
 

 

 

AMFO 2019 

propozície regionálnej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby 

Základné údaje 
 
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR 
Odborný garant: Národné osvetové centrum, kabinet amatérskej umeleckej tvorby 
Realizátor regionálneho kola: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach  

 
Základná charakteristika: 
AMFO je najstaršia a najväčšia celoštátna súťaž svojho druhu na Slovensku. Je to trojstupňová 

postupová súťaž a prehliadka amatérskej fotografie, ktorá nie je tematicky vymedzená. 
 
Poslanie súťaže: 
Hlavným poslaním celoštátnej súťaže je vytvoriť podmienky na porovnanie a zhodnotenie výsledkov 
súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku, verejnou prezentáciou súťažných prác na 
výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, 
žánrového zamerania,  formálneho a technického spracovania. Cieľom odborno-vzdelávacej časti 
podujatia – rozborového seminára a tvorivej dielne – je rozvíjať vedomosti a podporovať umelecko-
odborný rast amatérskych tvorcov. Spolu s konzultáciami, diskusiami a výmenou skúseností prispeje 
toto podujatie k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku. 

Technické podmienky 

 
Formát:                                                                                                                                                                    
Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) a jeho 
odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30 cm.                                                                                                                                                               
Pre kategóriu multimediálnej prezentácie fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je 
stanovený formát prehratia DVD-video, prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút. Limit pre 
jednotlivé fotografické diela je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie, 5 fotografií v 
kategórii farebnej fotografie, jeden súbor v kategórii Cykly a seriály a 3 multimediálne prezentácie od 
jedného autora. 

 
Identifikačné údaje:  Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube 
identifikačným štítkom (príloha k propozíciám), ktorý obsahuje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, vek, 
názov fotografie, rok vzniku, kategóriu, regionálne osvetové stredisko zo základného kola súťaže. 
Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť 
označený menom autora a názvom prezentácie. 

                                                                                                                               

Prihlasovanie:                                                                                                                                                             
Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného 
osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/, v časti „Chcem sa 
prihlásiť“. 
 

Práce, ktoré nesplnia technické podmienky, nebudú do regionálneho kola prijaté. Do súťaže je možné 
zaslať iba fotografie a prezentácie, ktoré sa na žiadnom predchádzajúcom ročníku tejto súťaže 
nezúčastnili. 

                                                                                                                                               

 
Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Národnému osvetovému centru a organizátorom 

http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo


 

 

 
jednotlivých kôl súťaže bezodplatný súhlas na použitie súťažných fotografií v zmysle § 19 a nasl. 
zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, zaradenia 
diela do databázy a uvedenie diela na verejnosti v rámci realizácie aktivít, za účelom šírenia 
osvetovej činnosti v pôsobnosti organizátorov jednotlivých kôl súťaže. 
Súťažiaci prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami spracúvania osobných údajov Národným 
osvetovým centrom, ktoré je dostupné na www.nocka.sk alebo v Národnom osvetovom centre.  
 
Vzhľadom na putovný charakter výstavnej kolekcie, budú fotografie autorom  vrátené v priebehu 
decembra 2020.  

 

Kategorizácia účastníkov  

Súťaž je trojstupňová a môže sa jej zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR. 

Súťaž je členená podľa vekových a formálnych kritérií, súťažiaci môžu svoje diela prihlásiť do 

jednotlivých skupín a kategórií. 

 

Skupiny súťažiacich 

I. skupina  - autori  do 16 rokov                                                                                                               

a. kategória: čiernobiela fotografia                                                                                                                          

b. kategória: farebná fotografia                                                                                                                                     

c. kategória: multimediálna prezentácia 

d. kategória: cykly a seriály 

 

II. skupina  -  autori do 21 rokov                                                                                                                        

a. kategória: čiernobiela fotografia                                                                                                                          

b. kategória: farebná fotografia                                                                                                                                     

c. kategória: multimediálna prezentácia                                                                                                             

d. kategória: cykly a seriály                                                                                                    

III. skupina  -  autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru 
fotografia) 
a. kategória: čiernobiela fotografia 
b. kategória: farebná fotografia 
c. kategória: multimediálna prezentácia 
d. kategória: cykly a seriály 
 

Priebeh regionálneho kola súťaže 

Termín uzávierky: 15.2.2019                                                                                                                        
Miesto odovzdávania: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, Fr. Hečku 25, Levice                                
/ II. poschodie Domova mládeže pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Leviciach/                
Miesto výstavy: Dituria SC Levice                                                                                                                         
Termín vernisáže: 15.3.2018, 17.00                                                                                                  
Trvanie výstavy: 13.-31.3.2019 

Kontakt:  
PaedDr. Marta Kosmályová  
Regionálne osvetové stredisko, Fr. Hečku 25, 934 01 Levice 
Tel.: 036/6318 737, 0918 949 537  
e-mail: kosmalyova@roslevice.sk        kosmalyova.marta@gmail.com                                                                                                                                                                         
www.roslevice.sk 
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