
 Správa NP a BR Slovenský kras, Brzotín 

v spolupráci  

 

s Gemerskou knižnicou Pavla Dobšinského v Rožňave 

 
vyhlasuje                         

 

jedenásty ročník súťaže mladých v dokumentárnej fotografii 

 

 

 SLOVENSKÝ KRAS - ČLOVEK A BIOSFÉRA 
 

 

 
 

 

Propozície súťaže: 
 

Téma súťaže:  
Na ploche 346 km2 vytvára Slovenský kras svojou prírodnou a kultúrnohistorickou rozmanitosťou 

jednu z najkrajších oblastí Slovenska a predstavuje najrozsiahlejšie krasové územie planinového 

typu v strednej Európe. Ochrana územia Slovenského krasu bola zabezpečená už od roku 1973, keď 

bolo územie vyhlásené za Chránenú krajinnú oblasť Slovenský kras a v roku 1977  bolo územie 

Slovenského krasu ešte v rámci bývalého Československa ako prvé zapísané do medzinárodnej 

siete biosférických rezervácií v rámci programu MAB (Man and the Biosphere) – Človek a 

biosféra. Pre svoje výnimočné prírodné a estetické hodnoty bol 1. marca 2002 Slovenský kras 

vyhlásený za národný park.  

Objavte aj Vy hodnoty a krásu prírody Slovenského krasu, odhaľte jej jedinečnosť a preneste ju do 

svojich fotiek. Nájdite motívy na tému Príroda Slovenského krasu. Zaznamenajte rastliny, 

živočíchy alebo krajinu. Zvečnite vzťah človeka a prírody z územia Slovenského krasu. Fotografie 

môžu zobrazovať detaily, či celé scenérie, pozitívne aj negatívne pohľady. 

 

Účastníci súťaže:  
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci 5. – 9. ročníkov základných škôl a študenti stredných škôl 

a gymnázií nachádzajúcich sa v územnej pôsobnosti Správy NP Slovenský kras (okres Rožňava 

a západná časť okresu Košice – okolie). 

 

Súťaž je rozdelená na dve kategórie:  

 

 kategória A  - žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ a nižšieho stupňa osemročných gymnázií 

 

 kategória B  - študenti stredných škôl a vyššieho stupňa osemročných gymnázií 

 

Súťažné podmienky: 

- riadne vyplnená prihláška doručená vyhlasovateľovi súťaže do termínu uzávierky spolu so 

súťažnými fotografiami 

- priloženie informácií o každej súťažnej snímke – názov fotografie, miesto a dátum fotenia 



- fotografie musia byť z územia Slovenského krasu a  nesmú byť staršie ako 1 rok  

- rozmer fotografií  13x18 cm ! (resp. 15x20 cm), vytlačené na fotopapieri 

- jeden účastník môže prihlásiť najviac päť samostatných fotografií (čierno-bielych, farebných), 

alebo jeden súbor pozostávajúci z piatich súvisiacich 

- fotografie je potrebné doručiť aj v elektronickej podobe na CD 

- digitálne fotografie: JPG v RGB formáte,  72dpi, veľkosť rozlíšenia max: 3000 pixelov  

 

Kritériá hodnotenia: 

- pridržanie sa témy súťaže 

- pôvodnosť, originalita, nezaujatosť pohľadu 

- dokumentačná hodnota snímky 

- primeraná fotografická a technická úroveň riešenia 

- splnenie vyššie uvedených súťažných podmienok 

 

Prihlasovanie do súťaže:  
Prihlášky a propozície budú zaslané školám, ktoré spadajú pod územnú pôsobnosť NP Slovenský 

kras. Prípadní záujemcovia si ich tiež môžu vyžiadať na Správe Národného parku Slovenský kras, 

Hámosiho 188 v Brzotíne alebo stiahnuť zo stránky http://npslovenskykras.sopsr.sk/. Bližšie 

informácie získate na telefónnom čísle: 0903298237- MVDr. Andrea Balážová, prípadne mailom 

na: andrea.balazova.sk@sopsr.sk 

  

Uzávierka súťaže je 11. mája 2018. 

 

Vyplnené prihlášky a súťažné fotografie je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne na Správu 

NP Slovenský kras, Hámosiho 188, 049 51 Brzotín, nezabudnite zaslať fotografie aj na CD. 
 

Hodnotenie prác: Všetky práce, ktoré sa zúčastnia súťaže bude hodnotiť podľa stanovených 

kritérií komisia, ktorú vymenuje riaditeľ Správy NP a BR Slovenský kras. 

 

Ceny: Tri najlepšie zúčastnené práce v každej kategórii budú odmenené vecnými cenami. 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo cenu neudeliť, ak nebudú splnené vyššie uvedené kritériá. 

 

Vyhlásenie výsledkov: Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutoční pri 

príležitosti Dňa národných parkov v máji 2018 v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla 

Dobšinského v Rožňave, na ktoré budú všetci účastníci súťaže pozvaní. Verejnosť bude o priebehu 

a výsledkoch súťaže informovaná prostredníctvom médií. 

Po skončení súťaže a výstavy si môžete svoje fotografie vyzdvihnúť v Gemerskej knižnici 

v Rožňave, resp. na požiadanie budú zaslané na vašu adresu. 

 

Záverečné ustanovenie: Účasťou v súťaži dávajú jej účastníci súhlas s podmienkami súťaže, 

s bezplatným vystavením súťažných prác, ich publikovaním a propagáciou. 

 

S pozdravom   

 

Ing. Ján Kilík                             

riaditeľ správy  

 

Mgr. Iveta Kyselová 

riaditeľka knižnice  

   

http://npslovenskykras.sopsr.sk/

