
 

 

 

CINEAMA 2019 

propozície regionálnej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby 

 

Základné údaje 
 
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR 
Odborný garant: Národné osvetové centrum, kabinet amatérskej umeleckej tvorby 
Realizátor regionálneho kola: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach  

 
Základná charakteristika:                                                                                                                              
Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a 
dospelým v troch vekových skupinách. 
 
Poslanie súťaže: 
CINEAMA je najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej filmovej tvorby na 
Slovensku. Súťaž je viacstupňová, najmenej trojstupňová: okresná/regionálna, krajská a celoštátna. 
Súťaž sa člení podľa vekových, vzdelanostných a žánrových kritérií. Každý súťažiaci môže svoje diela 
prihlásiť do jednotlivých kategórií. 

Súťažné kategórie 
 
I. veková skupina: autori do 16 rokov 
a. kategória: animovaný film 
b. kategória: hraný film 
c. kategória: reportáž, dokument 
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: reportáž, dokument 
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: reportáž 
d. kategória: dokument 
e. kategória: experiment 
f. kategória: videoklip 
g. kategória: minútový film 
h. kategória: zvučka pre súťaž CINEAMA (zároveň pre UNICA – slovenskú kolekciu) 

 

Podmienky a postup v súťaži 

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného 
osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/, v časti „Chcem sa prihlásiť“. 
Časový limit pre jednotlivé filmové diela je od 1 do 20 minút. 
Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné filmy identifikačným štítkom 
(príloha k propozíciám), ktorý obsahuje: meno, priezvisko, presná adresa, e-mail, vek, názov filmu, rok 
vzniku, kategória, dĺžka filmu. 

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/cineama/


 

 

 

Technické podmienky 
 
Obraz – uviesť počet obrázkov za sekundu (23,976; 25; 29,97), odporúčame 
používať 25 fps. 
Zvuk – uviesť počet kanálov (1.0, 2.0, 5.1), použitý kodek (PCM. AC3, MP2), 
frekvenciu a dátový tok. 
Rozlíšenie – veľkosť, t. j. kvalita snímky: Full HD 1080p, 1080i (1920 x 1080, prípadne 1440 x 1080), 
HD 720p (1280 x 720), SD (720 x 576 PAL). 
Kodek – spôsob komprimácie výsledného diela, aby nebol súbor príliš veľký: MPEG4, označovaný aj 
H264 alebo X264, MPEG2. 
Kontajner – spôsob, ako sa zhotovený kodek spolu so zvukom, prípadne titulkami zabalí: MKV, M2TS, 
MOV, MP4. 
Distribúcia – spôsob prenosu – doručenia kontajnera od autora k organizátorovi: Internet (WeTransfer, 
Uschovna.cz), USB kľúč, prípadne USB pevný disk (ak ide o väčšie množstvo), optické médiá 
(BluRay, DVD) kontajner nahratý ako dáta, akceptované môžu byť aj BluRay a DVD-video. 
Každý film musí byť dodaný ako samostatný súbor a musí mať na začiatku aj na konci minimálne 5 
sekúnd čiernej. 
 
Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Národnému osvetovému centru a organizátorom 
jednotlivých kôl súťaže bezodplatný súhlas na použitie súťažných diel v zmysle § 19 a nasl. zákona 
č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, zaradenia diela 
do databázy a uvedenie diela na verejnosti v rámci realizácie aktivít, za účelom šírenia osvetovej 
činnosti v pôsobnosti organizátorov jednotlivých kôl súťaže a Národného osvetového centra. 
7.10. Súťažiaci prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov Národným 
osvetovým centrom, ktoré je dostupné na www.nocka.sk alebo v Národnom osvetovom centre 
 
 

Priebeh regionálneho kola súťaže 

Termín uzávierky: 15.2.2019                                                                                                                    
Miesto odovzdávania: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fr. Hečku 25,  Levice                                
/ II. poschodie Domova mládeže pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Leviciach/                
Miesto konania vyhodnotenia: Dituria SC Levice                                                                                                              
Termín vernisáže: 12.3.2019, 17.00                                                                                                     
Trvanie výstavy: 13.-31.3.2019 

 

 
Kontakt:  

 
PaedDr. Marta Kosmályová  
Regionálne osvetové stredisko, Fr. Hečku 25, 934 01 Levice 
Tel.: 036/6318 737, 0918 949 537  
e-mail: kosmalyova@roslevice.sk      kosmalyova.marta@gmail.com                                                                                                                                                                            
www.roslevice.sk 
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