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2. ROČNÍKA FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE 
 

MONTÁNNA FOTOGRAFIA 2021  
 
 

1. Organizátorom súťaže je Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska 
(ďalej len Organizáror). Hlavnými partnermi súťaže je Sdružení hornických a 
hutnických spolků České republiky, Nadace LANDEK Ostrava, Slovenská 
banská spol. s.r.o. a ELGEO-Banská, s.r.o. 

 

2. Trvanie súťaže: 

     1. júl 2021 – 31. október  2021 
 

3. Súťaže sa môže zúčastniť každý fotograf, ktorý splní všetky podmienky 
a dodrží pravidlá tejto súťaže. Do každej súťažnej kategórie môže jeden autor 
zaslať  max. 3 fotografie. Do súťaže je možné zaslať len fotografie, ktoré vznikli 
v roku 2021. Výnimkou je IV. kategória v ktorej sa nevymedzuje rok vzniku 
fotografie. 

4. Súťažné kategórie a ceny: 

 
      I. kategória MONTÁNNE PODZEMIE (staré banské diela). 

     II. kategória BANSKÉ PAMIATKY (povrchové bansko-technické pamiatky). 

     III. kategória ČINNÉ BANSKÉ PREVÁDZKY (bane a lomy).  

     IV. kategória VOĽNÁ TÉMA (neobmedzená časovo s námetmi v kategóriách 
I.-III., s výnimkou obdobia trvania 1.ročníka, t.j. mimo obdobia od 
03.09.2018 do 31.10.2020, podujatia, práca baníka a hutníka, čierno-biela 
fotografia a pod.). 
 



         V každej súťažnej kategórii sa oceňujú tri fotografie v poradí I. miesto, II. 
miesto a III. miesto. Autor víťaznej fotografie získa finančnú odmenu vo výške 
100 EUR, druhý v poradí 80 EUR a tretí v poradí 60 EUR a ďalšie ceny, ktoré 
venuje Organizátor a partneri. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo udeliť  
v rámci súťažnej kategórie viac ocenení, prípadne neudeliť žiadne ocenenie. 
Rozhodnutie poroty týkajúce sa udelenia cien alebo neudelenia cien je 
konečné. 
 

5. Prihláškou do súťaže je zaslanie súťažných fotografií prostredníctvom on-
line registračného formulára do 31. októbra 2021 do 23:59 hod. za dodržania 
týchto podmienok: minimálny rozmer dlhšej strany 2200 bodov (pixelov), 
formát JPG, veľkosť súboru max. 5 MB, najmenej 300 DPI. Na súťažných 
fotografiách sa nesmú používať žiadne rámy, grafické prvky ani manipulácie 
obrazu a textové prvky (napr. meno fotografa alebo copyright a pod.) 

  
6.  O víťazoch súťaže rozhodne porota menovaná predsedom Združenia. 
Členovia poroty sa nemôžu autorsky zúčastniť súťaže. 

      Členovia poroty sa pri svojom hodnotení a postupe riadia samostatným 
štatútom poroty. 

      Po ukončení termínu on-line registrácie vykoná porota predbežný výber 
zaslaných fotografií z každej súťažnej kategórie, pričom sa bude riadiť ich 
kvalitou, súladom s podmienkami a pravidlami súťaže, originálnym 
zobrazením tematiky a pod. Rozhodnutie poroty je konečné a nemožno proti 
nemu podať odvolanie.  
     V ďalšom kole vykoná porota hodnotenie fotografií pre celkové poradie. 
 
     Fotografie vybrané porotou budú sprístupnené  internetovému hlasovaniu 
verejnosti na facebookovom profile Organizátora od 10. novembra do 20. 
novembra 2021 do 12.hod vrátane. Víťazom v kategórii sa stane autor 
fotografie, ktorá na sociálnej sieti Facebook získa najväčší počet označení 
“Páči sa mi to”. Ocenení budú aj traja vylosovaní z hlasujúcich.  Vecné ceny 
pre autorov ocenených fotografií venuje Organizátor a partneri. 
 
7. Každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže automaticky súhlasí so 
zverejnením a kopírovaním fotografií na prezentačné a propagačné účely 
Organizátora kedykoľvek v tlačenej i elektronickej forme. Účastník doručením 
fotografií Organizátorovi prehlasuje, že fotografie sú jeho autorským dielom.  



      Súťažiaci zároveň zapojením sa do súťaže akceptuje, že jeho osobné údaje 
môžu byť v prípade výhry v súťaži v nevyhnutnom rozsahu zverejnené 
Organizátorom v médiách, v tlačených príp. elektronických médiách,  
na webovej alebo facebookovej stránke Organizátora.  
  
8. Organizátor súťaže vyhlási výsledky súťaže  a hlasovania verejnosti na 
sociálnej sieti 4. 12. 2021 a zverejní víťazné fotografie na webovej stránke 
www.zbsc.eu, na facebookovom profile Združenia a v časopise 
MONTANREVUE č.4/2021.  Ocenení súťažiaci budú 0rganizátorom vyrozumení 
o výsledku hodnotenia e-mailom uvedeným v registračnom formulári do 
10.12.2021. 

 
9. Zaslaním fotografie dáva súťažiaci Organizátorovi súhlas na použitie diela v 
rozsahu jeho zverejnenia, archivácie, reprodukcie a publikovania diela s 
uvedením autora fotografie, bez nároku autora na odmenu, na ktorú mu 
vzniká nárok podľa § 19 ods. 2 zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve. 
Akceptácia tohto dojednania sa považuje za akceptáciu bezodplatnej licencie. 

10. Ocenené fotografie s výberom ďalších fotografií budú predmetom výstavy 
na stretnutiach banských miest a obcí Slovenskej republiky a Českej republiky 
ako aj iných reprezentačných podujatiach a výstavách v múzeách a 
expozíciách.  

PARTNERI: 

Hlavní partneri: 
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http://www.zbsc.eu/
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