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Do 2. kola súťaže bolo prihlásených 43 fotografií od 23 autorov. Súťaž prebiehala 
podľa nasledujúcej témy a harmonogramu: 
 
Téma: Obyvatelia Envirózy 
 
Znečistenie nepozná hranice. Znečistený vzduch či voda sa voľne pohybujú krajinou 
a neraz „zablúdia“ aj k nám. Ohrozujú tiež domovy mnohých rastlinných a zvieracích 
druhov. Niektoré z nich sa však dokážu prispôsobiť novým podmienkam a vyskytujú 
sa aj na miestach, kde by ste ich určite nehľadali. Všímajte si život v okolí 
environmentálnych záťaží. Zachyťte objektívom nemých obyvateľov týchto území a 
ich netradičné životné podmienky. 
 
Harmonogram  
 

Vyhlásenie súťaže 3. marec 2014 

Prihlasovanie fotografií na portáli 
www.enviroza.sk   3. marec – 31. máj 2014 

Verejné hlasovanie 1. jún – 15. jún 2014 

Zasadnutie poroty, vyhlásenie výsledkov 
a udelenie bodov  jún 2014 

 
Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch 
úrovniach: 

1. Verejné hlasovanie prebiehalo on-line na webovom portáli hry a na sociálnej 
sieti facebook podľa stanoveného harmonogramu súťažného kola. Po jeho 
ukončení sa zostavilo poradie 10 fotografií s najväčším počtom hlasov. Autori 
fotografií  získavajú body pre svoju hráčsku skupinu podľa nasledujúcej tabuľky: 

Miesto Počet 
hlasov Hráčska skupina Autor Názov fotografie Body  

1. 1058 Greenpeaces Petra 
Adamkovičová 

Aj starý dom môže 
zakvitnúť 10 

2. 1043 Greenpeaces Kristína 
Kekišová Oživený múrik 9 

3. 971 Greenpeaces Kristína 
Kekišová 

Nezašliapni ma, 
prosím 8 

4. 818 Snežienky Lenka 
Neupaerová Pridáme aj náš trus 7 

http://www.enviroza.sk/
http://enviroza.sk/informuj/foto-sutaz
http://enviroza.sk/detail-skoly/3339
http://enviroza.sk/detail-skoly/3339
http://enviroza.sk/detail-skoly/3339
http://enviroza.sk/detail-skoly/5796


 

Miesto Počet 
hlasov Hráčska skupina Autor Názov fotografie Body  

5. 673 Greenpeaces Simona 
Ferkovičová Korene medzi tehlami 6 

6. 633 Greenpeaces Kristián Hertel Vyslobodenie z 
labyrintu 5 

7. 555 Snežienky Lenka 
Neupaerová Prežili na skládke? 4 

8. 533 Snežienky Vanessa 
Pitoňáková Slimák na skládke 3 

9. 460 Snežienky Barbara 
Bičárová 

Podbele miesto 
pumpy?? 2 

10. 346 Snežienky Vanessa 
Pitoňáková 

Malý obyvateľ 
skládky 1 

 
 
2. Odborná porota zložená z piatich pracovníkov SAŽP zasadala po ukončení on-

line hlasovania dňa 17. júna 2014 v priestoroch Slovenskej agentúry životného 
prostredia v Banskej Bystrici. Porota hodnotila prihlásené fotografie v zmysle 
štatútu súťaže na základe stanovených kritérií:  

a) cieľ a téma súťaže, b) umelecké stvárnenie.  
 
Do užšieho výberu porota vybrala 12 fotografií: 

 
1. Magdaléna Tkáčová – Slimák, vystrč rožky... (Snežienky) 
2. Vanessa Pitoňáková – Aj lienka si tu našla miesto (Snežienky) 
3. Kristína Bujňáková – Vtáky v tŕní (Krúžok – Dobrovoľník – „Anjel“) 
4. Petra Adamkovičová – Aj starý dom môže zakvitnúť (Greenpeaces) 
5. Barbara Bičárová – Môžu rásť kdekoľvek... (Snežienky) 
6. Mgr. Renata Vranková – Slnenie na skládke (Greenpeaces) 
7. Jana Smreková – Tu sa JA vyhrievam (Krúžok – Dobrovoľník – „Anjel“) 
8. Jana Smreková – Neresenie rýb – PODUSTIEV medzi odpadkami v potoku 

Jakubianka (Krúžok – Dobrovoľník – „Anjel“) 
9. Natália Banašová – Čo dobrého si dám? (Tajkáči) 
10.  António Tomele – Až narastiem, budem ten najvyšší (bosoráci) 
11.  ŠZŠ Krompachy – Podbeľ, ktorý vyrástol v asfalte (Špeciálna základná škola, 

Krompachy) 
12.  Michal Šmida – Mňa nezatieniš (bosoráci) 
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http://enviroza.sk/detail-skoly/5796
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http://enviroza.sk/detail-skoly/4134
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	Do 2. kola súťaže bolo prihlásených 43 fotografií od 23 autorov. Súťaž prebiehala podľa nasledujúcej témy a harmonogramu: 
	 
	 
	Hodnotenie fotografií sa uskutočnilo v zmysle platného štatútu súťaže na dvoch úrovniach: 
	Na základe hlasovania 5-člennej poroty najviac hlasov (3) získala fotografia s názvom Vtáky v tŕní od Kristíny Bujňákovej z hráčskej skupiny Krúžok – Dobrovoľník – „Anjel“. 



