
 
CUDZINCI MEDZI NAMI 

fotografická súťaž na tému integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín 
 

Záväzné súťažné podmienky 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 
§ 1 
1.  Tieto  všeobecné  ustanovenia  vymedzujú  podmienky  a  pravidlá  fotografickej  súťaže 
CUDZINCI MEDZI NAMI. 
 
§ 2 
1. Súťaž  je organizovaná Združením miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava 
(dalej len ZMOS). 
 
2.  Súťaž  je  súčasťou  projektu  BUK/Budovanie  kapacít  na  úrovni  miestnej  územnej 
samosprávy  v  oblasti  integračnej  politiky,  ktorý  realizuje  ZMOS.  Projekt  je  financovaný 
Európskou úniou  z Európskeho  fondu pre  integráciu  štátnych príslušníkov  tretích krajín na 
roky 2007 – 2013:

• priorita/operačný  cieľ:    3.  Budovanie  kapacít  v  rámci  politiky,  koordinácia  a 
budovanie  medzikultúrnych  znalostí  na  rôznych  úrovniach  a  rezortoch  vlády  v 
členských štátoch  

• akcia:  4.  Budovanie  odborných  znalosti  a  zručností  aktérov  v  priamom  styku  s 
cieľovou skupinou na lokálnej úrovni  

• identifikačný kód projektu: SK 2013 EIF P3/6 IP 
 
§ 3 
1. Súťaž je organizovaná na území Slovenskej republiky. Do súťaže sa môžu prihlásiť občania 
Slovenskej republiky, štátni príslušníci z krajín Európskej Únie a Európskeho hospodárskeho 
priestoru, ako aj štátni príslušníci z tretích krajín.  
 
2. Súťaž je realizovaná v termíne od marca do júna 2015. Časový rámec realizácie súťaže: 

• vyhlásenie súťaže: 13. marec 2015  
• ukončenie súťaže: 15. máj 2015 
• zverejnenie víťazov na web stránke súťaže: http://sutaz.projektbuk.sk 1. júna 2015  
• slávnostné  vyhlásenie  výsledkov  súťaže  prebehne  na  záverečnej  konferencii 

k projektu BUK:  11.júna 2015 
• výherné  práce  budú  verejne  prezentované  formou  výstavy  v mesiaci  jún  2015 

(otvorenie výstavy 11. júna 2015) 
 
ÚČASTNÍCI A PRIEBEH SÚŤAŽE 
§ 1 
1. Súťaží sa v troch kategóriach:    
Kategória A:   žiaci základných škôl  
Kategória B: amatérski fotografi, študenti stredných a vysokých škôl  
Kategória  C:  profesionálni  fotografi  vrátane  študentov  stredných  a vysokých  škôl  z 
relevantných odborov  
 

http://sutaz.projektbuk.sk/


Súťažiacimi môžu  byť  žiaci  základných  škôl,  študenti  stredných  a vysokých  škôl,  amatérski 
a profesionálni  fotografi,  ktorí  splnili  všetky  podmienky  stanovené  týmito  záväznými 
súťažnými  podmienkami,  a  podľa  ktorých  zašlú  do  súťaže  spolu  s  kontaktnými  údajmi 
fotografie, alebo  v prípade Kategórie A  (žiaci  základných  škôl) dokreslenú  fotografiu podľa 
predlohy.  
 
Autorské práva súťažiacich ostávajú nedotknuté. 
 
2.  Špecifikácia v zmysle kategórií súťaže  

• Kategória A: žiaci základných škôl  
Súťažiaci v A kategórii budú   pracovať s výrezmi reálnych fotografií, zachytávajúcich 
život  cudzincov,  ktoré  je  možné  ľubovoľne  umiestniť  na  formát  výkresu  A3  a 
následne  v  ľubovoľnej  technike  (koláž,  kresba,  maľba),  výtvarne 
dopracovať. Výsledné  dielo  odfotografujú  alebo  oskenujú  a umiestnia  podľa 
pravidiel  na  web  súťaže.  Porota  vyberie  na  shortlist  diela  a vyzve  účastníkov 
kategórie A na zaslanie originálu, z ktorých určí víťazov. 

 
• Kategória B: amatérski fotografi, študenti stredných a vysokých škôl   
• Kategória  C:  profesionálni  fotografi,  vrátane  študentov  stredných  a vysokých  škôl  z 

relevantných  odborov  (výtvarného  zamerania,  masmediálnej  komunikácie  a 
žurnalistiky, umelecké odbory, a pod.) 

 
Každý  účastník  v kategórii  B  a  C  súťaže  bude môcť  prihlásiť  jeden  fotoreportážny  cyklus. 
Pôjde o sériu 4 až 6 fotografií s textovým popisom, ktorý vysvetľuje príčinu, miesto a termín 
vzniku zaslaných/prihlásených fotografií. 
 
3. Fotografie do súťaže môžu prihlasovať  iba používatelia, ktorí do registračného formuláru 
uvedú kompletné kontaktné údaje vrátane mena, adresy, e‐mailu a telefónneho čísla.  
 
4.  Údaje  slúžia  pre  jednoznačnú  identifikáciu  účastníka  a  uľahčenie  komunikácie 
organizátora  s  účastníkmi,  ktorých  fotografie  budú  vybrané  do  finálového  hodnotenia. 
V prípade základných škôl je potrebné uviesť aj názov Základnej školy, jej adresu a kontaktné 
údaje na osobu, ktorá bude zabezpečovať komunikáciu s organizátormi súťaže.  
 
5.  Príspevky,  ktoré  nesplnia  požiadavky  stanovené  v  týchto  pravidlách,  nebudú  do  súťaže 
zaradené. 
 
6. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah môže budiť 
pohoršenie, urážať ľudskú dôstojnosť, znevažovať rasu, náboženské či politické cítenie alebo 
príspevky, ktoré nie sú v súlade s platnými zákonmi SR. 
7.  Usporiadateľ  si  vyhradzuje  právo  zo  súťaže  vyradiť  príspevky,  ktorých  obsah  nebude 
zodpovedať téme súťaže. 
 
§ 2 
Súťažná prihláška 
1. Za  súťažnú prihlášku  je považovaná  registrácia účastníka na http://sutaz.projektbuk.sk  s 
uvedenými povinnými údajmi a prihlásenou súťažnou fotografiou/fotografiami. 

http://sutaz.projektbuk.sk/


 
§ 3  
Porota ‐ výberová komisia  
1. Zaslané príspevky budú posudzované odbornou komisiou, ktorá určí 3 víťazné   fotografie 
v každej z kategórii súťaže CUDZINCI MEDZI NAMI.  
 
2.  Porota  vyhodnotí  predložené  príspevky  a  vyberie  víťazné  a  ocenené  príspevky  v 
zverejnenom  termíne.  Porota  si  vyhradzuje právo neudeliť ocenenie  a  ceny príspevkom  v 
prípade, že posudzované snímky nebudú napĺňať danú tému a  ich kvalita nebude technicky 
dostačujúca. 
 
3. Rozhodnutie poroty, týkajúce sa udelenia cien alebo neudelenia cien je konečné. 
 
4. Členmi hodnotiacej komisie sú:  

• Barbara Gindlová, manažér riadenia projektu BUK, ZMOS 
• Vladimír Bajan, podpredseda ZMOS 
• Matúš Zajac, fotograf 
• Norbert Laco, kulturológ 
• Alena Chudžíková a Elena Kríglerová, CVEK 

 
 
§ 4 
Víťazné práce 
1. Mena  osôb,  ktoré  získali  ocenenie,  budú  zverejnené  na  http://sutaz.projektbuk.sk,  na 
webovej stránke projektu BUK www.projektbuk.sk a webovej stránke ZMOS www.zmos.sk , 
ako  aj  prostredníctvom  oficiálnej  tlačovej  správy  ZMOS  zaslanej  tlačovým  agentúram 
a vybraným médiám.  
 
2. Víťazné práce budú  vypublikované  v časopise Územná  samospráva a v týždenníku miest 
a obcí Obecné noviny.  
 
3.  Na  základe  súhlasu  vybraných  autorov  môžu  byť  práce  zaradené  aj  do  záverečnej 
publikácie k projektu BUK, ktorá sumarizuje dosiahnuté výsledky a odporúčania projektu.  
 
§ 5 
1.Organizátor  má  práva  k príspevkom,  zaslaným  do  tejto  súťaže  v  rozsahu,  ktorý  mu 
umožňuje  tieto príspevky vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie súťaže s  tým, že 
mu náleží predovšetkým právo uverejňovať  tieto príspevky na http://sutaz.projektbuk.sk a 
www.projektbuk.sk a ďalej v rámci mediálnej propagácie súťaže.  
2.Organizátor  má  právo  zverejniť  víťazné  práce  v rámci  výstavy  k fotosúťaži,  počas 
konferencie,  organizovanej  projektom  BUK,  v záverečnej  publikácii  projektu  a v iných 
médiach, ktoré budú slúžiť na publicitu projektu. 
 
§ 6 
1.  Súťažiaci,  ktorí  získajú  cenu,  budú  porotou  vyrozumení  o  výsledku  hodnotenia mailom 
a na web stránke  http://sutaz.projektbuk.sk
 
2. Ceny budú zaslané výhercom na účet alebo odovzdané osobne do vlastných rúk.   
Súčasne každý z víťazov získa cenu vrátane certifikačného diplomu.  
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