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PODMIENKY A PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

 

1. Charakteristika súťaže: 

Fotografická súťaž s názvom „LEPŠÍ KRAJ = SPOKOJNÍ ĽUDIA" je vyhlásená Žilinským 

samosprávnym krajom – odborom regionálneho rozvoja v rámci projektu „Inteligentný a lepší 

Žilinský samosprávny kraj“. Určená je pre študentov stredných škôl. Fotografická súťaž 

podnecuje mládež vnímať prostredie, v ktorom žijú. Je výzvou pre študentov  odfotiť svoje 

obľúbené miesta, kde radi trávia svoj voľný čas. Či už je to časť mesta, príroda,  športovisko… 

 

2. Štruktúra, charakteristika a podmienky účasti študentov  

 téma súťaže je: „LEPŠÍ KRAJ = SPOKOJNÍ ĽUDIA"   

 do súťaže sa môžu zapojiť študenti stredných škôl v Žilinskom kraji,  

podmienkou je, aby fotografie boli vytvorené na území Žilinského kraja, 

 do súťaže sa prihlasujú súťažiaci na základe elektronickej prihlášky v podobe linku,  

 fotografia zaslaná do súťaže musí byť dielom autora, ktorý ju do súťaže prihlásil,  

 do súťaže je možné prihlásiť digitálne fotografie,  

 fotografie musia byť vo vysokom rozlíšení, vo formáte JPG (JPEG), tak, aby bolo 

možné fotografie zväčšovať na formát A3, s minimálnym rozlíšením 6 Mpx, pričom 

odporúčaný rozmer dlhšej strany fotografie do 3600 pixelov a veľkosť do 8 MB, 

optimálne rozlíšenie 300 DPl,  

 fotografie nesmú obsahovať vodoznak, ani žiadny písaný text vnorený do fotografie,  

 do súťaže môže jeden autor poslať spolu maximálne 3 fotografie, 

 súťažné fotografie je potrebné zaslať od 01. 06. 2022 do 30. 06. 2022  

na e-mail: enviro@hrajzakraj.sk 

 zaslaním fotografie autor súhlasí s podmienkami a pravidlami súťaže,  

 autor fotografie súhlasí, aby fotografie zaslané do súťaže boli použité na propagáciu 

Žilinského kraja v elektronickej alebo printovej verzii v propagačných materiáloch 

Žilinského samosprávneho kraja a jeho sociálnych sieťach, na webe 

www.hrajzakraj.sk,sociálnych sieťach: facebook/hrajzakraj.sk, instagram/hrajzakraj.sk 

a v rámci aktivít projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“, 

financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Efektívna 

verejná správa. 

 

http://www.hrajzakraj.sk/


 

 

 

3. Hodnotenie prác študentov  

Organizačný výbor hodnotí práce študentov 

Organizačný poriadok, prihlášky, propozície ako i ostatné dôležité informácie na 

fotografickú súťaž  ,,Lepší kraj = spokojní ľudia" budú zverejnené na webovej stránke 

www.hrajzakraj.sk 

 súťaž bude vyhodnotená 25. 7.2022 

 víťazom sa stáva fotografia, ktorú vyberie organizačný výbor 

 do súťaže bude zapojený každý, kto splní dané podmienky účasti a uvedie 

nasledovné údaje:   

- meno a priezvisko autora 

- trieda - názov a adresa školy  

-     názov a popis fotografie  

-     miesto a dátum vzniku– 

4. Organizátor súťaže 

Hlavným organizátorom je Žilinský samosprávny kraj – odbor regionálneho rozvoja v rámci 

projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“ financovaného z prostriedkov 

Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. 

Súťaž riadi organizačný výbor, ktorý sa skladá 

z pracovníkov odboru regionálneho rozvoja Úradu ŽSK. 

 

Členovia organizačného výboru: 

Mgr. art. Patrik Paulínyi, fotograf, editor, tvorba videí 

lng. Katarína Náhliková, samostatná odborná referentka ORR ŽSK, 

Mgr. Jana Špiláková, odborná referentka ORR ŽSK 

Mgr. Filip Lehotský, odborný referent, kancelária predsedníčky ŽSK - oddelenie komunikácie 

 

Kontaktná osoba: Mgr. Jana Špiláková - odbor regionálneho rozvoja ŽSK 

Žilinský samosprávny kraj 

Komenského 48, 011 09 Žilina 

tel.č.+421415032243  

e-mail: jana.spilakova@zilinskazupa.sk 

 

 

mailto:jana.spilakova@zilinskazupa.sk


 

 

5. Financovanie súťaže a rozpočet súťaže 

Súťaž je finančne podporená zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja, a to formou 

zabezpečenia cien v súťaži. 

 

CENY PRE ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE: 

- fotografie budú ocenené propagačnými predmetmi Žilinského samosprávneho kraja, 

- ceny budú odovzdané víťazom na pôde školy zástupcom ŽSK. 

 

 1. cena absolútny víťaz 

 2. cena 

 3. cena 

 

UPOZORNENIA: 

Každá škola pre účel zúčastnenia sa fotografickej súťaže v súvislosti so zákonom č.18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej 

ako „Nariadenie GDPR“), je povinná zabezpečiť písomný súhlas zákonných zástupcov so 

spracovaním osobných údajov súťažiaceho (meno, priezvisko, dátum narodenia, trieda, škola) 

a písomný súhlas zákonných  zástupcov so zverejnením fotografií, videozáznamov na webovej 

stránke Žilinského samosprávneho kraja, na sociálnych sieťach, prípadne v publikáciách 

(napr. bulletin, zborník, brožúra) vydanými ŽSK ako aj používanie fotografií v rámci aktivít 

projektu „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“. Škola je povinná zabezpečiť, že 

fotografickej súťaže sa zúčastnia iba študenti stredných škôl. 

 

Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu fotografií a právo reprodukovať a publikovať 
fotografie s uvedením autora fotografie, bez nároku autora na honorár, najdlhšie však  po dobu 3 
rokov odo dňa ukončenia termínu konania súťaže. 
Organizátor si vyhradzuje právo neuverejniť fotografiu, ktorá: 
 
- - bude v rozpore s morálkou 
- - nebude dostatočne kvalitná 
- - nebude nasnímaná v Žilinskom kraji 
-  

Ing. Ján Pavlík, PhD. v. r. 
riaditeľ odboru regionálneho rozvoja ŽSK 
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