
 

WOCFAP 
the world of commercial film and photography 

"A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, robte v mene Pána Ježiša a skrze neho vzdávajte vďaky Bohu Otcovi" (Kol 3,17) 

Tomáš Šidelský - konateľ spoločnosti WOCFAP s.r.o. / www.wocfap.company 
Sibírska 31, 080 01, Prešov 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, pod vložkou číslo: 29366/P 

 
Konferencia biskupov Slovenska 

Kapitulská 11 
P.O.BOX 113 

814 99 Bratislava 

 

           
Vec: Otvorený list - sťažnosť.         
 
Dobrý deň.  
 
Spoločnosť WOCFAP s.r.o. zaoberajúca sa činnosťou výroby a spracovania komerčného videa a fotografie dáva širokej 

verejnosti na vedomie o drzom, falošnom a arogantnom správaní sa miestnych individualistov (kostolníkov, dekanov a farárov) z 
konkrétnej farnosti sv. Mikuláša v Prešove nie len zo dňa 23.09.2017 o 16:30 hodine. 
 Našu prácu vnímame aj možnosť ako šíriť božie slovo prostredníctvom dostupných technológií formou videa, čo 
vykazujeme takmer už 7. rokov. Preto sme pohoršení nad situáciou, ktorú v tejto konkrétnej farnosti evidujeme 5. rok a ktorá 
pravidelne z času na čas vykazuje problémy aj s inými. Z neopodstatnených dôvodov nás nevnímate ako ľudské bytosti. Striktne si 
vyprosíme, aby ste nás vnímali hocijako ináč, ale predovšetkým nás vnímajte ako ľudí a profesionálov, ktorí sa danej práce a 
problematike rozumejú, nakoľko na rozdiel od nás nevykazujete žeby ste mali akékoľvek povedomie čo naša práca obnáša. 
Profesionálna kinematografia alebo snímanie a správanie s tým spojené má určité pravidlá, ktorá/é citlivo zasahuje do naších 
súkromných životov. Pamätajte nato, pretože Vám nikto nedal právo sa k nám správať drzo (miništranti), urážlivo (dekan), 
farizejsky (kňaz). Farnosť sv. Mikuláša v Prešove verejne a dôrazne upozorňujeme po 2x a vyzývame, aby ste najbližšie a stále 
k našej práci boli vnímavejší, tolerantnejší, prístupnejší a chápavejší rovnako ako keď vstupujú do kamenných chrámov komerčné 
televízie ako je napríklad televízia LUX, NOE a iné. Ak, ide o takéto subjekty, ste doslovne schopní sa pchať až do zadku a 
vyhovieť im vo všetkom čo si povedia. Mnohý z nás, čo si ani vy sami neuvedomujete dodatočne pracujeme aj pre takéto subjekty. 
Čiže mnoho krát nepotrebujeme počuť tie Vaše prázdne pravidlá o tom ako sa máme my správať k Vám ale naopak, boli by sme 
radi, aby ste už  konečne pochopili, že to nie je len o Vás a začali počúvať aj Vy nás a začali sa správať k nám dôstojne! Striktne si 
vo všeobecnosti za všetkých profesionálnych kameramanov/ky, fotografov/ky vyprosujeme, aby sa medzi nami robili akékoľvek 
rozdiely a manipulovalo s nami. Pamätajte nato! Všeobecne každý deň nastavujete ruky a ľud Vám dáva peniaze, bez toho, aby 
ste si uvedomovali, že ste nepriamo prepojení a povinný vykazovať známky spolupráce s filmármi/kami kameramanmi/kami, 
fotografmi/kami a práve spätne pre ľud, ktorí Vás doslovne finančne živí. V kamenných chrámoch sa nehrajte na nedostupných 
bohov, pretože ste z mäsa a kostí. Nehrajte sa, že priestor je posvätný, pretože svätí nie ste a vtedy takéto správanie u pána Boha 
neobstojí. Viac si dávajte pozor, aby kostolníci nevyháňali chudobnejších z kostola a nekradli peniaze vo Vašom zákulisí, pretože 
nám to neuniklo. Vaša farnosť je z pohľadu filmovania jedna z najhorších v Prešove na pracovné pozície, ktoré sú nevyhnutné 
pred každým sobášom poopraviť individuálnym spôsobom na základe dohodnutého výstupného diela s našimi zákazníkmi. Zvlášť 
vtedy, ak lavice mladomanželov posúvate na hranice našich možností. Čím vy konkrétne vedome dlhoročne vytvárate vzájomný 
rozpor a konflikty medzi nami, ktorý naša spoločnosť voči Vám netolerovala, netoleruje a nikdy za takýchto podmienok tolerovať 
ani nebude. Ďalej, v konečnom dôsledku nie je ani príjemné pre samotných snúbencov na krčnú chrbticu pri Vašom kázaní o láske 
vytáčať tak prudko hlavu ráznym smerom doprava hore. Farizejským spôsobom pred začatím omše vytvárate dusnú atmosféru, 
ktorá negatívne dopadá ne nevinných. Ale kalich trpezlivosti sa dňa 23.09.2017 o 16:30 vylial. Ak, neviete čo s tým, poraďte sa s 
nami, pokorte sa a prispôsobte sa situácií. A ak, nie je dostatok času pred sobášom sa slušne stretnúť, spoznať sa a veci si 
vysvetliť, nepyskujte, držte krok a pozerajte ako sa pracuje z našej strany k Vám. A po skončení prác, ak bude niečo zlé čo sa Vám 
nepáči môžete dodatočne vyjadriť. A až potom nadávať a nie svojvoľne bez dôkazov predtým! Za tým celým sa skrýva naša práca, 
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práca jednotlivcov alebo filmových tímov ktorých nepoznáte ako ľudí. Za objektívom vidíme minimálne 2x toľko čo vy! Dokážeme 
lepšie nastaviť priestor, pretože na rozdiel od Vás, myslíme aj na Vás. Práve pre ten "dotyčný a správny výstup" na ktorom sme sa 
dohodli s budúcimi manželmi a tými, ktorým vy kážete čo je láska, čiže zákazníkmi. Všeobecne si naštudujte čo je filmová os. 
Správajte sa k nám slušne a s rovnakou úctou a pokorou ako ku všetkým naokolo a majte rovnaký meter lebo sa môže najbližšie 
ľahko stať, že dostanete otcovskú a výchovnú poza ucho kedykoľvek bez predošlého ďalšieho upozornenia za Vaše opakované a 
sprosté správanie hneď pred všetkými.   Je nám jasné, že sa nerozumiete do našej práce úplne ale nebuďte na nás bezdôvodne 
zlí a neféroví. Pred Bohom sme si všetci rovní, tak sa podľa toho aj správajte a vykazuje primeranú spoluprácu. A nie, ako Vám to 
podľa nálady a financií vyhovuje! A nerozvraciate viac cirkev, neprajeme si to. A čo to ďalej znamená? Neprofesionálne správanie 
mladých a neškolených miništrantov k tejto profesii je všeobecným a dlhoročným problémom, nielen pri samotnom obrade 
mladomanželov kdekoľvek na Slovensku. Poniektorí z Vás ste schopní k najdôležitejšiemu úkonu si zobrať troch či dokonca 
štyroch miništrantoch na pomoc + rekvizity čo len dokazuje Vašu neschopnosť pracovať primeraným a ústretovým spôsobom pre 
všetky sa zúčastňujúce sa strany. Nikto z neba učený nespadol, zapracujte nad  Vážnymi nedostatkami a posuňte sa aj v týchto 
veciach vpred, nakoľko Vaša práca nie je len o kázaní a braní peňazí od ľudí ale aj spätnom spracovaní negatívnych informácií o 
Vás.   Ak, profesionáli ich/Vás nato slušne upozornia ako by sa mali správať a scéna vyzerať  sú/ste podráždení a umelo 
vytvárajú/te podmienky na doslovné problémy a znemožňujú/jete nám riadny výkon práce. Utekajúc klamať (kostolník a miništranti) 
miestnemu farárovi, ktorý bez akýchkoľvek dôkazov volá dekanovi a ten bezdôvodne nám nadáva a kričí do telefónu. Dovoľuje si 
nás vyzvať na opustenie priestoru bez uvedenia dôvodu a volať ešte aj policajtov. Pre nás takýto človek je naivný, pretože verí 
všetkému čo jeden nevychovanec povie. Rozvážny človek, žiada dôkazy.  Ďalej, miestny farár ako sa stalo 23.09.2017 o 16:30 
hodine, krivo pred zúčastnenými rodinami špinil meno zakladateľa a našu spoločnosť. A keď sme sa pred ľud postavili a chceli 
povedať svoj názor na modlára, ktorému sú prednejšie stoličky ako Ježišova láska v srdci, vypol mikrofón aby, nás nahlas nebolo 
počuť čo si dlhoročne myslíme o tejto skazenej farnosti a individualistov ktorí tam pôsobia. Aj napriek tomu sme to povedali bez 
mikrofónu, čím sme dali jasne najavo, že si nenecháme skákať po hlave. Preto sa naša spoločnosť po 7. rokoch rozhodla vec/i 
riešiť verejne. Nebudeme akceptovať drzosť miništrantov, naivné správanie dekana a falošnosť miestnych farárov v kostole sv. 
Mikuláša v Prešove a dožadujeme sa verejného ospravedlnenia do 30.09.2017 a 16:30 hodiny. 
 
 Vo všeobecnosti arogantné správanie neakceptujeme a systematicky vyvodzujeme dôsledky. Za pochopenie a 
ústretovosť v mne všetkých solidárnych komerčných kameramanov a fotografov vyjadrujeme prosbu k zvýšenému záujmu a 
rozhľadenosť čo a akým spôsobom sa deje pri svadbách v miestnych farnostiach   a poďakovanie zároveň. Ďalej, Vás 
vyzývame/prosíme, aby ste nepociťovali strach ale naopak, ak cítite krivdu vo Vašich srdciach povedzte to nahlas. A ak, Vás 
nevypočujú foťte, snímajte ich a zverejňujte svoje pocity a príbehy, keďže to nie je len o peknom. A v tom bude naša spoločná 
profesionalita, vedieť povedať aj nie a spoločne sa ako spoločnosť posunieme ďalej. Pamätajte nato, že aj vy môžete byť verejnou 
kontrolou, nakoľko sú platení z peňazí ľudu. A my sme ľud. 
 
S pozdravom a úctou k všetkých osobne zakladateľ spoločnosti Tomáš Šidelský. 
 

 


