
CINEAMA 2021 
29. ročník 

regionálnej postupovej súťaže a prehliadky 
amatérskej filmovej tvorby 

-  p r o p o z í c i e  -  

 
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum   
Organizátor:  Žilinský samosprávny kraj - Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne,  
Spoluorganizátor: Obecný úrad Nižná,  Orfiklub Nižná 
Uzávierka súťaže: 12. 3. 2021 
Miesto a termín konania: Dom kultúry, Nižná, 27. 3. 2021  
 
Poslanie: 
Cieľom súťažnej prehliadky je podnietiť a  tiež skvalitniť tvorbu neprofesionálnych filmových tvorcov 
po stránke umeleckej aj technickej a najlepšie diela odporučiť do vyšších súťaží. Autori si budú môcť 
verejne prezentovať svoje diela, porovnať s ostatnými autormi, nadviazať nové kontakty, vymeniť si 
skúsenosti a tak rozvíjať svoj talent aj technické zručnosti a tým  prispievať k zmysluplnému 
využívaniu voľného času.  V neposlednom rade sú diela neprofesionálnych tvorcov nenahraditeľným 
zdrojom informácií o zvykoch, tradíciách, radostiach, starostiach a celkovo o živote súčasnej 
generácie.  
 
Podmienky účasti na súťaži:  
Súťaž je trojstupňová a delí sa podľa vekových a formálnych kritérií. Do základného kola súťaže sa 
súťažiaci alebo kolektív prihlasujú podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia. Ak sa v mieste 
jeho bydliska/pôsobenia neuskutoční regionálne kolo, môže sa prihlásiť do regionálneho kola  
v inom regióne daného kraja. Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol 
v roku vzniku diela. Dielo nesmie byť staršie ako 3 roky. 
Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorského audiovizuálneho diela. Odporúčaná dĺžka 
prihlasovaného diela je 1 až 20 minút. V prípade prekročenia odporúčanej dĺžky si vyhlasovateľ  
a organizátori vyhradzujú právo udeliť výnimku, ak dielo zodpovedá umeleckým a technickým 
kritériám a prekročenie má svoje umelecké opodstatnenie. Dĺžka súťažného diela vrátane úvodných 
a záverečných titulkov však nesmie prekročiť 30 minút a dĺžka minútového filmu vrátane úvodných 
a záverečných titulkov nesmie prekročiť 60 sekúnd. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa 
nezúčastnili na predošlých ročníkoch súťaže CINEAMA. Autor prechádza všetkými kolami súťaže  
s tým istým filmovým dielom. Vyhlasovateľ a organizátori si vyhradzujú právo vyradiť so súťaže 
diela, ktoré zasahujú do ľudskej dôstojnosti, vyzývajú na násilie, šíria hoaxy a predsudky alebo iným 
spôsobom popierajú hodnoty ľudskosti a humanizmu. Diela s cudzojazyčnými dialógmi musia 
obsahovať slovenské titulky vložené do obrazu. Ak autor zasiela film na fyzickom nosiči, je povinný 
čitateľne ho označiť (autor/i a názov filmu). 
 
Technické podmienky:  
Frame-rate: 25 fps (odporúčané), 30 fps. 
Zvuk: 2.0 (odporúčané), 5.1. 
Audio kodek: MP3, AAC, WAV, AIFF. 
Rozlíšenie: full HD (odporúčané), HD, SD. 
Video kodek: H264 (odporúčané), MPEG-4, MPEG-2. 
Kontajner: MP4, MOV, MKV. 
Distribúcia: link (WeTransfer, Uschovna, MyAirBridge, Google Drive), fyzický nosič (USB kľúč, USB 
pevný disk). 



Každé dielo musí byť dodané ako samostatný videosúbor a obsahovať záverečné titulky  
s menoslovom, funkciami tvorcov a vročením diela. 
 
Prihlásenie: Do základného kola súťaže sa súťažiaci alebo kolektív prihlasujú podľa miesta svojho 
bydliska alebo pôsobenia. Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke 
Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. Všeobecný tutoriál  
k prihlasovaniu účastníkov nájdete na: https://www.youtube.com/watch?v=DpZCgtg4aUg 
Pozor, po uzávierke (12. 3. 2021) sa už nedá prihlásiť.  
Adresa na doručenie prác osobne alebo poštou na adresu: Oravské kultúrne stredisko v Dolnom 
Kubíne, Bysterecká 1263/55, 026 01 Dolný Kubín. 
 
Súťažné kategórie: 
I. veková skupina: autori do 16 rokov 
a. kategória: animovaný film 
b. kategória: hraný film 
c. kategória: dokumentárny film a publicistika 
d. kategória: experiment a videoklip 
 
II. veková skupina: autori do 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých 
škôl) 
a. kategória: animovaný film 
b. kategória: hraný film 
c. kategória: dokumentárny film a publicistika 
d. kategória: experiment a videoklip 
 
III. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých 
škôl) 
a. kategória: animovaný film 
b. kategória: hraný film 
c. kategória: publicistika 
d. kategória: dokumentárny film 
e. kategória: experiment a videoklip 
 
IV. bez určenia veku (okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl) 
a. kategória: minútový film 

 
Kritériá hodnotenia: 
Umelecké 
námet, scenár, dramaturgia, réžia, kamera, strihová skladba, zvuková skladba, hudba a hudobná 
dramaturgia, výprava a kostýmy, herecké výkony. 
 
Technické 
technická kvalita obrazu, technická kvalita zvuku. 
 
Obsahové 
zrozumiteľnosť a primeraná dĺžka, zverejňovanie pravdivých a overených informácií, odborný prínos 
diela. 
 
 

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit


 
Hodnotenie súťaže: 
Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí trojčlenná odborná porota, ktorú menuje riaditeľ 
Oravského  kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. Odborná porota realizuje výber a odporučí 
organizátorovi filmy na krajskú súťaž amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2021. Hodnotenie 
prebieha udelením práve jedného 1. miesta, spravidla jedného 2. a 3. miesta a maximálne  
3 čestných uznaní v každej kategórii daných vekových skupín. Z regionálneho do krajského kola 
súťaže postupujú len ocenené diela. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny. 
 
Výsledky súťaže:  
Vyhlásenie výsledkov súťaže bude verejné a publikované na fb stránke: 
https://www.facebook.com/osvetadk a na webovej stránke www.osvetadk.sk. 
 
Finančné zabezpečenie: 
Organizátor a spoluorganizátori zabezpečia súťažiacim občerstvenie na súťaži, technické 
zabezpečenie súťaže, porotu, ceny, priestory a propagáciu. Finančné náklady spojené so súťažou si 
každý účastník hradí sám. 
 
Záverečné ustanovenia: 
Nesplnením akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí 
do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho 
súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva  
a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Oravskému 
kultúrnemu stredisku v Dolnom Kubíne licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom rozsahu  
na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam v zmysle § 19 a nasl. zákona  
č. 185/2015 Z. z., a to na tieto spôsoby použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel  
do databázy, sprístupnenie diel verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu 
bezodplatne a na účely propagácie súťaže. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyjadruje súhlas  
so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške pre účely súťažnej prehliadky v roku 2021 
podľa Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
 

Propozície v plnom znení nájdete na stránke Národného osvetového centra: 
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/ v sekcii propozície alebo priamo na linku: 

https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2018/09/CINEAMA-2021-propozicie.pdf 
 
 

Kontakt – bližšie informácie: 
Mgr. Iveta Haplová, Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne,  

mobil: 0915 032 734,  vytvarnictvo@osvetadk.sk  

 Orfiklub, Ing. Andrej Bödi, mobil: 0944 410 356, orfiklub@gmail.com 

https://www.facebook.com/osvetadk
http://www.osvetadk.sk/
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/
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