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SAPAID 2020 

 
 

Počas mája až júna SAPA prijala žiadostí slovenských nezávislých producentských subjektov, ktoré sa 
týkali automatickej adresnej podpory ako aj  žiadostí v rámci adresnej selektívnej podpory.  

SAPA uhradila v zmysle určených podmienok všetky žiadosti o  podpory subjektom, ktoré žiadali 
o  podporu podľa podprogramu 1. Automatická adresná podpora. 

Odborná komisia v zložení prof. Martin Šmatlák – predseda, Ing. Marta Šuleková, ArtD., Mgr. Katarína 
Krnáčová, posúdila všetky predložené žiadostí v adresnej-selektívnej podpore a navrhla podporiť 
projekty v podprogramoch 2.a) a 2.c) v plnej výške.  

Pokiaľ ide o podpory v podprograme 2.b), zo štyroch projektov nebol podporený ani jeden vzhľadom 
k stanovisku Odbornej komisie:  

„Komisia konštatuje, že všetky štyri žiadosti predložené v podprograme 2b) podľa zásad nespĺňajú účel 
uvedený v zásadách, nakoľko sa netýkali realizácie vývojových a vzdelávacích projektov a nie sú 
zamerané na riešenia alternatívnych možností výroby a šírenia slovenských audiovizuálnych diel 
v období trvania pandémie COVID-19 alebo po jej skončení. Všetky predložené žiadosti sú zamerané iba 
na podporu štandardného procesu vývoja alebo produkcie audiovizuálnych diel, ktorých sú žiadatelia 
výrobcami...“ 

 

Automatická podpora 
 
Ateliér.doc, s.r.o. 
M.O.M.ent Production, s.r.o. 
sentimentalfilm, s.r.o. 
 
 
Adresná selektívna podpora 
 
Podprogram 2.a) 
ARINA, s.r.o  
Ateliér.doc, s.r.o.  
ATTACK Film, s.r.o.  
K2 Studio, s.r.o. 
Slovak Motion Picture, s.r.o. 
  
Podprogram 2.c) 
ARINA, s.r.o. – Neviditeľná 

mailto:sapa@slovakproducers.com


SAPA 
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PRODUCENTOV V AUDIOVÍZII 

__________________________________________________________________________________________ 
SAPA – Slovenská asociácia producentov v audiovízii  
Sídlo: Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 
Kancelária: Mliekarenská 11, 821 09 Bratislava 
registrovaná na MV SR pod č. VVS/1-900/90-17944 
IČO: 36 061 182   DIČ: 20 2155 8836  IČ DPH: SK20 2155 8836 
Tel.č.: + 421 2 2090 2648  E-mail: sapa@slovakproducers.com  
www.slovakproducers.com  

 
 
  
Nepodporené žiadosti v podprograme 2.b) 
 
BFILM, s.r.o.        – Bolo raz... 

   – Len sa mi nepozri do očí 
   – Slepé miesta 

Ateliér.doc, s.r.o. – Konšpirácia ticha 
 

 

Výbor Fondu SAPA rešpektoval návrhy Odbornej komisie, SAPA v priebehu augusta realizovala platby 
podporeným subjektom a projektom a podporná schéma programu SAPAID 2020 bola uzavretá.  

 

OZ SAPA ďakuje všetkým, ktorí pomohli pri príprave a realizácii tohto projektu.  

Slovenským nezávislým producentom prajeme úspešný a príjemný koniec leta a pevné zdravie. 
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