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Gemerské osvetové stredisko v spolupráci s filmovým klubom Gemerfilm 
zorganizovalo už 21. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Košického kraja. Ten sa konal v sobotu 
8. apríla 2017 v kine Apollo v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera. 
 
Do Rožňavy sa výberom z regionálnych kôl dostalo 31 snímok z Košíc, Spišskej 
Novej Vsi a Popradu. Najvýraznejšie boli zastúpení autori do 16 a do 21 rokov, v 
najväčšej miere animovanou tvorbou. Tomuto žánru bolo venovaných až 19 
filmov z celkového počtu. Zvyšná časť zastupovala žánre hraného filmu, 
dokumentu a experimentu. Práve pri rozhodovaní v detskej a mládežníckej 
kategórii mala porota najťažšiu úlohu, keďže latka úrovne bola nastavená 
vysoko, takmer všetky filmy boli hodné ocenenia, a preto aj veľká väčšina z nich 
postúpila do celoslovenského kola súťaže. Tí najlepší autori si odnášali Goskara 
- zhodou okolností - rovnomerne do všetkých zastúpených regiónov. Alžbeta 
Kulichová do Popradu, Adela Križovenská do Košíc a Vladimír Olšavský do 
Spišskej Novej Vsi. Ostatným autorom sa ušli diplomy za ďalšie umiestnenia, 
čestné uznania a vecné ceny.  
 
Samozrejmou súčasťou súťaže bol aj odborný rozborový seminár, na ktorom 
porota zdôvodnila svoje rozhodnutie a podrobnou analýzou zhodnotila súťažné 
filmy z ich umeleckého a technického hľadiska, čo je najväčším obohatením pre 
autorov, pretože len to im umožní rozvoj a napredovanie. Účasťou v súťaži sa 
autori vystavujú vzájomnej konfrontácii, ktorej zmyslom je zhodnotenie vlastného 
úsilia v porovnaní s inými, a tiež je zdrojom pozitívnej inšpirácie a motivácie do ďalšej tvorby. 
Pre veľké množstvo súťažiacich animovaných filmov a ich autorov bol určený seminár 
animovanej tvorby pod vedením skúsených lektorov výtvarníkov Tomáša a Ivana Čepkovcov z 
Košíc. 
 
Za trpezlivosť a profesionálny prístup v rámci súťaže patrí veľká vďaka porote, ale poďakovanie 
patrí aj všetkým pedagógom, pod ktorých vedením detské a mládežnícke filmové diela vznikajú. 
 

 
 

Krajskú súťaž z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom projektu je 
Fond na podporu umenia. 
 
 
 
Info: 
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava 
Anežka Kleinová, 0905 919 431, kleinova@gos.sk 
 

 
 
 

 
 
 
 

  


