Kritériá pre hodnotenie projektov z ponuky na programový formát – relácia o rybárstve
- Akceptovanie cieľovej skupiny (univerzálne zacielenie ak nie je uvedené inak)
- Prínos pre cieľovú skupinu
- Tvorivé spracovanie obsahu
- Umelecký potenciál projektu
- Konkurenčný potenciál na televíznom trhu
- Miera originality
- Atribúty nadčasovosti (z hľadiska vysielania)
- Odborná spolupráca
- Ukončenie výroby podľa zadania
Zaregistrované projekty boli postúpené hodnotiacej komisii v zložení:
Ivo Hlaváček, Matej Novák, Martin Peterich, Štefan Rajtár, Vlasta Ruppeldtová, Ondrej Starinský,
Mária Šnircová, Robert Valovič, Alena Viteková, Alena Čierna

Vyhodnotenie ponuky na programový formát –relácia o rybárstve
Evidenčné číslo: RRR01.
Názov projektu: PETROV ZDAR
Predkladateľ:Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Hodnotenie:
• Námet predstavuje fundované informovanie o rybárstve v SR. Vyniká snahou osvetovo pôsobiť
smerom k mladej generácií. Vizuálne spracovanie je adekvátne finančným možnostiam
predkladateľa. Je potrebné dbať o dramaturgickúvyváženosť, aby obsah nebol preplnený
informáciami o živote samotného rybárskeho zväzu a vystúpeniami jeho funkcionárov.
Postup do užšieho výberu.
__________________________________________________________________________________
Evidenčné číslo: RRR02.
Názov projektu: Plavák alebo Raj – ryby a ja
Predkladateľ: Elaia – Design Studio, s.r.o.
Hodnotenie:
• Predkladateľ ponúka, s malými odchýlkami, rovnaký projekt ako Slovenský rybársky zväz (SRZ),
avšak bez zázemia, garancií a skúseností pri tvorbe takejto relácie, ktoré sú jednoznačne na strane
SRZ. V celkovom porovnaní Elaia – Design Studio, s.r.o. zaostáva za SRZ čo sa týka celkového a
obsahového zázemia.
Zamietnutie.________________________________________________________________________
__________
Evidenčné číslo: RRR03.
Názov projektu: Vody a ryby Slovenska
Predkladateľ: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Hodnotenie:
• Samotný projekt je rozdelený do samostatných častí; každá má svoj vlastný názov a dej; skutočne
ide o hrubý námet, kde sa vymenováva množstvo rôznych tém, ktoré sú v konečnom dôsledku
identické vo všetkých námetoch a opakujú sa. Podľa predloženého námetu nie je jasné ako by 20dielny cyklus v konečnom dôsledku vyzeral.
Zamietnutie.
Evidenčné číslo: RRR04.
Názov projektu: Rybačka
Predkladateľ: Mgr. Ján Vida
Hodnotenie:
• Magazín skôr pre začínajúcich rybárov, ktorí ocenia aj základné informácie. Jeho súčasťou sú fixné
rubriky, pričom niektoré ponúkajú nadmerne široké spektrum informácií, ktoré so samotným
rybolovom súvisia len okrajovo - ochrana vodných plôch, popis prírodných zaujímavostí danej

lokality a ubytovacie možnosti, ako aj gastronomické okienko rybacích špecialít. Námet je príliš
všeobecný, bez odlíšenia oproti doterajším námetom magazínov pre rybárov.
Zamietnutie.
__________________________________________________________________________________

