
 

 

 

CINEAMA 2022 

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: 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 
 
 

Podmienky a postup v súťaži 

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného 
osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit 
Časový limit pre jednotlivé filmové diela je od 1 do 20 minút. 
 
 
 

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit


 

 

 
 
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, 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 ( meno, priezvisko, presná 
adresa, e-mail, vek, názov filmu, rok vzniku, kategória, dĺžka filmu). 
 
 
 
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: 18.3.2022                                                                                                                    
Miesto odovzdávania: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, internát Strednej odbornej 
školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zd. Nejedlého 13,  934 03 Levice,  II. poschodie, 
kancelária č. 213     

Miesto konania vyhodnotenia: Dituria SC Levice                                                                                                              
Termín vernisáže: 8.4.2022, 17.00                                                                                                     
Trvanie výstavy: 9.4. - 29.4.2022 

 

 

 

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                                                                                                                                                                                
www.roslevice.sk 
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