
Cvičenia AVFX 1. a 2. ročník VFX, v rámci predmetu Tvorba VFX, zimný semester: 
 
Názov cvičenia:  Púťová atrakcia 
 
Cieľ: Rozvíjať spoluprácu medzi poslucháčmi vizuálnych efektov a ostatnými študentami FTF VŠMU.  
 
Zadanie: 
Počas realizácie neformálnej vianočnej kapustnice v predvianočnom období v uvolnenej atmosfére realizovať 
projekty púťovej atrakcie tak, aby došlo k preprodukcii, produkcii a distiribúcii v ten istý večer. 
Organizátorom podujatia je 2. ročník. 
Študenti 2. ročníka realizujú nakrúcanie púťovej atrakcie a raizátorom compozitingu sú študenti 1. ročníka. 
Každý študent 1. ročníka má svojho odborného poradcu z 2. ročníka, ktorý supervízuje realizáciu jemu 
prideleného študenta z 1. ročníka.  
Rozdelenie úloh: Je určený študent 1. pokladník, 2. nákupca pitného režimu, 3. nákupca ingrediencií, 4. kuchár  
5. organizátor nakrúcania, 6. obsluha techniky (spojené s funkciou pokladníka a nákupcov). 
Realizácia atrakcií prebieha na počkanie na vlastných laptopoch študentov 1. ročníkov. 
Organizátori mailom pozývajú hostí, na ktorých záleží (aj pedagógov) na ochutnávku kapustnice. 
Toto je stretnutie študentov, na ktoré sú pozvaní aj ostatní pedagógovia AVFX, pričom je možné neformálne 
osloviť pedagógov s nejakou otázkou - problémom. 
Ukončenie cca 10-11,00 hod večer. 
 
Termín:  polovica Decembra  
Zvuk:   Nedáva sa dôraz, ale poteší zdrojový zvuk z podkladového videa 
Spolupráca: Cvičenie je určené pre študentov Ateliéru vizuálnych efektov ako tvorcov a pre figurantov 
z radov študentov ostatných ateliérov. 
Dĺžka:   od 10-30 sek videa 
 
Koncepcia:  

 2 týždne pred udalosťou 
Úlohy: finančná zbierka 

  naplánovanie receptúr a programu, rozdelenie úloh 
  zadanie prípravy realizácie atrakcií 
  kontrola zabezpečenia techniky a laptopov 
 

 1. Deň. Pred realizáciou kapustnice: 
 Úlohy: rozloženie greenscreenu 
  kontrola technológií, príprava stolov a napájania 
  svetelná technika (vypožičanie z kamerového odd.) 
  kamerová technika (vypožičanie z kamerového odd.) 
  predstavenie pripravených projektov na realizáciu 
 

 2. Deň. V deň realizácie Workshopu kapustnice. Nástup 2. ročníka o 14,00 
 Nástup 1. ročníka o 16,30 
 Nástup ostatných ročníkov od cca 18,00 
 Pedagógovia cca 19,00 

Úlohy: nákup ingrediencií 
príprava kapustnice 
varenie kapustnice 
organizácia workshopu, nakrúcanie pred greenscreenom 
oslovovanie hostí 
realizácia atrakcií na počkanie 
upratanie po varení 
odsťahovanie požičaných rekvizít 

 
Pedagogické vedenie:   AVFX FTF – Prof. Ľudovít Labík, ArtD. 
Hodnotenie:    Realizácia 90%, Výnimočnosť 10% 


