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AMFO 2023 
REGIONÁLNE KOLO 

51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby 
Región Orava - okresy Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo 

 

- P R O P O Z Í C I E – 
 

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže: Národné osvetové centrum 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 

Termín uzávierky súťaže: 24. marca 2023 

Termín vernisáže a odborného seminára: 31. marca 2023 

 

Charakteristika súťaže: 

• AMFO je najstaršou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. 

• Súťaž sa koná každý rok a je určená deťom, mládeži, aj dospelým. 

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

• Odporúčaná téma pre 51. ročník je: IDENTITA. 

Súťažné kategórie: 
I. veková skupina: autori do 15 rokov 

• A. kategória: samostatné fotografie 

• B. kategória: diptych1
 

II. veková skupina: autori od 15 do 25 rokov 

• A. kategória: samostatné fotografie 

• B. kategória: diptych1 
III. veková skupina: autori nad 25 rokov 

• A. kategória: samostatné fotografie 

• B. kategória: diptych1
 

Bez rozlíšenia veku: 

• C. kategória: cykly a seriály 

• D. kategória: experiment2
 

Prihlasovanie: 

• Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového 
centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit 

• Termín prihlasovania je do 24.03.2023. Po uzávierke prihlášok odborný metodik zašle organizačné 
pokyny a ďalšie info. 

 
1 Diptychom sa rozumie dielo, ktoré pozostáva z dvoch fotografií umiestnených vedľa seba, pričom ich spojením sa podporuje 
zámer autora. Fotografie zvyčajne zdieľajú určitú estetiku, tému, formu alebo vytvárajú vzájomnú dynamiku. 
2 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, autorské ziny...). 

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit


 
 
 

Podmienky súťaže: 

• 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 2019 – 2023 a zároveň sa nezúčastnili  
na žiadnom inom ročníku súťaže AMFO. 

• Súťaž nie je určená profesionálnym fotografom ani absolventom vysokých škôl výtvarného 
zamerania. 

• 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.  

• Súťažiaci sa prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia. 

• 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 fotografii. 

• V kategórii samostatné fotografie je limit pre jednotlivé fotografické diela maximálne 4 fotografie.  

• Limit pre kategóriu diptych sú maximálne dve dvojice fotografií, teda maximálne 4 fotografie.  

• V kategórii cykly a seriály je možné prihlásiť len jeden súbor, ktorého obsahom sú minimálne 3  
a maximálne 5 fotografií obsahovo i formálne jednotných. 

• V kategórii experiment je možné prihlásiť len jeden súbor, ktorý môže obsahovať maximálne 10 
fotografií. Zároveň je potrebné stručne objasniť ich zámer. 

• Do prihlášky je autor povinný napísať použitú fototechniku a nahrať všetky prihlásené fotografie  
vo formáte jpg s 300dpi. Veľkosť fotografie nesmie byť nižšia než 2 MB ani presiahnuť 10 MB. 

• Každá fotografia musí byť pomenovaná v presnom poradí:  
veková skupina_kategória_meno_priezvisko_názov diela. 

Zasielanie fotografií: 

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

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

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

Hodnotenie: 

• Zaslané súťažné práce hodnotí nezávislá trojčlenná porota podľa kritérií určených NOC. 

Finančné zabezpečenie: 

• Súťažiaci regionálnej súťaže aj ich diela sa dopravujú na súťaž na vlastné náklady. 

Doplňujúce informácie: 

• Ocenení autori postupujú na krajské kolo súťaže a prehliadky AMFO v Žiline, ktoré sa bude konať 
v mesiacoch jún – júl. 

• Organizátor zabezpečí výstavy vybraných prác regionálneho kola v rôznych priestoroch na Orave. 

• Plné znenie propozícií súťaže nájdete na web stránke Národného osvetového centra: 
https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/amfo/#propozicie 
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