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Fotosúťaž 

„Žiť zodpovedne so zmenou klímy“ 

 

Fotosúťaž „Žiť zodpovedne so zmenou klímy“ je jednou z aktivít rovnomenného projektu. 

Vyhlási sa v januári 2022 a uzavrie 28.2. 2023. Výber víťazných fotografií prebehne v marci 2023. 

Výstupy fotosúťaže budú dva: 

1. Vyhlásenie troch víťazných fotografií v obidvoch kategóriách na základe losovania, 

2. Vytlačenie kalendára s 12 vybranými fotografiami na základe rozhodnutia hodnotiacej 

komisie. 

 

FOTOSÚŤAŽ (január 2022 – február 2023) 

 

Kontaktný mail na zasielanie fotografií a prípadných otázok je: info@sccd-sk.org, prípadné otázky 

možno priamo klásť na FB SCKR. 

 

Podmienky súťaže: 

Súťaž bude otvorená pre všetkých záujemcov na Slovensku a v Nórsku. Fotografie musia obsahovo 

spĺňať nasledovné: 

- spracovávať tému v rámci intencií projektu Žiť zodpovedne so zmenou klímy, viac info na 

https://sccd-sk.org/projekty/zit-zodpovedne-so-zmenou-klimy-2/ 

- otvorené sú 2 KATEGÓRIE: 

A. ADAPTÁCIA NA ZMENU KLÍMY - 

znamená predvídať nepriaznivé účinky zmeny klímy (napr. v našej oblasti: sucho, horúčavy, silné 

dažde, záplavy) a prijať vhodné opatrenia na prevenciu alebo minimalizáciu škôd, ktoré môžu 

spôsobiť. 

Napríklad:  

• maximalizovanie zelených plôch a stromov, preferovanie biodiverzity 

• tvorba lepšej mikroklímy v horúcich obdobiach/vegetačné strechy, jazierka 

• zadržiavanie dažďovej vody v čase lejakov/ nádrže, dažďové záhrady 

• šetrenie vody v čase sucha/nevysádzať trávniky, ktoré potrebujú polievanie a neprinášajú 

potravu 

• koncept pasívneho domu vytvára komfortné podmienky pre pobyt v interiéri počas horúčav 

aj počas veľkých zím, s minimálnym využitím energie. (takže môže patriť do oboch kategórií) 
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B.  MITIGÁCIA - zmiernenie dopadov zmeny klímy,  

a to zabránením alebo znížením emisií skleníkových plynov do atmosféry. 

Napríklad:  

• využitie "čistých" , t. j. nefosílnych zdrojov energie: solárna, veterná 

• ušetrením/znížením potreby energie v domoch pasívne: pasívny štandard, vysokoúčinné 

okná,  

• technológiami: tepelné čerpadlá, riadená výmena vzduchu so spätným získavaním tepla. 

• použitím prírodných materiálov s nízkou uhlíkovou stopou 

• zníženie dopravy 

 

Fotografie sa budú zverejňovať aj priebežne na sociálnych sieťach, ak budú spĺňať kritériá 

fotosúťaže.  

Organizátor si vyhradzuje právo výberu priebežne zverejnených fotografií. 

Organizátor si vyhradzuje právo výberu fotografií do súťaže. 

Organizátor si vyhradzuje právo použiť fotografie aj na iné vzdelávacie a osvetové účely. 

 

Technické parametre: 

Fotografie musia byť v minimálnej veľkosti 1200 pixs na zverejnenie v digitálnom formáte. Ak 

autor/ka má ambície aj na tlačenú fotografiu (výber do kalendára), musí poslať súčasne aj veľkosť 

min. 3000 x 4000pixs/300 dpi. Fotografia môže byť farebná, aj čierno-biela. 

 

Sprievodné údaje k fotografii: 

Fotografie sa budú posielať v digitálnej forme priamo na uvedenú e-mailovú adresu (info@sccd-

sk.org), resp. cez We Transfer alebo iný podobný program s odkazom na uvedenú e-mailovú adresu. 

 Súčasťou poslanej fotografie musí byť aj krátky popis, ktorý musí obsahovať: 

- názov,  

- meno autora/ky, 

- miesto, kde sa objekt nachádza 

- dátum fotografovania.  

Môže sa pripojiť aj krátky text, napr. dôvod výberu práve toho objektu (do 400 znakov bez medzier).  

 

Okrem sprievodného textu odporúčame uviesť do emailu aj kontaktné údaje (meno, priezvisko, 

telefón, mail), ktoré budú použité výučne pre potreby súťaže, v súlade s GDPR. Komunikačné jazyky sú 

angličtina a slovenčina. 
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Poslaním fotografie autor/ka automaticky vyhlasuje, že preberá na seba vysporiadanie všetkých 

autorských práv, aj autorských práv tretích osôb ako aj potvrdenie, že  fotografia bola urobená so 

súhlasom prípadných majiteľov objektu. 

 

Vyhodnotenie: 

Víťazné fotografie sa budú vyberať v marci 2023, a to losovaním. Autori/ky vylosovaných fotografií 

získajú jednu z troch možných cien podľa vlastného výberu: 

a. bezplatné školenie v rámci online kurzov partnerskej organizácie OZ ArTUR podľa vlastného 

výberu v roku 2023 (hodnota kurzu 70 Euro),  

b. víkendový pobyt v minidomčeku (Tiny House), postavenom počas projektu, v 2. polovici 2023 

c. kniha od Gernota Minkeho (v angličtine) s názvom Straw Bale Construction Manual: Design 

and Technology of Sustainable Architecture 

 

KALENDÁR (apríl 2023) 

 

Základom kalendára bude 12 fotografií, spĺňajúcich obsahové aj technické podmienky pre tlač. Navyše 

bude podmienka estetická, čiže bude sa hodnotiť aj krása a kvalita samotnej fotografie, nielen jej 

dokumentárna hodnota.  

 


