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ŠTATÚT SÚŤAŽE 
„Súťaž krátkych videí“ 

 

/ Všeobecné podmienky. / 
 

I. Vyhlasovatelia súťaže 
 

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
Búdkova 2 

811 04, Bratislava 
(ďalej len „IUVENTA“) 

 
 

II. Cieľ a zameranie súťaže. 

Cieľom súťaže „SÚŤAŽ KRÁTKYCH VIDEÍ“ je šíriť myšlienky kampane „Uznanie“ v rámci národného 
projektu KomPrax – Kompetencie pre prax s dôrazom na prínos neformálneho vzdelávania v práci 
s mládežou.   
 

Súťaž je určená ľuďom od 15 do 30 rokov, ktorí majú skúsenosti s neformálnym vzdelávaním 
a chcú sa o ne podeliť prostredníctvom krátkeho videa. 
 

III. Podmienky súťaže 

1. Do súťaže budú zaradené len tie videá, ktoré sa budú týkať súťažnej témy tém a splnia 

kritérium maximálnej dĺžky (30 sekúnd vrátane informačnej snímky s povinnými logami). 

2. Jeden účastník môže do súťaže zaslať jedno video. 

3. Účastníkom môže byť jednotlivec, alebo skupina ľudí (autorský kolektív), ktorú však bude 

zastupovať človek, ktorý prihlásil príspevok do súťaže.. 

4. Zaslaním videa do tejto súťaže účastník súhlasí s použitím videa na propagáciu prínosu 

neformálneho vzdelávania v práci s mládežou v rámci kampane „Uznanie“ organizátormi 

súťaže bez ohľadu na to, či získa ocenenie. 

5. Videá na regionálnej i národnej úrovni vyhodnotí hodnotiaca komisia na základe 

harmonogramu. Rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné, výsledky nebudú oznamované 

jednotlivcom poštou. Víťazom regionálnych kôl bude zaslaný email do 30. septembra 2013. 

6. Obsahom videí bude prínos práce s mládežou pre konkrétneho mladého človeka.  

7. Príspevok neobsahuje video alebo audio materiál, ktorý je chránený autorskými právami iných 

osôb, ako je prihlasovateľ alebo autorský kolektív.  
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IV. Priebeh súťaže 

Súťaž prebieha v dvoch kolách: regionálnom a národnom. 

 
Uzávierka prijímania prihlášok a súťažných príspevkov : 29.8.2014 

Vyhlásenie víťazov regionálneho kola: 30.9.2014 
Porota vyberie z prihlásených príspevkov 3 najlepšie v každom regióne. 
 
Vyhlásenie víťazov 2. kola /národného/: do 30.10.2014. 
Porota vyberie z prihlásených príspevkov 3 najlepšie v rámci celého Slovenska. 

 
V. Účastníci súťaže 

1. Účastník musí spĺňať vekovú hranicu od 15 do 30 rokov. 

2. Účastník je povinný v slovenskom jazyku priložiť vyplnenú prihlášku s kontaktnými údajmi. 

3. Účastník môže prihlásiť do súťaže len jeden príspevok. 

4. Účastník je povinný odovzdať svoju prácu do určeného termínu. 

 
VI. Porota 

1. Vyhlasovateľ súťaže menuje odbornú porotu. 

2. Odborná porota má v regionálnom kole 3 členov. 

3. Odborná porota má v národnom kole 5 členov. 

 

VII. Ceny 

Ceny do súťaže sú rôzne pamiatkové predmety od osobností podporujúcich národný projekt 
KomPrax – Kompetencie pre prax. 

VIII. Záverečné ustanovenia 

1. Vyhlasovateľ súťaže, porotcovia ako i všetci autori sú povinní dodržiavať všetky podmienky 
štatútu tejto súťaže. 

2. Prijímajú sa len príspevky, ktoré splnia všetky stanovené podmienky a boli doručené  pred 
uzávierkou, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. Po uzávierke sa ďalšie práce 
neprijímajú. 

3. Prihlášky sa zasielajú na emailovú adresu: david.kralik@iuventa.sk . Súťažné príspevky možno 
doručiť poštou/osobne na vyššie uvedenú adresu, alebo „uploadom“ a zaslaním linku. Práce 
prijaté do súťaže sa nevracajú. 

4. Vyhlasovatelia garantujú, že práca nebude použitá v rozpore s autorským zákonom. 

5. Súťaž nie je anonymná. 

Podrobné informácie o súťaži nájdete v štatúte súťaže a v inštrukciách k súťaži na web stránke 
www.komprax.sk. 


