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CINEAMA 2022 
REGIONÁLNE KOLO 

 
30.ročník regionálnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby . 

 v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo 
 

- P R O P O Z Í C I E - 
 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:  Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 
 
Spoluorganizátori súťaže:   Obec Nižná nad Oravou, ORFIKLUB 

Miesto konania:    Kultúrny dom, Nižná nad Oravou          

Termín konania:   26. marec 2022 od 8.30 hod. 

Charakteristika súťaže:  

 Celoštátna  postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA je 
najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na 
Slovensku. 

 Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým. 

 Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená. 

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 
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d. kategória: dokumentárny film 
e. kategória: experiment a videoklip 

Podmienky súťaže: 

 Na súťaži sa môže zúčastniť každý amatérsky filmový tvorca, občan Slovenskej republiky, 
alebo osoba s trvalým pobytom na území SR. 

 Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci, dvojice, aj autorské kolektívy. Za kolektív sa považujú 
traja a viacerí rovnocenní autori. V prípade diel autorských kolektívov sa v prihláške uvádza 
názov alebo opis kolektívu, pod ktorým budú v súťaži vystupovať. 

 Do základného kola súťaže sa súťažiaci alebo kolektív prihlasujú podľa miesta svojho 
bydliska, alebo pôsobenia. V prípade neuskutočnenia sa základného kola sa stáva 
základným kolom súťaže krajské kolo. Základné kolo sa uskutoční iba v prípade 
prihlásených 3 a viac filmov do súťaže. 

 Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného 
osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit. 

 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. 

 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 organizátor si vyhradzujú právo vyradiť zo 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 súťaže: 
 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. 

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
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 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. 

 Hodnotenie súťaže: 

 Členov odbornej poroty (v počte 3) na regionálnej súťaži menuje riaditeľ Oravského 
kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne. 

 Člen odbornej poroty nesmie byť v konflikte záujmov, t. j. v porote nemá pôsobiť porotca, 
ktorý sa podieľal na príprave súťažných diel alebo je so súťažiacimi v blízkom príbuzenskom 
vzťahu. 

 Hodnotenie prebieha udelením ocenení a čestných uznaní. Porota má právo ocenenia 
prerozdeliť nerovnomerne medzi kategórie podľa vlastného uváženia a kvality diel 
v jednotlivých kategóriách. 

 Z regionálneho do krajského kola súťaže postupujú len ocenené diela. 

 Na regionálnej úrovni spracúva a odovzdáva organizátorom výsledky súťaže vo forme 
hodnotiacej správy, ktorá obsahuje odbornú analýzu a zdôvodnenie rozhodnutia poroty, 
predseda poroty. 

 Oceneným autorom budú odovzdané diplomy a vecné ceny.  

Finančné zabezpečenie: 

 Oravské kultúrne stredisko zabezpečuje časť režijných nákladov spojených s realizáciou 
súťaže. 

  V spolupráci s ďalšími organizátormi Oravské kultúrne stredisko zabezpečí vecné ceny a 
diplomy 

 Oravské kultúrne stredisko zabezpečí honoráre pre porotu. 

Záverečné ustanovenia: 
Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže                                            
a realizátor regionálneho kola: 

 Vyhotovením a/alebo použitím fotodokumentácie a/alebo video dokumentácie s jeho 
podobizňou nijakým spôsobom nezasahuje do práv súťažiaceho na ochranu osobnosti, 
ustanovených §11 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho Zákonníka (ďalej OZ). 

 Obrazové snímky podobizní súťažiaceho budú vyhotovené a sú ako súčasť 
fotodokumentácie a/alebo video dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu použité 
primeraným spôsobom len a vyslovene na umelecké účely a/alebo tlačové spravodajstvo 
a z uvedeného dôvodu, v súlade s §12 ods. 3 OZ, súhlas dotknutého súťažiaceho nie je 
potrebný. 

 Použitie obrazových snímok podobizní súťažiaceho podľa predchádzajúceho bodu nie je 
v rozpore s jeho oprávnenými záujmami. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasujú, že ich 
súťažné dielo má vysporiadané všetky práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské 
práva a nezasahuje do práv a právom chránených záujmov tretích osôb. 


