
 

 

 

AMFO 2021 

49. ročník 

propozície regionálnej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby 

Základné údaje 

Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia 
Ministerstva kultúry SR. Organizátorom regionálneho kola je 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. 
Ciele súťaže: 
Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-
odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a 
prezentácie umeleckej tvorby v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Cieľom 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. 

 
Súťažné kategórie 
 
I. veková skupina: autori do 15 rokov 
A. kategória: čiernobiela fotografia 
B. kategória: farebná fotografia 
 
II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov 
A. kategória: čiernobiela fotografia 
B. kategória: farebná fotografia 
 
III. veková skupina: autori nad 25 rokov  
A. kategória: čiernobiela fotografia 
B. kategória: farebná fotografia 
 
Bez rozlíšenia veku: 
C. kategória: cykly a seriály 
D. kategória: experiment 
 
Odporúčaná téma pre 49. ročník je: RODINA 



 

 

 
 
 
Limitovaný počet fotografií pre jednotlivé kategórie je: 
3 fotografie v jednotlivých kategóriách  
1 súbor v kategórii cykly a seriály  
1 súbor v kategórii experiment. 
min. 3 a max. 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných - pre kategóriu cykly a 
seriály  
 

Technické podmienky 

 
Formát: 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 cm.  

Prihlasovanie 
  
Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného 
osvetového centra: 

 https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit 

 
Podmienkou účasti v súťaži je: 

- predloženie diela v digitálnej a tlačenej verzii, zodpovedajúcej základným 
kritériám súťaže                                                                        - autor je povinný 
označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom, ktorý je súčasťou 
prihlášky                                      - do prihlášky je autor povinný nahrať link na 
stiahnutie digitálnych fotografií (napr. pomocou internetového úložiska Wetransfer, 
Úschovňa, ulož.to apod.). Fotografie musia byť nahrané vo formáte jpg s 300dpi. 
Veľkosť nahraného súboru nesmie presiahnuť 100MB. Každá fotografia musí byť 
pomenovaná v presnom poradí: 

veková skupina.kategória_meno_priezvisko_názov diela. 
                                                                                                                                                               
Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Národnému osvetovému centru 
a Regionálnemu osvetovému stredisku v Leviciach 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.  
 
 
 



 

 

 

 

Priebeh regionálneho kola súťaže 

Termín uzávierky: 28.2.2021                                                                                                                        
Miesto odovzdávania fotografií do súťaže: Regionálne osvetové stredisko, Zd. 
Nejedlého 13, Levice (internát Strednej odbornej školy poľnohospodárskej 
v Leviciach, II. poschodie, bočný vchod) 

Miesto výstavy: Dituria SC Levice                                                                                                                         
Termín vernisáže: 26.3.2021, 16.00                                                                                                  
Trvanie výstavy: 27.3. - 9.4.2021 

Kontakt:  
PaedDr. Marta Kosmályová  
Regionálne osvetové stredisko, Zd. Nejedlého 13, Levice 

Tel.: 036/6318 744, 0918 949 537  
e-mail: kosmalyova@roslevice.sk                                                                                                                                                                               
www.roslevice.sk 

mailto:kosmalyova@roslevice.sk
http://www.roslevice.sk/

