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Výzva na predloženie prihlášok 

Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2014 
 
Usporiadatelia každoročného filmového festivalu o ľudských právach this human world, ktorý 
bude počas prvého decembrového týždňa 2014 prebiehať v najznámejších viedenských 
kinách, opäť organizujú Súťaž krátkych študentských filmov pre študentov základných 
a stredných škôl. Tohtoročnou témou je INTEGRÁCIA. 

Súťaž sa koná pod záštitou Informačnej služby OSN (UNIS) Viedeň a Úradu vysokého 
komisára OSN pre utečencov (UNHCR) v Rakúsku s podporou rakúskeho federálneho 
Ministerstva pre vzdelanie, umenie, kultúru (Oddelenie pre mediálnu gramotnosť). Súťaže sa 
môžu zúčastniť žiaci a študenti z Maďarska, Rakúska, Slovinska, Slovenska a Švajčiarska, kde 
bude súťaž na školách propagovaná. 
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1.1. Poslanie a cieľ 

1.2. Poslanie 
Cieľom Súťaže krátkych filmov 2014 je rozvíjať lepšie porozumenie Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv a jej 30 článkov. Od súťažiacich sa očakáva, že, v spolupráci so svojimi 
učiteľmi, v rámci tohtoročnej hlavnej témy INTEGRÁCIA (osôb žijúcich s postihnutím, sociálne 
marginalizovaných osôb, resp. osôb žijúcich na okraji spoločnosti; migrantov) vytvoria film, 
kde sa budú tejto téme venovať.  

1.3. Cieľ  
Cieľom je šíriť osvetu a porozumenie ohľadom ľudských práv medzi mladými ľuďmi a dať im 
príležitosť spracovať tému vizuálne, prostredníctvom umenia filmovej tvorby. Festival this 
human world taktiež slúži ako platforma pre týchto mladých ľudí na prezentáciu ich prác 
smerom k širšej verejnosti.     
 
2.0 Pravidlá a predpisy 

2.1. Veková hranica 
Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mládež vo veku 10 až 20 rokov.  

2.2. Požiadavky 
Prípustné filmové žánre: všetky (hraný film, dokument, experimentálny film, animovaný film, 
filmový fotopríbeh).  

Maximálna dĺžka filmu: 3 minúty 

Formát filmu: ideálne 16:9  



Súťažné filmové príspevky môžu byť vytvorené a upravené ľubovoľným spôsobom, podľa 
technického vybavenia školy a/ alebo toho, čo majú súťažiaci k dispozícii. Môžu byť vytvorené 
akýmkoľvek digitálnym vybavením; akceptované sú všetky typy videokamier všetkých 
kategórií, rovnako aj mobilné telefóny.   

2.3. Registrácie do súťaže  
Je potrebné, aby koordinátor súťažného projektu zaregistroval súťažný príspevok do 30. júna 
2014 e-mailom na schulfilmprojekt@thishumanworld.com. Jedna trieda môže podať viac 
príspevkov – avšak každý je potrebné zaregistrovať osobitne.  

2.4. Uzávierka 
Súťažné príspevky je potrebné odovzdať do 30.septembra 2014, a to buď vo forme DVD na 
adresu this human world (adresu uvedenú v bode 5.2.) alebo formou zaslania odkazu, linku, 
na ktorom je možné si súťažný príspevok stiahnuť, zaslaním e-mailu na adresu 
schulfilmprojekt@thishumanworld.com). V oboch prípadoch je potrebné e-mailom na adresu 
schulfilmprojekt@thishumanworld.com zaslať oznámenie o zaslaní súťažného príspevku 
vrátane krátkej informácie o filme a mien všetkých súťažiacich.   

2.5. Práva 
Organizátor si vyhradzuje právo zverejniť podané súťažné príspevky; súťažiaci majú rovnako 
právo svoje diela publikovať.  
 
3.0. Porota a ceny 

3.1. Porota  

Panel porotcov sa bude skladať z rešpektovaných rakúskych režisérov, hercov 
a predstaviteľov filmového priemyslu. Porota vyhodnotí všetky súťažné príspevky a vyberie 
výhercov.  

3.2. Ceny 
Práve prebiehajú diskusie s partnermi, s ktorými spolupracujeme. Víťazi dostanú rôzne ceny, 
v závislosti od sponzorov. 
 
4.0. Podpora 

Vysoký komisár OSN pre utečencov (UNHCR) poskytol bezplatný výučbový materiál 
o utečencoch a migrácii: 
http://www.unhcr.at/service/unterrichtsmaterialien.html  
http://www.unis.unvienna.org/unis/de/together_strong.html 
http://www.unis.unvienna.org/pdf/together_strong/uno_kinderrechte_2010.pdf 
http://www.unis.unvienna.org/pdf/together_strong/uno_kinderrechte_quiz_2010.pdf 
 
Zoznam vybraných výučbových materiálov od organizácie BAOBAB: 
http://www.baobab.at/themenfenster 
http://www.baobab.at/images/doku/medien_zum_thema_menschenrechte.pdf 
http://www.baobab.at/images/doku/medienzumthemaflucht.pdf 
http://www.baobab.at/kinder-dieser-welt-erzaehlen 
 

5.0. Kontakt 

5.1. Webstránka 
Ďalšie informácie nájdete na webstránke http://www.thishumanworld.com (vyberte si v menu 
položku: this human world-Competition alebo priamo: http://v007350.vhost-vweb-
02.sil.at/content.php?id=24 ). Rovnako tu nájdete aj víťazné filmy z rokov 2009, 2010, 2011 
and 2012. V roku 2013 získal slovenský tím súťažiacich prvé miesto v kategórii hraných filmov 
s filmom FOCUS: http://www.youtube.com/watch?v=qqW0r6HFSxk&feature=youtu.be .  

5.2. Kontaktná osoba 
V prípade ďalších otázok kontaktujte pani Lisu Wegenstein, členku projektu pre školy this 
human world: 

Lisa Wegenstein 
this human world 

Schleifmühlgasse 8/14 1040 Vienna 
E-mail: schulfilmprojekt@thishumanworld.com ; tel. číslo: +43/1/ 5855 888 


