
 
 

SÚŤAŽ  PRE AMATÉRSKYCH FOTOGRAFOV 

Z RADOV PROFESIONÁLYCH VOJAKOV, ZAMESTNANCOV, RODINNÝCH 

PRÍSLUŠNÍKOV, VOJENSKÝCH  DÔCHODCOV A VETERÁNOV 

OZBROJENÝCH SÍL SR 

 

P r o p o z í c i e   s ú ť a ž e 
 

 

Vyhlasovateľ: 
Personálny úrad OS SR Liptovský Mikuláš (PÚ OS SR)  

 

Organizátor: 
Oddelenie výchovných a kultúrnych činností PÚ OS SR 

 

Spoluorganizátori: 

Posádkové kluby Prešov, Martin, Trenčín, Bratislava a SKOČ Zvolen 

 

Poslanie súťaže: 

Rozvíjať pozitívny postoj a záujem o kultúrne a umelecké tradície v Ozbrojených silách SR. 

Viesť príslušníkov OS SR k tvorivosti, aktivite a formovaniu osobnosti cestou umenia. 

Vytvoriť priestor pre neprofesionálnych fotografov na prezentáciu svojich diel a podporiť ich 

ďalší rozvoj vhodnými námetmi, ako aj konfrontáciou s tvorbou iných autorov.  

 

Súťažné kategórie: 

 

1.    OS SR vo fotografii 
 

2.   Pandémia očami fotografov  
 

3.    Voľná tvorba  
 

Podmienky:  

 

 Vytlačené fotografie spolu s prihláškou odovzdajte osobne alebo zašlite poštou v obálke 

označenej názvom súťaže. Fotografie je potrebné odovzdať aj v elektronickej podobe v čo 

najvyššom rozlíšení, a to buď na CD nosiči alebo ich môžete poslať mailom 

na adresu gabriela.sotoniakova@mil.sk  

 

     Súťažiaci, ktorí v posádke majú posádkový klub alebo SKOČ, odovzdajú súťažné 

príspevky spolu s prihláškou na príslušnom posádkovom klube alebo v SKOČ Zvolen 

do 21. septembra 2020.  

 

     Súťažiaci, ktorí v posádke nemajú posádkový klub alebo SKOČ, zašlú súťažné príspevky 

spolu s prihláškou do 14. októbra 2020 na adresu: 

 

Personálny úrad OS SR 

Oddelenie výchovných a kultúrnych činností 

Demänová 393 

031 01 Liptovský Mikuláš 1  

 

 

mailto:gabriela.sotoniakova@mil.sk


 Minimálny rozmer fotografie je 20 x 30 cm.  

 

 Každý autor môže do súťaže prihlásiť maximálne 3 fotografie do každej kategórie. 

 

 O zaradení fotografie do kategórie rozhoduje autor, v sporných prípadoch môže 

o správnom zaradení rozhodnúť porota. 

 

 Každá fotografia musí byť označená. Na zadnej strane musí byť napísaný názov 

fotografie, súťažná kategória, hodnosť, titul, meno a priezvisko autora (číslo útvaru).  

 

 Do súťaže je možné zaslať len fotografie, ktoré sa nezúčastnili predošlých ročníkov tejto  

súťaže, ako aj iných súťaží. 

 

 Fotografie, ktoré nebudú spĺňať stanovené podmienky, nebudú zaradené do súťaže.  

 

 Každý účastník súťaže bude oboznámený s výsledkami súťaže. 

 

 Po skončení súťaže budú súťažné fotografie zaslané autorom poštou, poprípade si ich autor 

môže prevziať osobne alebo budú odovzdané zástupcom príslušných posádkových klubov 

a SKOČ po vyhlásení výsledkov v PK Trenčín.  

 

 Organizátor si vyhradzuje právo reprodukovať a publikovať fotografie za účelom   

propagácie OS SR aj po skončení súťaže.  

 

 Organizátor sa zaväzuje, že súťažné fotografie nebudú použité na komerčné účely.  

 

 Autor svojím podpisom na prihláške vyjadruje súhlas s podmienkami súťaže.  

 

 

 

Vyhlásenie výsledkov:  12. november 2020, Posádkový klub Trenčín 
 

Ocenenie: 

Organizátor súťaže udeľuje spravidla diplomy a vecné ceny za 1., 2. a 3. miesto a maximálne 

tri čestné uznania v každej súťažnej kategórii. Na základe jeho rozhodnutia môžu byť udelené 

ďalšie ceny.   

 

 

Kontakt a bližšie informácie:  
Ing. Gabriela SOTONIAKOVÁ, Ing. Vladimír SLAVÍK 

Oddelenie výchovných a kultúrnych činností PÚ OS SR 

tel.: 0960 428 165, 0960 428 131 

e-mail: gabriela.sotoniakova@mil.sk vladimir.slavik@mil.sk  
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