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Rakúsky filmový festival o ľudských právach 
www.thishumanworld.com  

 

Registrácia 
Súťaž študentských krátkych filmov o ľudských právach 2013 

 
Hlavné témy: Práva detí a Deti hľadajúce útočisko 

 
Usporiadatelia filmového festivalu o ľudských právach “this human world”, ktorý sa koná 
každoročne vo Viedni, opäť organizujú Súťaž študentských krátkych filmov 2013, do ktorej sa 
môžu zapojiť študenti zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Slovinska a Švajčiarska. 
 
Súťaž prebieha pod záštitou Informačnej služby OSN Viedeň (UNIS) a Úradu Vysokého 
komisára OSN pre utečencov v Rakúsku s podporou rakúskeho federálneho ministerstva 
pre umenie, kultúru a vzdelávanie.   
 
1. Téma a ciele súťaže 
2. Všeobecné podmienky 
3. Ceny 
4. Porota 
5. Podpora 
 
1. Téma a ciele 
1.1. Téma 
Súťažiaci majú vytvoriť krátky film týkajúci sa Všeobecnej deklarácie ľudských práv (VĽDR) 
s osobitným zameraním sa na tému práv detí a deti hľadajúcich útočisko. V spolupráci so svojimi 
učiteľmi by sa mali pozrieť na 30 článkov VĽDR a vytvoriť téme primeraný krátky film týkajúci sa 
obsahu VĽDR (max. čas nahrávky tri minúty).    
 
1.2. Veková hranica 
Súťaž je otvorená pre deti a mládež vo veku od 10 do 20 rokov.  
 
1.3. Ciele 
Cieľom tejto súťaže je zvýšiť povedomie medzi mladými ľuďmi o ľudských právach 
a Medzinárodnej deklarácii o ľudských právach a jej 30 článkoch, najmä čo sa týka práv detí 
a detí hľadajúcich útočisko. Súťaž dáva študentom príležitosť poňať rôzne témy z filmového 
hľadiska a ponúka im platformu na prezentáciu ich prác v rámci filmového festivalu this human 
world. Filmový festival sa bude konať v decembri 2013 v známych kinách vo Viedni. Viac 
informácií: www.thishumanworld.com. 
 
1.4. Filmové žánre 
Predložiť možno filmy v nasledovných žánroch: Fictional/ Feature film, dokument, animovaný film, 
experimentálny film, filmový fotopríbeh. 
 
1.5. Jazyky:  

http://www.thishumanworld.com/
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Filmy je možné vytvoriť v jazykoch krajín. Víťazné filmy môžu byť otitulkované neskôr pre 
uľahčenie prístupu k filmom na webe rôznymi jazykovými komunitami.  
 
2. Všeobecné podmienky 
2.1. Ohlásenie účasti 
Prosím zaregistrujte sa do 30.júna 2013, pošlite mail na: sfw@thishumanworld.com  
 
2.2. Dĺžka filmu 
Dĺžka súťažného filmu nesmie prekročiť tri minúty. 
 
2.3. Materiály 
Filmy môžu byť vytvorené všetkými prostriedkami poskytnutými školou a/ alebo ktoré majú 
k dispozícii študenti; všetky typy video kamier všetkých kategórií vrátane kamier v mobilných 
telefónoch. 
 
2.4. Práva 
Organizátor festivalu má právo zverejniť prihlásené súťažné príspevky; súťažiaci majú rovnako 
právo na zverejnenie svojich príspevkov. 
 
2.5. Uzávierka 
Príspevky musia byť zaslané ako DVD alebo video súbor do 30.septembra 2013 na adresu  
“this human world”-festival, c/o Ms. Annabel Müller, Schleifmühlgasse 8/14, 1040 Viedeň, 
Rakúsko spolu s e-mailom na sfw@thishumanworld.com a informáciou o filme a zoznamom mien 
a tel. čísel súťažiacich študentov. Filmy taktiež možno zavesiť na  ftp-server (prístupový kód bude 
súťažiacemu zaslaný po registrácii).  
 
3. Ceny 
Tri ceny udelí porota a jednu verejnosť na základe internetového hlasovania. 
 
4. Porota 
Tohtoročný “this human world” festival má porotu zloženú zo známych rakúskych režisérov 
a hercov, ktorí budú hodnotiť prácu študentov.   
 
5. Podpora 
Vzdelávacie materiály o ľudských právach (v nemčine) sú k dispozícii na:  
http://www.baobab.at/images/doku/ausgewaehltemedienzumthemamenschenrechte.pdf 
Video materiál o trvalej udržateľnosti (v nemčine):  
http://www.baobab.at/unterwegs-in-die-zukunft  
UNHCR, Úrad Vysokého komisára OSN a Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň taktiež 
ponúkajú bezplatný informačný materiál!  
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 
 
 
5.1. Otázky 
Ďalšie informácie nájdete na http://www.thishumanworld.com (v menu: school film project – 
školský filmový projekt). Na tejto webstránke si môžete prezrieť aj víťazné filmy z rokov 2009, 
2010, 2011 a 2012. 
 
Ďalšie otázky:  
Irene Höglinger-Neiva   
Public Information Officer  
United Nations Information Service (UNIS) Vienna  
Email: irene.hoeglinger-neiva@unvienna.org, Phone : +43-1-26060-4448 
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