
 
 

LITERÁRNY FOND, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 

Sekcia pre tvorivú činnosť v oblasti, televízie, filmu a videotvorby 

Prihláška do podporného Programu ALFA PLUS (pre kameramanov) 

Meno tvorcu(ov):  

Tvorivá profesia:  

Trvalé bydlisko:  

Č. tel.: Mailová adresa: 

Literárny scenár vytvorený v rámci Programu A L F A (názov scenára, meno autora): 

 

Druh diela: dramatické, animované, dokumentárne (správny údaj podčiarknite). 

Meno režiséra:  

Žiadam o podporu na prípravu tvorivého výkonu v audiovizuálnom diele realizovanom na základe 

tohto scenára. 

Názov diela (ak je iný ako pôvodný):  

 

Predpokladaný rozsah                

Počet strán:                 Počet minút: 
 

 Pri seriáloch a cykloch  

Počet dielov:                                      Počet minút: 

Dĺžka požadovanej podpory (uveďte počet mesiacov):                             Od (uveďte dátum): 

Peniaze mi poukazujte (uveďte adresu alebo číslo účtu vo formáte IBAN): 

 

O podporu v rámci programu ALFA PLUS môže tvorca požiadať výlučne v prípade zaručenej  realizácie  

diela.  Zmeny v nižšie uvedených  údajoch počas poberania podpory je  tvorca povinný písomne 

oznámiť LF.           



K prihláške priložte: 

1) Zmluvu o diele uzatvorenú s producentským subjektom. 

2) Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov. 

Odporúčam poskytnúť požadovanú  podporu.    

Dátum:                                                                                    Podpis režiséra:   

 Zaväzujem sa, že tvorivé štipendium využijem výlučne na tvorbu tohto diela. 

Beriem na vedomie, že tvorivé štipendium nenahrádza príjem zo závislej činnosti ani autorský honorár 

a že výbor sekcie má právo výplatu štipendia kedykoľvek zrušiť, ak zistí, že nepracujem na diele, na ktoré 

som tvorivé štipendium dostal, a tým neplním zásadnú podmienku jeho udelenia. Ak preruším prácu na 

diele pre chorobu alebo inú závažnú príčinu, oznámim to Literárnemu fondu. V tom prípade sa mi 

výplata tvorivého štipendia preruší. 

Dátum:                                                                                  Podpis tvorcu(ov): 

 

  Údaje o realizácii audiovizuálneho diela   

  Producentský subjekt (výrobca):  

  Zmluva o diele uzatvorená s tvorcom dňa: 

Plán výroby: Prípravné práce Od: Do: 

Nakrúcanie Od: Do: 

Záverečné práce Od: Do: 

Odovzdanie hotového diela dňa: 

Potvrdzujem správnosť údajov o realizácii diela. 

 

Dátum:                                                         Pečiatka a podpis producenta:   

             
 
 
 



 
Literárny fond, Grösslingová 55, 815 40 Bratislava 

 

Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov 
udelený v zmysle Zák. č. 18/2018 Z. z. a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov 

(ďalej len „súhlas“) 

 

 

 

 

Titul, meno, priezvisko:           ........................................................................ 

 

Dátum narodenia:                   ........................................................................ 

 

 

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len 

„nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, svojím vlastnoručným podpisom súhlasím so spracúvaním 

mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti Literárnym fondom, verejnoprávnou 

inštitúciou, IČO: 00225681, so sídlom Grösslingová 55, 815 40 Bratislava (ďalej len 

„prevádzkovateľ“) za účelom spracovania tejto mojej žiadosti, a to po dobu 20 rokov. Svojím 

podpisom zároveň prehlasujem, že som sa riadne oboznámil(a) s Oznámením o spracúvaní 

mojich osobných údajov, zverejneným na webovej stránke prevádzkovateľa 

http://www.litfond.sk/  

 

Zároveň v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám vyjadrujem 

svojím podpisom:  

a) súhlas*  

b) nesúhlas*  

so zverejnením mojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, druh a výška 

podpory na webovom sídle Literárneho fondu vo Výročnej správe o činnosti Literárneho fondu. 

 

* nehodiace sa prečiarknite  

 

 

V .................................. dňa.......................................   

 

 

 

 

Podpis žiadateľa (dotknutej osoby):  

 

http://www.litfond.sk/

