
 

 

 
Fotografi - tvoriví umelci, 

                                                                             študenti vysokých a stredných škôl študujúcich fotografiu, 
                                                                                                           ich učitelia a prednášajúci,  
                                                                                                  záujemcovia o  fotografické médium 

 

 
 
Vec:  Pozvánka na konferenciu 
 
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach pozýva študentov vysokých a stredných škôl študujúcich 
fotografiu a v širokú odbornú verejnosť, zaujímajúcu sa o oblasť fotografického umenia na 
medzinárodnú konferenciu „Fotografia v kontexte súčasného umenia“. 
 
Organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ďalej len ROS) 
Termín konania: 4.-5.10.2018 (štvrtok, piatok)  
Miesto konania konferencie  4.10.2018, 9.00 – 17.00: Hotel Golden Eagle, Námestie hrdinov, Levice 
Miesto konania sprievodných podujatí 5.10.2018, 9.00 – 12.00: Mládežnícke centrum Kontakt, 
Kasárenská ulica 6, Levice, Tekovské múzeum v Leviciach, ul. Sv. Michala 40                                                                                                                   
Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia  
Podujatie podporil: Fond na podporu umenia národnostných menšín                                                                                              
Jazyk konferencie: slovenský, maďarský (tlmočenie zabezpečené)                                                                   
Počet príspevkov: 9                                                                                                                                          
Moderuje:  Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. 
Ku konferencii bude vydaný zborník jednotlivých príspevkov. 
 
Cieľ konferencie: 
Cieľom konferencie je poskytnúť informačnú hodnotu, ale tiež inšpirovať, motivovať a vytvoriť 
vhodný priestor pre vzájomnú výmenu skúseností. Mapovanie súčasného stavu  a skúmanie  
tendencií v   súčasnom fotografickom umení.  
Nemenej dôležitou súčasťou je skúmať vplyv edukácie  a jej spätnú väzbu na mladých tvoriacich 
ľuďoch a mládeži. 
Zistiť kontinuitu a vývinové procesy v rôznych fotografických žánroch, ktoré prezentujú súčasný 
trend, historické postupy a prostredie, ktoré ovplyvnili súčasné tendencie a myšlienkové procesy v  
tomto druhu vizuálneho umenia. 
 
Cieľová skupina:   
súčasné fotografické spoločenstvo (tvoriví umelci, študenti fotografie a záujemcovia o  toto  médium) 
 
Program: 
 
4.10.2018  
9.00-10.00 príchod účastníkov, prezentácia 
10.00 otvorenie, príhovor riaditeľky ROS Alžbety Sádovskej 
10.15 – 11.30  3 príspevky, diskusia 
11.30 – 12.30  obed 
12.30 – 13.45  3 príspevky, diskusia 
 
13.45 – 14.15  prestávka 
14.15 – 15.30  3 príspevky, diskusia 



 

 

 
15.30 – 15.45  prestávka 
15.45 – 17.00  diskusia, záver 
18.00 –  vernisáž Gabriel Kosmály 60 (autorská fotografická výstava ), Synagóga Levice, ul. Kálmána 
Kittenbergera  3191/1 
 
5.10.2018  
9.00 – 10.00 sprievodné podujatia   
- hodnotenie portfólií  /pre prihlásených  
- návšteva stálej expozície Tekovského múzea: Laco Bielik august  1968 – Bratislava, komentovaná 
prehliadka 
9.00 – 16.00 Fotografický obraz v grafickom dizajne,  fotografický workshop, Gergely Balla /HU 
10.-12.00 Okrúhly stôl „Maďarska fotografia“,  Klára Szarka /HU 
 
Prednášajúci: 
Prednášať budú významné osobnosti, odborníci na poli fotografického diania zo Slovenska a zo 
zahraničia:  
• Prof. Václav Macek, CSc., vedúci katedry filmovej vedy a multimédií na Filmovej a televíznej 
fakulte VŠMU, Fotograf roka 2016, hlavný organizátor Mesiaca fotografie, medzinárodná prehliadky 
fotografie /SR 
• Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., fotografka, Univerzita sv. Cyrila a Metoda,  Fakulta 
masmediálnej komunikácie v Trnave /SR 
•           Branislav Štěpánek, kurátor Mesiaca fotografie, šéfredaktor Fotonovín /SR 
• doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., prorektorka na Vysokej škole výtvarných umení v  
Bratislave /SR 
• Klára Szarka, kurátorka, historička fotografického umenia  /HU   
•           Balla Gergely András, PhD.,  fotograf /HU 
•           Mgr. Judita Csáderová, fotografka,  Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru v Bratislave /SR 
•           doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, PhD., zástupca vedúceho,  Institut tvůrčí fotografie  na Slezské 
univerzitě v Opavě /CZ  
•           Arek Gola, doktorand, Institut tvůrčí fotografie na Slezské unverzitě v Opavě /PL  
•           Somosi Rita, kurátorka, historička umenia / HU 

 
 
Účastnícky poplatok: 5€ študenti, 10€ ostatní účastníci 
(poplatok zahŕňa:  obed vo štvrtok, ubytovanie zo štvrtka na piatok, účastník dostane propagačný 
materiál a zborník z konferencie, bezplatný vstup na stálu expozíciu výstavy Laco Bielik august 1968 
Bratislava 
Podmienky účasti:  

 potvrdenie účasti na konferencii do: 30.9.2018 (na základe riadne vyplnenej prihlášky) 
odoslanej e-mailom:  kosmalyova@roslevice.sk 
počet účastníkov na konferencii  je obmedzený: študentské miesta 30, ostatní účastníci 30 

 úhrada účastníckeho poplatku  na účet Regionálneho osvetového strediska v Leviciach do 
30.9.2018:  
SK25 8180 0000 0070 0031 1345 

 ak má prihlásený účastník záujem o vystavenie  potvrdenia o prijatej platbe a účasti na 
konferencii, je potrebné vopred kontaktovať koordinátorku projektu  
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Úsilím všetkých zainteresovaných je, aby medzinárodná konferencia  dôstojne prezentovala výsledky 
umeleckej práce v oblasti fotografického umenia. 
 

 
 
Zaslaním vyplnenej prihlášky na podujatie vyjadrujete súhlas so zhotovením fotografií 
a videozáznamu pre propagačné účely organizátora. 

 

 
 
  

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
 

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou: 
 

 
 

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.   

                                                                                                                           S pozdravom, 

 

Mgr. Alžbeta Sádovská 

riaditeľka Regionálneho osvetového strediska   
v Leviciach 

 

 

 

Informácie: 
Koordinátorka projektu: 
PaedDr. Marta Kosmályová, metodička ROS 
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
Fr. Hečku 25, 934 47 Levice, 
00421 918 949 537, kosmalyova@roslevice.sk 
www.roslevice.sk                                                                        


