
 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Pravidelné schôdzky každý utorok o 17:00 hod  
 

JANUÁR  
- výroba letákov na 1% dań pre Nicolaus 
- 19.1. jazzové vystúpenie Doda Šošoku v Galérii P.M. Bohúňa 
- 26.1. fotografovanie zimnej prírody – Kvačany – Dlhá Lúka a Bobrovecká dolina 
- 28.1. premietanie filmov Olivera Pizúra 
- rozposlanie zápisníc z Členskej schôdze, príprava scenárov,  
 
FEBRUÁR 
 
- 4.2. príprava Nicolausáckeho pochodu na bežkách 
- 7.2. filmovanie úvodných úvodu pre pripravovanú reportáž z pochodu (Kuska, 

Pizúr) 
- 8.2. Nicolausácky pochod na bežkách „Za inšpiráciou“, filmovanie,(Kuska, Chomo, 

Kido, Rusko, Uhliarovci,Pizúr) 
- 12.2. premietanie hrubého materiálu z pochodu 
- získavanie ľudí pre 1% z dane 
- fotografovanie zimnej prírody (individuálne) 
- vytypovávanie vhodnej zostavy pre nelineárny strih, možnosti nelineárneho strihu 
- príprava podkladov pre daňové priznanie 
- 25.2. nábor nových členov (dve záujemkyne, budeme opakovať) 
 
MAREC 
 
- 1.3. Rodinné video -  ceoštátna filmová súťaž, J. Kuska – porota,( Adamčíková, 

Surovček, Pavlíková, Iskerka,Pizúr) 
- 9.3. strihanie filmu Pochod 
- 10.3. strihanie filmu Pochod 
- 14.3. Vernisáž – Jarný salón, fotografie vystavovali Dano Iskerka - cena, Janka 

Kusková - cena 
- 18.3. prezentácia Nicolausu v rámci ZUČ v PKA Lipt. Mikuláš 
- 29.3. filmovanie pre LOS – súťaž sólistov vo folklórnom tanci, PKA L.M. 
- 29.3. príprava na ozvučovanie POCHOD 
 
APRÍL 
 
2.4. – Klub -  príprava techniky na súťaž, úprava mixpultu (O.Pizúr) 
3.4. – ozvučenie filmu POCHOD 
6.4. – celý deň – prehliadnutie filmov a vypracovanie „dramaturgie“ na regionálnu  
      
 súťaž 
7.4. – nahrávanie znelky na regionálnu súťaž Af 



8.4. – príprava regionálnej súťaže AF, zabezpečovanie techniky 
9.4. – zabezpečovanie techniky na regionálnu súťaž, príprava počítačových titulkov 
11.4. – príprava techniky a sály na regionálnu súťaž AF 
12.4. – Regionálna súťaž, Amafilm NICOLAUS spoluusporiadateľ,  

  filmy: POCHOD – reportáž, autor Ján Kuska a Amafilm Nicolaus – 3.cena, 
ČO MI ROZPRÁVAL LIPTOVSKý GAZDA, dokument,autor Jana Kusková      
- Hlavná cena v kategórii študent 
DEŇ S MAJSTROM FULLOM, reportáž, autor Dano Iskerka, účasť 

14.4. - Klub – vyhodnotenie krajskej súťaže 
22.4. – Klub – pravidelné stretnutie, privítanie nových členov 
29.4. – Klub – pravidelné stretnutie, rozbor námetu, príprava scenára  
 
MÁJ 
 
6.5. – Klub - dramaturgia a výstavba hraného filmu 
13.5. – klub – výrazové prostriedky filmu, základy filmového strihu 
20.5. – klub – premietanie filmov O. Pizúra 
27.5. – klub – premietanie filmov Samuela Ivašku 
29.5. – 31.5. Český lvíček, 50. česká celoštátna filmová súťaž, Svitavy, J.Kuska – 
čestný hosť, bol mu udelený Pamätný list za obetavú a tvorčiu prácu v oblati 
neprofesionálneho filmu. 
 
JÚN 
 
3.6. Klub- príprava na CINEAMA 
6. – 7. 6. CINEAMA – celoštátna tvorivá súťaž a prehôiadka neprofesionálnej filmovej 
tvorby a videotvorby, Banská Bystrica 
filmy: Čo mi rozprával liptovský gazda, J. Kusková – 2.cena v kategórii D – poslucháči                
 filmových škôl 
 Pochod, J. Kuska a Amafilm Nicolaus, účasť 
6.- 7.6.  v rámci CINEAMA obnovená Slovensko – česká filmová súťaž, J. Kuska člen 
poroty. 
8.6. Zasadnutie celoslovenského poradného zboru pre neprofesinálny film 
      (člen J. Kuska) 
10.6. – Klub – rozbor celoštátnej súťaže 
17.6. – premietanie kolekcie filmov z českej národnej súťaže 
24.6. – predprázdninové stretnutie – premietanie starších filmov Amafilmu Nicolaus 
28.-29.6.- filmovanie Detského folklórneho festivalu Likavka pre Liptovské osvetové 
stredisko (D. Iskerka) 
 

 

JÚL 
 
Klubové prázdniny 
 
3. – 6.7. - filmovanie pre Slovenskú spoločnosť vojenskej histórie a strelcov 
z historických zbraní v Bratislave – dokumentovanie účasti 2. c.k. pešieho regimentu 
Nr. II Alexander I, cár ruský na rekonštrukcii napoleonskej bitky v Peschiere del 
Garda (Italy) – J.Kuska 
 



AUGUST 
 
Klubové prázdniny 
 
8.- 15.8. – J. Kusková - účasť na workshope pri príležitosti UNICA vo Varšave, 
najvyššej svetovej súťaže neprofesionálnych filmov 
15.- 24.8. – J. Kusková s filmom Gazda a zoofil – účasť na UNICA, najvyššej svetovej 
súťaži neprofesionálnych filmov, ktorá sa tento rok konala vo Varšave a na ktorú 
nominuje každý štát hodinovú kolekciu najlepších filmov roka. 
 
Neformálne stretnutia, príprava scenárov, plán na jeseň, 
 
 
 
SEPTEMBER 
  
2.9. – stretnutie vedúcich krúžkov pri PKA 
2.9. – zahajovací klub – zážitky z prázdnin 
9.9. – pravidelné stretnutie členov – premietanie prázdninových zážitkov 
12.-14.9 Videoama 2003 Piešťany, J. Kusková 1. cena v kategórii dokument 
a zároveň Hlavná cena celej súťaže s filmom Čo mi rozprával Liptovský gazda. 
16.9. – pravidelné stretnutie členov – práca na prinesených scenároch 
19.-20.9. – Oravská osmička, Nižná, pasívna účasť – bez filmov 
23.9. – pravidelné stretnutie členov – dohodnutie koncepcie výstavy Nicolausu 
30.9. – pravidelné stretnutie členov – práca na filmových scenároch 
priebežne – príprava materiálov o Amafilme Nicolaus do pripravovanej publikácie 
o amatérskom filmovom hnutí na Slovensku 
 
OKTÓBER 
 
7.10. – premietanie starších filmov Nicolaus-u pre nových členov 
- príprava vernisáže 
13.10. – inštalácia výstavy Fragmentky Nicolaus III 
14.10. – inštalácia výstavy Fragmentky Nicolaus III 
15.10. – Vernisáž výstavy FRAGMENTKY NICOLAUS III. V Posádkovom klube 
Liptovský Mikuláš, celkom 15 členov Nicolaus netradične vystavovalo prevažne 
fotografie, ale aj výtvarné diela a literárnu tvorbu. 
17.10. -  člen Amafilmu Nicolaus Jozef Uhliarik mal fotografickú vernisáž 
v bratislavskom Štúdiu L+S. 
21.10. – pravidelné stretnutie – práca na filmových scenároch, výber vhodného 
statívu pre prácu Amafilmu, zatiaľ len z katalógov Manfrotto. 
28.10.  - pravidelné stretnutie -  premietanie filmov 
priebežne – príprava materiálov o Amafilme Nicolaus do pripravovanej publikácie 
o amatérskom filmovom hnutí na Slovensku 
 
NOVEMBER 
 
4.11. – pravidelné stretnutie – príprava scenárov, plán ďalšej činnosti, zadanie 
filmových cvičení pre nových členov 



10.11 - návšteva priateľa filmára, t.č. ťažko chorého, Juraja Töröka v Liptovskom 
Trnovci 

11.11. – pravidelné stretnutie, dohodnutie poradia filmov na premietanie 
v Ružomberku, príprava scenárov na filmovanie, dohoda o ďalšom postupe pri 
vybavovaní dokumentov na 1% z daní 
18.11. – premietanie filmov Amafilmu Nicolaus na Katolíckej univerzite v Ružomberku 
pri príležitosti 20. výročia pôsobenia Amafilmu Nicolaus v Liptovskom Mikuláši 
25.11. – práca na scenároch, doplnenie techniky, 
- priebežne – zaobstarávanie dokladov potrebných k registrácii na získania 1% dane 
- priebežne – príprava materiálov o Amafilme Nicolaus do pripravovanej publikácie 
o amatérskom filmovom hnutí na Slovensku 
 
DECEMBER 
 
- regiastrácia na 1% daň 
2.12. – čiastočná likvidácia výstavy Fragmentky Nicolaus III 
- príprava na Československú Cineama – prehliadku najúspešnejších   slovenských 

a českých amatérskych filmov roku 
- príprava na filmovanie filmu P. Strculu 
6.12. – nakrúcanie filmu P. Strculu 
8.12. - spoluusporiadatelia ČS Cineama – prehliadky najúspešnejších slovenských 
a českých amatérskych filmov spojené s prehliadkou najúspešnejších filmov Amafilmu 
Nicolaus pri príležitosti 20. výročia pôsobenia Amafilmu Nicolaus v Liptovskom 
Mikuláši (1983 – 2003), Dom kultúry, Bábková sála 
9.12. - spoluusporiadatelia ČS Cineama – prehliadky najúspešnejších slovenských 
a českých amatérskych filmov, Liptovský Hrádok, Dom Kultúry 
13. – 14. 12. 2003 – nakrúcanie filmu P. Strculu – Normálny cvok 
 

 
 


