
 
 

SÚŤAŢ AMATÉRSKYCH FILMÁROV  

Z RADOV PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV, RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV, 

VOJENSKÝCH DÔCHODCOV A VETERÁNOV  

OZBROJENÝCH SÍL SR 

 

(Propozície súťaţe) 

 

Vyhlasovateľ 

 Personálny úrad Ozbrojených síl Slovenskej republiky v Liptovskom Mikuláši (ďalej 

PÚ OS SR) 

 

Organizátor 

 PÚ OS SR Oddelenie metodiky výchovy a kultúry 

 

Poslanie súťaže 
Rozvíjať pozitívny postoj a záujem o kultúrne a umelecké tradície v Ozbrojených 

silách SR. Viesť príslušníkov OS SR k tvorivosti, aktivite a formovaniu osobnosti cestou 

umenia. Vytvoriť priestor pre profesionálnych aj začínajúcich filmárov, na prezentáciu 

svojich diel a podporiť ich ďalší rozvoj vhodnými námetmi, ako aj konfrontáciou s tvorbou 

iných autorov. 

 

Súťažné kategórie 
1. Vojenské pamätníky 

2. OS SR objektívom 

3. Voľná tvorba 

 

Kalendár súťaže 

 Uzávierka: 31. august 2010  

 Konanie súťaţe a vyhlásenie výsledkov: október 2010  

 

Podmienky 

1. Filmy pošlite spolu s prihláškou na adresu PÚ OS SR. 

2. Filmy nahrajte v štandarde PAL, DVD označte názvom filmu a menom autora. 

3. Autor môţe do súťaţe prihlásiť maximálne jeden film v kaţdej kategórii. 

4. Dĺţka filmu nie je limitovaná. 

5. Film musí mať úvodné titulky s názvom filmu, menom autora a záverečný titulok 

„KONIEC“. 

6. DVD s filmami si autori osobne prevezmú po skončení súťaţe. V prípade neúčasti 

autora na súťaţnej projekcii bude film zaslaný na jeho adresu uvedenú v prihláške.  

7. Všetci účastníci súťaţe budú písomne pozvaní na vyhlásenie výsledkov. 

8. Kaţdý účastník súťaţe bude písomne oboznámený s výsledkami súťaţe.  

9. Organizátor si vyhradzuje právo reprodukovať a publikovať súťaţné práce za účelom 

propagácie Ozbrojených síl SR aj po skončení súťaţe.  

10. Predmetné práce nebudú pouţité na komerčné účely. 

11. Autor svojím podpisom na prihláške vyjadruje súhlas s podmienkami súťaţe. 

 

 



Vyhodnotenie 

Súťaţné filmy budú premietnuté za účasti ich autorov a budú posudzované odbornou 

porotou z radov profesionálnych filmárov, ktorá na záver súťaţnej projekcie určí tri víťazné 

filmy v kaţdej kategórii, udelí ceny a diplomy. Na záver súťaţe sa uskutoční rozborový 

seminár, počas ktorého odborná porota slovne vyhodnotí kvalitu filmov a poskytne 

účastníkom námety na zlepšenie. 

 

Súťažné príspevky zasielajte spolu s prihláškou na adresu: 

 

1. vojenská pošta:  Personálny úrad OS SR 

                                PPS 223 Ruţomberok  

 

2. civilná pošta:  Personálny úrad OS SR 

                            Liptovský Mikuláš 

                            Zarevúca č. 2 

                            034 01 Ruţomberok  

 

Kontakt a bližšie informácie 

Mgr. Iveta KROČANOVÁ 

Oddelenie metodiky výchovy a kultúry 

Personálny úrad OS SR Liptovský Mikuláš 

tel. : 0960 428 167   

e-mail: iveta.krocanova@mil.sk 

 

 


