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Súťaž fotografie a krátkej filmovej tvorby 
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2015 

 
 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE: 

 
Kategória DIGITÁLNA FOTOGRAFIA: 

 
a) Cestou. Zachytenie jedinečného momentu - situácie, ktorá sa ti udeje cestou do / zo školy.  

b) Človek v okamihu. Blízke alebo neznáme osoby zachytené v zaujímavom momente. Ľudia 
v tvojom živote. Človek ktorého máš rád. 

c) Makro-mikro. Mikroskopický pohľad. Upriamenie pozornosti na netradičné detaily. Čo si 
iný človek možno nevšimne, ale ty cez fotoaparát áno. 

Formát pre zasielanie fotografií: JPG. Práce posielajte na adresu film@hotmail.sk 

Kategória KRÁTKY FILM: 

a) Krátky film. Voľná téma. Časové obmedzenie do jednej minúty. Nemusíš mať videokameru 
ani fotoaparát, aby si dokázal vytvoriť svoj krátky film, stačí ti na to tvoj mobil. Video alebo 
krátky film, ktorým dokážeš zaujať svojich kamarátov. Max. 1 minúta ani o sekundu viac. 

b) Animácia. Vytvorená cez počítač, experimentálny videoart, animovaný videoklip je to na 
tebe! Téma je voľná. Časové obmedzenie do 3 minút. Použi kreativitu a vytvor zaujímavú 
animáciu s ktorou zaujmeš a vyhráš! 

Formát pre zasielanie videí odporúčame: .mpg, .avi. Vaše filmy posielajte cez 
www.uschovna.sk, prípadne www.youtube.com a webový link na 
film@hotmail.sk 

Vekové kategórie: 

− pre 1. stupeň základných škôl 

− pre 2.stupeň základných škôl 

− pre stredné školy 
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Garant projektu a odborná komisia: 

 

Mgr.art Lukáš Matejka  

Garant súťaže, odborný asistent a doktorand na Fakulte výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej 
Bystrici, predseda občianskeho združenia TRAKT 

MgA. Matej Mazák 

Odborný asistent Animovaného filmu na Ostravskej univerzite v Ostrave (Česká republika) a animátor 
Lokal TV 

Mgr. Martina Krčová 

Absolvent Pedagogickej Fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na výtvarné 
umenie, pedagóg na Strednej umeleckej škole v Trenčíne 

 

Harmonogram súťaže: 
 

 
Termín uzávierky zasielania prác v SR:                          31.05.2015 
Vyhodnotenie žiackych výtvarných prác:     04.06. 2015 
Pozvanie víťazov na Slovensko:                            05.06.2015  
Pobyt víťazov na Slovensku:                                23.-26.6.2015 
 
Pre výhercov je pripravená prezentácia ocenených diel, pobyt a workshop 
animácie na Slovensku v Banskej Bystrici.  

 

Práce musia byť označené nasledovnými údajmi: 
 
Meno a priezvisko autora: 
Vek autora: 
Názov práce: 
Adresa školy, krajina: 
Meno pedagóga: 

 
 
 
 
 

www.mc.umb.sk 
zuzana.drugova@umb.sk  

Tel: +421 48 4466814 
+421 908 206096 
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