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Preambula 

Výbor SAPA uskutočnil operatívny prieskum aktuálnej situácie audiovizuálneho prostredia s dôrazom 
na novovzniknuté problémy nezávislých slovenských producentských spoločností, ktoré sa orientujú 
predovšetkým na vývoj, realizáciu a šírenie  audiovizuálnych diel s kultúrnymi hodnotami a ambíciami. 
Na základe výsledkov tohto prieskumu sa výbor SAPA rozhodol, že poskytne finančnú pomoc tým 
producentským subjektom, ktoré sa v dôsledku prijatých opatrení proti pandémii COVID-19 ocitli vo 
finančnej núdzi alebo v existenčných problémoch. Podpora bude určená najmä pre tých, ktorí 
potrebujú preklenúť svoju aktuálnu krízovú finančnú situáciu v období, keď museli zastaviť takmer 
všetky činnosti súvisiace s realizáciou audiovizuálnych projektov v príprave ich realizácie, vo výrobe 
alebo v postprodukcii.  

Článok I –  Určenie oprávnených žiadateľov a metóda získavania informácií 

SAPA v prieskume získala informácie z audiovizuálneho prostredia na základe vzorky producentských 
subjektov, ktoré sú členmi a/alebo sú zastupované SAPA, ako aj od tých spoločností, ktoré SAPA 
aktuálne nezastupuje, no sú členmi profesijných združení Asociácia nezávislých producentov (ANP) 
a Asociácia producentov animovaného filmu (APAF). Zo základnej vzorky 55 členov resp. subjektov 
zastupovaných SAPA a od ďalších spoločností, ktorým rešeršný dotazník rozoslali ANP a APAF, 
odpovedalo takmer 40% oslovených. Jednotlivé otázky v dotazníku boli zamerané najmä na to, či sa 
subjekty nachádzajú v stave núdze, zisťovala sa odhadovaná výška strát v jednotlivých oblastiach aj 
prípadné existenčné problémy. Svoj prieskum SAPA realizovala aj v spolupráci s partnerskými 
európskymi organizáciami. Vzor dotazníka je prílohou č. 1 tohto návrhu. 

Článok II – Výber oprávnených žiadateľov a zdroje financovania  

Finančné prostriedky, ktoré na základe konkrétnych žiadostí SAPA predpokladá poskytnúť v priebehu 
mesiaca máj 2020, sú určené členom OZ SAPA,  zastupovaným subjektom OKS SAPA, ale aj nezávislým 
producentským subjektom, ktorých audiovizuálne diela boli v období od januára 2017 do podania 
žiadosti preukázateľne uvedené v kinách na území Slovenskej republiky a popri tom boli šírené aj 
prostredníctvom televízneho vysielania alebo na oficiálne vydaných nosičoch (DVD, Blu-ray disky). 

Financovanie programu „SAPAID“ využíva možnosti, ktoré ponúka slovenská legislatíva, stanovy SAPA 
a ďalšie nástroje schválené výborom a valným zhromaždením SAPA do 31.12.2020.  

Základnou metódou je selektívne a adresné čerpanie prostriedkov z fondu SAPA a spojenie 
automatickej a adresnej podpory zo zdrojov určených za náhrady odmien v oblasti BTL (rozmnoženín), 
technického prevedenia verejným prenosom a káblovej retransmisie. 

Článok III – Kritéria pre prihlasovanie projektov 

Pomoc a podporu môže získať producentský subjekt (právnická osoba so sídlom alebo fyzická osoba 
s miestom podnikania v Slovenskej republike), ktorý za roky 2017 až 2019 

a) zaslal SAPA hlásenie o audiovizuálnych dielach, ktoré šíril prostredníctvom káblovej 
retransmisie alebo rozmnoženín na nosičoch (DVD, BR) za roky 2016, 2017, 2018 

b) ktorý takéto hlásenia doručí v priebehu mája 2020 za obdobie rokov 2017 alebo 2018 alebo 
2019 alebo za všetky tri roky.  

Článok IV – Podmienky akceptovania žiadosti a formy pomoci 

1. Adresná automatická podpora. 

Táto forma podpory bude vyplácaná ako zálohová platba, ktorá bude následne v celej poskytnutej sume 
započítaná voči budúcim predpokladaným príjmom žiadateľa z náhrad odmien rozdeľovaných v roku 
2020 a v nasledujúcich rokoch. 



Účelom udeľovania tejto formy pomoci je preukázateľná potreba žiadateľa preklenúť aktuálnu krízovú 
situáciu spôsobenú výpadkom disponibilných finančných prostriedkov počas zastavenia prípravy 
a realizácie audiovizuálneho diela. 

V prípade ak žiadateľ už poslal SAPA hlásenie podľa čl. III a dostal aj vyplatenú náhradu odmien, môže 
touto formou podpory získať príspevok v sume až 50% z priemeru celkovej skutočne vyplatenej sumy 
náhrad odmien za roky 2017, 2018 a 2019. 

Ak žiadateľ zatiaľ neposlal SAPA žiadne hlásenie podľa čl. III, ale jeho audiovizuálne diela boli šírené 
podľa čl. II, musí takéto hlásenie poslať v priebehu mája 2020 (vzor hlásenia je prílohou č. 2 tohto 
návrhu). V takomto prípade mu môže byť poskytnutý príspevok v sume až do 50% z predloženej 
nahlášky za rok 2020, 2019, alebo 2018.  

Celková suma finančných prostriedkov predbežne vyčlenených na podporu prostredníctvom tejto 
formy pomoci je najviac 110 000 Eur. 

2) Adresná selektívna podpora z Fondu SAPA 

Táto forma pomoci je určená pre slovenské produkčné spoločnosti a výrobcov slovenských 
audiovizuálnych diel a jej cieľom je poskytovanie podpory na kultúrne, vzdelávacie a sociálne účely. 
Podpora podľa tohto bodu predstavuje tri formy nenávratnej pomoci 

a) žiadateľovi, ktorý je preukázateľne v núdzi, môže byť udelená  jednorazová podpora až do výšky 
2 500 Eur zo sociálneho fondu SAPA, pričom celková suma takejto podpory môže dosiahnuť 
20 000 Eur, 

b) na tvorbu a realizáciu vývojových a vzdelávacích projektov s kultúrnymi ambíciami 
a hodnotami, ktoré riešia možnosti realizácie a šírenia slovenských audiovizuálnych diel 
v období pandémie COVID-19 aj po nej, môže byť udelená jednorazová podpora až do 
výšky 2 000 Eur, pričom celková suma takejto podpory môže dosiahnuť 10 000 Eur, 

c) na podporu marketingovej, propagačnej a distribučnej kampane v súvislosti s uvedením 
nového slovenského majoritného audiovizuálneho diela v online distribúcii prostredníctvom 
relevantných distribučných subjektov môže byť udelená jednorazová paušálna podpora v sume 
1 000 Eur, pričom celková suma takejto podpory môže dosiahnuť 10 000 Eur. 

Článok V – Záverečné ustanovenia  

Pre posúdenie toho, či ide o projekt s kultúrnymi hodnotami, je dôležitá jeho podpora poskytnutá 
z Audiovizuálneho fondu alebo z iného verejného európskeho fondu (napríklad z projektu Kreatívna 
Európa podprogram Media, fond Eurimages alebo iné). Tento aspekt je pomocný, bude posudzovaný 
na základe úspešných žiadostí v uvedených verejných inštitúciách.  

2. Výška jednotlivo udeľovanej pomoci je orientačná a môže byt vedením SAPA upravovaná 
aj preskupovaná medzi jednotlivými formami pomoci podľa aktuálnej potreby a situácie vyplývajúcej 
z doručených žiadostí. Celková suma poskytnutej pomoci v rámci programu SAPAID nemôže prekročiť 
150 000 Eur. 

3. Vyplnenú žiadosť možno poslať na predpísanom tlačive elektronickou poštou na adresu 
sapa@slovakproducers.com.  Vzor tlačiva žiadosti na stiahnutie zverejní SAPA na svojom webovom 
sídle. 

4. Doručené žiadosti bude posudzovať trojčlenná odborná komisia, ktorú vymenuje výbor SAPA. 
O poskytnutí podpory na konkrétnu žiadosť rozhodne výbor SAPA na základe odporúčania odbornej 
komisie. Člen odbornej komisie nemôže byť žiadateľom ani štatutárnym zástupcom žiadateľa, ktorý je 
právnickou osobou. Člen odbornej komisie nemôže mať v čase podania a posudzovania žiadosti ani 
žiaden pracovnoprávny alebo autorskoprávny vzťah k žiadateľovi. 

V Bratislave, 5.5.2020 
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