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Horský internetový klub o. z. v spolupráci s časopisom Krásy Slovenska pripravili pre všetkých 

milovníkov hôr a fotografovania druhú časť fotografickej súťaže Horský fotomaratón, ktorá prebehla 

počas veľkonočného víkendu 26. a 27. marca 2016. 

 

Prihlásených 72 účastníkov z celého Slovenska malo počas časového limitu 48 hodín nafotiť krásy 

slovenských hôr na nasledujúce zadané témy: 1. energia, 2. jarné metamorfózy, 3. paradox, 4. jemné 

štruktúry, 5. premena farieb. 

 

Podujatie Horský fotomaratón zaznamenalo nárast počtu účastníkov, čo sa prejavilo aj v počte 

odovzdaní fotografických snímok. Vzhľadom k počasiu tentoraz prevažovali fotografie zachytávajúce 

detaily prebúdzajúcej sa prírody zo zimného spánku v podobe kveteny či topiaceho sa snehu. Avšak 

nechýbali ani pohľady z rôznych pohorí, dokonca aj so snehom pokrytých Vysokých Tatier. 

 

Vyhodnotenie účastníkov sa uskutoční do týždňa od ukončenia súťaže. Výsledky, resp. 3 najlepšie 

fotografie z každej témy budú zverejnené na oficiálnej webovej stránke podujatia a zvyšné fotografie 

na sociálnej sieti. Taktiež bude uskutočnený redakčný výber časopisu Krásy Slovenska (ďalej KS), kde 

fotografie vybraných autorov budú zverejnené v čísle 5-6/2016. 

 
Súťaž pokračuje!  
 

Po vyhodnotení jarného cyklu súťaže budú môcť čitatelia KS, ako aj široká verejnosť opätovne 

hlasovať za kolekciu vybraných 15 „jarných“ fotografií cez súťažný formulár zverejnený na oficiálnej 

stránke Horského fotomaratónu, kde tiež nájdu úplné znenie podmienok súťaže. Odmenou pre troch 

vyžrebovaných hlasujúcich bude poukážka na CEWE fotoknihu od spoločnosti Fotolab.    

 

Cyklus - leto 
 

Podujatie bude pokračovať letným cyklom súťaže, ktorý sa uskutoční 4. a 5. júna 2016, kde budú 

mať účastníci možnosť zachytiť letnú atmosféru horského prostredia na novo vyhlásené témy.  

 
Motiváciou účastníkov naďalej ostáva prezentácia vlastnej tvorby, či už v podobe zaradenia fotografií 

do knižnej ročenky HORSKÝ FOTOMARATÓN alebo usporiadania samostatnej výstavy v rámci festivalu 

HORALFEST 2016 a v neposlednom rade získanie hlavnej ceny – ocenenia Horský fotograf 

najúspešnejšiemu autorovi. 
 
Všetky informácie o HORSKOM FOTOMARATÓNE a o sprievodnej súťaži nájdete na 

www.fotomaraton.hory.sk. 


