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1. 

 
 

CINEAMA 2021 

 
 

2500,-€ 

Poslaním krajskej súťaže CINEAMA je aktivizovať a podporovať amatérsku filmovú tvorbu v 
Prešovskom kraji v celej jej žánrovej rozmanitosti. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, 
umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej filmovej tvorby. 
Vytvára priestor na umelecké stvárnenie skutočnosti, na vyjadrenie názorov, postojov, 
skúsenosti tvorby filmových diel. Súťaže sa zúčastňujú neprofesionálni tvorcovia filmov z 
celého Prešovského kraja, ktorí okrem prezentácie svojho talentu prostredníctvom filmových 
diel získavajú aj cenné informácie a usmernenia do ďalšieho umeleckého rastu. Krajská 
súťaž je verejná, prezentujú sa na nej filmové diela podľa vekovej i žánrovej klasifikácie. 
Nasleduje rozborový seminár, hodnotenie a tvorivý workshop. V prípade nepriaznivej 
epidemiologickej situácie, súťaž je možné realizovať formou online. 

 
 

300.-€ 

2. Rozprávkový Stropkov 
Krajská súťažná 

prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti 

3000,-€ Súťažná prehliadka je najvyššou formou prezentácie kolektívov a jednotlivcov v oblasti 
detskej dramatickej tvorivosti v Prešovskom kraji. Predstavuje a konfrontuje uplatňovanie 
rôznych štýlov práce s deťmi v integrácií majoritných a minoritných skupín (zdravotne 
postihnutých, národnostných a pod.), vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie 
a výmenu skúseností umelecko - pedagogického vedenia detských kolektívov.  

 
400,-€ 

3. Vzdelávanie 
v neprofesionálnom 
umení  astronómii 

 
10 000,-€ 

Projekt tvorí 9 podprojektov, ktoré plánujeme zrealizovať s cieľom inšpirovať a podnecovať 
obyvateľov regiónu k aktivite, ponúknuť alternatívu trávenia voľného času prostredníctvom 
inovatívnych a kreatívnych foriem vzdelávacích kultúrnych podujatí. Cyklus je zameraný na 
rozvoj tradičného remesla, poznanie histórie a kultúry vlastného regiónu, rozvoj a 
kvalitatívny rast fotografov a filmárov, na prípravu vedúcich folklórnych súborov a skupín, na 
prípravu hráčov na akordeón, ako hudobný sprievod spevákov a na prípravu hráčov na 
kontru, na vzdelávanie porotcov v oblasti umeleckého slova a režisérov divadelných 
kolektívov. Projekt zahŕňa aj vzdelávacie aktivity v oblasti astronómie a jej popularizácie. 
Cieľovými skupinami sú detí, mládež a dospelí v našom regióne a Prešovskom kraji. 

 
590,-€ 

 Spolu 15 500€  1290,-€ 

 

 

 

 

 



 

 


