Kompetencie - 3D

záujem

Máme

Nie

Ak áno, názvov produkcie, kde ste túto zručnosť uplatnili
Áno

3D predprodukcia

Originálny názov

Grafický manuál (Graphic Bible)

Odkaz
Originálny názov

Konceptuálne umelecké stvárnenie

Odkaz

(Concept Art)

Originálny názov

Scenár

Odkaz
Originálny názov

Storyboarding

Odkaz
Originálny názov

Tvorba model sheetu (Model sheet

Odkaz

design build)

Modelovanie scény (Set modeling)
Textúry scény (Set textures)
Tieňovanie scény (Set shading)
Matte painting
Modelovanie postáv (Character
modeling)

Textúra postáv (Character texture)
Tieňovanie postáv (Character shading)
Modelovanie rekvizít (Prop modeling)

záujem

Máme

Nie

Áno

3D produkcia

Ak áno, názvov produkcie, kde ste túto zručnosť uplatnili

Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz

Originálny názov

Textúra rekvizít (Prop texture)

Odkaz
Originálny názov

Tieňovanie rekvizít (Prop shading)

Odkaz
Originálny názov

Rigging 3D rekvizít

Odkaz
Originálny názov

Rigging 3D postáv

Odkaz
Originálny názov

Layout 3D

Odkaz
Originálny názov

Previzualizácia

Odkaz
Originálny názov

Animácia

Odkaz
Originálny názov

Osvetlenie

Odkaz
Originálny názov

Compositing

Odkaz
Originálny názov

Rendering

Zvuk
Hudba
Dabing
Strih
Grading

Nie

Ak áno, názvov produkcie, kde ste túto zručnosť

Máme záujem

Áno

3D postprodukcia

Odkaz

uplatnili

Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz
Originálny názov
Odkaz

Toonboom Storyboard Pro

Autodesk Maya

Toonboom Harmony

Blender

Animate (Flash)

Studio Max

TVPaint

Máme záujem

Modo

Procreate

Unreal Engine

After Effects

Substance

Manažérsky softvér

Arnold

Shotgun

Mari

Producer

Redshift

Kitsu

Máme záujem

Krita

Nie

Zbrush

Máme záujem

Adobe Suite

Nie

Nuke

Áno

Moho

Áno

Unity

OpentoonZ

Renderingový softvér

Nie

3D softvér

Áno

Máme záujem

Nie

2D softvér

Áno

Ovládaný nástroj

Ďalšie zručnosti a nástroje
Uveďte ďalšie zručnosti alebo nástroje, ktoré sa nenachádzajú v dotazníku, a uveďte názov produkcie, kde ste ich uplatnili.

PRÍLOHA 3 _ IMPLEMENTÁCIA PROGRAMU FINANCOVANIA „WHITE MARKETING RABBIT“
EURÓPSKA RÁMCOVÁ ZMLUVA
Iniciovaná v rámci európskeho plánu Interreg A.L.I.C.E.

Táto rámcová zmluva medzi dvomi európskymi územiami upravuje pravidlá fungovania mechanizmu
White Rabbit. Konkrétne upravuje sumy, ktoré každé územie investuje, a podmienky vyhlasovania
výziev a výberu projektov.
Jeho súčasťou (v prílohe 3) je vzorová zmluva, ktorá bude uzavretá medzi obidvomi územiami
a producentom vybraného projektu.

Rozhodnutie č.° xxxx z xx. xxxx 2021
[alebo odkazy na Asociáciu – alebo iné]

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI MEDZI EURÓPSKYMI ÚZEMIAMI

WONDERLAND
MEDZI:
[

]

Ďalej ako „územie 1“
[

]

Ďalej ako „územie 2“
Územia 1 a 2 sa ďalej spoločne označujú ako „zmluvné strany“.

VOPRED SA UVÁDZA NASLEDOVNÉ:
Táto zmluva o spolupráci („zmluva o spolupráci“) je jedným z výstupov iniciatív a akcií programu
INTERREG EUROPE, konkrétne projektu medziregionálnej spolupráce s názvom „Liga animácie za
lepšiu spoluprácu v Európe“ (Animation League for Increased Cooperation in Europe – A.L.I.C.E.) –
https://interregeurope.eu/alice

–

V oblasti rozvoja a výroby animovaných programov sa projekt A.L.I.C.E zameriava na posilňovanie
európskej spolupráce medzi zúčastnenými organizáciami prostredníctvom výmeny osvedčených
postupov, ktorej výsledkom je akčný plán: Wonderland.
Odkazy na referenčné dokumenty (INTERREG – A.L.I.C.E.) :
Keďže vytvorenie rámca pre svoje investície do rozvoja a výroby animovaných diel, a predovšetkým do
svojich európskych koprodukcií, považujú za žiaduce;
Uvedomujúc si prínos kvalitných koprodukcií k rozvoju filmového priemyslu a k posilneniu hospodárskej
a kultúrnej výmeny na každom z území;
Uznávajúc, že projekt A.L.I.C.E. Wonderland prispieva k podpore kultúrnej a hospodárskej spolupráce,
ktorá jediná môže prispieť k posilneniu vzťahov medzi európskymi regiónmi;
S plnou znalosťou všeobecných pravidiel fungovania európskeho interteritoriálneho mechanizmu
Wonderland sa zmluvné strany dohodli nasledovne:
ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI TAKTO:
ÚVODNÝ ČLÁNOK: VYMEDZENIE POJMOV
Nasledujúce pojmy majú význam, ktorý je definovaný nižšie:
„Prijímateľ (prijímatelia)“ je producent diela, ktorý má sídlo na jednom z území alebo aspoň v štáte, do
ktorého takéto územie patrí – a pod podmienkou, že spĺňa požiadavky na povereného producenta

„Dielo“ alebo „projekt“ znamená:
- animovaný film
- animované televízne dielo: film alebo seriál
- animované audiovizuálne dielo: samostatné filmy alebo seriály určené na vysielanie prostredníctvom
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie („SMAD“).
„Marketingová prezentácia“: súbor s umeleckou prezentáciou projektu, ktorý obsahuje nevyhnutné
prvky potrebné na získanie prísľubu finančného partnera (vysielateľ, distribútor atď.), že sa bude podieľať
na vývoji projektu.
„Štúdio“ je spoločnosť, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je vývoj a výroba animovaných diel,
ktorá má sídlo alebo niektorú zo svojich prevádzok umiestnenú na jednom zo zúčastnených území a ktorá
získala označenie Wonderland.
„Územie“ označuje inštitúcie alebo verejné orgány zodpovedné za podporu audiovizuálnej tvorby
v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v časti (kraj, okres, mesto alebo provincia...) patriacej
k členskému štátu Európskeho spoločenstva.
ČLÁNOK 1 - MARKETINGOVÝ MECHANIZMUS WHITE RABBIT
1.1 Výzva na predkladanie projektov v rámci marketingového mechanizmu White Rabbit
Územia vyhlásia výzvu na predkladanie projektov v dohodnutom časovom harmonograme tak, aby sa
prijímatelia mohli do nej prihlásiť zaslaním svojich projektov,
Prijímatelia, ktorí chcú získať čiastočnú finančnú pomoc na „marketingovú prezentáciu“ diela, budú
musieť predložiť súbor s týmito informáciami:
-

Charakteristika projektu: miesto prvého potenciálneho šírenia

-

Umelecké prvky:
Všetky užitočné informácie týkajúce sa umeleckého tímu (mená, životopisy atď.)
Opis zámeru projektu
Marketingové ciele
Synopsu v rozsahu 5/20 strán vrátane grafických náčrtov hlavných postáv a prostredia

-

Finančné prvky: „rozpočet“ marketingovej prezentácie (podrobný) s uvedením výdavkov
predpokladaných každým územím, pričom tieto výdavky na oboch územiach musia predstavovať
najmenej 80 % (osemdesiat) percent daného rozpočtu; rozpočet použitý pri tomto výpočte je rozpočet
bez práv na adaptáciu.
Totožnosť dvoch štúdií, pričom každé z nich musí pôsobiť na území s označením Wonderland
a obidva budú musieť podpísať žiadosť o poskytnutie investície.

-

Výzva na predkladanie projektov bude otvorená počas obdobia [
], podľa nasledujúceho
harmonogramu: [ PREPOJENÉ NA FESTIVAL/PODUJATIE BUDE URČENÉ].
Prijímatelia budú o výzve informovaní nasledovným spôsobom: [
Územia chcú tiež pripomenúť tieto osobitné podmienky: [

]
]

Cieľom je podporiť prijímateľov pri vypracovaní svojej marketingovej prezentácie tak, aby ju dokázali
finalizovať a prezentovať potenciálnym finančným partnerom s cieľom podporiť koprodukciu.
1.2 Výberová komisia pre diela Wonderland
Po vyhlásení výziev na predkladanie projektov územia vytvoria „výberovú komisiu“ na posúdenie diel,
ktorá bude mať 5 (päť) členov:
- dvaja členovia z územia 1
- dvaja členovia z územia 2
- predseda komisie z tretieho územia, ktorého navrhne A.L.I.C.E
Výberová komisia vyberie najmenej 2 (dva)/[X] projektov marketingovej prezentácie (1 z každého
územia) na základe nižšie uvedených kritérií:
a) Dodržanie všeobecných pravidiel/marketingovej prezentácie
b) Umelecké kritérium: kultúrny test: projekt musí splniť aspoň 5 z nasledujúcich 10 kritérií:
- Projekt sa venuje najmä súčasnej spoločenskej, kultúrnej alebo politickej tematike, ktorá sa týka
jedného alebo druhého územia;
- Režisér alebo scenárista má trvalý pobyt v štáte, do ktorého jedno alebo druhé územie patrí;
- Scenár je adaptáciou pôvodného literárneho diela, je inšpirovaný iným významným kultúrnym
dielom, alebo je pôvodným dielom scenáristu z ktoréhokoľvek z území;
- Scenár sa primárne odohráva na jednom z území;
- Hlavnou témou diela je umenie alebo viacero umelcov;
- Projekt sa venuje najmä historickým postavám alebo udalostiam;
- Jeden z hlasových hercov v hlavných úlohách alebo traja vo vedľajších úlohách sa narodili na
jednom z území;
- Najmenej jedna z hlavných postáv má osobitnú väzbu k jednému alebo druhému územiu;
- Pôvodný scenár je napísaný a postavy hovoria jedným z úradných jazykov alebo dialektov
jedného alebo druhého územia;
- Projekt prispieva k posilneniu audiovizuálneho dedičstva jedného alebo druhého územia.
Výber sa uskutoční v nasledujúcom časovom intervale [
] („obdobie“), ktorý začína vyhlásením
výzvy na predkladanie projektov; výsledky výberového konania budú vybraným prijímateľom oznámené
písomne z obidvoch území.
Výberová komisia bude musieť zachovávať určitú rovnováhu medzi vybranými projektmi z pohľadu
investícií a výdavkov, ktorých vynaloženie sa predpokladá na každom z území.

Bude sa musieť dosiahnuť celková vyváženosť medzi umeleckými a technickými prínosmi a finančným
prínosom: túto vyváženosť bude posudzovať monitorovací výbor
Na účely tohto posúdenia územia na konci každého zmluvného obdobia vypracujú zhrnutie všetkých
investícií, ktoré sa uskutočnili, a tých, ktoré sa majú uskutočniť.
Celková vyváženosť sa posudzuje najmä:
- spočítaním investícií spoločných pre obe územia, ktoré boli v aktuálnom období potvrdené, pričom bolo
dohodnuté, že tento počet sa posudzuje z pohľadu celkovej výšky rozpočtov uvedeného diela
- spočítaním investícií jedného územia a spočítaním investícií druhého územia do diel vyrobených v širšej
koprodukcii medzi obidvomi územiami.
Ak sa zistí nevyváženosť investícií, územia preskúmajú možnosti na obnovenie ich rovnováhy a prijmú
všetky opatrenia, ktoré považujú za potrebné na tento účel.
1.3 Trvanie výberového obdobia – trvanie zmluvy o spolupráci
„Investičné obdobie“ začína plynúť dňom podpisu tejto zmluvy a trvá až do vyhlásenia výsledkov
výberového konania. (Investičné obdobie č.1.)
Zmluvné strany sa môžu rozhodnúť predĺžiť ho na základe vzájomnej dohody o jedno alebo viac nových
investičný období (č. 2, č. 3 atď.).
Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva ostáva v platnosti počas trvania vývoja a využívania diela, na
ktoré územia prispeli.
1.4 Investičný limit
Pri zohľadnení všeobecných pravidiel mechanizmu Wonderland sa každá zmluvná strana zaväzuje
vyčleniť na investičné obdobie č. 1 nižšie uvedený maximálny investičný rozpočet na vybrané diela
Wonderland:
[

]:€

ČLÁNOK 2 - INVESTÍCIE A PROTIPLNENIE
2.1 Investície zo strany území
V závislosti od vybraných diel Wonderland územia určia konečné sumy, ktoré sa každé z nich zaväzuje
investovať do vývoja každého diela. Táto suma neprevýši limit stanovený v ods. 1.4 vyššie, ale nebude
nižšia než štvrtina tohto limitu.
Na každé vybrané dielo sa uzavrie štvorstranná rámcová zmluva o vývoji diela („rámcová zmluva o
vývoji“) medzi príslušnými územiami 1 a 2, štúdiami a prijímateľom na základe štandardného vzoru,
ktorý sa nachádza v prílohe k tejto zmluve (PRÍLOHA 3). Touto rámcovou zmluvou o vývoji sa určí
výška investícií zo strany územia 1 a 2 a prevádzkové postupy a výhody a kompenzácia poskytnuté
územiam.
Bez ohľadu na vyššie uvedené, zmluvné strany sa už dohodli na týchto podmienkach:

-

Z mechanizmu White Rabbit (t.j. súčet investícií oboch území) sa bude financovať 50 % (päťdesiat
percent) rozpočtu marketingovej prezentácie. Zvyšných 50 % bude financovať prijímateľ buď
samostatne, alebo v koprodukcii so štúdiami.

-

Investícia každého územia musí predstavovať najmenej 50 % (päťdesiat percent) nákladov na vývoj,
ktoré na každom území vzniknú.

-

Územia sa zaväzujú poskytnúť svoju príslušnú investíciu nasledovným spôsobom:

(i)

V prípade seriálov (pre TV alebo SMAD) a jednotlivých diel pre TV alebo SMAD:
60 % (šesťdesiat percent) pri podpise rámcovej zmluvy o vývoji a splnení súvisiacich odkladacích
podmienok.
40 %, keď bude územiam predložená dohoda o vývoji (datovaná a podpísaná) s vysielateľom
alebo platformou SMAD.

(ii)

V prípade celovečerných a krátkych filmov:
60 % (šesťdesiat percent) pri podpise rámcovej zmluvy o vývoji a splnení súvisiacich odkladacích
podmienok.
40 %, keď bude územiam doručené záväzné vyhlásenie (datované a podpísané) tretej finančnej
strany (francúzsky alebo medzinárodný distribútor, predpredaj audiovizuálneho diela, atď.), ktorá
nie je producentom alebo nezávislým animačným štúdiom.

2.2 Protiplnenie poskytnuté územiam
Ako svoju investíciu do rámcovej zmluvy o vývoji diela prijímateľ sfinalizuje a odovzdá územiam všetky
zložky, ktoré tvoria marketingovú prezentáciu a ktoré sú potrebné na dokončenie prípravy diela a na jeho
zadanie do výroby:
-

grafický manuál (graphic bible)
literárny manuál (literary bible)
pilotná časť
scenár diela alebo jednej epizódy (v prípade seriálov)
synopsa epizód (v prípade seriálov)
meno režiséra
zmluvy s autormi, ktoré súvisia s postupnosťou práv

Ďalej označovanie ako „výstupy“.
Na základe rámcovej zmluvy o vývoji sa zmluvné strany stanú spoluvlastníkmi podielu na hmotných
a nehmotných právach (vrátane odvodených práv, práv na výrobu pokračovania, remakeov atď.) tak, ako
vznikajú: marketingová prezentácia, (výstupy), vývojový súbor po jeho dokončení, a to všetko v rozsahu
svojich investícií do vývoja uvedeného diela vo vzťahu k jeho rozpočtu.
Dielo musí byť vo všetkých médiách a komunikačných prostriedkoch prezentované ako projekt vyrobený
v koprodukcii území, pričom na všetkých marketingových, obchodných, tlačových, interných aj
externých komunikačných materiáloch musí byť uvedený tento oznam:
[Bude špecifikované].
ČLÁNOK 3 – VÝROBA DIELA WONDERLAND
Na konci fázy vývoja musí prijímateľ:

-

preukázať, že poskytnuté sumy použil v rámci území (na základe faktúr alebo príjmových dokladov)

-

zabezpečiť a získať potvrdenie o financovaní projektu do výšky:
30 % (tridsať percent) z rozpočtu na produkciu v prípade celovečerných a krátkych filmov
50 % (päťdesiat percent) z rozpočtu na produkciu v prípade animovaných seriálov a samostatných
audiovizuálnych diel

Prijímateľ predloží (môže predložiť) výberovej komisii projekt spolu so všetkými náležitosťami
potrebnými na posúdenie produkčné procesu („žiadosť o produkciu”):
-

rozpočet na produkciu
identifikácia a preukázanie finančného záväzku producenta, ktorý je treťou stranou, so sídlom alebo
prevádzkou na druhom území
plán financovania
umelecké prvky (potvrdenie o obsadení hlasových hercov, autori, režisér, konečné scenáre atď.)
kópia aspoň jednej zmluvy o financovaní (prvé televízne vysielanie alebo SMAD, alebo distribúcia
v kinách resp. medzinárodná distribúcia kinematografických diel)
registrácia projektu v RCA (v prípade francúzskych projektov – aspoň v prípade kinematografických
diel alebo audiovizuálnych seriálov s rozpočtom viac než [ ] mil. €)

Územia posúdia možnosť investovania dodatočnej sumy do produkcie diela.
Avšak územia sú automaticky povinné poskytnúť investíciu na financovanie produkcie diela, ak sú
splnené dve nižšie uvedené podmienky:
-

ak každému z území bude doručený súbor so „žiadosťou o produkciu“ podľa spoločného kalendára:
prijímateľ musí predložiť súbor o financovaní produkcie obom územiam v rovnakom čase.

-

Ak aspoň 75 % (sedemdesiatpäť percent) produkcie obrazovej časti diela („Image“) (počítanej na
človekodni) pripadá na štúdiá zapojené do prípravy marketingovej prezentácie. V prípade, ak
prijímatelia majú v úmysle spolupracovať s inými štúdiami, ktoré neboli predtým oznámené, ale
nachádzajú sa v rámci tých istých území, a to v uvedenom pomere 75 % alebo viac, takáto zmena bude
musieť byť náležite odôvodnená (kvalita služieb, výrobné náklady, workflow produkcie), aby sa
zachoval duch spolupráce medzi oboma územiami.

Táto investícia z mechanizmu White Rabbit (t.j. obidve územia) bude tvoriť minimálne 25 % (dvadsaťpäť
percent) celkovej sumy plánovaného rozpočtu výdavkov na produkciu na každom území na výrobu diela.
Štvorstranná rámcová koprodukčná zmluva („rámcová koprodukčná zmluva“), ktorá bude vychádzať
zo štandardných zmlúv obidvoch dotknutých území, sa uzavrie medzi územím 1 a územím 2, štúdiami
a príslušným prijímateľom na každé dielo zadané do výroby. Touto rámcovou koprodukčnou zmluvou sa
určí výška investícií zo strany územia 1 a 2 a prevádzkové postupy a výhody a protiplnenie poskytnuté
územiam.
Na základe rámcovej koprodukčnej zmluvy sa zmluvné strany stanú spoluvlastníkmi podielu na
hmotných a nehmotných právach (vrátane odvodených práv, práv na výrobu pokračovania, remakeu atď.)
k dielu, ako aj podielu na celosvetových výnosoch z diela bez časového obmedzenia, a to pomerne
k výške svojej investície do rozpočtu na produkciu daného diela. Uvedené delenie zahŕňa rozdelenie
výnosov, alebo rozdelenie geografických území, alebo kombináciu oboch, zohľadňujúc rozdiel v objeme
medzi trhmi signatárskych území.

ČLÁNOK 4 – RÔZNE - ZVEREJNENIE – MONITOROVACÍ VÝBOR
4.1. Monitorovací výbor
Zodpovedná osoba na každom území bude mať na starosti posúdenie podmienok uplatňovania tejto
zmluvy, riešenie prípadných ťažkostí a preskúmanie potrebných modifikácií s ohľadom na rozvoj
kinematografickej spolupráce v spoločnom záujme oboch území. Stretnutie týchto dvoch osôb možno
zvolať na žiadosť jednej zo zmluvných strán.
4.2. Neprevoditeľnosť zmluvy
Obidva územia berú na vedomie a súhlasia, že práva a záväzky každého z nich nie je možné previesť,
postúpiť, založiť alebo akýmkoľvek spôsobom inak zaťažiť bez predchádzajúceho výslovného súhlasu
druhého územia.
4.3 Nezávislosť území
Každá zmluvná strana ostáva samostatnou právnickou osobou, ktorá koná vo svojom vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednosť.
Táto zmluva nezakladá žiadny mandát spoločného záujmu, nevedie k založeniu združenia, faktickej alebo
manažérskej spoločnosti, ani nezakladá zamestnanecký vzťah či iný vzťah závislosti medzi zmluvnými
stranami, ani implicitnú koprodukčnú dohodu medzi územiami.
4.4. Táto zmluva sa považuje za prísne dôvernú až do času, keď sa ju územia rozhodnú zverejniť
spôsobom, na ktorom sa spoločne dohodli. S ohľadom na vyššie uvedené žiadna zmluvná strana nesmie
zverejniť informácie o existencii alebo obsahu tejto zmluvy, v celku alebo čiastočne, bez výslovného
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana je povinná zabezpečiť, aby túto
povinnosť zachovávať mlčanlivosť dodržiavali aj jej zamestnanci alebo zástupcovia.
4.5. Skončenie zmluvy
Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán neplní svoje povinnosti z tejto zmluvy, druhá zmluvná strana je
oprávnená, po márnom uplynutí tridsiatich (30) dní od prvého predloženia formálneho upozornenia,
považovať túto zmluvu za ukončenú zo zákona v neprospech neplniacej zmluvnej strany a s nárokom na
náhradu všetkých škôd.
ČLÁNOK 5 – SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ A ROZHODNÉ PRÁVO
Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom štátu, v ktorom sa nachádza územie, na ktorom žije prijímateľ.
Ak sa prípadný spor, ktorý vznikne v súvislosti s výkladom alebo plnením tejto zmluvy, nepodarí urovnať
priateľským spôsobom, tento spor bude postúpený príslušným súdom štátu, v ktorom sa nachádza územie,
na ktorom žije prijímateľ.
ČLÁNOK 6 – ELEKTRONICKÝ PODPIS
V súlade s (francúzskym) zákonom č.°2000-230 z 13. marca 2000, ktorým sa upravuje zákon
o preukazovaní v prípade informačných technológií a ktorý sa týka elektronických podpisov, a v súlade
s výnosom 2017-1416 z 28. septembra 2017 o elektronických podpisoch sa zmluvné strany výslovne

dohodli, že túto zmluvu možno uzavrieť formou elektronickej písomnosti. Dohodli sa na použití postupu
takzvaného „zdokonaleného“ elektronického podpisu v súlade s článkom 26 nariadenia (EÚ) č. 910/2014
z 23. júla 2014 pomocou jednorazového elektronického certifikátu, ktorý predstavuje spoľahlivý proces
overenia totožnosti a záruku svojho prepojenia na úkon, ku ktorému je pripojený, v zmysle článku 1367
francúzskeho občianskeho zákonníka.
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto písomnosť predstavuje originálny dokument a že ju vypracujú a budú
uchovávať za takých podmienok, ktoré umožnia riadnu identifikáciu jej signatárov a zaručia jej integritu.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nespochybnia platnosť, prípustnosť, vykonateľnosť alebo
dôkaznú hodnotu tohto dokumentu z dôvodu, že bol podpísaný elektronicky.
Vzhľadom na vyššie uvedené je táto zmluva, ktorú zmluvné strany podpísali elektronicky, dôkazom
existencie uvedenej zmluvy a jej obsahu, totožnosti jej signatárov a ich súhlasu s povinnosťami
a dôsledkami skutočností a práv, ktoré z nej vyplývajú.
Vyhotovené
dňa [

]v[

] v 2 rovnopisoch

Signatári:
Územie 1

Územie 2

PRÍLOHA 1
VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ ČINNOSTI
INTERTERITORIÁLNEHO A EURÓPSKEHO MECHANIZMU
WONDERLAND
Tieto všeobecné pravidlá (ďalej len „všeobecné pravidlá“) boli oznámené Európskej komisii.
Sú k dispozícii na webovom sídle:
Tieto všeobecné pravidlá a prostriedky, na ktoré sa vzťahujú, tvoria súčasť ustanovení [
„INTERREG EUROPE“).
2

] (ďalej len

Ciele a stručný opis mechanizmu WONDERLAND

Cieľom mechanizmu Wonderland je presadzovať a multiplikovať spoločný vývoj (co-development) a
koprodukciu animovaných diel medzi rôznymi územiami Európy v záujme zvýšenia
konkurencieschopnosti Európy v danej oblasti voči americkej a ázijskej konkurencii.
Zámerom je podporiť a uľahčiť spoločný vývoj a koprodukcie medzi štúdiami a prijímateľmi z rôznych
európskych území. Mechanizmus pozostáva z dvoch základných etáp:
-

-

A.L.I.C.E. zriadi a bude spravovať inteligentný adresár „A.L.I.C.E. Smart Directory“, ktorý umožní
dotknutým územiam požiadať o členstvo, získať označenie Wonderland a zapísať sa do zoznamu
území, ktoré uznávajú mechanizmus Wonderland, ako aj uviesť zoznam štúdií, ktoré sa na týchto
územiach nachádzajú;
producenti diel prítomní na týchto územiach budú môcť požiadať o investíciu z území v rámci
mechanizmu financovania „White Rabbit Marketing Mechanism“, ktorého podrobnejší opis sa uvádza
nižšie.

Tri kroky:
-

Označenie Wonderland a A.L.I.C.E. Inteligentný adresár (Smart Directory)

-

White Marketing Rabbit

-

Finančná účasť na koprodukcii Wonderland diela (tzv. Wonderland Work)

3 Označenie Wonderland a A.L.I.C.E. Inteligentný adresár (Smart Directory)
A.L.I.C.E. vytvorí a zverejní špecializované webové sídlo („Wonderland Website“), ktoré bude určené
územiam, štúdiám a prijímateľom bude poskytovať rozhranie, informácie a prvky potrebné pre územia na
získanie označenia Wonderland (ďalej len „označenie Wonderland“).
Podmienky pre získanie označenia Wonderland:

Každému územiu sa dôrazne odporúča vytvoriť žiadosť o udelenie označenia Wonderland predložením
dotazníka, ktorý je určený na získanie niektorých zásadných informácií o území, vrátane:
-

adresára animačných zariadení animovanej tvorby na predmetnom území
úplného zoznamu štúdií, ktoré pôsobia na danom území

Územie bude musieť následne odporučiť štúdiám nachádzajúcim sa na jeho území, aby vyplnili podrobný
formulár, ktorá poskytne webovému sídlu Wonderland Site informácie o kapacitách a výrobných
prostriedkoch štúdií.
Všetky štúdiá budú po ich uvedení v zozname tvoriť inteligentný adresár A.L.I.C.E.
Označenie bude priznané územiu po vyplnení formulárov (100% - 80% ? alebo po uvedení aspoň X štúdií
v zozname? Kto to overí? Akou formou bude udelenie označenia potvrdené danému územiu? uvedenie na
webovom sídle Wonderland Website, mailom?)
Práva a výhody vyplývajúce z označenia Wonderland:
-

účasť na kroku 2
informovanie
logo
iné

PRÍLOHA 2:
HARMONOGRAM MONITOROVANIA
(Vyplní sa za uvedené obdobia pridaním harmonogramu)
Investičné obdobie č. 1

Vybrané projekty

Investované sumy

PRÍLOHA 3
ŠTANDARDNÝ FORMULÁR RÁMCOVEJ ZMLUVY O UMELECKOM
A MARKETINGOVOM ROZVOJI

RÁMCOVÁ ZMLUVA O UMELECKOM A MARKETINGOVOM ROZVOJI
A MARKETINGOVÁ ZMLUVA
V REŽIME MECHANIZMU
WONDERLAND
koncipovaná v zmysle plánu INTERREG EUROPEAN PLAN
A.L.I.C.E.
Táto zmluva (ďalej len „zmluva“) tvorí súčasť interteritoriálneho a európskeho podporného mechanizmu
s názvom WONDERLAND a jej účelom je úprava poskytovania investícií zo strany území producentovi
a príslušných záväzkov oboch zmluvných strán v súvislosti s dielom.
Zmluva pozostáva z osobitných podmienok, všeobecných podmienok a príloh, z ktorých každá tvorí
neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

OSOBITNÉ PODMIENKY
1 – ZMLUVNÉ STRANY
[
]
ďalej ako „územie 1“
NA STRANE JEDNEJ
A
[

]

ďalej ako „územie 2“
NA STRANE DRUHEJ
A
NÁZOV SPOLOČNOSTI – TYP SPOLOČNOSTI – so základným imaním vo výške XXX €, zapísaná v
obchodnom registri XXX, pod č. XXX, so sídlom na adrese XXX – XXX, v krajine, do ktorej patrí
územie [1 ALEBO 2], zastúpená: p. XXX vo funkcii [___]
ďalej ako „producent”,
NA STRANE TRETEJ
A
NÁZOV SPOLOČNOSTI – TYP SPOLOČNOSTI – so základným imaním vo výške XXX €, zapísaná v
obchodnom registri XXX, pod č. XXX, so sídlom na adrese XXX – XXX, zastúpená: p. XXX vo funkcii
[___]
ďalej ako „štúdio“
NA STRANE ŠTVRTEJ
Územia, prijímateľ a štúdio sa ďalej označujú jednotlivo ako „zmluvná strana“ alebo spoločne ako
„zmluvné strany“.
ČLÁNOK 2 – DEFINÍCIA A CHARAKTERISTIKA DIELA
Zásadnou a určujúcou charakteristikou diela je:
NÁZOV (predbežný alebo definitívny): XXX
TYP DIELA:
☐ KINEMATOGRAFICKÉ DIELO
☐ SMAD – SERIÁL
☐ SMAD – SAMOSTATNÝ FILM
☐ AUDIOVIZUÁLNE DIELO – SERIÁL
☐ AUDIOVIZUÁLNE DIELO – SAMOSTATNÝ FILM
ŽÁNER:
☒ ANIMÁCIA
HLAVNÍ AUTORI (scenár, spracovanie, atď.*) : XXX
*uveďte autorov grafického spracovania animovaného diela
PREDBEŽNÝ ROZPOČET NA MARKETINGOVÚ PREZENTÁCIU
Celková suma (v eurách, pred zdanením): XXX
vrátane nákladov územia 1 (v eurách, pred zdanením): XXX

vrátane nákladov územia 2 (v eurách, pred zdanením): XXX
JAZYK PÔVODNEJ VERZIE:
SUMA PRÍSPEVKU NA VÝVOJ
Suma investície za územie 1 (v eurách bez dane): XXX
Suma investície za územie 2 (v eurách bez dane): XXX

ČLÁNOK 3 - REGULAČNÝ/ZMLUVNÝ RÁMEC
V oblasti rozvoja a výroby animovaných programov sa A.L.I.C.E. zameriava na posilňovanie
interteritoriálnej spolupráce medzi zúčastnenými organizáciami prostredníctvom výmeny osvedčených
postupov, ktorých výsledkom je akčný plán: Wonderland.
Odkazy na referenčné dokumenty (INTERREG - A.L.I.C.E.) :
Producent sa zaväzuje konať v súlade so zmluvnými podmienkami (ďalej len „nariadenia“), pričom
potvrdzuje, že je s nimi oboznámený a výslovne prehlasuje, že ich akceptuje
ČLÁNOK 4 – ODKLADACIA PODMIENKA
Predpokladom uzatvorenia tejto zmluvy je splnenie podmienky zo strany producenta, že výberovej
komisii zriadenej oboma územiami predloží nižšie uvedené náležitosti, ktoré preukazujú vlastníctvo práv
a jeho postavenie ako delegovaného producenta diela (ďalej len „odkladacia podmienka“):
-

zmluvy potvrdzujúce postupnosť práv (opčné zmluvy alebo zmluvy o prevode autorských práv alebo
práv adaptácie, koprodukčné zmluvy, atď.), pričom uvedené zmluvy musia tvoriť prílohu podania
(príloha 3),
potvrdenie, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, podľa ktorého producent včas uhrádza platby
sociálneho poistenia a dane, a úradný dokument potvrdzujúci právnu existenciu produkčnej
spoločnosti – výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace.

ČLÁNOK 5 – INVESTÍCIA ÚZEMÍ
5.1 – MARKETINGOVÝ MECHANIZMUS WHITE RABBIT: SUMA A PODMIENKY INVESTÍCIE
Producent predložil výberovej komisii území súbor so žiadosťou (Application File) k dielu v rámci
marketingového mechanizmu White Rabbit (White Rabbit Marketing Mechanism) s cieľom získať
investíciu, ktorá umožní financovať marketingovú prezentáciu (Marketing Presentation Package),
a prísľub finančného partnera (vysielateľ, distribútor, atď.).
Výberová komisia vydala k dielu pozitívne stanovisko z dňa XXX na poskytnutie celkovej paušálnej
sumy XXXXX eur bez dane (XXXX eur bez dane) (ďalej len „investícia“), pričom rozpočet podľa
prílohy 2 bol k danému dnešnému dátumu stanovený vo výške XXX € bez dane (XXX eur bez dane).
Investícia tvorí [

] % z rozpočtu.

V prípade splnenia odkladacej podmienky, o ktorom rozhodnú územia (kto? výberová komisia?) na
základe informácií, ktoré poskytol producent, a splnenia povinností producenta, ktoré sú uvedené v tomto
článku, sa územia zaväzujú podieľať sa na financovaní vývoja diela a uhradiť investíciu producentovi
v súlade s týmito platobnými podmienkami:

(i)

Prvá platba:
Každé územie súhlasí so zaplatením 60 % (šesťdesiatich percent) zo sumy, ku ktorej sa zaviazalo pri
podpise tejto zmluvy a po splnení odkladacích podmienok.

(ii)

Druhá platba:
[Celovečerné filmy]
zostávajúcich 40 %, keď bude územiam doručené záväzné vyhlásenie (datované a podpísané) tretej
finančnej strany (francúzsky alebo medzinárodný distribútor, predpredaj audiovizuálneho diela, atď.),
ktorá nie je nezávislým producentom alebo animačným štúdiom.
[Samostatné diela alebo televízne seriály alebo SMAD].
zostávajúcich 40 %, keď bude územiam predložená dohoda o vývoji (datovaná a podpísaná)
s vysielateľom alebo platformou SMAD.

Druhá platba bude podmienená predložením dokladov preukazujúcich výdavky v sume, ktorá
zodpovedá nižšie uvedeným úpravám teritoriality, a súvahy potvrdenej účtovníkom.
Za doklady sa budú považovať najmä:
- zmluvy o prevode autorských práv, označenia autorských práv;
- zmluvy alebo faktúry vo vzťahu k tretím subjektom zapojeným do umeleckej alebo technickej
stránky vývoja diela.
Každá platba bude podmienená predchádzajúcou žiadosťou o finančné prostriedky, ktorú
producent predloží každému z území.
[uveďte DPH, ak sa uplatňuje na základe interteritoriálnych daňových dohôd].
5.2 – ČERPANIE INVESTÍCIE
5.2.1 Vývoj diela a výstupy: marketingová prezentácia
Poskytnutá investícia sa použije výlučne na financovanie polovice výdavkov na marketingovú
prezentáciu, ktorá bude obsahovať tieto komponenty vývoja
-

grafický manuál (graphic bible)
literárny manuál (literary bible)
pilotná časť
scenár diela alebo jednej epizódy (v prípade seriálov)
synopsy ďalších epizód (v prípade seriálov)
meno režiséra
zmluvy s autormi, ktoré súvisia s postupnosťou práv

Zmluvné strany sa dohodli na tomto harmonograme vývoja:
[
]
5.2.2 Územné zapojenie
Investícia poskytnutá každým z území bude predstavovať aspoň 50% z výdavkov na marketingovú
prezentáciu (Marketing Presentation Package Expenditure) vzniknutých na každom z území.
Pod výdavkami na marketingovú prezentáciu sa rozumejú:

-

náklady vzniknuté pri vyhľadávaní spoluproducentov, partnerov v odvetvoví a finančných partnerov
(vytváranie súborov, práce na prekladoch a titulkoch, vypracovanie odhadov a plánov financovania);
náklady na finalizáciu písomných materiálov alebo kreatívnych činnosti v záujme finalizácie
výstupov;
náklady na tvorbu pilotnej epizódy alebo upútavky,
a v širšom zmysle aj výdavky na zamestnanie technických a umeleckých spolupracovníkov (náklady
a mzdy personálu zamestnaného na vyššie uvedené účely počas fázy vývoja marketingovej
prezentácie).

Za výdavky na marketingovú prezentáciu sa nepovažujú
- všeobecné výdavky výkonného producenta
- plat producenta počas fázy vývoja diela
- opcie alebo práva na kúpu duševného vlastníctva, ak nepochádza z jedného z území.
Za výdavky na vývoj vzniknuté v rámci územia sa považujú najmä:
- sumy uhradené autorom s bydliskom v rámci daných území;
- sumy uhradené akýmkoľvek spolupracovníkom resp. spoločnostiam alebo korporáciám zapojeným do
marketingovej prezentácie diela, s bydliskom alebo so sídlom centrály resp. dcérskej spoločnosti alebo
pobočky na danom území, pričom za oprávnené výdavky na vývoj sa považujú len výdavky na vývoj
vzniknuté na týchto územiach.
Splnenie tohto kritéria územného zapojenia sa bude posudzovať v čase druhej platby investície. Na tento
účel producent poskytne územiam výkaz výdavkov na vývoj, ktoré vznikli v rámci území; tento výkaz
bude potvrdený účtovným dokumentom, ktorý producent potvrdí ako pravdivý. Výkaz musí byť doložený
fotokópiami všetkých účtovných dokladov, ktoré odôvodňujú viazanie a úhradu takýchto výdavkov na
vývoj v rámci území; uvedené fotokópie musia byť overené ako pravdivé a musia byť v súlade
s originálmi.
V prípade, ak producent nesplní svoje záväzky, pokiaľ ide o územné zapojenie alebo predloženie vyššie
uvedených náležitostí, neuhradené splátky zo strany území automaticky prestávajú byť splatnými, pričom
územia budú oprávnené vypovedať túto zmluvu v súlade s článkom 14 nižšie.
ČLÁNOK 6 – SPOLUVLASTNÍCTVO MARKETINGOVEJ PREZENTÁCIE VO VZŤAHU
K VÝVOJOVÉMU SÚBORU DIELA
S ohľadom na príslušnú investíciu bude každé z území vlastníkom – ab initio, ako aj počas tvorby –
podielu na hmotných a nehmotných právach k marketingovej prezentácii, a následne k výsledným
vývojovým prvkom diela podľa tejto zmluvy, a to úmerne k výške investície vo vzťahu k rozpočtu na
marketingovú prezentáciu, a následne k výslednému vývojovému súboru.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY
ČLÁNOK 7 – PLATNOSŤ
Dohoda nadobúda účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a uzatvára sa zákonné obdobie
ochrany diela v zmysle francúzskych a zahraničných právnych predpisov a súčasných resp. budúcich
medzinárodných dohovorov, vrátane akýchkoľvek predĺžení takéhoto obdobia.
ČLÁNOK 8 – VÝVOJ – POVINNOSTI PRODUCENTA
-

Producent bude líniovým producentom diela, a preto bude zodpovedný za finančné aj umelecké
rozhodnutia počas tvorby scenára a vývoja.
Producent garantuje, že si prenajal štúdio ako súčasť marketingovej prezentácie a že môže preukázať
zmluvu o poskytnutí služieb s uvedeným štúdiom. Táto zmluva musí byť predložená územiam na
vyžiadanie.
Producent na účel vývoja diela otvorí a bude spravovať špeciálny bankový účet.
Producent dojedná v mene zmluvných strán zmluvy so všetkými autormi, ktoré je potrebné podpísať
na účely nadobudnutia práv alebo vývoja diela. Kópie týchto zmlúv budú poskytnuté územiam
spôsobom uvedeným v článku 5.1 Osobitných podmienok.
Územia musia byť vopred informované o akejkoľvek navrhovanej dohode o vývoji a scenári
s partnerom, ktorý je tretím subjektom. Kópia dohody bude poskytnutá územiam ihneď po podpise.
Producent poskytne územiam na vyžiadanie každú novú verziu marketingovej prezentácie ihneď po
tom, ako ju autori predložia k dátumom uvedeným v zmluvách s autormi.

ČLÁNOK 9 – FÁZA VÝVOJA
Na konci fázy vývoja musí producent:
-

preukázať, že poskytnuté sumy použil v rámci území (na základe faktúr alebo príjmových dokladov)
zabezpečiť a získať potvrdenie o financovaní projektu do výšky:

30 % (tridsať percent) z rozpočtu na produkciu v prípade celovečerných a krátkych
filmov
50 % (päťdesiat percent) z rozpočtu na produkciu v prípade animovaných seriálov
a samostatných audiovizuálnych diel
Producent môže výberovej komisii každého z území predložiť projekt diela, ku ktorému budú doložené
náležitosti potrebné na posúdenie produkcie („žiadosť o produkciu”):
-

rozpočet na produkciu
identifikácia a preukázanie finančného záväzku producenta, ktorý je treťou stranou, so sídlom alebo
prevádzkou na druhom území
plán financovania
umelecké prvky (potvrdenie o obsadení hlasových hercov, ak je to potrebné, autori, režisér, konečné
scenáre, atď.)
kópia aspoň jednej zmluvy o financovaní (prvé televízne vysielanie alebo SMAD, alebo distribúcia
v kinách resp. medzinárodná distribúcia kimenatografických diel)
registrácia projektu v RCA (v prípade francúzskych projektov – aspoň v prípade kinematografických
diel alebo audiovizuálnych seriálov s rozpočtom viac než [ ] mil. €)

Územia posúdia možnosť investovania dodatočnej sumy do produkcie diela.
Okrem toho budú územia automaticky povinné pokryť 25 % výdavkov dohodnutých v rámci ich území na
financovanie produkcie diela za predpokladu, že budú sú splnené dve nižšie uvedené podmienky:
-

ak každému z území bude v krátkom čase doručený súbor so „žiadosťou o produkciu“ (Call for
Production): producent musí predložiť súbor o financovaní produkcie obom územiam v rovnakom
čase.
ak aspoň 75 % (sedemdesiatpäť percent) produkcie obrazovej časti diela („Image“) (počítanej na
človekodni) pripadá na štúdiá zapojené do prípravy marketingovej prezentácie. V prípade, ak
prijímatelia majú v úmysle spolupracovať s inými štúdiami, ktoré neboli predtým oznámené, ale
nachádzajú sa v rámci tých istých území, a to v uvedenom pomere 75 % alebo viac, takáto zmena bude
musieť byť náležite odôvodnená (kvalita služieb, výrobné náklady, workflow produkcie), aby sa
zachoval duch spolupráce medzi oboma územiami.

9.1 V prípade, ak sa územia rozhodnú podieľať sa na produkcii diela:
Táto investícia dvoch signatárskych území bude predstavovať minimálne 25 % (dvadsaťpäť percent)
z celkovej sumy rozpočtov na výdavky produkcie, ktoré sa predpokladajú na každom území v súvislosti
s výrobou diela.
V tomto prípade sumy investované územiami v etape tvorby marketingovej prezentácie diela budú
pripočítané k výške investície do produkcie odsúhlasenej komisiou, aby bolo možné určiť celkový podiel
vlastníctva diela, ktorý prislúcha územiam.
Medzi územím 1, územím 2, štúdiami a prijímateľom sa uzavrie štvorstranná rámcová koprodukčná
zmluva (ďalej len „rámcová koprodukčná zmluva“) za každé dielo zadané do výroby. Touto rámcovou
koprodukčnou zmluvou sa určí výška investícií zo strany územia 1 a 2 a prevádzkové postupy a výhody a
protiplnenia poskytnuté územiam.
Na základe rámcovej koprodukčnej zmluvy sa zmluvné strany stanú spoluvlastníkmi podielu na
hmotných a nehmotných právach (vrátane odvodených práv, práv na výrobu pokračovania, remaku atď.)
k dielu, ako aj podielu na celosvetových výnosoch z diela bez časového obmedzenia, a to pomerne k
výške svojej investície do rozpočtu na produkciu daného diela. Uvedené delenie zahŕňa rozdelenie
výnosov, alebo rozdelenie geografických území, alebo kombináciu oboch, zohľadňujúc rozdiel v objeme
medzi trhmi signatárskych území.
9.2 V prípade, ak sa produkcia diela uskutoční, ale územia sa nezúčastnia na produkcii diela,
pretože:
-

producent požiadal o pomoc na účely produkcie z mechanizmu White Rabbit, pričom výberová
komisia sa rozhodla nezapojiť do produkcie diela, v rámci ktorého už financovala určitú časť vývoja,
alebo producent nepožiadal o pomoc na účely produkcie k danému dielu,

v oboch uvedených prípadoch každé z území dostane za svoje investície poskytnuté na základe tejto
zmluvy hmotné a nehmotné práva, na ktoré má oprávnenie v zmysle článku 6 Osobitných podmienok.
Každé z území okrem toho dostane percentuálny podiel z čistých príjmov producenta (Net Producer’s
Revenue/NPR) vytváraných využívaním diela, ktorý je definovaný takto:
Do času, kým sa každému z území vráti 110 % (stodesať percent) z jeho investície:
- 20 % (dvadsať percent) pre územia (úmerne k ich príslušnej investícii),
- 80 % (osemdesiat percent) pre producenta (vrátane všetkých partnerov, ktorí sa podieľali na
financovaní diela ako spoluproducenti, vysielatelia, poskytovatelia služieb, autori, režiséri, producenti,
atď.).

Čistý podiel producenta na výnosoch (Net Producer Share Income (ďalej len „NPSI“) je definovaný v
prílohe k tomuto dodatku [BUDE ZAPRACOVANÉ].
Okrem toho producent predloží každému z území prevádzkový účet k dielu najneskôr do 90
(deväťdesiatich) dní od konca každého kalendárneho polroka počas obdobia dvoch rokov od prvého
verejného uvedenia diela (buď premietanie v kinách v prípade celovečerného filmu, alebo prvé
odvysielanie diela prostredníctvom služby televízneho vysielania alebo formou audiovizuálneho média na
požiadanie v prípade seriálu alebo samostatného filmu), a to k 31. júlu a k 31. decembru každého roka,
a následne raz ročne k 31. decembru.
9.3 Prevod práv k dielu na tretiu stranu počas alebo na konci jeho vývoja.
V prípade, ak producent má v úmysle previesť všetky práva k dielu na tretiu stranu alebo vzdať sa
postavenia výkonného producenta diela, je povinný získať predchádzajúci písomný súhlas území.
V takom prípade bude mať každé z území možnosť požadovať okamžité preplatenie celej investície, ktorá
bola vyplatená producentovi, a to najneskôr k dátumu retrocesie práv, alebo akceptovať, že výdavky
a zisky na základe tejto zmluvy budú odstúpené tretej strane, na ktorú boli prevedené práva k dielu.
V takom prípade musia zmluvné strany a postupník ako tretia strana uzavrieť dodatok k tejto zmluve.
ČLÁNOK 10 – ZÁRUKY A ZÁVÄZKY PRODUCENTA
10.1 Producent vyhlasuje a garantuje, že podľa jeho vedomia neprebieha v súčasnosti žiadny právny spor
v súvislosti s dielom a ani sa v blízkej budúcnosti nemá začať.
10.2 Producent vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom práv k vývoju diela resp. takéto práva sú pod jeho
výlučnou kontrolou.
10.3 Producent sa zaručuje, že všetky zmluvy, ktoré boli podpísané resp. majú byť podpísané s autormi
alebo inými držiteľmi práv, sú a zostanú v súlade s platnými právnymi predpismi, ako aj so všetkými
povinnosťami, ku ktorým sa producent v tejto zmluve zaviazal.
10.4 Producent sa zaväzuje uhradiť platby splatné autorom a – vo všeobecnejšom rozsahu – všetkým
držiteľom práv a finančným partnerom diela (vrátane akéhokoľvek spoluproducenta) v súlade
s ustanoveniami zmlúv, ktoré boli podpísané alebo majú byť podpísané s každým z nich, a to tak, aby
nedošlo k prerušeniu alebo oneskoreniu vývoja diela z dôvodu neuhradenia alebo oneskoreného uhradenia
takýchto platieb.
Producent bezodkladne upovedomí územia o akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla brániť vývoju diela.
Producent najmä poskytuje územiam záruku voči akýmkoľvek prostriedkom nápravy alebo žalobám,
ktoré môžu z akéhokoľvek titulu podať autori alebo ich právni nástupcovia, vydavatelia, režiséri, umelci a
vo všeobecnosti každá osoba, ktorá je priamo alebo nepriamo zapojená do vývoja diela. Producent takisto
poskytuje územiam záruku voči akýmkoľvek prostriedkom nápravy alebo žalobám zo strany akejkoľvek
osoby alebo organizácie, ktorá si môže uplatňovať akékoľvek práva k využívaniu diela napriek tomu, že
sa na vývoji diela nezúčastňovala.
10.5 Producent výslovne súhlasí s použitím investície území len na účely vývoja diela v súlade
s podmienkami tejto zmluvy.
10.6 Producent bude vystupovať ako výkonný producent a preberá na seba všetky úlohy, ktoré sú s tým
spojené. Na tento účel podnikne všetky opatrenia v záujme vývoja diela až do jeho dokončenia a vo
vzťahu k tretím stranám bude konať výlučne vo svojom vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Producent môže preto uzatvárať zmluvy s tretími stranami len vo svojom mene a bez toho, aby

v akomkoľvek prípade alebo akoukoľvek formou uviedol vo vzťahu k tretím stranám, a to aj nepriamo, že
súčasťou povinností, ku ktorým sa zmluvne zaviazal, sú aj územia. Producent je výslovne zodpovedný za
akékoľvek prekročenie odhadov na vývoj (príloha 2).
10.7 Žiadne z území nesmie niesť zodpovednosť za záväzky prijaté vo vzťahu k tretím stranám, a to aj
vtedy, ak sa takéto záväzky – v protiklade s tým, čo sa uvádza vyššie – odvolávajú na túto zmluvu,
pričom zodpovednosť každého z území je striktne obmedzená do výšky investícií stanovenej v zmluve.
10.8 Producent vyhlasuje, že má riadne splnomocnenie uhradiť územiam čisté výnosy plynúce
producentovi z marketingu diela, ktoré bolo zadané do výroby v súlade s podmienkami stanovenými v
zmluve. Producent poskytuje územiam záruku voči akýmkoľvek prostriedkom nápravy, žalobám alebo
nárokom tretích strán v uvedenom ohľade, ktoré by mohli brániť úhrade čistých výnosov producenta,
ktoré sú splatné územiam v zmysle zmluvy. V prípade neuhradenia uvedených výnosov producent berie
na vedomie, že každé z území bude mať právo vzniesť priamo voči nemu žalobu na účely náhrady
všetkých príjmov, ktoré im v zmysle zmluvy prináležia.
10.9 Producent vedie v účtovných záznamoch na adrese svojej centrály oddelené účtovníctvo pre všetky
operácie, ktoré súvisia s vývojom diela. Tieto účty budú spravované takým spôsobom, aby transakcie,
ktoré súvisia s dielom, boli odlíšiteľné od celkových účtov producenta a aby mohli byť jednoducho
oddeliteľné, auditované, skontrolované alebo preskúmané každým z území v priestoroch sídla producenta
počas pracovných hodín na základe predchádzajúceho oznámenia predloženého 5 (päť) pracovných dní
vopred.
V prípade, ak uvedený audit odhalí nepresnosti v sumách vyplatených na základe zmluvy v neprospech
území, producent sa zaväzuje bezodkladne nahradiť takýto rozdiel územiam vrátane nákladov na audit
v plnej výške.
Výdavky na vývoj sa fakturujú vo vzťahu ku konkrétnym položkám, a to bez akejkoľvek svojvoľnej
čiastkovej alokácie celkovej faktúry.
Všetky výdavky na vývoj sa realizujú prostredníctvom bankového účtu, ktorý je konkrétne určený pre
dielo a na ktorý sa uhradia sumy investícií, ako aj investície ostatných subjektov financujúcich vývoj
diela.
Všetky vyššie uvedené záväzky a záruky producenta predstavujú zásadné a určujúce kritérium, ktorým je
podmienená ochota každého z území uzatvoriť túto zmluvu.
10.10 Intenzita pomoci
Investícia, ktorú územia poskytnú na základe tejto zmluvy, predstavuje štátnu pomoc.
V súlade s platnými nariadeniami treba pripomenúť, že pri skončení produkcie nesmie celková suma
štátnej pomoci prekročiť 50 % (päťdesiat percent) z celkových nákladov na dielo. Výnimky z tohto
obmedzenia možno udeliť v jednotlivých prípadoch až do hranice 60 % v prípade zložitých diel, vrátane
„nízkorozpočtových“ diel v zmysle podmienok stanovených európskymi nariadeniami.
Keďže uvedená hranica sa posudzuje vo vzťahu k všetkej štátnej pomoci poskytnutej producentovi na
produkciu diela, producent sa zaväzuje zachovávať v tomto ohľade čo najväčšiu transparentnosť
a poskytnúť územiam všetky informácie, ktoré sa týkajú existujúcej pomoci, o ktorú producent žiadal.
Producent sa zaväzuje rešpektovať hranicu 50 % (päťdesiatich percent) pri dokončení produkcie, keď sa
predkladá vyššie uvedená konečná účtovná závierka k produkcii (konečný celkový odhad a záverečná

bilancia výdavkov). Táto podmienka je zásadná a určujúca pre záväzok území v zmysle tejto zmluvy,
pričom sa na ňu nebude vzťahovať žiadna výnimka.
ČLÁNOK 11 - PUBLICITA – VŠEOBECNE
Každé z území musí byť vždy uvedené na všetkých interných a externých marketingových a
komunikačných médiách, ktoré sú určené na identifikovanie alebo prezentáciu diela.
Ak je dielo v procese produkcie: každé z území bude spomenuté v rámci úvodných a záverečných titulkov
týmto spôsobom:
„Developed Work TO BE COMPLETED“.
Bez ohľadu na akékoľvek dohody týkajúce sa publicity názvov spoločností a skratiek ostatných
koprodukčných spoločností a, pokiaľ sa písomne neuvádza inak, v záverečných titulkoch, materiáloch pre
médiá, na plagátoch a v iných informačných materiáloch, každé z území bude spomenuté za rovnakých
podmienok, aké boli prijaté vo vzťahu k ostatným finančným partnerom; to znamená, že v prípade, ak sa
objaví názov niektorého z financujúcich partnerov diela, názov „ xxxx “ musí byť zobrazený rovnakým
písmom (font, hrúbka, šírka a výška), za rovnakých podmienok a na rovnakých miestach.
V každom prípade podliehajú úvodné a záverečné titulky, reklamy a propagačné materiály písomnému
súhlasu každého z území aspoň 15 (pätnásť) dní pred ich vyhotovením.
Tieto doložky sa uplatňujú na všetkých medzinárodných trhoch zo strany akéhokoľvek nadobúdateľa práv
vo svete.
Vzťahujú sa na všetky médiá, prostredníctvom ktorých sa dielo používa alebo distribuuje, bez ohľadu na
to, či sú v súčasnosti známe alebo nie.
Takisto sa musia objaviť na všetkých sekundárnych adaptáciách, literárnych, grafických, diskografických
verziách, videogramoch, atď., ak to médium umožňuje.
Producent nesie zodpovednosť za plnenie týchto ustanovení pri reklamných činnostiach, ktoré vykonáva
sám alebo jeho distribútori, pričom sa zaväzuje zabezpečiť ich plnenie zo strany vystavovateľov.
Producent oprávňuje každé z území a všetkých partnerov každého z území uvádzať svoju účasť a vrátane
účasti regiónu na vývoji diela vo všetkých regionálnych, štátnych a medzinárodných informačných
prostriedkoch a na všetkých médiách, ktorých účelom je zdôrazniť činnosti každého z území pri tvorbe
kinematografických a audiovizuálnych diel alebo pri informovaní o uvedení filmov koprodukovaných
každým z území do kín.
ČLÁNOK 12 – PRÁVO NA KONTROLU ZO STRANY ÚZEMÍ
Producent je povinný poskytnúť na vyžiadanie každému z území akúkoľvek kópiu zmlúv, ktoré uzavrel s
tretími stranami, a vo všeobecnosti aj akékoľvek potvrdenie alebo dokumenty, ktoré sa súvisia s dielom.
Okrem toho v súlade s platnými pravidlami je producent povinný predložiť správu o pokroku
v zhotovovaní diela prostredníctvom písomnej informácie o situácii z hľadiska vývoja (z umeleckej a
finančnej stránky) diela, ktorému bola udelená pomoc, do 12 (dvanástich) mesiacov od dátumu
rozhodnutia výberovej komisie.
Po dokončení každého z diel, na ktoré bola poskytnutá pomoc, producent vytvorí a predloží každému
z území výkaz z produkcie (konečný rozpočet a finančný plán), ako aj kópiu dokončeného diela.

ČLÁNOK 13 – BEZPEČNOSŤ A DELEGOVANIE
Producent nepostúpil ani neumožnil postúpenie a ani v budúcnosti nepostúpi ani neumožní postúpenie
akéhokoľvek záložného práva, zádržného práva, zábezpeky k dielam a ich častiam, ktoré by mohli
znemožniť alebo brániť riadnemu výkonu práv, ktoré sú v súčasnosti udelené každému z území.
ČLÁNOK 14 – SKONČENIE ZMLUVY
Vo všeobecnosti v prípade neplnenia akýchkoľvek povinností zo strany producenta, najmä povinností
uvedených v článkoch 8 a 11, a v prípade neplnenia ustanovení pravidiel bude táto zmluva ukončená na
základe iniciatívy každého z území pod podmienkou, že každé z území producentovi vopred zaslalo
doporučenou listovou zásielkou s potvrdením o doručení formálnu výzvu na ukončenie alebo nápravu
porušovania povinností, pričom takáto formálna výzva zostala bez odozvy, či už sčasti alebo vcelku,
počas obdobia viac než 15 (pätnásť) dní po odovzdaní doporučenej listovej zásielky s potvrdením o
doručení.
Ak bola táto podmienka splnená, každé z území bude oprávnené považovať túto zmluvu za plnoprávne
ukončenú. V takom prípade producent bude povinný bezodkladne nahradiť každému z území akúkoľvek
uhradenú sumu; prípadný nárok na odškodnenie tým zostáva nedotknutý.
Podobne v prípade začatia kolektívneho konania voči producentovi alebo usvedčenia z trestného činu
v zmysle ustanovení všeobecného daňového zákonníka v prípade niektorého z manažérov producenta
bude táto zmluva ukončená automaticky na žiadosť ktoréhokoľvek z území.
Bez toho, aby tým bola dotknutá akákoľvek žaloba o náhradu škody, sa vrátenie investície stane navyše
splatné okamžite a automaticky, či už vcelku alebo sčasti, v prípade, ak sa producent sa zo svojej vlastnej
iniciatívy rozhodne ukončiť činnosť produkcie alebo ak podkladové dokumenty, informácie a dokumenty,
ktoré producent poskytol na podporu jeho žiadosti o financovanie, budú uznané vcelku alebo sčasti za
nepresné.
ČLÁNOK 15 – NEZÁVISLOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ich spoluprácu v žiadnom prípade nemožno považovať za
spoločný podnik ani verejnú obchodnú spoločnosť. Preto sa rozhodli, že podmienky tejto spolupráce sa
budú riadiť výlučne ustanoveniami tejto zmluvy.
ČLÁNOK 16 – VŠEOBECNÉ NARIADENIE O OCHRANE ÚDAJOV (GDPR)
Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky zásady a povinnosti, ktoré sa vzťahujú na
prevádzkovateľa údajov v zmysle nariadenia 2016/679/EÚ z 27. apríla 2016 o ochrane údajov („GDPR“)
a francúzskeho zákona o ochrane údajov č. 78-17 zo 6. januára 1978 v znení jeho súčasnej verzie („LIL“).
Zmluvné strany môžu byť povinné spracúvať – vrátane automatizovaného spracúvania – osobné údaje,
ktoré sa týkajú fyzických osôb, alebo údaje, ktoré takéto osoby poskytnú, v súvislosti s uzavretím
a plnením tejto zmluvy, ako aj v kontexte riadenia ich vzťahov.
Takto získané osobné údaje sa budú primárne využívať na účely (i) riadenia obchodných vzťahov
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, (ii) administratívneho riadenia, napr.: účtovná správa fakturácie,
odosielanie výpisov z účtov, atď. (iii) plnenia právnych záväzkov zmluvných strán, najmä pokiaľ ide
o platbu príspevkov akejkoľvek organizácii, ktorá zodpovedá za príspevky na sociálne zabezpečenie a
dane.

V zmysle francúzskeho zákona o ochrane údajov majú dotknuté subjekty právo na prístup k ich osobným
údajom a môžu takisto požadovať opravu, aktualizáciu alebo vymazanie nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych údajov a môžu namietať voči spracovaniu ich osobných údajov, pokiaľ preukážu oprávnené
dôvody. Tieto práva môžu uplatňovať u zmluvných strán. Dotknuté fyzické osoby nemôžu namietať voči
spracovaniu ich osobných údajov, ak je takéto spracúvanie potrebné na plnenie povinností stanovených
v tejto zmluve.
Osobné údaje uchovávajú samotné zmluvné strany resp. ich subdodávatelia, ktorého si vyberú, a to len na
obdobie, ktoré je nevyhnutne potrebné na plnenie ich povinností v zmysle tejto zmluvy.
ČLÁNOK 17 – SPORY
Akýkoľvek spor, ktorý sa týka uplatňovania alebo výkladu tejto zmluvy, sa riadi právnymi predpismi [
] a spadá do pôsobnosti príslušných súdov [
].
ČLÁNOK 18 – ZOZNAM PRÍLOH
BUDE SPRESNENÉ
V XXX, dňa XXXXXXXX
Vyhotovené v XX (XXX) kópiách
Podpisy, pred ktorými bude uvedené „Prečítal a schválil“
Producent
Územie 1
Územie 2
Štúdio

PRÍLOHA 4 _ PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE ALICE
A- Identifikovanie hlavných regulačných prekážok pre spoluprácu – Prípadová štúdia 1: ABRACA,
projekt spoluprodukovaný štúdiami Dreamwall (valónsky región) a MadLab (región Hauts-deFrance)
Tento projekt zahŕňal dve animačné štúdiá , ktoré vlastní skupina Media Participations, pričom obe
vystupovali ako producenti (držitelia práv) a poskytovatelia služieb (poskytovanie služieb tretím stranám
– producentom). Štúdia sú vzdialené od seba menej než 150 km a nachádzajú sa na oboch stranách
francúzsko-belgickej hranice, pričom v minulosti už spolupracovali na produkcii animovaných seriálov,
ktoré financovali organizácie Wallimage a Pictanovo.
Táto prípadová štúdia pomohla identifikovať nižšie uvedené regulačné prekážky, ktoré bránia
koprodukcii:
Prekážka 1: reštriktívne koprodukčné pravidlá súvisiace s nákladmi na prácu podľa lokality
Tak vo Francúzsku – Hauts-France, ako aj v Belgicku – Valónsko sú na regionálne financovanie oprávnené
len náklady na prácu, ktoré sa vzťahujú na tých pracovníkov, ktorých bydlisko na daňové účely sa
nachádza v danom regióne. Preto v zmysle platných právnych predpisov výdavky spojené s valónskym
pracovníkom, ktorý by bol dočasne zamestnaný vo Francúzsku na účely koprodukcie, nie sú oprávnené
na financovanie ani v regióne Valónsko, ani vo Francúzsku. Táto požiadavka lokalizácie, ktorá je veľmi
bežná v Európe, bráni mobilite talentovaných ľudí v Európe.
ü Odporúčanie: treba umožniť nielen určitý manévrovací priestor v riadení výdavkov na
koprodukciu, ale najmä v krátkodobom horizonte poskytnúť aj nástroje na začatie spolupráce
počas najskoršej fázy vývoja. Účelom včasnej spolupráce by bolo otestovať partnerstvá pred
začatím skutočnej práce na produkcii, ktorá zahŕňa mobilizáciu kľúčových tímov.
Prekážka 2: rozdielne náklady na prácu a postavenie
Rozdielne náklady na prácu sťažujú vyváženosť investícií spoluprodukujúcich regiónov.
Rozdielnosť v zmluvnom postavení pridáva na komplexnosti koprodukcie: najmä priaznivé
pracovnoprávne postavenie „dočasného pracovníka“ vo Francúzsku, ktoré umožňuje poberať dôležité
sociálne dávky a dávky v nezamestnanosti, nemá ekvivalent v zahraničí. Manažovanie nadnárodných
tímov, vytváranie pracovných harmonogramov a udržiavanie tímov v regióne, ktorý ponúka menej
benefitov v porovnaní s iným regiónom, je preto zložitejšie.
ü Odporúčanie: jedným z krátkodobých riešení je podporiť koprodukcie orientované na zručnosti
namiesto napr. striktne finančných partnerstiev (pozri prípadové štúdie pre HEART OF TOWER a
THE PEASANT). Z dlhodobého hľadiska by bola potrebná zmena v národných právnych
predpisoch v záujme harmonizácie pracovných podmienok pri cezhraničnej koprodukčnej
tvorbe.
B- Problém národnosti pri európskych koprodukciách – Prípadová štúdia 2: JOSEP, animovaný
film v koprodukcii Francúzska, Belgicka a Španielska.
Vo filme JOSEP umierajúci žandár spomína na svoje stretnutie s katalánskym umelcom Josepom Bartolí
vo francúzskom koncentračnom tábore po občianskej vojne v Španielsku. Film dostal niekoľko ocenení
vrátane ceny César 2021 pre najlepší animovaný film (César 2021 for Best Animated Film) vo Francúzsku,

Európsku filmovú cenu pre najlepší animovaný film (Best Animated Film Award at the European Film
Award 2020) a stal sa súčasťou oficiálneho výberu na filmovom festivale v Cannes v roku 2020.
Film sa však nemohol uchádzať o španielske ocenenie, pretože autorstvo nebolo pôvodne pripísané
Španielsku, napriek účasti španielskeho producenta (Imagic TV), ktorý bol zapojený do financovania
projektu.
Prekážka 3: rozdielne pravidlá, na základe ktorých sa filmom udeľuje národnosť
Do decembra 2020 španielske zákony umožňovali udelenie španielskej národnosti medzinárodnej
koprodukcii pred prvým dňom nakrúcania filmu (t.j. prvý deň animačných prác v prípade animovaného
filmu)16.
V prípade filmu JOSEP spoločnosť Imagic TV nahradila španielskeho koproducenta po prvom dni
animačných prác a producenti nemohli predložiť film španielskym orgánom, aby ho mohli kvalifikovať
ako španielsku produkciu (Inštitút kinematografie a audiovizuálneho umenia – Institute of
Cinematography and Audiovisual Arts). Intervenovanie federácie PROA u španielskej vlády viedlo k
zmene pravidiel regulácie: od decembra 2020 sa žiadosť o schválenie národnosti môže predložiť po
začatí alebo ukončení nakrúcania17.
ü Odporúčanie: európske regulačné systémy by mali umožniť európskym koprodukciám, aby boli
uznané podľa pravidiel všetkých zúčastnených krajín a mohli využívať výhody systému každej
krajiny (napr. získať prístup k určitým výhodám z hľadiska národného financovania alebo
uznávania).
C- Krátkodobé riešenie rozdielov v nákladoch na prácu – Prípadové štúdie 3 a 4: HEART OF
TOWER, animovaný film v koprodukcii Slovenska, Českej republiky a Belgicka, a THE
PEASANTS v koprodukcii Poľska, Litvy a Srbska
Náklady na prácu v Poľsku, Slovensku a mnohých iných stredoeurópskych a východoeurópskych
krajinách sú v priemere o 30 až 40 % nižšie v porovnaní so západnou Európou.
ü Odporúčanie: poľské a slovenské prípadové štúdie preukázali, že producenti našli spôsob, ako
prekonať finančné prekážky, ktoré súvisia s rozdielnymi nákladmi na prácu, pričom svoje
partnerstvá budujú na vzájomne sa doplňujúcich zručnostiach. Obe koprodukcie vyžadovali
použitie 3D CGI technológií a iných špecifických techník (napr. stop motion, painting), ktoré boli
k dispozícii len v západnej Európe. V prípade HEART OF TOWER bolo belgické štúdio najlepšou
možnosťou a súvisiace náklady boli čiastočne zredukované prostredníctvom belgického
daňového útočiska. Pokiaľ ide o dielo THE PEASANT, poľský producent využil služby srbského
štúdia, ktoré sa špecializuje na vizuálne efekty (VFX). Použitím technológie Unity Game Engine
ako inovatívneho softvérového riešenia vo svete videohier producenti znížili náklady na
záverečnú kompozíciu/renderovanie a zachovali vyvážený podiel 1/3 práv na film pre každého
z troch producentov (s rozpočtom 3,3 milióna eur)
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Článok 10.3 kráľovského výnosu č. 1084/2015 zo 4. decembra 2015 v zmysle zákona č. 55/2007 o kinematografii z 28.
decembra 2007 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13207
17
Pozri nový článok 10.4 kráľovského výnosu 1090/2020 z 9. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa vyššie uvedený
kráľovský výnos zo 4. decembra 2015 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15877.

PRÍLOHA 5 _ PODROBNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY ALICE PRE ANIMÁTOROV A MANAŽÉROV
V ANIMAČNOM PRIEMYSLE
A- PODROBNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ANIMÁTOROV
Modul 1/16
Výučbová jednotka – Kresliace techniky v animácii

Dĺžka: 30 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: digitálne kresliace nástroje (vektorová grafika, digitálne farbenie); základné techniky
kreslenia (napr. dynamické, anatomické)
-zručností: schopnosť používať základné digitálne kresliace nástroje (Photoshop, Illustrator,
Painter a SketchBook); schopnosť kresliť rôznymi technikami
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-priestorové súvislosti
-objem a perspektívy
-svetlo, tiene a šerosvit
-teória farieb
- farebné stupne
- kombinovanie farieb
- digitálne kresliace nástroje a techniky
● digitálne farbenie a maľovanie
● vektorová grafika
● softvér, ako napr. Photoshop, Illustrator, Painter a SketchBook
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie – 10 hod.
Praktické cvičenia - 20 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-rôzne typy formátov papiera na kreslenie (napr. A4)
-tablet/laptop/PC

-nástroje na manuálne kreslenie (ceruzky, štetce, perá, temperové farby, atď.)
-kresliareň (učebňa)
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Skúška z grafického dizajnu/ kreslenia
Ukazovatele: kvalita a dôslednosť vyhotovenia kresieb; použitie rôznych techník, ktoré sa
absolventi naučili počas kurzu

Modul 2/16
Výučbová jednotka – Techniky vizuálneho storytellingu

Dĺžka: 30 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: grafický softvér; foto a video vybavenie; nástroje a softvér na postprodukciu; grafický
dizajn a vizuálny storytelling
-zručností: schopnosť používať základné počítačové grafické nástroje; schopnosť používať foto a
video vybavenie; schopnosť používať nástroje a softvér na postprodukciu (Adobe Photoshop,
Adobe Premiere, Adobe Illustrator)
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-„rozprávanie“ prostredníctvom obrázkov: prvky vizuálneho storytellingu
-prvky video marketingu na vytváranie úspešných videí
-základné vybavenie
-subjekt, scenár a obrazový scenár (storyboard)
-predprodukcia
-techniky nakrúcania
-softvér a operačné systémy
-strih (rozprávačský štýl, klipy, sekvencie)
-spracovanie zvukovej zložky: nahrávky a hudba
-strih a postprodukcia
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.

Praktické cvičenia - 20 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-fotoaparát, videokamera, stojan
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Vytvorenie obrázkov alebo videí s použitím techník a nástrojov, ktoré sa absolventi naučili počas
kurzu
Ukazovatele: kvalita a dôslednosť vyhotovenia fotografií, digitálnych obrázkov a videí; použitie
rôznych techník, ktoré sa absolventi naučili počas kurzu

Modul 3/16
Výučbová jednotka – 2D animácia

Dĺžka: 45 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: grafický softvér; softvér na 2D animáciu; softvér a nástroje na úpravu videa; techniky 2D
animácie predmetov a postáv v dvojdimenzionálnom digitálnom prostredí
-zručností: schopnosť používať základné digitálne grafické nástroje; schopnosť používať nástroje
a softvér na 2D animáciu (Synfig, Blender, OpenToonz, Moho)
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-zásady vnímania pohybu
-tradičné techniky animácie
-terminológia a základné nástroje
-morfovanie základných póz
-časovanie a akcia
-kostra a telo postavy
-základné umiestnenia a trajektórie pohybu (lines of action)
-ako animovať výrazy tváre
-ako animovať chôdzu dvojnohých postáv
-ako animovať chôdzu štvornohých postáv
-ako animovať let vtákov
-ceruzkový test pomocou digitálnych nástrojov

-zásady animácie pohybu pier
-špeciálne efekty
-výroba animovaného filmu
-obrazový scenár (storyboard)
-dispozícia (layout)
-polia, podlahy, miestnosti a priestor
-ako vytvoriť ukážku najlepších prác (showreel) a portfólio
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 15 hod.
Praktické cvičenia - 30 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Vytvorenie krátkeho 2D animovaného filmu s použitím techník a nástrojov, ktoré sa absolventi
naučili počas kurzu
Ukazovatele: kvalita a dôslednosť pri výrobe krátkeho animovaného filmu, použitie rôznych
techník, ktoré sa absolventi naučili počas kurzu

Modul 4/16
Výučbová jednotka – 3D animácia

Dĺžka: 45 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: 3D animačný softvér; techniky a procesy 3D animácie (modely, textúry, rigging
a renderovanie), video editovací softvér a nástroje; techniky 3D animácie subjektov a postáv v
trojdimenzionálnom digitálnom prostredí
-zručností: schopnosť používať základné 3D grafické nástroje; schopnosť používať nástroje
a softvér na 3D animáciu (Autodesk Maya, Blender, Cinema 4D, 3D Studio Max)
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-úvod do 3D animácie
-zásady 3D modelovania
-úvod do používania editora ZBrush
-úvod do polygonálneho modelovania
-modelovanie so softvérom Maya: vytvorenie postavy
-textúrovanie
-rôzny typy textúr
-rigging a animácia postáv
-úvod do používania programu Ligtwave 3D
-modelovanie a textúrovanie
-základné renderovanie a animácia
-renderovanie exteriérov
-renderovanie interiérov
-úvod do používania programu After Effects
-správa 2D a 3D prvkov
-časová os
-korekcia obrázkov
-špeciálne efekty
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 15 hod.
Praktické cvičenia - 30 hod.

Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Vytvorenie krátkeho 3D animovaného filmu s použitím techník a nástrojov, ktoré sa absolventi
naučili počas kurzu
Ukazovatele: kvalita a dôslednosť pri výrobe krátkeho animovaného filmu, použitie rôznych
techník, ktoré sa absolventi naučili počas kurzu

Modul 5/16
Výučbová jednotka – Animácia technikou „stop motion“

Dĺžka: 45 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: softvér na „stop motion“ animáciu; techniky a procesy „stop motion“ animácie; vhodné
materiály na tvorbu „stop motion“ animácií
-zručností: schopnosť používať základné nástroje na „stop motion“ animáciu; schopnosť
identifikovať najvhodnejšie materiály na tvorbu „stop motion“ animácií; schopnosť používať
základný softvér na „stop motion“ animáciu (Dragonframe, Adobe Premiere)
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-analýza a história diel vytvorených technikou „stop motion“
-12 pravidiel animácie technikou „stop motion“
-techniky písania pre „stop motion“ animácie
-výber materiálov pre „stop motion“ animácie
-tvorba obrazových scenárov (storyboards) pre diela vytvárané technikou „stop motion“
-kamera pri animácii technikou „stop motion“
-úvod do používania filmovacieho softvéru (Dragonframe)
-úvod do používania softvéru na úpravu videa (Adobe Premiere)
-postprodukcia pri „stop motion“ animáciách
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 15 hod.
Praktické cvičenia - 30 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-fotoaparát, videokamera
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Vytvorenie animovaného filmu technikou „stop motion“ s použitím nástrojov a techník, ktoré sa
absolventi naučili počas kurzu

Ukazovatele: kvalita a dôslednosť pri výrobe krátkeho animovaného filmu, použitie rôznych
techník, ktoré sa absolventi naučili počas kurzu

Modul 6/16
Výučbová jednotka – scenár animáciu

Dĺžka: 30 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: techniky kreatívneho písania; štruktúra scenára; techniky adaptácie literárnych diel (napr.
rozprávky); rôzne formáty a textové registre; textové procesory, audiovizuálny jazyk a techniky
nakrúcania
-zručností: schopnosť napísať originálny text, ktorý možno použiť pri tvorbe animovaného diela;
schopnosť adaptovať literárne texty na animované filmy; schopnosť používať textové procesory
(Microsoft Word, Grammarly, atď.); schopnosť používať filmovacie nástroje.
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-scenár v histórii animovaného filmu
-techniky kreatívneho písania
-analýza literárnych diel
-základné prvky scenára pre animovaný film:
● štruktúra
● dramatický konflikt (ústredná časť rozprávaného príbehu)
● postavy
● dialógy
-workshop o filmovaní
-workshop o písaní
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 20 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)

-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-fotoaparát, videokamera
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Práca na scenári vo všetkých jeho fázach: nápad, koncept, subjekt, obsadenie, konečný scenár;
adaptácia literárneho textu/diela na scenár
Ukazovatele: kvalita a dôslednosť pri tvorbe scenára, zohľadnenie prvkov, ktoré sa absolventi
naučili počas kurzu; originalita scenára; schopnosť adaptovať literárny text na scenár určený pre
krátky animovaný film

Modul 7/16
Výučbová jednotka – Sochárske techniky s využitím hliny a scénický dizajn

Dĺžka: 30 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: teória sochárskeho umenia; materiál a nástroje na tvorbu hlinených sôch; metódy
reprodukcie subjektov a postáv (skutočné modely); použitie hlinených sôch v „stop motion“
animácii

-zručností: schopnosť vytvoriť predmety a postavy z hliny (podľa skutočných modelov); schopnosť
používať hlinené sochy v „stop motion“ animácii; schopnosť vyrábať nové a originálne hlinené
postavy
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-teória a história tvorby hlinených sôch
-techniky modelovania z hliny
-materiály a pracovné nástroje (špachtle, atď.)
- modelovanie z hliny: skutočné kópie, basreliéfy (hlavy a celé postavy)
-štúdium anatómie: ľudské telo, proporcie a tvary
-štúdium a návrh: hlava, telo, kompozícia
-formy zo sadry a silikónového kaučuku na reprodukovanie modelov
-reprodukovanie použitím hliny, sklenej vlny a sadry
-animácia s hlinou (claymotion): nakrúcanie a strih krátkych animovaných „stop motion“ filmov
-všeobecné technické pojmy v scénografii

-tradičné techniky stavby scény
-súčasné techniky stavby scény
-tradičné materiály
-použitie a aplikácie nových materiálov
-stavby pre špeciálne efekty (deštrukcie, explózie, streľba, požiar)
-výtvarné stvárnenie: tradičné a moderné techniky a materiály v oblasti maliarstva, sochárstva,
fotografie
-optické a elektronické efekty
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 20 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-hlina, materiály používané v sochárstve a nástroje na modelovanie
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-fotoaparát, videokamera
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Vytváranie sôch z hliny a iných materiálov pre krátke animované „stop motion“ filmy a produkcia
krátkych animovaných „stop motion“ filmov pomocou vytvorených sôch
Ukazovatele: kvalita a dôslednosť v tvorbe sôch z hliny; kvalita a originalita krátkych animovaných
„stop motion“ filmov

Modul 8/16
Výučbová jednotka – 3D skenovanie a tlač

Dĺžka: 40 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: zásady 3D skenovania a tlače; nástroje a techniky 3D skenovania a modelovania;
reprodukčné techniky (predmetov/postáv určených pre animované filmy)
-zručností: schopnosť vytvárať predmety/postavy pomocou nástrojov na 3D modelovanie
a skenovanie; schopnosť používať 3D skeny pri tvorbe animovaných produktov

Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-úvod do detekčných technológií
-zásady štruktúrovaného osvetlenia
-rozloženie a zastretie (opacifikácia) objektu
-zvolenie správnych parametrov
-postprodukcia: od zarovnania po finálny export
-ako vytlačiť oskenovaný model
-rozdiely medzi viacerými typmi reverzného inžinierstva pri rekonštrukcii matematických
parametrov modelu
-analýza kvality
-3D skeny pre krátke animované filmy a animácie
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 30 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-3D skener
-3D tlačiareň
-softvér pre reverzné inžinierstvo (napr. Geomagic Design X)
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Vytváranie 3D skenov a tlače pre krátke animované filmy
Ukazovatele: kvalita a dôslednosť 3D skenov a tlače

Modul 9/16
Výučbová jednotka – Rozšírená a virtuálna realita

Dĺžka: 25 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska

-znalostí: teória a technológie rozšírenej reality (AR) a virtuálnej reality (VR); zariadenia, senzory,
prirodzené rozhrania, imerzívne systémy; teória a metodiky gamifikácie a digitálneho storytellingu;
softvér na virtuálnu realitu, ako napr. Unity
-zručností: schopnosť používať základné AR a VR technológie: schopnosť používať a reprodukovať
základné AR a VR technológiie v animovaných filmoch
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-úvod do virtuálnej reality (VR)
-úvod do rozšírenej reality (AR)
-úvod do zmiešanej reality (MR)
-zásady počítačovej 3D grafiky a stereoskopie
-jazyky, programovacie prostredia a nástroje pre VR
-kinematografická VR: techniky a technológie pre imerzívne 3D a 360° stupňové nakrúcanie
-gamifikácia: teórie a metodiky dizajnu hier
-od kinematografickej VR k AR: algoritmy a nástroje pre AR pomocou markerov/ bez markerov,
rozšírené videnie
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 h
Praktické cvičenia - 15 h
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-náhlavný displej
-joystick
- digital backbone
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Tvorba imerzívnych prostredí pomocou technológií rozšírenej a virtuálnej reality; tvorba simulácie
prostredníctvom videohry s využitím technológií rozšírenej a virtuálnej reality
Ukazovatele: kvalita a dôslednosť pri tvorbe virtuálnych prostredí; použitie nástrojov, ktoré boli
predmetom výučby v rámci modulu
Modul 10/16

Výučbová jednotka – Časový manažment

Dĺžka: 15 h
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: nástroje a techniky časového manažmentu
-zručností: schopnosť identifikovať silné a slabé stránky vo vlastnom časovom manažmente a
plánovaní; schopnosť riadiť prioritné činnosti; schopnosť používať nástroje časového manažmentu
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-ako plánovať a organizovať svoj čas
-časová matica a definovanie priorít
-prepojenie medzi štruktúrovaním úloh a času
-časový manažment z hľadiska úloh a organizačného systému: priority jednotlivca a priority
systému
-užitočné aplikácie a ich využitie v časovom manažmente
-kalendár a zoznam úloh (tzv. „to–do“ list)
-modely a nástroje pre plánovanie a časový manažment
-význam akčného plánu
-sedem zákonov času:
● Paretovo pravidlo: 20 % z činností, ktoré vykonávame, vyprodukuje 80 % z výsledkov
● Parkinsonov zákon: práca bude vždy trvať tak dlho, aby vyplnila čas, ktorý na ňu máme k
dispozícii
● Fraisseho zákon: čas je subjektívna premenná: čo sa nám páči, trvá krátko, čo sa nám
nepáči, trvá večnosť
● Illichov zákon: keď sa pri vykonávaní práce prekročí určitá hranica, efektívnosť jednotlivca
začne klesať
● Murphyho zákon: každá činnosť trvá dlhšie, než sme pôvodne plánovali
● Douglasov zákon akumulácie: akumulácia má tendenciu rozširovať sa dovtedy, kým vyplní
všetok dostupný priestor, ktorý ju môže obsiahnuť
● Carlsonov zákon: nepretržitá práca trvá menej času, ako keď sa rozdelí na viac úsekov
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 5 hod.

Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Simulácia plánovania činnosti v animačnom sektore
Ukazovatele: kvalita plánovania; prispôsobenie a využitie teórií, ktoré sa absolventi naučili v rámci
modulu

Modul 11/16
Výučbová jednotka – Budovanie tímu

Dĺžka: 15 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: dynamika a charakteristika tímovej práce; riadenie vzťahov v tíme; motivačné
mechanizmy; organizačná komunikácia
-zručností: schopnosť manažovať prácu podľa cieľov; schopnosť motivovať spolupracovníkov;
schopnosť posúdiť a rozvíjať potenciál jednotlivca a tímu; schopnosť budovať vzťahy a zlepšovať
komunikačné zručnosti medzi rôznymi členmi tímu; schopnosť zachovať efektívnosť v čase krízy;
schopnosť zamerať pozornosť na tímové ciele
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-podmienky pre vytvorenie úspešného tímu
-základné prvky pre vybudovanie pracovnej skupiny
-rôzne typy úloh v rámci tímu
-ciele tímu
-jednotlivec a skupina: zo skupiny jednotlivcov smerom k dosiahnutiu efektívnej skupiny
-vytvorenie atmosféry vzájomnej dôvery a spolupráce v rámci tímu
-manažment jednotlivcov a riešenie konfliktov
-plán osobného rozvoja
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)

Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 5 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-materiály pre činnosti týkajúce sa budovania tímu
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Simulácia aktivity pozostávajúcej z budovania tímu v kontexte animácie
Ukazovatele: prispôsobenie a využitie teórií, ktoré sa absolventi naučili v rámci modulu

Modul 12/16
Výučbová jednotka – Angličtina v animačnom priemysle

Dĺžka: 20 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: slovná zásoba a výrazy používané pri produkcii animovaného diela; terminológia
zaužívaná v odvetví; komunikačné stratégie v angličtine; znalosť technických výrazov
v softvérových programoch používaných v odvetví
-zručností: schopnosť komunikovať s hráčmi v animačnom sektore (zákazníci, dodávatelia,
distribútori, marketingové spoločnosti a pod.) na medzinárodnej úrovni; schopnosť prečítať a
interpretovať texty v anglickom jazyku pre scenár; schopnosť vytvoriť pôvodné rukopisy v
angličtine; schopnosť komunikovať s členmi tímov z iných štátov
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-techniky vyjednávania v angličtine v animačnom sektore
-technické a obchodné pojmy v sektore
-ako vytvoriť scenár v angličtine: príklady, teória a prax
-cvičenia týkajúce sa animačného sektora
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 10 hod.
Organizácia a logistika

(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Napísanie krátkeho scenára pre kreslenú rozprávku v angličtine
Ukazovatele: kvalita scenára na gramatickej a syntaktickej úrovni; prispôsobenie a používanie teórií
a gramatických pravidiel, ktoré sa absolventi naučili v rámci modulu

Modul 13/16
Výučbová jednotka – Ochrana zdravia a bezpečnosť na pracovisku

Dĺžka: 15 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: všeobecné (európske) nariadenia o bezpečnosti na pracovisku; všeobecné nariadenia
o ochrane zdravia na pracovisku; ochrana a prevencia potenciálnych rizík v profesijnom odvetví
-zručností: schopnosť predchádzať rizikám súvisiacim s odvetvím; schopnosť dodržiavať
všeobecné bezpečnostné a zdravotné predpisy
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
- pojmy v oblasti rizík, škôd, predchádzania a ochrany
- práva a povinnosti rôznych jednotlivcov v spoločnosti
- orgány pre bezpečnosť, kontrolu a podporu
- organizácia prevencie rizík v spoločnosti
- riziká súvisiace s povinnosťami a možné škody
- postupy prevencie a ochrany, ktoré sú špecifické pre odvetvie
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 5 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie

-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Test z učiva v module s viacerými možnosťami odpovedí
Ukazovatele: správnosť odpovedí; použitie teórií, ktoré sa absolventi naučili v rámci modulu

Modul 14/16
Výučbová jednotka – Projektový manažment

Dĺžka: 15 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: základné nástroje projektového manažmentu; prístup RBM (manažment orientovaný na
výsledky/results-based management); logický rámec; stratégie plánovania
-zručností: schopnosť používať základné nástroje projektového manažmentu; schopnosť realizovať
činnosti z pohľadu manažmentu orientovaného na výsledky (RBM); schopnosť pracovať podľa
logického rámca; schopnosť vypracovať strategický akčný plán
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-význam strategického plánu
-logický rámec projektu
-štruktúra rozdelenia práce
-základné nástroje projektového manažmentu (Ganttov diagram a metóda PERT)
-digitálne nástroje projektového manažmentu
-ako realizovať úspešnú stratégiu plánovania
-ako vytvoriť efektívny akčný plán
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 5 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC

-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Realizácia akčného plánu a stratégie plánovania
Ukazovatele: kvalita plánovania; používanie nástrojov projektového manažmentu

Modul 15/16
Výučbová jednotka – Sektorová legislatíva

Dĺžka: 10 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: povinnosti zavedené nariadením 679/2016 (GDPR); formálne náležitosti pre
prispôsobenie sa novým ustanoveniam a relatívne načasovanie; dôsledky a dosahy v prípade
nedodržania právnych predpisov; európske právne predpisy o duševnom vlastníctve
-zručností: schopnosť definovať ciele a princípy novej legislatívy; schopnosť overiť primeranosť
stavu bezpečnostných opatrení a povinností, ktoré už spoločnosť prijala v súlade s platnými
právnymi predpismi; schopnosť identifikovať nástroje na ochranu duševného vlastníctva
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-nariadenie EÚ 2016/679
-dôvody prijatia novej legislatívy
-územná pôsobnosť
-všeobecné zásady
-„aktéri“: práva zmluvných strán a informácie; prevádzkovateľ údajov
-úradník pre ochranu údajov
-nové povinnosti: register spracovateľských činností a posúdenie vplyvu na ochranu údajov
-konzultačné povinnosti vo vzťahu k dozornému orgánu
-kódexy správania a osvedčenia
-prenos údajov a otázky týkajúce sa práva mimo EÚ
-ochrana duševného vlastníctva
-práva duševného vlastníctva
-patenty, ochranné známky, autorské práva
-obchodné tajomstvo
-ochrana návrhov a modelov
-domény webových sídiel
-ochrana databáz
-zemepisné označenia

-licencie a práva duševného vlastníctva
-porušenie práv duševného vlastníctva
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 5 hod.
Praktické cvičenia - 5 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Test z tém prednášaných v rámci modulu, s viacerými možnosťami odpovedí
Ukazovatele: správnosť odpovedí; prispôsobenie tém prednášaných v rámci modulu

Modul 16/16
Odborná stáž

Dĺžka: 180 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: teória, postupy, nástroje a softvér, ktoré boli predmetom odbornej prípravy počas kurzu
-zručností: účasť na časti alebo celom výrobnom procese filmu alebo animovaného filmu (alebo
reklamy) použitím nástrojov a techník, ktoré sa absolventi naučili počas kurzu
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-tvorba krátkych 2D animovaných filmov
-tvorba krátkych 3D animovaných filmov
-tvorba krátkych animovaných „stop motion“ filmov
-vytváranie predmetov a postáv pomocou rôznych technológií, ako je 3D tlač a skenovanie
-vytváranie predmetov a postáv pomocou manuálnych nástrojov a techník, ako napr. animácia
s hlinou (claymotion)
-vytváranie pôvodných scenárov pre animované filmy alebo adaptácia literárnych diel pre

animované filmy
-tvorba storyboardov
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Odborná stáž v spoločnostiach animovaného priemyslu – 180 hod.
Metódy hodnotenia
Správa o odbornej stáži; hodnotenie a posudok od hostiteľskej spoločnosti

B- PODROBNÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE MANAŽÉROV V ANIMAČNOM PRIEMYSLE
Modul 1/12
Výučbová jednotka – Teória a história animácie

Dĺžka: 15 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: história animácie; teórie animácie; predkinematografické technológie; animácia v
masovej kultúre; štylistické techniky v histórii animovaného filmu; vplyv animovaného filmu na
históriu, kultúru a spoločnosť
-schopností: schopnosť exkurzu do histórie animovaného filmu; schopnosť rozpoznať, rozlíšiť
a osvojiť si rôzne štylistické techniky v animovanom filme; schopnosť rozpoznať a používať
najznámejšie animačné techniky
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-história animácie od začiatku 20. storočia až po súčasnosť
-teórie animácie
-základné štylistické techniky
-rozprávačské štýly
-vplyv animovaného filmu na masovú kultúru
-animovaná kinematografia v kultúre, histórii a spoločnosti
-vývoj animačných techník
-vývoj riadenia animačných procesov

Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 5 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Test z učiva v module s viacerými možnosťami odpovedí
Ukazovatele: správnosť odpovedí; použitie teórií, ktoré sa absolventi naučili v rámci modulu

Modul 2/12
Výučbová jednotka – Produkcia

Dĺžka: 30 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: workflow procesu produkcie; storyboard a koncept; koordinácia rôznych fáz procesu
produkcie; techniky dohľadu a monitorovania; techniky a nástroje používané v predprodukčnej
a postprodukčnej fáze; štandard kvality animovaných produktov; základné softvérové vybavenie a
aplikácie
-zručností: schopnosť riadiť a koordinovať proces vzniku animovaného diela; schopnosť
spolupracovať pri tvorbe storyboardu a vypracovaní konceptu; schopnosť usmerňovať tím v
rôznych fázach animačného procesu; schopnosť monitorovať výrobný proces; schopnosť pracovať
osobne v rámci predprodukčnej a postprodukčnej fázy; schopnosť posúdiť a zaviesť štandardy
kvality animovaného produktu a overiť, či výsledný produkt zodpovedá počiatočným cieľom;
schopnosť používať základné aplikácie a softvér
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-workflow procesu tvorby animovaného diela
-používanie základného softvérového vybavenia (napr. Maya; Cinema 4D, atď.)
-predprodukčné fázy, techniky a nástroje: tvorba storyboardu a konceptu

-manažovanie úloh v pracovnom tíme
-kontrola kvality v rôznych fázach produkcie
-postprodukčné fázy, techniky a nástroje: nástroje a softvér na strih a úpravu videa
-techniky monitorovania výrobného procesu
-štandardy kvality animovaného produktu
-riadenie vzťahov v tíme
-riadenie vzťahov s externými aktérmi
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 20 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Test s možnosťou výberu z viacerých odpovedí a vypracovanie písomného zadania z teórií, ktoré si
absolventi osvojili v rámci modulu; skupinová simulácia
Ukazovatele: správnosť odpovedí; prispôsobenie teórií, ktoré sa absolventi naučili v priebehu
kurzu; vyhodnotenie príspevku v rámci skupinovej simulácie
Modul 3/12
Výučbová jednotka – Storytelling

Dĺžka: 20 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: techniky vizuálneho a textového storytellingu; techniky tvorivého písania; používanie
storytellingu v nových médiách a kanáloch; techniky propagovania animovaného produktu
prostredníctvom techník vizuálneho a textového storytellingu
-zručností: schopnosť experimentovať s najinovatívnejšími technikami storytellingu; schopnosť
externe komunikovať kreatívny a výrobný proces pomocou techník vizuálneho a textového
storytellingu; schopnosť používať techniky kreatívneho písania
Obsah odbornej prípravy

(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-úvod do storytellingu
-štruktúra a ciele príbehu
-techniky kreatívneho písania a copywritingu
-vizuálny storytelling: nástroje a techniky
-prvky video marketingu na vytváranie úspešných videí
-gramatika vizuálneho jazyka
-subjekty, scenár a obrazový scenár (storyboard)
-predprodukcia
-softvér na montáž a operačné systémy
-strih (rozprávačský štýl, klipy, sekvencie)
-postprodukcia
-prípadové štúdie: úspešný storytelling
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 10 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-fotoaparát, videokamera, stojan
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Výroba obrázkov a videí pomocou techník a nástrojov, ktoré sa absolventi naučia v priebehu
výučby modulu; simulácia propagačnej činnosti pomocou techník copywritingu a kreatívneho
písania
Ukazovatele: kvalita a presnosť vyhotovenia fotografií, digitálnych obrázkov a videí; použitie
rôznych techník, ktoré sa absolventi naučili počas kurzu
Modul 4/12
Výučbová jednotka – Marketing

Dĺžka: 25 hod.

Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: tradičné marketingové teórie a nástroje; teórie a nástroje digitálneho marketingu; teórie
a nástroje na umiestňovanie produktov; techniky a nástroje na prieskum a analýzu trhu;
propagovanie a komunikovanie produktu resp. služby
-zručností: schopnosť realizovať strategické marketingové kampane na propagáciu produktu
a/alebo služby; schopnosť vykonať prieskum trhu; schopnosť predvídať trhový/zákaznícky dopyt;
schopnosť propagovať produkt/službu prostredníctvom tradičných a digitálnych marketingových
nástrojov
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-tradičné marketingové teórie a nástroje
-digitálne marketingové teórie a nástroje
-analýza a prieskum trhu: dopyt a ponuka
-stratégie konkurencieschopnosti
-potreby zákazníkov a trendy na trhu
-marketing na internete
-marketing prostredníctvom sociálnych médií
-obsahový marketing
-inbound marketing
-konvergentný marketing
-základný softvér a nástroje na efektívny digitálny marketing
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 15 hod.
Praktické cvičenia - 10 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Prieskum a analýza trhu pre sektor animácie; návrh marketingového plánu; simulácia digitálnej
marketingovej kampane pre sektor animácie
Ukazovatele: kvalita prieskumu a analýza trhu (správa); kvalita a spoľahlivosť marketingového

plánu; kvalita digitálnej marketingovej kampane na základe súboru cieľov
Modul 5/12
Výučbová jednotka – Podnikanie a kreatívny rozvoj

Dĺžka: 15 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: techniky vizuálneho dizajnu; metóda „design thinking“; manažérsky prístup založený na
výsledkoch; hĺbkové znalosti referenčného sektora; inovatívne obchodné modely; metóda „lean
thinking“; „manažment disruptívnych inovácií“
-zručností: schopnosť implementovať inovatívne obchodné stratégie; schopnosť používať metódu
„lean thinking“; schopnosť pracovať na dosahovaní cieľov; schopnosť implementovať nové
stratégie prostredníctvom nástrojov, ako napr. vizuálny dizajn; schopnosť predvídať potreby trhu
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-základné prvky inovatívneho strategického plánu
-analýza externých a vnútorných faktorov
-definovanie „obchodných modelov“
-prvky „obchodného modelu“: ako navrhnúť obchodný model
-inovácia obchodných modelov
-inovácie v organizácii
-nástroje a techniky vizuálneho dizajnu
-optimalizácia zdrojov a procesov: lean thinking
-nástroje a techniky na mapovanie zmýšľania (mind mapping)
-prípadové štúdie
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 5 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC

-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Simulácia a prezentácia inovatívneho obchodného návrhu pomocou teórií a nástrojov, ktoré sa
absolventi naučili počas kurzu
Ukazovatele: inovatívnosť návrhu; kvalita prezentácie; používanie nástrojov a techník, ktoré sa
absolventi naučili počas kurzu
Modul 6/12
Výučbová jednotka – Líderstvo a teambuilding

Dĺžka: 20 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: základy líderstva; nástroje a stratégie na vedenie tímu; prvky organizačnej kultúry;
motivačné techniky; stratégie riešenia problémov a rozhodovania; techniky vystupovania na
verejnosti; dynamika a charakteristika pracovného tímu; riadenie vzťahov v rámci pracovného tímu;
motivačné mechanizmy; organizačná komunikácia
-zručností: schopnosť viesť tím v duchu spolupráce; schopnosť motivovať tím k plneniu cieľov;
schopnosť používať motivačné techniky; schopnosť implementovať kultúru zdieľania, spolupráce a
spoločných cieľov; schopnosť uplatňovať inovatívne riešenia pri riadení aktivít a tímu
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-rôzne štýly líderstva
-dôležitosť motivácie
-rozvoj spolupracovníkov v tíme
-rozhodovanie
-riešenie konfliktov a spätná väzba
-kľúčové schopnosti pre úspešné líderstvo
-tímová práca a teambuilding
-emocionálna inteligencia a zvládanie stresu
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 10 hod.

Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Simulácia v kontexte pracovnej skupiny; overenie zručností v oblasti líderstva a budovania tímu v
kontexte animácie
Ukazovatele: prispôsobenie a využitie teórií, ktoré sa absolventi naučili v rámci modulu
Modul 7/12
Výučbová jednotka – Časový manažment

Dĺžka: 15 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: nástroje a techniky časového manažmentu; užitočné technológie pre časový manažment
-zručností: schopnosť identifikovať silné a slabé stránky vo vlastnom časovom manažmente a
plánovaní; schopnosť riadiť prioritné činnosti; schopnosť používať nástroje časového manažmentu
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-ako plánovať a organizovať svoj čas
-časová matica a definovanie priorít
-prepojenie medzi štruktúrovaním úloh a času
-časový manažment z hľadiska úloh a organizačného systému: priority jednotlivca a priority
systému
-užitočné aplikácie a ich využitie v časovom manažmente
-kalendár a zoznam úloh (tzv. „to-do“ list)
-modely a nástroje pre plánovanie a časový manažment
-význam akčného plánu
-sedem zákonov času:
● Paretovo pravidlo: 20 % z činností, ktoré vykonávame, vyprodukuje 80 % z výsledkov
● Parkinsonov zákon: práca bude vždy trvať tak dlho, aby vyplnila čas, ktorý na ňu máme k
dispozícii
● Fraisseho zákon: čas je subjektívna premenná: čo sa nám páči, trvá krátko, čo sa nám
nepáči, trvá večnosť
● Illichov zákon: keď sa pri vykonávaní práce prekročí určitá hranica, efektívnosť jednotlivca
začne klesať
● Murphyho zákon: každá činnosť trvá dlhšie, než sme pôvodne plánovali

●
●

Douglasov zákon akumulácie: akumulácia má tendenciu rozširovať sa dovtedy, kým vyplní
všetok dostupný priestor, ktorý ju môže obsiahnuť
Carlsonov zákon: nepretržitá práca trvá menej času, ako keď sa rozdelí na viac úsekov

Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 5 hod.
Praktické cvičenia - 10 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Simulácia plánovania činnosti v animačnom sektore
Ukazovatele: kvalita plánovania; prispôsobenie a využitie teórií, ktoré sa absolventi naučili v rámci
modulu
Modul 8/12
Výučbová jednotka – Projektový manažment

Dĺžka: 20 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: základné nástroje projektového manažmentu; prístup RBM (manažment orientovaný na
výsledky/results-based management); logický rámec; stratégie plánovania
-zručností: schopnosť používať základné nástroje projektového manažmentu; schopnosť realizovať
činnosti z pohľadu manažmentu orientovaného na výsledky (RBM); schopnosť pracovať podľa
logického rámca; schopnosť vypracovať strategický akčný plán
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-význam strategického plánu
-logický rámec projektu
-štruktúra rozdelenia práce
-základné nástroje projektového manažmentu (Ganttov diagram a metóda PERT)

-digitálne nástroje projektového manažmentu
-ako realizovať úspešnú stratégiu plánovania
-ako vytvoriť efektívny akčný plán
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 5 hod.
Praktické cvičenia - 15 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Realizácia akčného plánu a stratégie plánovania
Ukazovatele: kvalita plánovania; používanie nástrojov projektového manažmentu

Modul 9/12
Výučbová jednotka – Ochrana zdravia a bezpečnosť na pracovisku

Dĺžka: 15 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: všeobecné (európske) nariadenia o bezpečnosti na pracovisku; všeobecné nariadenia
o ochrane zdravia na pracovisku; ochrana a prevencia potenciálnych rizík v profesijnom odvetví
-zručností: schopnosť predchádzať rizikám súvisiacim s odvetvím; schopnosť dodržiavať
všeobecné bezpečnostné a zdravotné predpisy
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-pojmy v oblasti rizík, škôd, predchádzania a ochrany
-práva a povinnosti rôznych jednotlivcov v spoločnosti
-orgány pre bezpečnosť, kontrolu a podporu
- organizácia prevencie rizík v spoločnosti
-riziká súvisiace s povinnosťami a možné škody

-postupy prevencie a ochrany, ktoré sú špecifické pre odvetvie
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 5 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Test z učiva v module s viacerými možnosťami odpovedí
Ukazovatele: správnosť odpovedí; použitie teórií, ktoré sa absolventi naučili v rámci modulu

Modul 10/12
Výučbová jednotka – Angličtina v animačnom priemysle

Dĺžka: 20 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: slovná zásoba a výrazy používané pri produkcii animovaného diela; terminológia
zaužívaná v odvetví; komunikačné stratégie v angličtine; znalosť technických výrazov
v softvérových programoch používaných v odvetví
-zručností: schopnosť komunikovať s hráčmi v animačnom sektore (zákazníci, dodávatelia,
distribútori, marketingové spoločnosti a pod.) na medzinárodnej úrovni; schopnosť prečítať a
interpretovať texty v anglickom jazyku pre scenár; schopnosť vytvoriť pôvodné rukopisy
v angličtine; schopnosť komunikovať s členmi tímov z iných štátov
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-techniky vyjednávania v angličtine v animačnom sektore
-technické a obchodné pojmy v sektore
-ako vytvoriť scenár v angličtine: príklady, teória a prax
-cvičenia týkajúce sa animačného sektora

Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 10 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Napísanie krátkeho scenára pre kreslenú rozprávku v angličtine
Ukazovatele: kvalita scenára na gramatickej a syntaktickej úrovni; prispôsobenie a používanie teórií
a gramatických pravidiel, ktoré sa absolventi naučili v rámci modulu

Modul 11/12
Výučbová jednotka – Sektorová legislatíva

Dĺžka: 10 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: povinnosti zavedené nariadením 2016/679 (GDPR); formálne náležitosti pre
prispôsobenie sa novým ustanoveniam a relatívne načasovanie; dôsledky a dosahy v prípade
nedodržania právnych predpisov; európske právne predpisy o duševnom vlastníctve
-zručností: schopnosť definovať ciele a princípy novej legislatívy; schopnosť overiť primeranosť
stavu bezpečnostných opatrení a povinností, ktoré už spoločnosť prijala v súlade s platnými
právnymi predpismi; schopnosť identifikovať nástroje na ochranu duševného vlastníctva
Obsah odbornej prípravy
(opíšte špecifický obsah vo vzťahu k definovaným cieľom výučby)
-nariadenie EÚ 2016/679
-dôvody prijatia novej legislatívy
-územná pôsobnosť
-všeobecné zásady
-„aktéri“: práva zmluvných strán a informácie; prevádzkovateľ údajov
-úradník pre ochranu údajov
-nové povinnosti: register spracovateľských činností a posúdenie vplyvu na ochranu údajov
-konzultačné povinnosti vo vzťahu k dozornému orgánu
-kódexy správania a osvedčenia
-prenos údajov a otázky týkajúce sa práva mimo EÚ
-ochrana duševného vlastníctva
-práva duševného vlastníctva
-patenty, ochranné známky, autorské práva
-obchodné tajomstvo
-ochrana návrhov a modelov
-domény webových sídiel
-ochrana databáz
-zemepisné označenia
-licencie a práva duševného vlastníctva
-porušenie práv duševného vlastníctva
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných profesionálnymi
štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy prednáša žiakom)

Individuálne lekcie -5 hod.
Praktické cvičenia - 5 hod.
Organizácia a logistika
(uveďte základné vybavenie a materiály vo vzťahu k metodike výučby a účelom vzdelávania)
-multimédiá resp. knihy ako podklad pre štúdium teórie
-tablet/laptop/PC
-IT učebňa
Metódy hodnotenia
Test z tém prednášaných v rámci modulu, s viacerými možnosťami odpovedí
Ukazovatele: správnosť odpovedí; prispôsobenie tém prednášaných v rámci modulu

Modul 12/12

Odborná stáž
Dĺžka: 90 hod.
Špecifické ciele výučby z hľadiska
-znalostí: teória, postupy, nástroje a softvér, ktoré boli predmetom odbornej prípravy počas
kurzu
-zručností: riadenie, monitorovanie, účasť na časti alebo celom výrobnom procese filmu alebo
animovaného filmu (alebo reklamy) použitím nástrojov a techník, ktoré sa absolventi naučili
počas kurzu
Obsah odbornej prípravy
-plánovanie výrobného procesu
-riadenie vo vzťahu k externým aj interným aktérom
-monitorovanie výrobného procesu
-riadenie výrobného procesu
-kontroly kvality v priebehu celého výrobného procesu
-zabezpečenie súladu so štandardmi kvality a s cieľmi
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných
profesionálnymi štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy
prednáša žiakom)
Odborná stáž v spoločnostiach animovaného priemyslu – 90 hod.
Metódy hodnotenia

Správa o odbornej stáži; hodnotenie a posudok od hostiteľskej spoločnosti

C- PODNIKANIE A METODIKA BUSINESS MODEL CANVAS
Modul 1/6
Metodika Business Model Canvas
Dĺžka: 20 hod.
Obsah odbornej prípravy
1. Teória metodiky Business Model Canvas (BMC)
2. Použitie metodiky Business Model Canvas
3. Teória inovácie obchodného modelu (Business Model Innovation Theory)
4. Otázky týkajúce sa inovácie obchodného modelu
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných
profesionálnymi štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy
prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 5 hod.
Praktické cvičenia s nástrojom BMC - 15 h
Nástroj: Business Model Canvas
Metódy hodnotenia
Posúdenie a vyhodnotenie riešenia Business Model Canvas
Modul 2/6
Metodika Value Proposition Canvas
Dĺžka: 20 hod.
Obsah odbornej prípravy
1. Teória metodiky Value Proposition Canvas
2. Použitie metodiky Value Proposition Canvas
3. Prototypovanie a experimentovanie
4. Experimentovanie
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných

profesionálnymi štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy
prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 5 hod.
Praktické cvičenia s nástrojom Value Proposition Canvas - 15 h
Nástroj: Value Proposition Canvas
Metódy hodnotenia
Hodnotenie a posúdenie riešenia Value Proposition Canvas

Modul 3/6
Marketing pre kreatívny priemysel
Dĺžka: 25 hod.
Obsah odbornej prípravy
1. Teória budovania značky (branding) pre začínajúce firmy
2. Usmernenia k metodike Marketing Canvas
3. Metodika Marketing Canvas
4. Cvičenia z metodiky Marketing Canvas
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných
profesionálnymi štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy
prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia z metodiky Marketing Canvas - 15 hod.
Nástroj: Marketing Canvas
Metódy hodnotenia
Posúdenie a vyhodnotenie riešenia Marketing Canvas

Modul 4/6
Crowdfunding ako nástroj testovania trhu
Dĺžka: 15 hod.
Obsah odbornej prípravy
1. Čo je crowdfundingová kampaň a ako definovať jej ciele

2. Crowdfundingová stratégia
3. Vývoj crowdfundingovej kampane
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných
profesionálnymi štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy
prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 5 hod.
Praktické cvičenia - 10 hod.
Metódy hodnotenia
Vytvorenie crowdfundingovej kampane

Modul 5/6
Finančné prognózy
Dĺžka: 25 hod.
Obsah odbornej prípravy
1. Teória nákladov a rozpočtu
2. Finančné prognózy
3. Prognózy tržieb a peňažných tokov
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných
profesionálnymi štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy
prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 10 hod.
Praktické cvičenia - 15 hod.
Metódy hodnotenia
Posúdenie rozpočtovej stratégie a obchodného plánu

Modul 6/6
Mentoring pre podnikateľov v kreatívnom priemysle
Dĺžka: 20 hod.

Obsah odbornej prípravy
1. Úloha mentora
2. Ako nájsť mentora
3. Stretnutia s mentorom
Metódy a nástroje
(opíšte didaktické a organizačné metodiky uplatňované jednak na účely efektívnej výučby
teoreticko-technických znalostí, ako aj celkového rozvoja zručností vyžadovaných
profesionálnymi štandardmi; opíšte rôzne metódy výučby, ktorými sa obsah odbornej prípravy
prednáša žiakom)
Individuálne lekcie - 5 hod.
Praktické cvičenia - 10 hod.
Metódy hodnotenia
Stretnutie s mentorom

