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„ZA ZDRAVÉ A EKOLOGICKÉ POVEDOMIE” 
  VÝZVA KU KREATÍVNEJ VIDEO SÚŤAŽI 

Samospráva  maďarského mesta Szikszó  
v partnerstve so samosprávou slovenskej obce Vyšné Valice podali projekt v rámci programu  

INTERREG V, SLOVENSKO – MAĎARSKÁ SPOLUPRÁCA,  
Program Fondu malých projektov, 2. Výzva.  

 
Projekt s názvom  „YOUTH4N - Youth for nature  -  

Podpora zachovania prírodných pokladov, enviromentálne programy pre mládež”, 
identifikačné číslo FMP - E/1901/1.1/040 

 bol vyhlásený za úspešný a určený na realizáciu. 
 

http://www.viacarpatia-spf.eu/--9-246-szikszo-varos-onkormanyzata-sk 

Hlavným cieľom projektu je  
ochrana prírodného dedičstva prostredníctvom programov v oblasti 

zdravia a životného prostredia pre mladých ľudí a ich rodiny a 
vychovávateľov v dotknutých obciach. 

 
 

PREDMET SÚŤAŽNEJ VÝZVY 
 

Vyhotovenie videí a krátkych filmov s tematikou spropagovania zdravého a 
ekologického povedomia. 

 
Maximálna dĺžka krátkych filmov môže byť 10 minút. 

Videá môžu byť k ľubovoľnej tematike týkajúcej sa zdravého a ekologického 
povedomia: problémy, negatívne skutočnosti, uvádzajúce a propagujúce dobré, 

pozitívne príklady, riešenia, názory.  
 

Krátke videá je možné vyhotoviť ľubovoľnou video technikou. 
Vyhotovené diela budú predstavené odbornej hodnotiacej komisii – porote v rámci 

samostatného podujatia, kde dôjde k výberu troch najlepších diel. 
Súčasťou súťaže bude aj divácke hodnotenie a hlasovanie! 

 
Krátke filmy budú použité v rámci podujatí projektu, najlepšie budú premietnuté na 

záverečnom podujatí projektu a v lokálnej SIXO televízii a v sieti jej partnerov. 
 

www.vysnevalice.sk 
obecvysnevalice@azet.sk 

http://www.viacarpatia-spf.eu/--9-246-szikszo-varos-onkorm


 
 
 

OKRUH SÚŤAŽIACICH 
 

Na tejto tvorivej súťaži projektu sa môžu zúčastniť účastníci z mesta Szikszó  
a obce Vyšné Valice a priľahlého regiónu: 

žiaci a študenti základných a stredných škôl ako jednotlivci a aj 
formou 3 - 5 členných tvorivých skupín 

– 

– 

– 

v usadlostiach (mesto a obec) žijúci mladí ľudia vo veku 18 - 25 
rokov ako jednotlivci a aj formou 3 - 5 členných tvorivých skupín 
dospelé obyvateľstvo usadlostí (mesto a obec) ako jednotlivci a aj 

formou 3 - 5 členných  tvorivých skupín. 
 

 
PRIHLÁSENIE SA DO SÚŤAŽE A PODANIE DIEL 

 
Ďalšie podrobnosti a prihlášky sa nachádzajú na portáli mesta  Szikszó 

www.szikszo.hu 
a obce Vyšné Valice www.vysnevalice.sk. 

 

 
TERMÍN PODANIA SÚŤAŽNÝCH DIEL 

 
Termín podania súťažných diel je 6. august 2021, 18:00 hod. 

  
 

OCENENIE SÚŤAŽNÝCH DIEL 
 

Súťažné diela budú ocenené podľa vyššie uvedených vekových kategórií tak, že za 
každú vekovú kategóriu budú ocenené a odmenené prvé tri najlepšie diela vecnými 
cenami, infokomunikačnými prostriedkami, diplomom a ďalšími špeciálnymi cenami. 

 
 

HODNOTENIE DIEL A ODOVZDANIE OCENENÍ 
 

Odborná porota bude hodnotiť a rozhodovať podľa: relevancie témy, vhodnosti a 
spôsobu predstavenia jeho obsahu, použitej techniky, kreativity, inovatívnosti a 

účinnosti spracovanej tematiky. 
Odovzdanie cien sa uskutoční pri slávnostnom otvorení novozrekonštruovaného 

Vzdelávacieho Centra Karola v Maďarsku počas  
Záverečnej konferencie Projektu 24. augusta 2021.  
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YOUTH4N FORMY ENVIRONMENTÁLNEJ OSVETY V TVORIVEJ SÚŤAŽI 
 

 
 
 

VSTUPNÝ FORMULÁR - PROJEKT INTERREG YOUTH4N 
 

individuálne  1. Prihlasujete sa individuálne 
alebo v tvorivej skupine? skupina tvorcov  

meno:   
adresa:   

telefónne číslo:   
2. Zadajte svoje meno a 

kontaktné údaje! 
e-mailová adresa:   

žiak základnej alebo strednej školy  
mladí miestni obyvatelia vo veku 18-25 rokov  

3. V ktorej vekovej skupine sa 
uchádzate? 

dospelá osoba nad 25 rokov  
4. V krátkosti uveďte, na akej téme sa vo svojej žiadosti venujete!  

  

5. Vyžadujete konzultáciu k žiadosti? (čas a spôsob budú zverejnené na webovej stránke 
szikszo.hu) 

6. Váš záznam bol zaznamenaný! Ďakujeme a prajeme úspešnú tvorivú prácu! 
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FORMULÁR ŽIADOSTI - PROJEKT INTERREG YOUTH4N 
 

meno:   
adresa:   

telefónne číslo:   
1. Meno a kontaktné údaje 

jednotlivých žiadateľov: 
e-mailová adresa:   

názov skupiny:   
meno vedúceho:   

adresa:   
telefónne číslo:   

2. V prípade tvorivej skupiny 
názov skupiny, meno a 
kontaktné údaje vedúceho 
skupiny a mená členov 
skupiny: e-mailová adresa:   

 člen skupiny 1 člen skupiny 2 člen skupiny 3 člen skupiny 4  
meno:      

adresa:      
telefónne číslo:      

e-mailová adresa:      
3. Názov prihlášky:   
4. Tu máte príležitosť vysvetliť, prečo ste si vybrali túto tému, aké je vaše hlavné 

posolstvo, na čo chcete upozorniť krátkym filmom! 
 

  

súhlasím  5. Súhlasím s tým, že projekt, ktorý predložím, bude použitý v komunikácii 
súvisiacej s projektom, v tlači, televízii a iných médiách a v sociálnych médiách. nesúhlasím  

 


