
 

 

 

CINEAMA 2023 

31. ročník 
celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby 

Propozície regionálneho kola súťaže 
 

Základné údaje 

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom je 
Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.  

Organizátorom regionálneho kola je Regionálne osvetové stredisko v Leviciach. 
 
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: dokumentárny film a publicistika 
d. kategória: experiment a videoklip 
 
 
 
 
 
 



 

 

Podmienky a postup v súťaži 

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke 
Národnéhoosvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit                          
Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorského audiovizuálneho diela. 

Časový limit pre jednotlivé filmové diela je od 1 do 20 minút. 
 
 
 
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, 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). 
 
 
 
 
 

Priebeh regionálneho kola súťaže  

Prednášky a konzultácie diel s odborníkmi: je potrebné vopred sa prihlásiť 
(0918 949 537) 
Hraný a dokumentárny amatérsky film – 1.2.2023,16.00,  ROS Levice, 
Mlynská 3, Levice 
Termín uzávierky súťaže: 28.2.2023 
Termín vyhodnotenia súťaže: 22.3.2023, 16.00 
Miesto vyhodnotenia súťaže: Galéria ROS, Mlynská 3, Levice 
 

Kontakt:  

PaedDr. Marta Kosmályová  
Regionálne osvetové stredisko, Fr. Hečku 25, 934 01 Levice 
Tel.: 0918 949 537  
e-mail: kosmalyova@roslevice.sk                                                                                                                                                                                
www.roslevice.sk 
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