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B - KRÁTKY FILM ĽUBOVOĽNÁ TÉMA

a) Jednotlivec alebo tvorivý tím 
predstavuje svoju školu z pohľadu 

študenta - cieľom je zachytiť atmosféru 
inštitúcie.

C - PROMO VIDEO
a) MOJA ŠKOLA -                        

- MÔJ DOMOV, 
b)ĽUBOVOĽNÁ TÉMA

max. 01:00 min.
jednotlivec          

/skupina
.mp4

MEDart >> Televízny príspevok << kategórie

Si nadaný, no ešte neviditeľný "jútuber"? 
Dokáž svoj talent a nájdi nových 

followerov! Môžeš sa inšpirovať našou 
témou alebo ísť svojou cestou. Možno 

práve ty budeš novou hviezdou 
sociálnych sietí.

Vieš dobre predať svoje myšlienky              
a marketing je pre teba malina? 

Odprezentuj poriadne svoju školu alebo 
čokoľvek, čo ti napadne, a my ti uveríme.

Sú pre teba súčasné filmy len úbohou 
fikciou? Daj svetu vedieť o svojom 

filmárskom talente. 

nie

a) Jednotlivec alebo dvojica vytvorí 
video, v ktorom predstavuje max. 5 

osobností (= môže byť aj menej) alebo 
udalostí, ktoré ho/ju/ich v živote najviac 

inšpirujú.                                                                                              

A - VLOG
a) MOJA TOP 5-KA  

b)ĽUBOVOĽNÁ TÉMA
max. 03:00 min.

jednotlivec                  
/dvojica

.mp4

max. 05:00 min.
jednotlivec              

/skupina
.mp4 áno
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.mp4 ľubovoľné

Máš čo ponúknuť mimo daných 
kategórií? Sem s tým! Môžeš tu zaradiť 
aj jedno z vydaní relácie, ktorú tvoríte           

vo vašej študentskej televízii.

E - ĽUBOVOĽNÁ ľubovoľná max. 04:00 min.
jednotlivec              

/skupina
.mp4 ľubovoľné

Jednotlivec alebo tvorivý tím sa rozpráva 
o ľubovoľnej téme s osobou/osobami, 
ktoré sa danej problematike venujú.

D - ROZHOVOR
ĽUBOVOĽNÁ 

TÉMA/OSOBNOSŤ
max. 10:00 min.

jednotlivec             
/skupina

Ak položíš správne otázky správnym 
ľuďom, nemôžeš dostať nesprávne 
odpovede. Neveríš? Výskušaj si to!


