
Členovia

Veď to sami poznáte: podmienky pre vývoj hier na Slovensku nie sú ideálne. Napriek
obrovskému talentu a významným success stories, v porovnaní s krajinami EÚ
zaostávame vo finančnej podpore, v legislatíve, vo vzdelávaní i v povedomí - tým trpí
rozvoj nášho odvetvia aj jeho medzinárodná konkurencie schopnosť. Poďme to
zmeniť!

Našim cieľom je vytvoriť atraktívne prostredie a zlepšiť podmienky pre vývoj hier na
Slovensku, podporovať herných vývojárov a herné startupy, vzdelávať a rozvíjať
talenty a robiť osvetu pre tvorbu digitálnych hier v odbornej i laickej verejnosti.

Od vzniku SGDA v roku 2015 sa nám podarilo dosiahnuť mnoho zlepšení, ktoré sa
dovtedy zdali priam nemožné. Už 7 rokov rozvíjame slovenskú komunitu herných
vývojárov množstvom aktivít (viď ďalšia strana). Zastupujeme záujmy našej
komunity voči štátnym inštitúciám. Propagujeme a prepájame našich tvorcov so
zahraničnými partnermi, investormi, vydavatelm̌i, organizátormi festivalov a
konferencií, a v neposlednom rade aj s potenciálnymi spolupracovníkmi.

Aby sme mohli i naďalej zlepšovať podmienky pre vývoj hier na Slovensku, je
nevyhnutné, aby sme my, herní vývojári, mali silný a jednotný hlas. SGDA vznikla, aby
bola združujúcim prvkom, ktorý háji záujmy celej vývojárskej komunity na
Slovensku.

V SGDA pracujeme dlhodobo na podpore a rozvoji herného priemyslu a zastupujeme
vás, herných tvorcov, a vaše záujmy silným a jednotným hlasom doma i v zahraničí,
v súkromnom aj verejnom sektore, vo vzdelávacom systéme i na trhu práce. Naša
misia je beh na dlhé trate a napriek množstvu aktivít za uplynulých 7 rokov sme ešte
na začiatku.

Pomôžte nám rozvíjať naše aktivity - je to vo vašom záujme!

Staň sa členom SGDA: pomôž nám rozvíjať
komunitu a užívaj výhody!



Naše aktivity - vaše benefity!

Brožúra a mapa vývojárov

Sčítanie herných spoločností

Aktivita Vysvetlivky

Meetupy herných vývojárov a
knižnica prednášok

Podpora prezentácie v zahraničí

Zoznam outsourcerov a service
providerov

Ocenenia Slovenská hra roka

Zoznam aktuálnych pracovných
ponúk

Fond na podporu umenia

Podpora vzdelávania

Konzultácie a sieťovanie

Prepájanie s publishermi a
zákazníkmi

Game Days Košice

Komunikácia s inštitúciami

Informovanie na webe a sociálnych
sieťach

Každoročne monitorujeme herný priemysel na Slovensku a
umožňujeme tak inštitúciám a partnerom lepšie porozumieť
potrebám vývojárov.

Každoročne aktualizovaná brožúra umožňuje vytvorenie
prehlǎdu o aktuálnych projektoch a môže vám priniesť nové
zakázky, investorov alebo vydavateľov.

Jediná medzinárodná herná konferencia na Slovensku
každoročne prináša prednášky, workshopy, školenia, pitching,
showcase a networking.

Pravidelňe organizujeme v KE a BA stretnutia herných
vývojárov, ktoré sú zamerané na prednášky, informačnú
výmenu, networking a poskytnutie priestoru na stretávanie
komunity. Na YouTube zároveň uverejňujeme zánamy každej z
nich.

Vdǎka poskytnutým grantom uhrádzame v rámci našich
možnosti vstupenky a náklady na ubytovanie na zahraničných
konferenciách.

Na našej stránke vedieme pravidelňe aktualizovaný zoznam,
ktorý pomáha vytvoriť prehlǎd o službách dostupných na
Slovensku a prináša outsourcerom nové zakázky a pracovné
príležitosti.

Každoročne udelǔjeme jediné ocenenia na Slovensku
zamerané na domácu tvorbu, ktoré pomáhajú zviditelňiť našu
tvorbu širokej verejnosti a oceňujú tých najlepších vývojárov.

Na našom webe prevádzkujeme službu uverejňovania
pracovných ponúk v hernom priemysle, vdǎka ktorému môžu
spoločnosti nájsť nových kvalifikovancýh zamestnancov a
vývojári nájsť zamestnanie vo svojom odbore.

Vdǎka SGDA podporuje FPU od roku 2017 v dedikovanom
grantovom podprograme financovanie tvorby hier vo forme
nenávratných dotácií. Od roku 2021 taktiež vdǎka SGDA aj
vzdelávacie aktivity v kreatívnom priemysle.

SGDA úzko spolupracuje s verejnými a sukromnými
vzdelávacími inštitúciami, ktoré sa venujú vzdelávaniu v oblasti
hier, aby spoločne prispeli k vzniku kvalifikovanejšej pracovnej
sily v obore.

Vdǎka našej sieti kontaktov vás vždy vieme prepojiť na tých
najpovolanejších vývojárov, arťákov alebo producentov, ktorí
budú vedieť poradiť s vašim problémov. Okrem iného máme v
rôznych oblastiach bohaté skúsenosti aj my a vždy radi
pomôžeme.

Na SGDA sa pravidelňe obracajú zahraniční poblisheri alebo
spoločnosti hlǎdajúce partnerov. Pre efektívnejšie prepojenie a
„discoverabilitu“ slovenských projektov a tvorcov vykonávame
niekolǩo rôznych aktivít, ktorými usilujeme o úspech
pripravovaných projektov.

Na SGDA sa pravidelňe obracajú zahraniční poblisheri alebo
spoločnosti hlǎdajúce partnerov. Pre efektívnejšie prepojenie a
„discoverabilitu“ slovenských projektov a tvorcov vykonávame
niekolǩo rôznych aktivít, ktorými usilujeme o úspech
pripravovaných projektov.

Vdǎka SGDA a jej komunikačným kanálom vám neujde žiadna
novinka z prostredia slovenskej hernej tvorby, aktivít, ktoré sa
týkajú priamo vás ako vývojárov a ani rôzne príležitosti a
aktivity, ktoré sprostredkujeme alebo organizujeme.



C� lenstvom v SGDA získavate množstvo benefitov. Treba si však uvedomiť, že mnohé
z nich už využívate aj bez toho, aby ste boli súčasťou asociácie. V SGDA totiž razíme
filozofiu „leave no one behind“ a nevyčleňujeme z komunity vývojárov nikoho. Naše
služby a aktivity sú preto častokrát dostupné všetkým rovnako, pričom vo vybraných
prípadoch uprednostníme našich členov, hlavne ak operujeme s obmedzenými
zdrojmi. Členovia sa spolupodielajú na smerovaní a prioritách SGDA na pravidelných
zhromaždeniach členov, kde spoločne riešime agendu, návrhy a pripomienky.

Čo získate členstvom v SGDA?

Našou najvyššou prioritou je poskytovať benefity, pomoc a hájiť záujmy členov aj
celej komunity tvorcov digitálnych hier na Slovensku a členstvo môžete rovnako
vnímať ako vašu pomoc nám.

Naše aktivity sú financované primárne z členských príspevkov a sekundárne z
rôznych grantov. Vdǎka podpore všetkých našich členov má celá komunita
etablovaného silného zástupcu, ktorý háji jej záujmy a usiluje o kontinuálne a
dlhodobé zlepšovanie podnikatelškého a tvorivého prostredia pre vývojárov na
Slovensku. Vaše členstvo teda pomôže nielen vám, ale aj všetkým ostatným z
odboru. A ako dobre vieme, spoločnými silami sa dá vždy dosiahnuť najviac.

Ak máte na nás otázky, prosím, neváhajte nás kontaktovať. Viac informácií o
aktivitách SGDA, o členoch asociácie, job inzeráty, novinky, atď nájdete na našom
webe www.sgda.sk.

Ďakujeme vám za podporu.

Za SGDA

Maroš Brojo, výkonný riaditeľ
maros.brojo@sgda.sk / +421 904 979 440

Pomôžte nám pomáhať celej komunite

C� lenské príspevky v SGDA rátame na základe jednoduchého vzorca, na ktorom sme
sa zhodli s našimi členmi. Výsledná suma je rozrátaná na štyri rovnaké časti, ktoré

sú hradené kvartálne.

Počet zamestnancov * 50EUR = ročný členský príspevok

Za zamestnanca sa považujú členovia štúdia v trvalom pracovnom pomere alebo
všetci zamestnanci zamestnaní na polovičný úväzok. Rovnako aj spolupracovníci,
ktorých objem práce v danom roku je rovný alebo vyšší ohodnoteniu v rámciu
polovičného úväzku (živnostníci, kotraktori, zmluvy o dielo a pod.).

Zároveň uvítame a veľmi oceníme aj príspevky nad rámec vypočítanej sumy alebo
sponzorské dary alebo 2% z dane - v rámci vašich možností. Len vďaka vašej
podpore môžeme zlepšovať podmienky pre vývoj hier na Slovensku. Vašu podporu si
veľmi si vážime!

Podporte nás

Staň sa členom SGDA:
pomôž nám rozvíjať komunitu a užívaj výhody!


