
 
AMFO 2013 
 
Propozície regionálneho kola súťaže amatérskej fotografie 
 
 
AMFO je celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografie určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových 
skupinách a v troch kategóriách bez tematického a žánrového vymedzenia. 
Poslaním súťaže je napomáhať rozvoju tvorivých záujmov, umeleckej kreativity, podporiť nadanie a technické 
schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Poskytnúť možnosť prezentácie, vzájomnej konfrontácie 
a inšpirácie. Vzdelávacia časť súťaže vytvára priestor pre porovnanie umeleckej i technickej úrovne fotografií 
formou konzultácií a hodnotiacich diskusií s odborníkmi na rozborovom seminári. 
 
 
Vekové skupiny: 

I. skupina  - autori do 16 rokov    
II. skupina - autori do 21 rokov 
III.skupina - autori od 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia) 
 
Kategórie: 

čiernobiela fotografia 
farebná fotografia 
multimediálna prezentácia 
  
Špeciálne kategórie 

1. v rámci Európskeho roka občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach, ktoré z občianstva EÚ vyplý-
vajú vyhlasuje NOC pre rok 2013 samostatnú súťažnú kategóriu pre fotografie zobrazujúce túto problematiku.  
2. pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy vyhlasuje NOC 
pre rok 2013 samostatnú súťažnú kategóriu pre fotografie zobrazujúce túto problematiku.  
Pre obidve tematické kategórie platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa ich môžu 
autori všetkých vekových skupín. Hodnotené budú bez rozlíšenia veku.  
 
Technické podmienky  
Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní 
rozmeru dlhšej strany; ako i štvorcový rozmer 30 x 30 cm. 
Pre kategóriu multimediálnej prezentácie fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je stanovený 
formát DVD - video; prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok 
s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC.    
 
Spôsob hodnotenia    

Práce prihlásené do regionálnej súťaže vyhodnotí porota vymenovaná organizátorom. Porota navrhne oceniť 
a vystaviť predovšetkým umelecky hodnotné a technicky kvalitné diela, ktoré postúpia do krajského kola súťaže 
maximálne však 10 fotografií (5ČB a 5F) a 3 prezentácie od jedného autora. 
 
Identifikačné údaje 

Na rube fotografie musí byť uvedené meno, priezvisko, adresa a vek autora, e-mailová adresa, názov fotografie, 
rok jej vzniku, súťažná skupina a kategória, sídlo regionálneho osvetového strediska. Informácie nesmú byť na 
prednej strane fotografie. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič 
musí byť označený menom autora a názvom prezentácie. Do súťaže je možné zaslať iba fotografie 
a prezentácie, ktoré sa na žiadnom predchádzajúcom ročníku tejto súťaže nezúčastnili. Prihlásené práce môže 
organizátor, po konzultácii s autorom, použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár. 
 
Podrobný organizačný poriadok súťaže nájdete na stránke vyhlasovateľa www.nocka.sk. 
 
Správne označené práce spolu s vyplnenou prihláškou je potrebné doručiť na adresu: 
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava do 25. marca 2013. 
 

 
Informácie: www.gos.sk, fb.me/gos.roznava 
Kontakt: Anežka Kleinová, 058/732 42 58, kleinova@gos.sk 


