
12. ročník  trienále EKOPLAGÁT´ 11 
Súťažná prehliadka vydaných plagátov s  tematikou ochrany 
prírody a životného prostredia 
Žilina / Slovenská republika 
 
Venovaná 40.výročiu Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971) 
 

Usporiadateľ: 
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky  
Správa Národného parku Malá Fatra Varín 
Karpatská iniciatíva pre mokrade 
 
Gestor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
Spolupráca: Považská galéria umenia v Žiline  
 
Výstava:  3. november 2011 –  4. december 2011, Považská galéria umenia v Žiline  
 

Termín uzávierky na zasielanie:  30.  september  2011 
Prvá medzinárodná prehliadka Ekoplagát sa konala v Považskej galérii umenia v Žiline v  

roku 1978 ako prvé regulárne medzinárodné podujatie svojho druhu na svete. 

Ekoplagát Žilina v trojročných cykloch predstavuje širokej verejnosti najnovšie trendy vývoja 

plagátovej tvorby s problematikou ochrany prírody a  životného prostredia. Ekoplagát Žilina 

má kultúrne, spoločenské a výchovné opodstatnenie ako jedna z významných 

medzinárodných aktivít, ktorá smeruje k pozdvihnutiu záujmu  verejnosti o zachovanie 

rozmanitosti foriem života na Zemi. 

 
Účastníci:  
profesionálni dizajnéri, výtvarníci, kolektívy autorov, agentúry, environmentálne organizácie 
a inštitúcie a študenti umeleckých škôl 

 
Účastnícky poplatok: žiadny 
 
Ocenenia: Medzinárodná porota udelí ceny v poradí: 
 
             Hlavná cena Ekoplagát Žilina 2011 

1. cena Ekoplagát Žilina 2011 
2. cena Ekoplagát Žilina 2011 
3. cena Ekoplagát Žilina 2011 
 
Súčasťou cien sú diplomy. Okrem toho môžu byť mimo štatútu udelené čestné uznania 
poroty a ceny zainteresovaných organizácií. 

 
Oficiálne jazyky: slovenčina, angličtina 
 

 



Účastníci sa riadia Súťažným poriadkom EKOPLAGÁT 2001, pričom doplňujúce 
a upresňujúce podmienky účasti sú nasledovné: 
1. Študenti umeleckých škôl sa môžu zúčastniť aj s ateliérovými prácami. 
2. Každá prihláška musí byť priložená v uzavretej obálke súčasne s plagátmi. Prosíme 

účastníkov, aby vyplnili prihlášky čitateľne, tlačenými písmenami, prípadne na počítači. 
Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná autorom, účastníkom. 

3. Účastníci musia vyplniť  štítok na dielo čitateľne, tlačenými písmenami, prípadne na 
počítači. Štítok musí byť prilepený na spodný pravý roh na zadnej strane každého plagátu.  

4. Súčasne s plagátom prosíme zaslať plagát v digitálnom súbore na CD, inak nebude zaradený 
do katalógu. S CD sa musí dať pracovať v programe Microsoft  Windows. Technická 
špecifikácia súborov je nasledovná: veľkosť A4, rozlíšenie 350 dpi, typ súboru: TIFF alebo 
JPG. 

5. Práce treba poslať neposkladané, zabezpečené proti zničeniu a poškodeniu počas prepravy. 
Usporiadateľ nepreberá zodpovednosť za poškodenie prác počas prepravy. 

6. Všetky plagáty prihlásené na prehliadku Ekoplagát sa stávajú vlastníctvom usporiadateľa - 
Správy Národného parku Malá Fatra. Plagáty sa nevracajú. 

7. Usporiadateľ nehradí výdavky v súvislosti s vyclievaním zásielok. Plagáty by mali byť 
zasielané ako "printed matter of a non-commercial value" (tlačený materiál bez obchodnej 
hodnoty). Ak môžete, neurčujte hodnotu Vašej zásielky  pri poštovom prehlásení alebo 
faktúre (ak určíte, tak v maximálnej hodnote 10 USD alebo 20 EUR). Inak to skomplikuje 
doručovací proces. 

 
Stiahnite si ŠTATÚT EKOPLAGÁT´11, SÚŤAŽNÝ PORIADOK, PRIHLÁŠKU a  

ŠTÍTKY na diela na stránke www.npmalafatra.sk/ekoplagat 

 
Kontakt:  
Správa Národného parku Malá Fatra 
Hrnčiarska 197 
013 03 Varín 
Slovakia 
tel: +421 (0)41 569 2311, 507 1413 
fax: +421 (0)41 507 14 15 
e-mail: ssnpmf@sopsr.sk; 
alena.badurova@sopsr.sk,  
miriam.balciarova@sopsr.sk 
gabriela.kalasova@sopsr.sk 
 
Kontaktné osoby: 
Ing. Miriam Balciarová 
Mgr. Alena Badurová 
Ing. Gabriela Kalašová 


