
Trnavský samosprávny kraj Záhorské  osvetové stredisko  905 01 Senica 

Vajanského  19 

 

 

P R O P O Z Í C I E 

NÁHLIKOVA  SENICA  2018 

 

 

Základná charakteristika :    NÁHLIKOVA SENICA  2018 

      Regionálna súťaž a výstava neprofesionálnej 

      fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica. 

      Súťaž je postupová – trojstupňová /regionálne, 

      krajské a celoštátne kolo AMFO/.  

Nie je tematicky vymedzená.  

 

Vyhlasovateľ :     Národné osvetové centrum Bratislava  

 

Realizátor a usporiadateľ :   Záhorské osvetové stredisko  Senica 

      a Mesto Senica 

Termíny : 

Časť súťažná :    

Sústreďovanie fotografických prác :  do 19. 1. 2018 

Súťaž :      do 9. 2. 2018  

Miesto konania :     výstavné priestory  Záhorského osvetového 

      strediska 

Časť vzdelávacia :      

Vernisáž výstavy a výstava :   cca 2. marec  2018 

Rozborový seminár :    cca 2. marec   2018 

Miesto konania :     Záhorské osvetové stredisko Senica 
 

Poslanie súťaže 

Poslaním súťaže je objavovanie nových talentov v oblasti fotografie, aktivizácia fotografov 

k novej fotografickej tvorbe, prezentácia ich umeleckej sebarealizácie, propagácia fotografie 

a vytvorenie priestoru na vyjadrenie vlastných umeleckých názorov a ich konfrontáciu. 

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. 

 

Súťažné kategórie 
 

I. SKUPINA   :     AUTORI  DO 16 ROKOV  

                                     (OKREM POSLUCHÁČOV A ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO       

                                      ODBORU FOTOGRAFIA) (nar. po 3. 11. 2002) 

 

        

Kategórie :   I. A    – čiernobiela fotografia /ČB/ 

   I. B    – farebná fotografia /F/     

   I. C   – multimediálna /ozvučená/ prezentácia fotografií, ktoré 

                                                  majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu  /do 3 min./   /M/ 

 

 



 

   
II. SKUPINA   :   AUTORI   OD 16 DO 21 ROKOV (nar. po 3. 11. 1997) 
                                     

Kategórie :  II. A    – čiernobiela fotografia /ČB/ 

              II. B    – farebná fotografia /F/ 

   II. C    – multimediálna /ozvučená/prezentácia fotografií, ktoré 

                                                   majú jednotnú dejovú   a výtvarnú líniu  /do 3 min./  /M/        

                                        

 

III. SKUPINA   :    AUTORI NAD 21 ROKOV  

                                     (OKREM POSLUCHÁČOV A ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO       

                                      ODBORU FOTOGRAFIA) 

        

                                      

Kategórie :      III. A    – čiernobiela fotografia /ČB/ 

   III. B    – farebná fotografia /F/ 

   III. C    – multimediálna /ozvučená/ prezentácia fotografií, ktoré 

                   majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu  /do 3 min.//M/ 

 

Tematická kategória 

Pre rok 2018 NOC tematickú kategóriu nevyhlasuje . 

Účasť, technické podmienky 

       Súťaž sa koná v autorskej tvorbe vlastných fotografií, alebo multimediálnych prezentácií  

      vytvorených v amatérskych podmienkach pre vlastnú potrebu, nie pre komerčné  a 

      propagačné účely. Podmienkou účasti je predloženie vlastnej autorskej fotografie alebo  

      multimediál. prezentácie zodpovedajúcim základným kritériám tvorby a vnímania fotogra- 

      fie.  

 Súťaž je vo všetkých 3 skupinách tematicky  a žánrovo neobmedzená.  Prijímajú sa 

fotografie s najrôznejšími námetmi, vyhotovené akoukoľvek fotografickou technikou, 

avšak doteraz nepublikované a nehodnotené v predchádzajúcich ročníkoch  tejto súťaže. 

 

 Do súťaže sa môžu prihlásiť neprofesionálni fotografi z okresu Senica a Skalica v skupine  

I. – autori do 16 rokov,  v skupine II. – autori od 16 do 21 rokov a v skupine III. – autori  

nad 21  rokov. 

 Pre regionálne kolo súťaže čiernobielych a farebných fotografií je určený  výstavný formát  

30 x 40 cm 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, kateg. a podpis na potvrdenie autorstva. K doručeným prácam treba 

priložiť vyplnenú záväznú prihlášku a uvedené údaje potvrdiť podpisom. 

 Pre súťaž multimediálna /ozvučená/ prezentácia  fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú 

a výtvarnú líniu je stanovený formát prehratia Power Point alebo DVD-video a nesmie 

presiahnuť dĺžku 3 minút. na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom 

autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC. Každý nosič v kateg. multimediálna prezentácia 

musí byť otitulkovaný a na obale označený : menom a priezviskom, adresou a vekom autora, 



názvom prezentácie, rokom jej vzniku. Podobne aj na záväznej prihláške, ktorá bude 

osignovaná podpisom  autora. Bez týchto údajov nebudú práce do súťaže prijaté. 

 

Limit pre prihlásenie jednotlivých diel je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej 

fotografie , 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie a 3 multimediálne prezentácie 

(maximálne do 3 minút ) od 1 autora. 

 

Organizácia a priebeh súťaže 

 Súťažné práce treba doručiť /zaslať alebo osobne doniesť/ na adresu : Záhorské 

osvetové stredisko, odd. ZUČ, Vajanského 19, 905 01  Senica do 19. januára 2018                                     

spolu s vyplnenou prihláškou. 

 Práce, ktoré nebudú spĺňať kritériá súťaže, nebudú predložené porote na ohodnotenie. 

 Vrátenie fotografických prác sa uskutoční po skončení regionálnej, resp. krajskej a 

celoštátnej výstavy  AMFO. 

       

Hodnotenie 

Práce hodnotí 3-členná odborná porota, ktorá uskutoční výber fotografických prác na výstavu, 

reprodukcií do katalógu a na postup do vyššej krajskej resp. celoštátnej súťaže. 

Odborná porota odporučí usporiadateľovi udelenie ocenení najlepším autorom. 

 

Ocenenie 

 

V skupine I. a II. a   v každej  kateg. /IČB,IF, IIČB,IIF/ 

 l . cena   

 Čestné uznanie 
 

V skupine  III. v kateg.  /IIIA., IIIB., ./ 

 1., 2., 3. cena   

 Čestné uznanie 
 

V kateg. C:  /M/ 

 2 ceny bez učenia poradia 

 Čestné uznanie   
 

Multimediálna prezentácia  

  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.  

Porota môže navrhnúť usporiadateľovi iné rozdelenie ocenení v rámci kategórií /vyplývajúce 

z rôznej kvality a úrovne prác v jednotlivých kateg./, príp. niektorú z cien neudeliť. 

 

Výsledky súťaže 

Výsledky súťaže organizátor vyhlási na vernisáži, informácie o výsledkoch budú zverejnené 

v katalógu z výstavy a prostredníctvom médií. Ocenení autori budú písomne vyrozumení. 
 

Záverečné ustanovenia 

ZOS  ako realizátor regionálnej súťaže si vyhradzuje právo publikovať jednotlivé súťažné 

fotografie pri propagácii podujatia bez nároku autorov na honorár. 

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 propagácii podujatia a s tým súvisiacim publikovaním.    



 

Kontaktná adresa :  

Záhorské osvetové  stredisko Senica, Vajanského 19, 905 01 Senica,   

odd. ZUČ – V. Juríčková,  

tel. 034/6513740,  

e-mail: jurickova.viera@zupa-tt.sk 
 

 

 


