MANUÁL PRE PRODUCENTOV
k elektronickému systému ocenenia „Slnko v sieti“
Producent, ktorý prihlasoval film na Slnko v sieti (alebo inú cenu) od roku 2016, sa už
NEREGISTRUJE, ale prihlasuje sa do systému cez svoje prihlasovacie meno a heslo.
Ak chce producent prihlásiť na Slnko v sieti film, ktorý počas roka 2018 nahrával do systému pri
hlasovaniach na cenu Európskej filmovej akadémie a AMPAS, stačí, ak doplní údaje do sekcie
Prihlásenie tvorcov/tvorivých výkonov. Vyplnený Profil filmu a nahraný film (tlačidlo Pozrieť film) sa mu
zobrazia v jeho užívateľskom konte.
Na ocenenie „Slnko v sieti“ môžu byť prihlásené a v kategóriách 1 až 16 nominované slovenské
audiovizuálne diela (§ 2 ods. 13 zákona č. 40/2015 o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov; ďalej len „film“) a s nimi súvisiace tvorivé výkony, ktoré spĺňajú podmienky podľa Štatútu
národných filmových cien Slnko v sieti v znení z 20. 9. 2017.
Jednotlivé filmy a s nimi súvisiace tvorivé výkony môže prihlásiť producent alebo slovenský
koproducent príslušného filmu.
K prihláseniu musí dôjsť elektronicky prostredníctvom elektronického systému ocenenia „Slnko v sieti“,
v ktorom producent kompletne vyplní a odošle prihlasovací formulár. Producent následne vytlačí,
podpíše prihlasovací formulár a doručí ho SFTA aj prostredníctvom pošty.
POSTUP PRI REGISTRÁCII PRODUCENTA
1.
Producent, ktorý chce prihlásiť film na Slnko v sieti, sa musí zaregistrovať na internetovej
stránke SFTA, na adrese https://www.sfta.sk/users/login. Na stránke sa zobrazia kolónky
Prihlasovacie meno a Heslo.
2.
Stlačte tlačidlo Nový prihlasovateľ a vyplňte požadované údaje (názov Vašej produkčnej
spoločnosti, adresu, e-mail) → stlačte Uložiť, čím sa odošle žiadosť o registráciu.
3.
Z mailovej adresy sfta@sfta.sk bude doručená na Vami zadanú mailovú adresu správa
s prihlasovacími údajmi (používateľské meno a dočasné heslo, ktoré je nevyhnutné zmeniť pri
prvom prihlásení). Zadaním prihlasovacích údajov získate prístup do elektronického systému
SFTA, prostredníctvom ktorého sa prihlasujú filmy/tvorivé výkony na Slnko v sieti. V systéme je
potrebné vyplniť profil Vašej spoločnosti (polia označené červenou hviezdičkou sú povinné). Pri
kontaktných údajoch (korešpondenčná adresa, kontaktná osoba, e-mail, telefónne číslo) sa
nachádza políčko Zobraziť v profile. Zaškrknutím uvedeného políčka pri vypĺňaní jednotlivých
položiek súhlasíte so zverejním týchto údajov na stránke SFTA v plánovanom zozname
producentov (prihlasovateľov filmov), ktorí spolupracujú so SFTA.
POSTUP PRE PRIHLÁSENIE FILMU A SÚVISIACICH TVORIVÝCH VÝKONOV
1.
Pred prihlásením filmu na Slnko v sieti je nevyhnutné oboznámiť sa so Štatútom národných
filmových cien Slnko v sieti v znení z 20. 9. 2017 (v prílohe).
Základné informácie
Na ocenenie Slnko v sieti môžu byť v súlade so štatútom ceny prihlásené a v kategóriách 1 – 16
nominované slovenské filmy (a s nimi súvisiace tvorivé výkony), ktoré spĺňajú tieto podmienky:
 ich prvé verejné uvedenie za odplatu (distribučná premiéra) v kinách na území SR sa
uskutočnilo v čase medzi 1. januárom a 31. decembrom 2018,
 počas tohto obdobia sa uskutočnilo minimálne 7 verejných predstavení za odplatu,
 dĺžka filmového diela je:
- hraný film - nad 70 minút,
- dokumentárny film – nad 50 min.,
- animovaný film (pri dielach s viacerými časťami môže byť prihlásená len jedna časť) –
hranica minutáže nie je stanovená,
 podmienka uvedenia prihlásených audiovizuálnych diel v kinodistribúcii neplatí pre kategórie
Najlepší dokumentárny film a Najlepší animovaný film, záväzným však ostáva ich
premiérové verejné uvedenie v hodnotenom období.
2.
Na stránke https://www.sfta.sk/users/login zadajte používateľské meno a nové heslo.
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Na hornej lište zvoľte záložku Prihlásenie filmu / zoznam filmov.
Stlačte tlačidlo Pridať film → vyplňte základné údaje o filme → stlačte Uložiť. Vyplnené údaje o
filme môžete zmeniť stlačením tlačidla Profil filmu/Upraviť. Údaje o filme a tvorcoch vypĺňajte,
prosím, s diakritikou.
Stlačte tlačidlo Prihlásenie tvorcov/tvorivých výkonov → doplňte korektnú verziu mena
a priezviska tvorcov v jednotlivých kategóriách (vypĺňajte len vami prihlasované kategórie) →
stlačte Uložiť.
Prihlasovací formulár je možné uložiť v systéme ako rozpracovaný, vrátiť sa k nemu neskôr a
editovať nové údaje. Vyplnený a uložený prihlasovací formulár je možné skontrolovať po
stlačení tlačidla Náhľad, jeho súčasťou je súhlas s poskytnutím licencie.
Stlačte tlačidlo Nahrať videosúbor → vložte videosúbor (celý film) s príponou .mp4 s
maximálnou veľkosťou 2 GB. Bez nahratia filmu do systému nie je možné zaregistrovať
prihlasovací formulár.
Po konečnom vyplnení prihlasovacieho formulára (položky Profil filmu + Prihlásenie
tvorcov/tvorivých výkonov + Nahrať videosúbor) stačte tlačidlo Odoslať, čím sa prihláška
zaregistruje v systéme. Po uskutočnení konečnej registrácie už nie je možné túto prihlášku
v systéme editovať. Prihlasovací formulár bude zaslaný na Vami zadanú mailovú adresu
v súbore .pdf, je potrebné vytlačiť ho, podpísať a zaslať poštou na adresu SFTA.
Po ukončení aktivít v systéme zvoľte v pravom hornom rohu tlačidlo Odhlásiť.
Zaplaťte prihlasovací poplatok, ktorý je odstupňovaný nasledovne: 1 film = 50 eur. Ak
prihlasovateľ - produkčná spoločnosť - prihlasuje 2 a viac filmov, zaplatí za všetky filmy jeden
prihlasovací poplatok v sume 100 eur.
Vyplnený a podpísaný formulár spolu s potvrdením o zaplatení prihlasovacieho poplatku
doručte do 10. januára 2019 poštou na adresu SFTA. Všetky potrebné údaje nájdete
v prihlasovacom formulári.

