
 

Štatút súťaže  
Odpadky a KOŠIČAN v objektíve.  

 
l. Predmet a účel štatútu 

Tento štatút upravuje súťažné podmienky, za ktorých sa môže oprávnená osoba podľa článku Vll. tohto 
Štatútu zúčastniť súťaže vo fotografovaní „Odpadky a KOŠIČAN v objektíve“ (ďalej len „súťaž“) a stať sa 

výhercom cien uvedených v článku VIll. tohto štatútu. 
 
Predmetom súťaže je tvorba fotografií zameraných na oblasť odpadového hospodárstva a ochrany prírody  
s cieľom ich prezentácie na výstave. 

 
II. Vyhlasovateľ súťaže a partneri súťaže 

Vyhlasovateľom súťaže je Nadácia KOSIT, IČO: 4224 0000, so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, zapísaná 
na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod číslom 203/Na-2002/983 (ďalej len „Vyhlasovateľ“). 
 
Partnermi súťaže sú spoločnosti: 

1. KOSIT a.s., IČO: 36 205 214, so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice 
2. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice 

 
III. Odborní garanti súťaže 

 
1. Redaktor a fotograf – Marián Angelovič 
2. Fotograf Mesta Košice – Miroslav Vacula  
3. Fotografka redakcie Košice:dnes – Veronika Janušková 

 
lV. Cieľ súťaže 

Hlavný cieľ súťaže:  

Zvýšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva 

medzi širokou verejnosťou. Ďalej, podnietiť vyšší záujem o čistou a poriadok v Meste Košice zo strany občanov. 

Dať do stredobodu spoločenskej pozornosti tzv. nelegálne skládky odpadu a súčasný nepriaznivý stav v tejto 

oblasti. 

 
Čiastkové ciele: 

 prevencia pred dlhodobým problémom, akým je nezákonne uložený odpad, tzv. čierne skládky 

 otvorenie nástojčivej verejnej diskusie o čistote a dodržiavaní všeobecných záväzných nariadení, 
smerníc a zákonov 

 upozorniť na zodpovednosť za naše správanie a dôsledky konania v súvislosti so zložitým problémom, 
akým je komunálny odpad  

 upozorniť nielen na tých, čo sa nesprávajú voči odpadu rozumne, ale aj tých, čo odpadu rozumejú 
(napr. odpad triedia, kompostujú a pod.) 

 zachytiť momenty „života odpadu“ očami tých, ktorí ho sami tvoria 

 podporiť kreatívne myslenie a talent ľudí 

 prezentovať tvorbu fotografických diel verejne 
 

 
 
 
 
 
 



V. Termíny a pokyny  
 

a/ Prihlásenie sa do súťaže je možné na základe vyplnenej prihlášky, ktorá bude odoslaná spolu s fotografiami 
súťaže na adresu: 

Nadácia KOSIT 
Rastislavova 98 
043 46 Košice 

 
Na ľavú stranu obálky prosíme uviesť: Súťaž: „Odpadky a KOŠIČAN v objektíve“ 
 
b/ Termín prijatia fotiek spolu s vyplnenou a podpísanou prihláškou: do 25. 9. 2015. Po tomto termíne už 
listy nebudú otvorené a zaradené do súťaže. 
 
c/ Prihláška je súčasťou tohto štatútu. Každý kto sa zapojí a bude spĺňať všetky podmienky súťaže môže zaslať 
minimálne dve a maximálne štyri fotografie, pričom fotografie musia byť vo formáte jpg s rozlíšením 300 dpi v 
čo najvyššej kvalite a mať minimálne 12 Mpix (megapixelov). Zároveň ich musí autor označiť výstižným 
názvom. 
 
d/ Prihlásením do súťaže dáva autor svoj bezvýhradný a neodvolateľný súhlas so šírením a uverejňovaním 
svojich súťažných diel, vrátane použitia na reklamné účely Nadácie KOSIT, bezodplatne. 
e/ Fotky musia byť poštou zaslané na CD nosiči spolu s podpísanou prihláškou. 
  

Vl. Kritéria výberu 
 

a/ na amatérskych fotografiách musí byť zachytený odpad výhradne pochádzajúci z Mesta Košice, momenty, 
ktoré poukazujú na problémy súvisiace s odpadom v tomto meste, ľudia, ktorí s odpadom nejakým spôsobom 
manipulujú, ďalej humorné situácie, ktoré s odpadom súvisia, citlivo zachytené významné spoločenské 
okamihy (napr. chudoba a odpad ako zdroj zárobku či potravy ...). Pozitívne príklady, ako to môže vyzerať, ak 
sa správame voči odpadu rozumne 
b/ všetky fotografie musia byť originálom a duševným vlastníctvom autora 
c/ hodnotí sa kreativita, originalita, zmysluplnosť, priamy, alebo skrytý odkaz pre verejnosť 
 

Vll. Oprávnené osoby 
 

Súťaže sa môže zúčastniť fotograf – amatér bez vekového obmedzenia s trvalým pobytom na území mesta 
Košice.  
Súťaž je STRIKTNE orientovaná na fotografov amatérov a nie profesionálov , ktorí sa venujú tejto oblasti aj 
komerčne. Upozorňujeme, že do súťaže sa treba prihlásiť v termíne a spôsobom uvedenom v čl. V. 
 
Táto súťaž rozlišuje dve kategórie: 

1. Prvá kategória: deti a mládež do 15 rokov 
2. Druhá kategória: mládež a dospelí od 16 rokov 

 
VIll. Ceny 

 
a/ Nadácia KOSIT a jej partneri vyberú zo všetkých prihlásených fotografií: 

1. z prvej kategórie 10 najlepších fotografií, ktoré budú spĺňať kritéria výberu podľa čl. Vl.  
2. z druhej kategórie 20 najlepších fotografií, ktoré budú spĺňať kritéria výberu podľa čl. Vl. 

 
Každý tvorca z vybraných 30 diel získava honorár vo výške 30 eur. 
 
b/ Všetkých 30 diel sa dostáva do ďalšieho súťažného kola, v ktorom odborní garanti súťaže vyberú 3 najlepšie 
fotosnímky z oboch kategórií. 
 



Za najlepšiu fotografiu získava autor dar z Nadácie KOSIT vo výške 150 eur, druhý výherca v poradí 100 eur a 
tretí 50 eur v oboch kategóriách.  
 

lX. Vyhodnotenie a oznámenie výsledkov súťaže 
 

a/ O výsledkoch súťaže rozhodne porota zložená z odborných garantov súťaže. 
b/ Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční do 30. 9. 2015. Výsledky súťaže Nadácia KOSIT následne zverejní na web 
stránkach Nadácie KOSIT – www.nadaciakosit.org, spol. KOSIT a.s. – www.kosit.sk a Mesta Košice – 
www.kosice.sk 
 

X. Miesto a čas odovzdania cien 
 

Miesto a čas odovzdávania cien budú zverejnené na web stránkach Nadácie KOSIT a jej partnerov po 
zverejnení výsledkov súťaže. 
 

Xl. Záverečné ustanovenia 
a/ Autorom projektu je Nadácia KOSIT. 
b/ Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke Nadácie KOSIT 
(www.nadaciakosit.org). 
c/ Osoby zúčastnené na súťaži súhlasia s propagáciou svojej osoby pre potreby Vyhlasovateľa bez obmedzení, 
v rozsahu upravenom platnými a účinnými právnymi predpismi. 
d/ V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným, alebo iným 
materiálom obdobnej povahy a určenia, alebo iným oznámením Vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch 
týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu. 
e/ Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Vyhlasovateľa jednostranným 
vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena, alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podľa 
bodu b/ tohto článku. 
f/ Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Vyhlasovateľa. 
g/ Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť, posunúť termín vyhodnotenia 
podľa potreby, alebo ukončiť bez vyhlásenia Výhercu, alebo odovzdania Ceny. 
 
 
 
Dátum vyhlásenia súťaže: 28.08.2015 
 
 
     Podpis vyhlasovateľa súťaže:  
 
 
          Ing. Jana Končeková 
                    riaditeľka Nadácie KOSIT  
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