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AMFO 2022 
REGIONÁLNE KOLO 

 
50. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby 

v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo 

 
- P R O P O Z Í C I E - 

 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:  Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Miesto konania:    Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne                                   

Vernisáž a vyhlásenie výsledkov: 12.4.2022 

Uzávierka súťaže:   4.4.2022 

Charakteristika súťaže:  
 

• Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a 
najprestížnejšou súťažou a zároveň je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.  

• Súťaž nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych až 
osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou.  

• Súťaž sa koná každý rok.  

• Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým.  

• V každom ročníku súťaže NOC vyhlasuje odporúčanú tému, ktorá nie je povinná.1  

• Základné hodnoty súťaže sú: rôznorodosť, ľudskosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu.  

Ciele súťaže: 
• Základné hodnoty súťaže sú: rôznorodosť, ľudskosť, autentickosť a nadšenie pre fotografiu. 

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.  

• Ďalšími cieľmi sú:  vyhľadávať autentických tvorcov a zároveň vytvárať priestor na rozvoj tvorivosti a 
technickej zdatnosti detí, mládeže i dospelých z rôznych regiónov Slovenska, na prezentáciu diel 
rôzneho tematického a žánrového zamerania, na porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne;  

• Prispievať k zmysluplnému využívaniu voľného času;  

• Poskytnúť možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie a inšpirácie pre všetkých záujemcov o 
tento druh tvorby prostredníctvom konzultácií, výstav, seminárov, hodnotiacich diskusií a iných 
foriem vzdelávacích podujatí, ako sú tvorivé dielne, či workshopy;  

• Prepájať fotografickú komunitu, podpora rôznorodosti prístupov a šírenie nadšenia pre fotografiu;  
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• V rámci vzdelávacej časti prispievať k zlepšovaniu vizuálnej gramotnosti, citlivosti vnímania, 
rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i v oblasti technického 
spracovania jednotlivých fotografických diel.  

Súťažné kategórie: 

I. veková skupina: autori do 15 rokov 
• kategória: čiernobiela fotografia  

• 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 
o Experimentom sa rozumie dielo, ktoré hľadá nové prístupy k fotografickému médiu či 

skúma podstatu fotografie a jej hraníc. (Môže využívať presahy do iných médií, 
alternatívne fotografické techniky, inštalácie...). 

Podmienky súťaže: 
Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky alebo s trvalým pobytom 
na Slovensku.  

Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia. Ak sa v 
mieste jeho bydliska/pôsobenia neuskutoční regionálne kolo, môže sa prihlásiť do regionálneho kola v inom 
regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori. Súťažiaci sa prihlasuje len do jedného základného 
kola. Nie je možné súťažiť súčasne v dvoch alebo vo viacerých regiónoch. 

 
• Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového 

centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.  

• Odporúčaná téma pre 50. ročník je: PAMÄŤ.  

• Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín podľa veku, ktorý dosiahol v roku vzniku fotografie.  

• Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo experimentálneho diela v 
digitálnej a tlačenej verzii, zodpovedajúcej základným kritériám súťaže.  

• Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré vznikli v rokoch 2018 – 2022 a zároveň sa nezúčastnili na 
žiadnom inom ročníku súťaže AMFO.  
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• Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. 
Rovnako ani diela nevhodne objektivizujúce a sexualizujúce ženské, mužské alebo detské telo.  

• Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografickými dielami.  

• Autor nesmie prihlásiť rovnaké fotografie do viacerých kategórií v súťaži. Ide aj o varianty v 
čiernobielej/farebnej fotografií.  

• Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 3 fotografie v kategórii čiernobielej fotografie, 
3 fotografie v kategórii farebnej fotografie, jeden súbor v kategórii cykly a seriály a jeden súbor v 
kategórii experiment. Limit pre kategóriu cykly a seriály je minimálne 3 a maximálne 5 fotografií 
obsahovo i formálne jednotných.  

• V kategórii experiment je možné nahrať maximálne 10 fotografií a potrebné stručne objasniť ich 
zámer. V prípade vytvorenia originálneho fotografického artefaktu je potrebné ho zdokumentovať a 
nahrať ako digitálnu fotografiu, pričom je potrebné na výstavné účely odovzdať originál. Ak dielo 
vyžaduje vystavenie v digitálnej forme, autor nie je povinný odovzdať fotografie v tlačenej podobe.  

• Ak organizátor nedisponuje takými technickými možnosťami, aké si dielo vyžaduje, je potrebné, aby 
autor spolu s dielom odovzdal technické zariadenia, ktoré umožňujú inštaláciu podľa jeho 
autorského zámeru. V opačnom prípade inštaláciu zabezpečí organizátor bez ohľadu na autorský 
zámer.  

• Do prihlášky je autor povinný nahrať všetky prihlásené fotografie vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť 
fotografie nesmie presiahnuť 10 MB. Každá fotografia musí byť pomenovaná v presnom poradí: 
veková skupina kategória_meno_priezvisko_názov diela.  

• Pre tlač fotografií je povinný formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm), 40 x 30 a štvorcový formát 30 x 30 
cm.  

• Každý autor je povinný označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom – textom, 
ktorý je súčasťou prihlášky.  

• Fotografie nesmú byť odovzdané adjustované. Fotografie je potrebné podlepiť v rohoch priesvitnou 
lepiacou páskou, aby sa predchádzalo ich poškodeniu počas inštalácie a deinštalácie.  

Hodnotenie súťaže: 
• Na hodnotenie súťažných diel sa zostavujú odborné poroty z aktívnych odborníkov z radov 

fotografov, teoretikov, publicistov a pedagógov odborných škôl s adekvátnou viacročnou praxou. 
Poroty môžu mať 3 až 5 členov, pričom odporúčaný počet porotcov je kvôli hlasovaniu nepárny.  

• Regionálne poroty vymenujú riaditelia regionálnych a krajských osvetových stredísk, ktoré 
organizujú regionálne kolá súťaže.  

• Člen odbornej poroty na každom stupni súťaže nesmie byť v konflikte záujmov, t. j. v porote nemá 
pôsobiť porotca, ktorý sa podieľal na príprave súťažných diel alebo je so súťažiacimi v blízkom 
príbuzenskom vzťahu.  

Viac informácií: 
• https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo 

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

