
Pravidlá filmovej súťaže EverGreen

Vyhlasovateľ: Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1, e-mail: komunikacia@zse.sk

Odborný garant: VŠMU

Hlavná téma: Energetická efektívnosť v rôznych podobách a príbehoch 

Charakteristika súťaže: Úlohou tvorcov je vytvorenie krátkeho filmu (max. 5 minút) na tému energetická efektívnosť. 
Energetická efektívnosť znamená všetky aktivity spojené s úsporou energií a efektivitou pri spotrebe energií. Uchopenie 
a stvárnenie témy je čisto na tvorcoch. Konkrétnu tému je potrebné zadať provokatívnym spôsobom, napr.:
• Príroda na prídel
• Ekoteror
• Bez prúdu a bez gatí...

Cieľ súťaže: Cieľom súťaže je podporiť talent študentov. Výsledkom snaženia má byť film, ktorý originálnym spôsobom 
ukazuje, ako môžeme prispieť k zelenšej budúcnosti prostredníctvom efektívneho využívania energií.  

Využitie diela:
• Premietanie na slávnostnom podujatí
• Využitie pre vlastné potreby tvorcov
• Vzdelávacie účely 
• Na webe a sociálnych sieťach 
• Komunikačné aktivity ZSE, podujatia 

Pravidlá súťaže: Súťaže sa môžu zúčastniť individuálni študenti, amatérski tvorcovia alebo skupiny študentov filmovej tvorby. 
Žáner filmu si súťažiaci zvolí sám.

Vyhlásenie súťaže: január 2012

Uzávierka súťaže: Súťažné filmy musia byť predložené vyhlasovateľovi na horeuvedenú adresu do 6. apríla 2012. 
Film je potrebné odovzdať v jednom z týchto formátov:
a) QuickTime bez proprietárnych kodekov, a to buď na DVD alebo USB kľúči
b) video DVD 

Vyhodnotenie:
• Porota, ktorej členmi budú odborníci filmového priemyslu, vyberie shortlist a následne 3 najlepšie filmy. Kritériom 

úspešnosti je zrozumiteľné zobrazenie hlavnej témy a posolstva, nápaditosť, kreatíva, vtip a kvalita spracovania. 
• O víťazovi, ktorý môže získať cenu ZSE za najobľúbenejšie video, rozhodnú zamestnanci ZSE. Filmy budú zamestnancom 

ZSE premietnuté na spoločnom podujatí. Zamestnanci budú následne hlasovať na intranete ZSE.
• Shortlisotvané filmy budú premietnuté na slávnostnom podujatí 20. apríla 2012. Na tomto podujatí členovia poroty 

odovzdajú ceny 3 najlepším tvorcom (skupinám) a zástupca ZSE odovzdá cenu ZSE za najobľúbenejší film zamestnancov.

Odmeny:  
1. miesto       1 000 ◊ 
2. miesto 750 ◊  
3. miesto 500 ◊  
Cena ZSE za najobľúbenejší film zamestnancov ZSE 300 ◊

Autorské práva: Všetci súťažiaci musia rešpektovať európske dohody o autorských právach. Všetky príspevky sú majetkom 
autora. ZSE má právo tieto diela reprodukovať, propagovať a publikovať podľa svojho uváženia, avšak vždy s uvedením 
autora. 

Ďalšie usmernenia: Príspevky nesmú byť podnetom k zločinu alebo porušovaniu zákona. Príspevky nesmú svojím obsahom 
ublížiť alebo ponížiť nejakú osobu alebo skupinu osôb. 

Doplňujúce podmienky pre študentov VŠMU: Študenti druhého a štvrtého ročníka môžu za aktívnu účasť v súťaži získať kredity.

Západoslovenská energetika, a.s. • Čulenova 6 • 816 47 Bratislava


