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Etický kódex  

Asociácie nezávislých producentov 

 

Preambula 

Asociácia nezávislých producentov (ďalej len „ANP“) je platformou pre ochranu 

záujmov nezávislých producentov a výrobcov audiovizuálnych diel na Slovensku. 

Svoju činnosť vykonáva s ohľadom na dodržiavanie pravidiel spravodlivej 

hospodárskej súťaže a jej ochranu, ako aj ochranu práv duševného vlastníctva, 

najmä ochranu autorského práva a práv s ním súvisiacich. S cieľom neustáleho 

zvyšovania dôveryhodnosti a profesionality nezávislých producentov sa členovia 

ANP rozhodli prijať a dodržiavať tento Etický kódex. 

 

Článok I. 

Profesionálny kredit 

Člen ANP svojim zodpovedným konaním pri realizácii konkrétnych projektov 

i celkovom verejnom pôsobení na Slovensku i v zahraničí dodáva pojmu 

„nezávislý producent“ dôveryhodnosť a kredit. 

 

Článok II. 

Konkurenčný boj 

Člen ANP napriek skutočnosti, že sa s ostatnými členmi ANP a ďalšími producentmi 

nachádza v konkurenčnom prostredí, nepoužíva pri realizácii svojich projektov 

a zámerov nekalé praktiky (napr. ohováranie, znevažovanie konkurencie, klamlivé 

jednanie, agresívne obchodné praktiky). 

  

Článok III. 

Zodpovednosť a spoľahlivosť 

Člen ANP plní riadne svoje zmluvné záväzky, dodržiava práva autorov 

a interpretov a pri financovaní projektov je zodpovedným a spoľahlivým 

partnerom.  

 

Článok IV. 

Dodržiavanie spoločných štandardov  

Člen ANP rešpektuje Asociáciou schválené odporučenia pri rokovaniach 

o obchodných podmienkach s partnermi resp.  združeniami partnerov (napr. 

televízie, distributéri, kinári, ochranné zväzy, združeniami jednotlivých filmových 

profesií). 
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Článok V. 

Transparentnosť 

Člen ANP pri príprave, realizácii a propagácii projektov uvádza o nich pravdivé 

údaje a poskytuje pravdivé údaje na účely prehľadov a štatistík ANP i ďalších 

inštitúcií (napr. Slovenský filmový ústav).  

 

Článok VI. 

Koordinácia termínov 

Člen ANP v najlepšej možnej miere rešpektuje odporučenia ANP pre zabránenie 

kolízií pri nasadzovaní slovenských filmov do kinodistribúcie. 

 

Článok VII. 

Dodržiavanie Etického kódexu 

Člen ANP si je vedomý, že etická samoregulácia je jediným nástrojom 

na budovanie kvalitného podnikateľského prostredia a že neetické chovanie 

konkrétneho člena môže mať za následok ohrozenie dôveryhodnosti ostatných 

nezávislých producentov. Nedodržiavanie Etického kódexu je dôvodom na 

vylúčenie člena z ANP. Výklad Etického kódexu je v kompetencii kolégia ANP, 

v prípade nesúhlasu člena so stanoviskom kolégia je definitívne rozhodnutie 

ohľadne výkladu etického kódexu, či jeho dodržania zo stany konkrétneho člena, 

v kompetencii konventu ANP. 

 

V Bratislave, 4. októbra 2010 

 


