
 

 

Štatút súťaže 

Foto-video súťaž AMAVET 2020 
 

 

Článok I 

Preambula 

 

Foto-video súťaž AMAVET 2020 (ďalej len súťaž) je súčasťou aktivít Asociácie pre mládež, vedu 

a techniku – AMAVET zameraných na popularizáciu vedy a techniky medzi deťmi a mládežou. 

Článok II 

Organizátor súťaže 

 

Organizátorom súťaže (ďalej len „organizátor“) je Asociácia pre mládež, vedu a techniku - 

AMAVET, Hagarova 4, 831 51 Bratislava, zastúpená Ing. Gabrielou Kukolovou. Webová 

stránka organizátora súťaže je www.amavet.sk. 

 

Článok III 

Cieľ súťaže 

 

Cieľom súťaže je podporiť kreatívne voľnočasové aktivity detí a mládeže s využitím digitálnych 

zariadení na záznam fotografií a videa, poskytnúť priestor na prezentáciu vytvorených diel a 

motivovať k zamysleniu sa a diskusii k dielam zapojeným do súťaže. 

 

Článok IV 

Priebeh súťaže 

 

1. Súťaž začína 25. mája 2020 a končí 30. júna 2020. 

2. Do súťaže budú zaradené všetky fotografie a videá, prihlásené do 30. júna 2020, vrátane, 

a ak budú spĺňať štatút súťaže. 

3. Hodnotenie prihlásených fotografií a výber víťazov zabezpečí hodnotiaca komisia. 

4. Výsledky hodnotenia a vyhlásenie víťazov zabezpečí organizátor súťaže elektronicky na 

webovej stránke organizátora súťaže. 

5. Organizátor zverejní víťazné diela na webovej stránke a na sociálnych sieťach organizátora. 

  

http://www.amavet.sk/


 
Článok V 

Pravidlá súťaže 

 

1. Do súťaže môžu byť prihlásení žiaci základných škôl, osemročných gymnázií a stredných 

škôl z celého Slovenska (ďalej len súťažiaci). 

2. Súťažiaci môže prihlásiť fotografiu alebo video na vyhlásenú tému (ďalej len dielo) 

3. Súťažiaci môže prihlásiť do súťaže maximálne 3 súťažné diela, ktoré vytvoril na vyhlásenú 

tému a na ktoré má autorské práva. 

4. Diela je možné prihlásiť do súťaže výhradne len prostredníctvom elektronickej prihlášky, 

ktorá je zverejnená na www.amavet.sk/sutaz.  

5. Prihlásená fotografia v digitálnej podobe musí byť vo vysokej kvalite, minimálne s 

veľkosťou strán (a) 1800 x  (b) 2000 px alebo a x b = minimálne 2,16 Mpx,  vo formáte JPG. 

6. Maximálna veľkosť jednej fotografie je 10MB. 

7. Prihlásené video v digitálnej podobe musí byť vo vysokej kvalite, minimálne HD. V  

prihláške sa odovzdáva odkaz na video nahrané napr. na Youtube, Google disk alebo inú 

službu online úložiska. 

8. Maximálna dĺžka trvania videa sú 3 minúty. 

9. Dielo nesmie byť staršie ako 6 mesiacov od zaslania prihlášky. 

10. Organizátor má právo zaslané dielo nezaradiť do hodnotenia, ak nespĺňa štatút súťaže, 

porušuje platné zákony a normy, obsahuje prejavy násilia, neznášanlivosti, extrémizmu 

alebo poškodzuje práva iných osôb. 

11. Každý súťažiaci je povinný pravdivo a úplne vyplniť elektronickú prihlášku. 

12. Autor prihlásením sa do súťaže súhlasí so zverejnením diela na webových stránkach 

organizátora súťaže, stránkach partnerov organizátora a sociálnych sieťach organizátora 

s uvedením autora a to bezplatne.  

 

Článok VI 

Súťažné témy a kategórie 

 

1. Súťažná téma pre prihlásené práce: Čo dobré nám priniesla kríza? Téma je zameraná na 

pozitívne vplyvy opatrení na človeka a prírodu počas krízy. 

 

2. Súťaž sa realizuje v dvoch súťažných kategóriách: 

2.1. Kategória Fotografia 

2.1.1. podkategória Mladší žiaci (majú 14 rokov a menej v deň zaslania prihlášky) 

2.1.2. podkategória Starší žiaci (15 rokov a viac v deň zaslania prihlášky) 

2.2. Kategória Video 

2.2.1. podkategória Mladší žiaci (majú 14 rokov a menej v deň zaslania prihlášky) 

2.2.2. podkategória Starší žiaci (15 rokov a viac v deň zaslania prihlášky)  

http://www.amavet.sk/sutaz


 
Článok VII 

Hodnotenie súťažných fotografií 

 

1. Hodnotenie prihlásených diel a výber víťazov zabezpečí odborná hodnotiaca 

komisia (ďalej len komisia), ktorej členov menuje organizátor súťaže. 

2. Hodnotenie bude prebiehať po termíne uzávierky súťaže. Organizátor vymenuje 

minimálne trojčlennú komisiu, ktorá posúdi súťažné diela. 

3. Komisia pozostáva z predsedu a minimálne dvoch členov. 

4. Komisia posudzuje splnenie nasledovných kritérií súťaže: 

 

Umelecké kritériá: 

● spracovanie témy: konvenčnosť alebo objavnosť, tvorivosť. 

● zachytenie správneho okamihu: náhoda alebo príprava na tento moment, 

pozorovanie, nebezpečie atraktivity témy, 

● kompozícia a štylizácia obrazu: práca so svetlom, línie, tvary, krivky, objekt 

v priestore, veľkosť záberu, dôležitosť jednotlivých prvkov pre celkovú 

atmosféru, 

● výber prostredia a zachovanie predkamerovej skutočnosti, alebo jej 

pretváranie, zásahy pred záberom alebo po snímaní v postprodukcii, 

počítačová úprava, zachovanie prirodzeného vzhľadu, experimentálne 

techniky, ich odôvodnenie, 

● záznam videného v určitom čase na určitom mieste: záznam, konštatácia, 

umelecká a estetická hodnota alebo len informatívna funkcia, naplnenie 

zámeru a cieľov autora, 

● adekvátnosť využitia výrazových prostriedkov pre zobrazenie myšlienky, 

významu a posolstva, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť, 

jedinečnosť záberov. 

 

Technické a odborné kritériá: 

● technická kvalita (ostrosť, uzávierka, expozícia), 

● výber formátu a jeho opodstatnenosť pre význam záberu, 

● odborný a informačný prínos, 

● zrozumiteľnosť a význam. 

 

5. Hodnotenie prebieha udelením práve jedného 1. miesta, spravidla jedného 2. a 3. 

miesta. 

6. Komisia si vyhradzuje právo neudeliť ocenenie v prípade ak by bol počet 

prihlásených fotografií nižší ako päť alebo by nesplnili štatút súťaže. 

7. Komisia môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o udelení špeciálnej ceny. 

8. Člen komisie  nesmie  byť  v konflikte  záujmov,  nemôže sa podieľať na príprave 

súťažných diel, alebo byť so súťažiacimi v blízkom príbuzenskom vzťahu. 



 
 

Článok VIII 

Ocenenia súťaže 

1.  Víťazom súťaže organizátor zabezpečí vecné ceny a diplomy. 

2.  Vecné ceny sú rozdelené podľa hodnoty nasledovne: 

● Kategória Fotografia 

o podkategória Mladší žiaci (majú 14 rokov a menej v deň zaslania prihlášky) 

▪ 1. miesto v hodnote 70€ 

▪ 2. miesto v hodnote 50€ 

▪ 3. miesto v hodnote 30€ 

o podkategória Starší žiaci (15 rokov a viac v deň zaslania prihlášky) 

▪ 1. miesto v hodnote 70€ 

▪ 2. miesto v hodnote 50€ 

▪ 3. miesto v hodnote 30€ 

● Kategória Video 

o podkategória Mladší žiaci (majú 14 rokov a menej v deň zaslania prihlášky) 

▪ 1. miesto v hodnote 70€ 

▪ 2. miesto v hodnote 50€ 

▪ 3. miesto v hodnote 30€ 

o podkategória Starší žiaci (15 rokov a viac v deň zaslania prihlášky) 

▪ 1. miesto v hodnote 70€ 

▪ 2. miesto v hodnote 50€ 

▪ 3. miesto v hodnote 30€ 

 

Článok IX 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na cenu v súťaži nevzniká právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať. 

2. Rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné. 

3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo štatút súťaže zmeniť alebo upraviť. Zmena alebo úprava 

pravidiel súťaže bude vykonaná rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t. j. 

zverejnením oznámenia o zmene alebo úprave pravidiel súťaže na www.amavet.sk.  

4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž odvolať len zo závažných dôvodov. Odvolanie 

súťaže bude vykonané rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená, t. j. zverejnením 

oznámenia o odvolaní súťaže na www.amavet.sk.  

5. Súťažiaci musia byť autormi súťažných diel. 

6. Vyhlasovateľ a organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté tretím 

osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany súťažiacich (napr. prihlásenie 

fotografie, na ktorú súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.). 

http://www.amavet.sk/
http://www.amavet.sk/


 
7. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže si vyhradzuje právo používať súťažné diela pre svoje 

potreby ako ilustračné obrázky, vyučovacie pomôcky, prílohy do vzdelávacích a 

marketingových materiálov v zmysle § 25 a §28 zákona č. 618/2003 Z.z. Za takéto použitie 

diela nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu. 

8. Osoby, ktoré sa prihlásia do súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu. 

9. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom verejného vyhlásenia súťaže. 

 

V Bratislave, dňa 25. mája 2020 

  

 

 

   Dávid Richter      Ing. Gabriela Kukolová 

Riaditeľ súťaže         riaditeľka AMAVET-u 

 

 


