
 

 

 

 
 

 
 

 

JANUÁR: 
- úspešne zvládol prijímacie skúšky a bol prijatý na VŠMU, katedru TV a filmovej tvorby. obor 

Strihová skladba člen Amafilmu Nicolaus Richard Chomo 
- nakrúcanie filmu Televízne noviny (J. Kusková) 

 

FEBRUÁR: 
- oslovovanie sponzorov (listy + osobne) – priebeţne 

- 10.2. – nakrúcanie pre LOS – fotovernisáţ „Uţ len 20 dní“ – J. Kusková 
- 16.2 – nkrúcanie pre esperantistov – stretnutie v kniţnici G.F.Belopotockého – J. Kusková 

- 16.-17.2. – medzinárodná súťaţ Střekovská kamera v Ústí nad Labem – 3. cena za film Švihrovská 
duma 

- nakrúcanie filmu Moje kráľovstvo (J. Kusková) 

- 20. 2. – na pravidelnej schôdzke Nicolausákov – premietanie filmov zo súťaţe Tatranský kamzík 
- 23.2. Večer Nicolausu v ART kine v Banskej Bystrici (Premietanie filmov- osobne sme sa pre 

nepriechodnosť Donovalov nezúčastnili.) 
 

MAREC: 

- 3.3. – Celoštátna súťaţ Rodinné video v Liptovskom Hrádku a oslava 30. výročia zaloţenia 
filmového klubu v Liptovskom Hrádku. J. Kusková – 3. cena za film Televízne noviny, účasť 

v porote – J. Kuska. Hrádočanom sme odovzdali dar: kazetu s filmami Amafilmu Nicolaus a 
Nicolaus vodku v krásnom obale zo 16mm filmu, ktorý vyrobil Dano Iskerka. (Účasť: J. Kuska, J. 

Chomo, R. Chomo, J. Jalovecký, Vl. Surovček, D. Iskerka, P. Uhliar, J. Kusková, D. Sochorová) 
- 10.3. Vernisáţ JARNÝ SALÓN, fotografiami sa zúčastnili Daniel Iskerka, Jana Kusková a Vladimír 

Surovček. 

- 10.3.-18.3. – zostrihnutie filmu „O habovský kardan“ 
- 17.3. – ozvučovanie filmu ZIMNÁ JAZDA – zatiaľ neúspešne 

- 20.3. – HALUŠKOVÝ KRÚŢOK“ – na pravidelnej schôdzke Nicolausu nám Vladko Surovček za 
výdatnej pomoci ostatných navaril vynikajúce bryndzové halušky, premietanie vidokaziezt, 

prezeranie prinesených fotografií. 

- 27.3. Ozvučovanie filmu ZIMNÁ JAZDA 
- 31.3.Filmovanie pre LOS – Krajská prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci- J.Kusková 

 
APRÍL: 

-  3.4. – OZVUČOVANIE FILMU „O HABOVSKý KARDAN“ 

- výroba znelky na okresnú a krajskú súťaţ amatérskych filmov 
- príprava okresnej a krajskej súťaţe AF 

- 24.4.-26.4. – filmovanie FOLK TATRY (J. Kusková, R. Chomo) 
- 27.4. – filmovanie koncertu skupiny ADMIRÁL (R. Chomo) 

 
MÁJ: 

- 2.5. – predvýber okresnej a krajskej súťaţe (Liptfilm) neprofesionálnych filmov 

- 5.5. – spoluorganizátori 34. regionálnej a krajskej súťaţe NEPROFESIONÁLNY FILM V LIPTOVE, 
Dom kultúry, bábková sála, Dom kultúry Lipt. Mikuláš 
Členovia Amafilmu Nicolaus súťaţili  siedmimi filmami. (2 filmy Vl. Rezník     z Ruţomberka, 2 filmy 
J. Kusková, 1 film J.Kuska a J. Chomo a 2 filmy J. Kuska). Celkom sme získali: 1. cena v kategórii 

reportáţne filmy – J. Kuska a J. Chomo: ZIMNÁ JAZDA, 1.cena v kategórii dokumentárnych filmov 

– J. Kuska: ŠVIHROVSKÁ DUMA, 3. cena v kategórii reportáţnych filmov – J. Kuska: O HABOVSKÝ 
KARDAN, Cena v kategórii študent – J. Kusková: MOJE KRÁĽOVSTVO. 
 Okrem týchto filmov postupujú na celoslovenskú súťaţ CINEAMA filmy Vl. Rezník: Slané cesty II a 
J. Kusková: Devil's servant.  



 

JÚN 

- nakrúcanie pre LOS – Obrazy r. Likavčana a plastika P. Lofaja, múzeum Ruţpmberok, (J. Kusková) 
-  8.-10.6. – CINEAMA Banská Bystrica (najvyššia celoštátna súťaţ)  Celkom sme získali: 1.cena     

v kategórii dokumentárne filmy – J. Kuska: Švihrovská duma, 1. cena v kategórii reportáţ – J. 
Kuska, J. Chomo: Zimná jazda, 1. cena  v kategórii experiment –J. Kusková: Moje kráľovstvo a 
Devil´s Servant, 2. cena v kategórii reportáţ – Vl. Rezník : Slané cesty 

- nakrúcali sme film Dana Iskerku TV torta 
- nakrúcanie pre LOS  -Výtvarný Ruţomberok (J. Kusková) 

 
JÚL 

- 1.7. Nakrúcanie pre LOS – popoludnie so spevokolami Liptova  
- 21.7. - účasť na 11. ročníku letného filmového festivalu HAH 2001 v Dolnej Strehovej: Dano 

Iskerka s filmom TV torta. 

 
AUGUST 

- klubové prázdniny 
 

SEPTEMBER 

- 4.9. zahájenie schôdzkovej činnosti 
- 7.-8.9. Rychnovská osmička Rychnov nad Kněţnou – účasť s filmom Švihrovská duma 

- účasť na festivale v Poľsku  s filmom Receptár 
- nakrúcanie pre LOS – Výstava prác rómskych detí (J. Kuska) 

- nakrúcanie pre LOS – Krajská prehliadka choreografií folk. súborov 
- 21.-23.septembra 2001 Oravská osmička, Niţná. Súťaţili sme so siedmimi filmami, získali sme 

1.cenu v kategórii dokumentov za film J. Kuska: Švihrovská duma a  2. cenu v kategórii reportáţ  

J. Kuska, J. Chomo za film Zimná Jazda. 
- 28.-29.9. účasť na filmovom festivale Litomyšlská lilie v Litomyšli s filmom Zimná jazda – Cena 

poroty! 
- podanie ţiadosti na MsÚ o príspevok na rok 2002 

 

Október 
- nakrúcanie koncertu pre „slané deti“ v Dome kultúry (J. Kusková) 

- oslovovanie sponzorov – znovu SWEDWOOD, Reality staving, a Kelcom International s.r.o. 
- 12.-14.10. účasť na filmovom festivale ARSfilm Kroměříţ - Čestné uznanie 

 

November 
-     7.-11.11. - účasť na filmovom festivale Vysokovský kohout vo Vysokove s filmom Zimná jazda 

- 21.-24.11 nakrúcanie festivalu PAN pre LOS (J. Kuska, J. Chomo, P. Uhliar, D. Iskerka) 
- 27.11. - nakrúcanie pre LOS - rómske súbory (J. Kuska) 

-     oslovovanie sponzorov 
 

 December 

- 7.12. Nakrúcanie pre LOS - 2. Mikulášsky festival detského moderného scénického tanca (J. 
Kuska,    D. Iskerka) 

- 16. 12. Nakrúcanie Vianočného koncertu v DK (J. Kusková) 
- 18.12. Výročná členská schôdza Amafilmu Nicolaus. 

 

Pravidelné stretnutia členov klubu - kaţdý utorok o 17:00hod.     
 

 
 


