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VYHLÁSENIE SÚŤAŽE KRÁTKYCH VIDEÍ  
 
Si dobrý v natáčaní videí a chceš sa zviditeľniť? Alebo chceš skrátka iba skúsiť, či by si dokázal 

natočiť niečo zaujímavé na danú tému? Potom máš jedinečnú príležitosť. IUVENTA – Slovenský 

inštitút mládeže vyhlasuje ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax súťaž 

krátkych videí na tému: 

 

„Prínos neformálneho vzdelávania v práci s mládežou“ 
 

Najlepšie videá budú prezentované nie len v regionálnych, ale i v celoštátnych médiách! Pre 

víťazov celoštátneho kola sú pripravené zaujímavé ceny od osobností, ktoré podporujú národný 

projekt KomPrax – Kompetencie pre prax. 

 
PRAVIDLÁ ÚČASTI: 
Zapojiť sa môže každý vo veku 15 – 30 rokov, kto v stanovenom termíne pošle/prinesie video 
spĺňajúce podmienky súťaže.  
 
SÚŤAŽNÉ VIDEÁ NESMÚ OBSAHOVAŤ ŽIADNY VIDEO ALEBO AUDIO MATERIÁL, KTORÝ JE 
CHRÁNENÝ AUTORSKÝMI PRÁVAMI iných osôb, ako sú autori krátkeho videa! 
 

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

maximálnej dĺžky (30 sekúnd). 

2. Video bude obsahovať informačnú snímku s logami Európskej únie, operačného programu 

vzdelávania, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže a národného projektu KomPrax – 

Kompetencie pre prax (informačnú snímku nájdete v rámci príloh k súťaži krátkych videí na stránke 

www.komprax.sk)  

3. Jeden účastník môže do súťaže zaslať jedno video. 

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

zastupovať človek, ktorý prihlásil príspevok do súťaže.. 

5. Zaslaním videa do tejto súťaže účastník súhlasí s použitím videa na propagáciu alebo v rámci 

kampane organizátormi súťaže bez ohľadu na to, či získa ocenenie.  

6. 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 2014.  

7. Obsahové zameranie videa (obsahom videí bude prínos práce s mládežou pre konkrétneho 

mladého človeka. Čo touto prácou získal? Ako ho posunula dopredu? Aký význam mala táto aktivita 

pre jeho budúcnosť? Aké zručnosti do praxe (do zamestnania) získal počas tejto skúsenosti. 

Odpichnúť sa možno priamo z realizácie vlastného malého projektu v rámci národného projektu 

KomPrax, ale i z inej skúsenosti.)  
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PRIHLÁSENIE 
Prihlásiť sa možno zaslaním oficiálnej prihlášky na adresu david.kralik@iuventa.sk, ktorú nájdete 
na stránke www.komprax.sk, v časti aktuálne výzvy. Video možno doručiť umiestnením na 
YouTube, Vimeo (alebo inej službe), alebo zaslaním CD/DVD s týmto videom na adresu: IUVENTA – 
Slovenský inštitút mládeže, Búdkova 2, 811 04 Bratislava, pričom obálku zreteľne označte heslom: 
„KomPrax - Súťaž krátkych videí“. V prihláške, ktorú účastník posiela mailom na adresu 
david.kralik@iuventa.sk, je nutné označiť, akou formou účastník doručí video (YouTube-vrátane 
linku/CD,DVD).  .  
 
HLAVNÉ DÁTUMY: 

Uzávierka prihlášok videí do súťaže: 29. august 2014 
Vyhlásenie víťazov regionálnych kôl: 30. september 2014 
Vyhlásenie víťazov národného kola: 30. október 2014 

Pozn:  

3 najlepšie videá v každom regióne(kraji) vyhodnotí trojčlenná komisia (dvaja zástupcovia regionálnych televízií a jeden odborník na 

oblasť neformálneho vzdelávania v práci s mládežou), pričom tieto tri videá budú odvysielané v jednotlivých regionálnych televíziách 

v rámci dvadsať minútového vysielacieho vstupu. 

3 najlepšie videá v rámci Slovenska vyhodnotí päťčlenná komisia (traja zástupcovia regionálnych televízií a dvaja odborníci na oblasť 

neformálneho vzdelávania v práci s mládežou), pričom tieto tri videá budú odvysielané v rámci mediálneho mixu v televíziách 

s celonárodnou pôsobnosťou. 

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA: 
- Posolstvo videa a vzťah k hlavnej téme súťaže 

- Kreativita a zábava 

- Formálne kritéria a kvalita záznamu 

 

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

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na odborného riešiteľa kampane „Uznanie“: 

Mgr. Dávid Králik 

Odborný riešiteľ kampane "Uznanie" 

projekt KomPrax - Kompetencie pre prax 

IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže / Slovak Youth Institute 

Búdková 2 

SK - 811 04 Bratislava 1 

tel.: +421 2 592 96 345 

MT: +421 917 402 511 

web: www.iuventa.sk, www.komprax.sk 

http://www.facebook.com/iuventa, http://www.facebook.com/komprax 


