ŠTAT Ú T
M E DZ I N Á RODN É HO F E ST I VA LU A N I MOVA N ÝC H F I L MOV PR E DE T I

BIE NÁ LE A N I M ÁCIE BR AT I SL AVA
Z Á K L A DN É U STA NOV E N I A
ČLÁNOK 1
Bienále animácie Bratislava je pravidelný medzinárodný súťažný festival animovaných filmov pre deti. Názov festivalu je „Bienále
animácie Bratislava“ (ďalej len „festival BAB“).

ČLÁNOK 2
1.
2.
3.
4.

Poslaním festivalu BAB je prezentácia slovenskej a zahraničnej umeleckej animovanej tvorby pre deti, s cieľom poskytnúť
priestor pre jej medzinárodnú konfrontáciu, sledovať nadväznosť na ilustráciu detských kníh, vytvárať podmienky pre jej
hodnotenie v medzinárodnej súťaži, a tým podporovať všestranný rozvoj tohto druhu umenia.
V súlade so svojimi úlohami a cieľmi organizuje Festival BAB Medzinárodné fórum na tému vzťahu literatúry a filmu,
ilustrácie a animácie, ako aj sprievodné výstavy, ktoré podčiarkujú prepojenie literatúry, výtvarného umenia a animovanej
tvorby.
Festival BAB je členom Európskej asociácie filmov pre deti ECFA (ďalej len „ECFA“) so sídlom v Bruseli.
Festival BAB má záštitu Slovenskej komisie pre UNESCO.

ČLÁNOK 3
Hlavným miestom konania festivalu BAB je Bratislava, Slovenská republika. Festival BAB vytvára podmienky pre uvádzanie
festivalových predstavení v rôznych mestách regiónov Slovenska.

ORGANIZÁCIA FESTIVALU BAB
ČLÁNOK 4
1.
2.

Festival BAB pripravuje a organizuje z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky BIBIANA, medzinárodný dom
umenia pre deti, Bratislava (ďalej len „BIBIANA“) v rozsahu poskytnutých finančných prostriedkov, ako aj ďalších finančných
zdrojov.
Na zabezpečenie organizácie a priebehu festivalu sa zriaďujú tieto orgány festivalu BAB, ktoré garantujú jeho organizačný
chod a odbornú náplň:
a) Výkonný výbor Bienále animácie Bratislava (ďalej len „výkonný výbor BAB“),
b) Medzinárodná porota Bienále animácie Bratislava (ďalej len „medzinárodná porota BAB“),
c) Riaditeľ Bienále animácie Bratislava (ďalej len „riaditeľ BAB“),
d) Programový riaditeľ Bienále animácie Bratislava (ďalej len „programový riaditeľ BAB“),
e) Sekretariát Bienále animácie Bratislava (ďalej len „sekretariát BAB“).

ČLÁNOK 5
Výkonný výbor BAB
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Najvyšším orgánom festivalu BAB je výkonný výbor BAB, zložený zo zástupcov organizácií a inštitúcií z oblasti kultúrneho
života, súvisiacich s animovanou tvorbou.
Výkonný výbor BAB sa v spolupráci so sekretariátom BAB podieľa na organizácii festivalu BAB.
Na čele výkonného výboru BAB je predseda, ktorého volia členovia výboru.
Výkonný výbor BAB zasadá aspoň raz ročne; zasadnutia zvoláva a vedie jeho predseda.
Členstvo vo výkonnom výbore BAB je čestné a nezastupiteľné.
Výkonný výbor BAB najmä:
a) určuje a schvaľuje programovú skladbu a ideové zameranie festivalu BAB,
b) zaujíma stanovisko ku všetkým otázkam umeleckého a organizačného charakteru,
c) dbá na hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov a zodpovedá za sprievodné festivalové podujatia,
d) schvaľuje členov medzinárodnej poroty BAB,
e) vydáva Organizačný poriadok BAB.

ČLÁNOK 6
Medzinárodná porota BAB
1.

2.
3.
4.
5.

Výkonný výbor BAB, na návrh riaditeľa BAB, schvaľuje medzinárodnú porotu BAB, ktorá je zložená z významných osobností
animovaného filmu zo Slovenskej republiky a zo zahraničia – filmových teoretikov, publicistov, reprezentantov významných
inštitúcií a asociácií spätých s animovanou alebo filmovou tvorbou pre deti, ako aj reprezentantov UNICEF (Detského fondu
OSN) a ECFA (Európskej asociácie filmov pre deti).
Členov medzinárodnej poroty BAB menuje riaditeľ BAB na základe návrhu výkonného výboru BAB.
Na čele medzinárodnej poroty BAB je predseda, ktorého volia členovia poroty.
Medzinárodná porota BAB má nepárny počet členov. Pri hlasovaní má každý člen poroty jeden hlas; v prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas predsedu. Hlasuje sa osobitne o každej cene. Na ocenenie diela je potrebná nadpolovičná väčšina
hlasov všetkých prítomných členov medzinárodnej poroty BAB.
Členom medzinárodnej poroty BAB nemôže byť tvorca, ktorého film je prihlásený do medzinárodnej súťaže.

ČLÁNOK 7
Riaditeľ BAB
1.
2.

Riaditeľom festivalu BAB je riaditeľ BIBIANY alebo ním poverená osoba;
riaditeľ BAB je súčasne stálym členom výkonného výboru BAB.
Riaditeľ BAB najmä:
a) riadi prípravu, organizáciu a priebeh festivalu BAB a sprievodných festivalových podujatí,
b) zodpovedá za prezentáciu festivalu a kontakty na úrovni ministerstiev, zastupiteľských úradov a kultúrnych inštitúcií
v Slovenskej republike a v zahraničí,
c) menuje členov výkonného výboru na návrh sekretariátu BAB,
d) navrhuje výkonnému výboru BAB kandidátov na členov medzinárodnej poroty BAB,
e) menuje členov medzinárodnej poroty BAB na návrh výkonného výboru BAB.

ČLÁNOK 8
Programový riaditeľ BAB
1.
2.

Programový riaditeľ BAB je stálym členom výkonného výboru BAB.
Programový riaditeľ BAB najmä:
a) zodpovedá za prípravu programovej skladby a výber filmov prezentovaných na medzinárodných festivaloch animovaného
filmu alebo medzinárodných festivaloch filmov pre deti a mládež v zahraničí,
b) konzultuje možnosti výberu animovanej produkcie pre festival BAB a rokuje o spolupráci so žánrovo príbuznými
festivalmi a producentskými centrami animovaného filmu v zahraničí,
c) predkladá návrh programu, rozpočet zabezpečenia festivalu BAB a jeho organizácie na schválenie výkonnému výboru BAB,
d) predkladá výkonnému výboru BAB návrhy na menovanie členov medzinárodnej poroty BAB,
e) zabezpečuje uvedenie animovaných filmov na festivale BAB výberom vhodných prihlásených filmov alebo filmov
uvedených na medzinárodných festivaloch animovaného filmu a medzinárodných festivaloch filmov pre deti a mládež.

ČLÁNOK 9
Sekretariát BAB
Sekretariát BAB zodpovedá najmä za:
a) prípravu, organizáciu a priebeh festivalu BAB a sprievodných festivalových podujatí,
b) prípravu a zabezpečenie odborných seminárov, podujatí a filmových predstavení,
c) zabezpečenie samostatného prieskumu zo slovenskej a zahraničnej filmovej a televíznej animovanej tvorby pre deti,
d) zhromažďovanie a dopĺňanie dokumentačných zbierok, materiálov, informácií, videokaziet a DVD nosičov o animovanej
produkcii vo svete pre študijné účely prípravy jednotlivých ročníkov festivalu BAB,
e) zabezpečenie výberu odborníkov do komisií pre poradenskú a metodickú spoluprácu v období prípravy a realizácie
festivalu BAB,
f) rozvíjanie kontaktov so zahraničnými medzinárodnými organizáciami, inštitúciami a festivalmi, s Európskou asociáciou
filmov pre deti ECFA a s predstaviteľmi Slovenskej komisie pre UNESCO,
g) vypracovanie záverečnej hodnotiacej správy o realizácii festivalu BAB vrátane jeho vyúčtovania.

ČLÁNOK 10
Účasť na festivale BAB
Do programu festivalu BAB sa zaraďujú animované filmy na základe výberu vhodných titulov z medzinárodných festivalov
animovaného filmu, z medzinárodných festivalov filmov pre deti a mládež a iných filmových či mediálnych podujatí. Filmy môžu
prihlásiť aj producenti alebo tvorcovia filmov.

ČLÁNOK 11
Súťaž festivalu BAB
Súťažná časť festivalu BAB je zostavená z výberu animovaných filmov, prihlásených do súťaže, ktoré spravidla nie sú staršie ako
dva roky a spĺňajú kritériá kvality a cieľovej skupiny detského adresáta. Výber súťažných filmov vykonáva programový riaditeľ
BAB v spolupráci s ďalšími odborníkmi.

CENY FESTIVALU BAB
ČLÁNOK 12
Výkonný výbor BAB udeľuje tieto ocenenia:
1. Cenu PRIX KLINGSOR – cenu osobnosti, ktorá vo svojej celoživotnej tvorbe dokonale spája výtvarné a filmárske kvality
zamerané na tvorbu pre deti.
Cenu tvorí diplom a bronzová pozlátená soška.
2. Čestnú medailu ALBÍNA BRUNOVSKÉHO – ocenenie zakladateľa festivalu BAB sa udeľuje významným tvorcom
animovaného filmu za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu.
Cenu tvorí diplom a medaila.

ČLÁNOK 13
Medzinárodná porota BAB udeľuje tieto ceny:
1. Cenu VIKTORA KUBALA – tvorcom animovaného filmu za najlepší film, ktorý napĺňa špičkové kvalitatívne kritériá
výtvarnej, animačnej a myšlienkovej jednoty v prepojení na adresáta – detského diváka.
Cenu tvorí diplom a bronzová soška.
2. Cenu UNICEF – tvorcom animovaného filmu s problematikou ochrany práv detí.
Cenu tvorí diplom a umelecký artefakt.
3. Cenu Sv. VOJTECHA – režisérovi filmu z krajín Višegrádskej štvorky za výnimočné kvality súťažného animovaného
filmu. Cena má podporiť vznik kvalitných animovaných filmov pre deti v krajinách Višegrádskej štvorky (Slovensko, Česká
republika, Maďarsko a Poľsko).
Cenu tvorí soška sv. Vojtecha, ktorého kresťanské a humánne posolstvo spája ľudí v stredoeurópskom regióne.
Medzinárodná porota BAB má právo jednotlivé ceny neudeliť. Môže udeliť Zvláštne uznanie poroty.
Medzinárodná porota ECFA udeľuje samostatnú cenu:
Cenu ECFA – režisérovi animovaného filmu za najlepší európsky krátky film, ktorý bude zaradený do konečného hlasovania
ECFA za Najlepší európsky film roka pre deti. 		
Cenu tvorí diplom.

ČLÁNOK 14
Ďalšie ceny festivalu BAB
Cena DETSKÉHO DIVÁKA – udeľuje sa režisérovi filmu na základe výsledkov ankety detí, ktoré sa zúčastnili festivalových
predstavení.
Cenu tvorí diplom a umelecký artefakt.

ČLÁNOK 15
Úhrada nákladov festivalu BAB
1. Finančné náklady spojené s usporiadaním festivalu BAB, vrátane vecných cien udeľovaných ocenení – Ceny Prix Klingsor,
Čestnej medaily Albína Brunovského, Ceny Viktora Kubala a Ceny sv. Vojtecha, znáša BIBIANA ako hlavný usporiadateľ
podujatia zo svojho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.
Centrála UNICEF poskytuje ocenenie pre Cenu UNICEF a Európska asociácia filmov pre deti ECFA poskytuje ocenenie pre
Cenu ECFA podľa uzatvorenej dohody s týmito organizáciami.
2. Cestovné náhrady a ubytovanie členom medzinárodnej poroty BAB, vybraným zahraničným účastníkom a oceneným
tvorcom hradí BIBIANA zo svojho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, prípadne iné inštitúcie doma a v zahraničí.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
Na základe tohto štatútu výkonný výbor BAB vydáva Organizačný poriadok pre každý ročník festivalu BAB.

