Štatút Ceny Asociácie slovenských filmových klubov
Asociácia slovenských filmových klubov (ASFK) ako občianske združenie, ktoré je najväčším
distributérom nekomerčnej kinematografie na Slovensku, koordinuje činnosť všetkých filmových
klubov na Slovensku a organizuje a podieľa sa na organizácií viacerých nekomerčných filmových
prehliadok a festivalov sa rozhodla zvýrazniť činnosť filmových klubov v spoločnosti a preto
výkonný výbor ASFK vydáva tento Štatút Ceny Asociácie slovenských filmových klubov (ďalej len
„cena ASFK“).
Článok I
Úvodné ustanovenia
(1) Cena ASFK je uznaním za aktívnu odbornú činnosť v oblasti filmových klubov ako aj ocenením,
ktorého cieľom je zvýšiť v spoločnosti povedomie a záujem o nekomerčnú kinematografiu.
a alternatívnu distribúciu
(2) Cena ASFK sa udeľuje v týchto kategóriách:
a) Najlepší filmový klub,
b) Najlepší klubový film,
c) Výročná cena ASFK.
Článok II
Najlepší filmový klub
(1) Cenu ASFK v kategórií Najlepší filmový klub udeľuje ASFK každoročne, na základe rozhodnutia
výkonného výboru ASFK, registrovanému filmovému klubu v ASFK na podujatí - Medzinárodná
prehliadka filmu, televízie a videa FEBIOFEST.
(2) Návrhy na udelenie ceny ASFK podľa odseku 1 môžu predkladať výkonnému výboru ASFK
všetky registrované filmové kluby v ASFK na výzvu výkonného výboru ASFK do 31.1.
kalendárneho roka; návrhy sa predkladajú na formulári, ktorý je zverejnený na webovej stránke
ASFK. Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú stránku návrhu, ktorý obsahuje
a) údaje o navrhovateľovi (najmä názov a sídlo filmového klubu, kontaktnú adresu, mailovú
adresu a telefón),
b) údaje o navrhovanom filmovom klube na cenu ASFK podľa odseku 1 (najmä názov a sídlo
filmového klubu, kontaktnú adresu, mailovú adresu a telefón),
c) údaje o návštevnosti filmového klubu za príslušný rok,
d) údaje o aktivitách filmového klubu za príslušný rok,
e) stručné zdôvodnenie návrhu.
(3) O návrhoch, ktoré budú včas doručené ASFK, bude rozhodovať výkonný výbor ASFK
hlasovaním v dvoch kolách. Každý návrh, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných
členov výkonného výboru v prvom kole, bude zaradený do druhého kola rozhodovania
výkonného výboru. Cenu ASFK podľa odseku 1 získa filmový klub, ktorý získa v druhom kole
najväčší počet hlasov všetkých členov výkonného výboru ASFK.
(4) Kritériá, na základe ktorých bude výkonný výbor ASFK posudzovať jednotlivé navrhnuté filmové
kluby, sú návštevnosť filmového klubu za kalendárny rok, aktivity filmového klubu a celková
dramaturgia filmové klubu.
(5) V rámci ceny ASFK v kategórií Najlepší filmový klub môže ASFK udeliť aj cenu v podkategórii
Mimoriadny počin filmovému klubu registrovanému ASFK za výraznú aktivitu filmového klubu,
ktorá bude mimoriadnym prínosom k činnosti filmových klubov, prezentácie klubových aktivít
alebo samotného kinematografického umenia. Udeľovanie ceny v tejto podkategórii sa
uskutočňuje nepravidelne, na základe rozhodnutia výkonného výboru ASFK; o udelení ceny
rozhoduje výkonný výbor ASFK nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výkonného výboru
ASFK. Podnety na nomináciu na cenu ASFK v kategórií Najlepší filmový klub podkategórii
Mimoriadny počin filmového klubu môžu predkladať výkonnému výboru ASFK všetky filmové
kluby, ktoré sú registrované pri ASFK v termíne ako v prípade návrhov podľa odseku 2..

Článok III
Najlepší klubový film
(1) Cenu ASFK v kategórií Najlepší klubový film udeľuje ASFK na základe hlasovania registrovaných
filmových klubov v ASFK každoročne na podujatí - Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a
videa FEBIOFEST.
(2) Návrhy na udelenie ceny ASFK podľa odseku 1 klubovému filmu môžu predkladať výkonnému
výboru ASFK všetky registrované filmové kluby v ASFK. Na udelenie ceny podľa odseku 1
možno navrhnúť klubový film, ktorý ASFK distribuovala v premiére v období kalendárneho
roka.
(3) Výkonný výbor ASFK každoročne navrhne maximálne päť klubových filmov premietaných vo
filmových kluboch v príslušnom období, o ktorých budú hlasovať za registrované filmové kluby v
ASFK (zástupca filmového klubu) (ďalej len „hlasujúci“) na výzvu výkonného výboru ASFK do
31.1. kalendárneho roka. Hlasujúci pridelí klubovým filmom počet bodov vzostupne; maximálny
počet bodov, ktorý bude môcť udeliť jeden hlasujúci klubovému filmu, bude rovný počtu
klubových filmov navrhnutých výkonným výborom ASFK v príslušnom roku.
(4) Hlasovací lístok bude obsahovať
a) názov navrhnutých klubových filmov,
b) pridelený počet bodov hlasujúcim,
c) vyhlásenie hlasujúceho, že všetky hodnotené klubové filmy, ku ktorým sa vyjadruje, videl.
d) pečiatku a podpis filmového klubu, registrovaného v ASFK
(5) Na hlasovacom lístku hlasujúci prideľuje body k filmom, ktoré videl. Ak nejaký z filmov
nevidel, napíše to pod konkrétny film. Hlasovací lístok je platný, aj keď hlasujúci všetky filmy
nevidel.
(6) Cenu ASFK podľa odseku 1 získa klubový film, ktorý získa najväčší počet bodov všetkých
hlasujúcich.
(7) Kritériá, na základe ktorých by mal hlasujúci hodnotiť klubové filmy, sú návštevnosť tohto
klubového filmu a jeho prínos a kvalita z pohľadu filmového umenia.
(8) V rámci ceny ASFK v kategórií Najlepší klubový film môže ASFK udeliť aj cenu v podkategórii
Zvláštna cena za film, a to klubovému filmu obzvlášť zaujímavému z pohľadu filmového umenia
alebo klubových aktivít. Udeľovanie ceny v tejto podkategórií sa uskutočňuje nepravidelne, na
základe rozhodnutia výkonného výboru ASFK; o udelení ceny rozhoduje výkonný výbor ASFK
nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výkonného výboru ASFK. Podnety na nomináciu na
cenu ASFK v kategórií Najlepší klubový film podkategórii Zvláštna cena za film môžu predkladať
výkonnému výboru ASFK všetky filmové kluby, ktoré sú registrované v ASFK v termíne ako
v prípade návrhov podľa čl. II, ods. 2.
Článok IV
Výročná cena ASFK
(1) Cenu ASFK v kategórií Výročná cena ASFK udeľuje ASFK domácej alebo zahraničnej osobnosti
klubového hnutia za významný prínos filmovému klubovému hnutiu, na základe rozhodnutia
výkonného výboru ASFK; Výročnú cenu ASFK môže ASFK udeliť v jednom kalendárnom roku
najviac dvakrát.
(2) Návrhy na udelenie ceny ASFK podľa odseku 1 môžu predkladať výkonnému výboru ASFK
všetky registrované filmové kluby v ASFK na výzvu výkonného výboru ASFK v priebehu
príslušného roka; návrhy sa predkladajú na formulári, ktorý je zverejnený na webovej stránke
ASFK. Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú stránku návrhu, ktorý obsahuje
a) údaje o navrhovateľovi,
b) údaje o navrhovanej osobe na cenu ASFK podľa odseku 1
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c) stručné zdôvodnenie návrhu.
(3) O návrhoch, ktoré budú včas doručené ASFK bude rozhodovať výkonný výbor ASFK
hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výkonného výboru ASFK.
Článok V
Záverečné ustanovenia
(1) Súčasťou ceny ASFK v kategórií
a) Najlepší filmový klub je sklenený objekt výtvarníka Pala Macha,
b) Najlepší filmový klub podkategórii Mimoriadny počin je diplom a vecná cena,
c) Najlepší klubový film je sklenený objekt výtvarníka Pala Macha,
d) Najlepší klubový film podkategórii Zvláštna cena za film je diplom a vecná cena,
e) Výročná cena ASFK je sklenený objekt výtvarníka Pala Macha
(2) ASFK udeľuje popri cene ASFK v kategórii Výročná cena ASFK aj Cenu Zentivy
(3) Ak člen výkonného výboru ASFK má blízky vzťah k osobe navrhovanej na udelenie ceny ASFK
alebo priamy vzťah s filmovým klubom, ktorý je predmetom hodnotenia výkonného výboru
ASFK, oznámi túto skutočnosť výkonnému výboru ASFK a nezúčastní sa na hlasovaní o tomto
návrhu.
(4) Informácie o udeľovaní ceny ASFK sa zverejňujú na webovej stránke ASFK.
Článok VI
Účinnosť
Tento štatút nadobúda účinnosť 1. novembra 2008.

za výkonný výbor ASFK
Peter Dubecký
predseda ASFK
V Bratislave 21. októbra 2008
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