
Trnavský samosprávny kraj   Záhorské osvetové stredisko,  Vajanského  19,  905 01   S     e n i     c a

PROPOZÍCIE
AMFO 2017  

Základná  charakteristika : AMFO  2017
Súťaž a výstava neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského       

                                                    kraja
Súťaž je postupová – trojstupňová /regionálne, krajské a celoštátne
kolo/.  Nie je tematicky zameraná ani žánrovo vymedzená .

Vyhlasovateľ : Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
Realizátor a usporiadateľ : Záhorské osvetové stredisko   Senica
Spoluusporiadateľ : Záhorské  múzeum    Skalica
Termíny  :
Časť súťažná
Sústreďovanie fotogr.  prác : do  26. apríla  2017 /v ZOS  Senica/
Súťaž  : 11.   mája 2017   
Miesto konania : Záhorské osvetové stredisko  Senica

Časť nesúťažná
Vernisáž : 9.  júna  2017
Výstava : 9. VI.   -  2. VII.  2017
Miesto konania  : Záhorské múzeum   Skalica

Časť vzdelávacia
Rozborový seminár : 9.  júna  2017
Miesto konania  : Záhorské  múzeum  Skalica

Finančné zabezpečenie :         z rozpočtu  ZOS  Senica,  grantov FPU, sponzorské

Poslanie súťaže
Hlavným poslaním krajskej súťaže je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov 
súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom  kraji.  Verejnou prezentáciou súťažných prác
na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, 
tematického, žánrového zamerania, formálneho a  technického spracovania a tak prispieť k rozvoju  
amatérskej fotografie na Slovensku. Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom
- rozvíjať vedomostný  a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.

Kategorizácia účastníkov:
Súťaž sa rozdeľuje na:
I.    skupina: autori do 16 rokov      (nar. po 6. 11. 2001 )
II.   skupina: autori do 21 rokov      (nar. po 6. 11. 1996)
III.  skupina: autori nad 21 rokov  (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia)

I.    skupina súťaží v kategóriach:       čiernobiela fotografia, farebná fotografia
II.   skupina súťaží v kategóriach:       čiernobiela fotografia, farebná fotografia
III. skupina súťaží v kategóriach:       čiernobiela fotografia, farebná fotografia

multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (do 3 min.)   
Pre túto kategóriu  platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa môžu autori 
všetkých vekových skupín. Príspevky sa budú hodnotiť bez rozlíšenia veku.                             



Účasť, technické  podmienky
Súťaž sa koná v autorskej tvorbe vlastných fotografií alebo multimediálnych prezentácií. Diela sú 
vytvorené v amatérskych podmienkach , pre vlastnú potrebu, nie na komerčné a propagačné účely. 
Súťaž je tematicky neobmedzená. Prijímajú sa fotografie s najrôznejšími námetmi, vyhotovené 
akoukoľvek fotografickou technikou, avšak doteraz nepublikované a  nehodnotené v predchádzajúcich
ročníkoch  súťaže AMFO,  v  počte  max. 5 samostatných fotografií alebo jeden súbor s maximálnym 
počtom 5 fotografií  v každej kategórii fotogr. /ČB,F/  od jedného autora,  pri kateg. multimediálna 
prezentácia  /MP/ - maxim. 3 prezentácie od  jedného autora. Nemožno prihlásiť diela zobrazujúce 
násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti.  
 Z regionálnych kôl môže do krajského kola postúpiť okrem ocenených prác aj výber fotografií 
odporučených  regionálnou  porotou. Tam, kde sa neuskutoční regionálna súťaž, môžu autori oboslať 
krajskú súťaž prostredníctvom príslušného ROS.
 Pre  súťaž  čiernobielych i farebných fotografií je určený  výstavný formát  30 x 40  cm (aj 30 x 

45) a jeho odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany. Štvorcový  formát 30 x 30 cm. 
Na rube súťažnej fotografie musí byť uvedené  : meno, priezvisko, adresa a vek autora, názov 
fotografie, rok jej vzniku, skupina,  kategória  a podpis na potvrdenie autorstva. K zaslaným prácam 
treba priložiť vyplnenú  prihlášku a uvedené údaje potvrdiť podpisom.
Do súťaže sa neprijímajú práce zarámované v sklách  / inak usporiadateľ nezodpovedá za ich 

prípadné poškodenie  počas dopravy a manipulácie/.
 Pre súťaž multimediálna  prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu  je 

stanovený formát prehratia Power Point alebo DVD-video a nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút.  
Každý nosič v kategórii multimediálna prezentácia musí byť otitulkovaný a na obale označený 
menom, priezviskom, adresou  a vekom autora, názvom prezentácie, rokom jej vzniku. Podobne aj
na prihláške, ktorá bude osignovaná podpisom autora. 

Bez týchto údajov nebudú práce do súťaže prijaté.       

Organizácia a priebeh súťaže
 Súťažné práce treba doručiť  na adresu : Záhorské osvetové stredisko, odd. ZUČ, Vajanského  19,
905 01  Senica   do 26. apríla 2017,  spolu s     vyplnenou prihláškou. Zároveň  žiadame  autorov 
odovzdať jednotlivé súťažné fotografie aj v     elektronickej podobe   – CD, meil, USB kľúč, v     rozlíšení 
300 DPI , pričom najdlhšia strana fotografie má byť 1500 pixelov,     pre potreby pri propagácie 
podujatia a s tým súvisiacim publikovaním.   
 Práce, ktoré nebudú spĺňať súťažné kritériá, nebudú predložené porote na ohodnotenie.
 Vrátenie fotografických prác sa uskutoční po skončení krajskej výstavy  AMFO  – 9 júna-2. júla 

2017
s protokolom ocenených a odporučených fotografií pre celoštátne  súťažné kolo AMFO 2017.

Hodnotenie
Práce hodnotí 3-členná odborná porota, ktorá uskutoční výber fotografických prác na výstavu, pre 
reprodukcie do katalógu a na postup do celoštátnej súťaže.  Odborná porota odporučí usporiadateľovi 
udelenie ocenení najlepším autorom.
Ocenenia :
I. skupina 
- 1., 2., 3.  cena v každej kategórii
- Čestné uznania  v každej kategórii
II. a III. skupina: 
- 1 cena v každej kategórii
- Čestné uznanie  v každej kategórii
Multimediálna prezentácia: Najviac 3 ceny bez určenia poradia a čestné uznanie.

 
Porota môže usporiadateľovi navrhnúť iné rozdelenie ocenení v rámci kategórií   /vyplývajúce z rôznej
kvality a úrovne prác v jednotlivých kategóriách/, príp. niektorú z cien neudeliť.



Výsledky súťaže
Výsledky súťaže organizátor vyhlási na slávnostnej vernisáži, informácie o výsledkoch budú  
zverejnenév katalógu z výstavy a prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Ocenení 
autori  a RKS budú písomne vyrozumení.
Záverečné ustanovenia
Záhorské osvetové stredisko ako realizátor krajskej súťaže si vyhradzuje právo publikovať jednotlivé 
súťažnéforografie pri propagácii podujatia bez nároku autorov na honorár. 
Kontaktná  adresa :
Záhorské osvetové stredisko,  odd. ZUČ – V. Juríčková, Vajanského  19,  905 01 Senica, 
tel.034/6513740; 0911100302
e-mail : jurickova.viera@zupa-tt.sk                                                                                                            
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