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CINEAMA 2023 
REGIONÁLNE KOLO 

31. ročník regionálnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby 
 Región Orava - okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo 

 

- P R O P O Z Í C I E – 
 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Národné osvetové centrum 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Spoluorganizátori súťaže: Obec Nižná nad Oravou 
Orfiklub Nižná 

Miesto konania: Kultúrny dom, Nižná nad Oravou 

Termín konania: sobota 11. marec 2023 

Charakteristika súťaže: 

• Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby. 

• Súťaž je určená deťom, mládeži aj 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: dokumentárny film a publicistika 

• d. kategória: experiment a videoklip 

Prihlasovanie: 

• Zúčastniť sa môže osoba, ktorá je občanom SR alebo osoba s trvalým pobytom na území SR.  

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

• Termín prihlasovania je do 03.03.2023. Po uzávierke prihlášok vám odborný metodik zašle 
organizačné pokyny a program prehliadky. 

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit
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Podmienky a pravidlá súťaže: 

• Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku diela.  

• Dielo nesmie byť staršie ako 2 roky. 

• Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorského audiovizuálneho diela. 

• Odporúčaná dĺžka 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. Maximálna dĺžka v takom prípade je 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 bez dodatočných strihových 
zásahov. 

• 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. 

• Video kodek: H264 (odporúčané), MPEG-4, MPEG-2. 

• Kontajner: MP4, MOV, MKV. 

• Distribúcia: link (WeTransfer, Uschovna, MyAirBridge, Google Drive), fyzický nosič (USB kľúč/pevný 
disk). Každé dielo musí byť dodané ako samostatný videosúbor a obsahovať záverečné titulky s 
menoslovom, funkciami tvorcov a vročením diela. 

Hodnotenie: 

• Hodnotenie prebieha udelením ocenení a čestných uznaní. Počet cien a čestných uznaní nie je 
určený a porota/poroty ich môžu prerozdeliť nerovnomerne medzi kategórie podľa vlastného 
uváženia a kvality. Oceneným autorom budú odovzdané vecné ceny a diplomy. 

• V odôvodnených prípadoch môžu poroty na všetkých stupňoch súťaže udeliť špeciálne ceny. 

Finančné zabezpečenie: 

• Súťažiaci regionálnej súťaže sa prepravia na prehliadku na vlastné náklady. 

Doplňujúce informácie: 

• Oceneným autorom, ktorým bol udelený priamy postup v jednotlivých kategóriách, postupujú filmy 
do krajskej súťaže a prehliadky Cineama, ktorá sa bude konať 24.06.2023 v Liptovskom Mikuláši. 

• Plné znenie propozícií súťaže nájdete na web stránke Národného osvetového centra: 
https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2022/11/NOC-Cineama-2023-propozicie.pdf 

https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2022/11/NOC-Cineama-2023-propozicie.pdf

