
30. 5. CINEAMA, MLYNY SA TO ČIA, KINOTVOR... 
 
CINEAMA 2019 ponúkne návštevníkom od 7. do 9. júna víkend plný filmových 
zážitkov. Predstavia sa filmy zo Slovenska, zahraničia, pripravené sú workshopy, 
semináre, prezentácia Hudobnej banky, výstava fotografií z predchádzajúcich ročníkov 
v Nitre. 
 
Zvučka 27. ročníka Cineamy, celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej 
tvorby,  v Mlyny Cineamas v Nitre  ohlási verejné premietanie súťažných filmov s 
maximálnou dĺžkou do dvadsať minút, v piatok, 7. júna o 9. 00 hod." Slávnostné otvorenie 
podujatia sa uskutoční o 13. 00 v Mlyny Cinemas v Nitre za prítomnosti  hostí zo Slovenska, 
Nemecka, Poľska a z Čiech. Diváci sa môžu už teraz tešiť na 91 súťažných filmov,"  uviedla 
riaditeľka Krajského osvetového strediska v Nitre, Daniela Gundová.  Filmové diela 
predstavia deti, mládež, dospelí z celého Slovenska v kategóriách animovaný, hraný, 
minútový film, dokument, reportáž, experiment a videoklip. O súťaži, porotcoch, filmoch, 
programe sa viac dočítate ak zalistujete v plnofarebnom bulletine Cineama 2019, ktorý 
dostane každý účastník. Odborná porota si bude všímať pri hodnotení kritériá umelecké ako je 
námet, dramaturgia, scenár, réžia, strih, hudba, z technických kritérií  hlavne kvalitu obrazu, 
zvuku, pri reportáži a dokumente i odborný prínos, pravdivosť informácií a zrozumiteľnosť. 
Zasadnú v nej odborníci, dlhoroční porotcovia doma,  v zahraničí a lektori z oblasti filmu 
Anton Szomolányi, Ladislav Munk, Michal Vrbňák, Dušan Bustin  zo Slovenska a Maxim 
Melnyk z Ukrajiny. 
 
Zvučka festivalu, workshopy, semináre a konzultácie 
Pripravené sú vzdelávacie  aktivity,  diskusie, individuálne konzultácie, rozborové semináre. 
V piatok večer čaká na filmárov prezentácia Hudobnej banky s podtémou Ako  na hudbu vo 
filme. Vopred prihlásení účastníci sa zúčastnia filmových workshopov  - Kinotvor zameraný 
na stop-motion animáciu a Mlyny sa točia, ktorý bude o reklamnom spote. "Celým súťažným 
premietaním nás bude sprevádzať aktuálna zvučka 27. ročníka, vychádzajúca z tohtoročného 
vizuálu Cineamy. Tá, v sobotu večer, 8. júna ohlási aj výsledky" dodala Daniela Gundová.  
Dozvieme sa, ako porota rozhodla a kto si odnesie domov ceny a diplomy v jednotlivých 
vekových kategóriách a žánroch.  Spoznáme tiež kolekciu filmov, ktorá bude Slovensko  
reprezentovať v polovici júna na Českom videosalóne v Ústí n/Orlicí  a v auguste  na 
svetovom festivale UNICA, v Holandsku. 
 
Spätná väzba, obzretia sa 
Počas súťažnej prehliadky môže každý vyjadriť svoje názory, postrehy, odkazy i momentálne 
pocity priamo na kameru našim mladým nádejným budúcim reportérkam. Na obrazovkách v 
kinách okrem aktuálneho premietacieho programu uvidia návštevníci zostrih a prezentácie 
workshopov z minulého ročníka. V prestávkach si môžu tiež zaspomínať prostredníctvom 
fotografií na atmosféru Cineamy 2014 -2018 v Nitre. 
 
Český videosalón, UNICA  
Pre všetkých milovníkov  filmového umenia  je pripravená na sobotu popoludní nesúťažná 
produkcia filmov z Čiech a zo svetového festivalu UNICA, zastúpený filmami  z Poľska, 
Nemecka, Španielska, Anglicka a Estónska. Filmový sviatok pokračuje v nedeľu, 9. júna od 
9. 00  v priestoroch Krajského osvetového strediska  v Nitre individuálnymi konzultáciami a 
zasadnutím Poradného zboru pre film. 
 



Vyhlasovateľom a odborným garantom Cineamy  je Národné osvetové centrum v Bratislave, 
z poverenia MK SR. Organizačným garantom je Krajské osvetové stredisko v Nitre. Podujatie 
z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je  Fond na podporu umenia. Ďalšími 
partnermi sú Nitriansky samosprávny kraj, Mlyny Cinemas, Mesto Nitra a Slovenský filmový 
ústav. 
 
Vstup na jednotlivé filmové projekcie je voľný.   
Obmedzenie pre návštevníkov je iba kapacitou počtu miest kinosály. 
Viac informácií nájdete  na www.kosnr.sk a fb Krajské osvetové stredisko v Nitre.  
 
kontakt: Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, Nitra 
               Zdenka Smrečková, 0911 540 018, zdenka.smreckova@kosnr.sk 

 

 

 


