
Vystavujúci autori 
 

 
Marcel Mižúr 

Štefan Purdek 

Jozef Beňovský 

Ján Buday 

Marek Krajčovič 

Majka Ďurišková 

Katarína Čvikotová 

Štefan Kazi 

Ivan Bitala 

Miroslava Tkáčová 

Jozef Krnáč 

Zoltán Ilés 

 

 

 

 

 

Vydalo: Novohradské osvetové stredisko 
Zodpovedná: Mária Ambrušová, riaditeľka NOS 

Tlač: NOS Lučenec 
Rok: 2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Vážení  a milí, 
     po dlhšom čase sa opäť stretávame na súťaži a výstave AMFO 2011. Je to 
určite sviatok nielen pre fotografov, ale pre celú amatérsku fotografiu 
v novohradskom regióne. Iste, mali sme v regióne dlhšiu prestávku, ale bie-
le miesto rozhodne nie sme.   
     Podľa dostupných materiálov Fotografický krúžok pri vtedajšom  
Okresnom dome osvety v Lučenci začal pracovať v roku 1954. V Dome 
osvety bola tmavá komora a iné technické vybavenie na vyvolávanie 
fotografií. Fotografie zobrazovali hlavne  prácu, krajinu a pracujúcich. 
     No v roku 1980 vzniklo Okresné štúdiou amatérskej fotografie, ktorého 
zakladajúci členovia už pracovali v Krajskom štúdiu pri KOS v Banskej 
Bystrici, a práve oni dali impulz k tomu, aby sa všetci záujemcovia o fo-
tografiu mohli častejšie stretávať, no hlavne vzdelávať a tým aj napredovať. 
Dnes 80-roky môžeme hodnotiť ako „hviezdne obdobie“ lučenskej ama-
térskej fotografie. 
 Svoju zásluhu na tom má celá plejáda mien fotografov z regiónu, ale aj 
ľudí, ktorí s fotografiou pracovali mimo Lučenca a už mali začiatočnícke 
skúsenosti  za sebou. Práve oni začali organizovať diaľkové školenia  pre 
začiatočníkov a pokročilých.  Začnime od tých najstarších – aj vekom , aj 
služobne –  Štefan Repčok a Michal Galád; potom nasledovali mladší, ktorí 
priniesli nový vietor ako Július Križáni, no hlavne Róbert Schill a Gabriel 
Kotek, ktorých fotografie tvorili to najlepšie aj na celoštátnych súťažiach. 
A potom sú tu mená fotografov, ktorí úspešne pokračovali v nastúpenej 
ceste fotografickej tvorby – Ján Káka, Ondrej Kamenský, Mária Majerová, 
Ivan Bábela, Michal Hanko, Martin Sýkorka a ďalší. Bolo obdobie, keď sme 
mohli hovoriť o kokavskej skupine, poltárskej skupine a samozrejme o lu-
čenskej skupine.  Všetci ale vynikajúco tvorivo pracovali v v OŠ AMFO pri 
OOS v Lučenci.  Rok 1989 akoby uzatvoril a ukončil činnosť jednej generácie 
novohradských fotografov a ich činnosť začala pomaly stagnovať , až úplne 
zanikla. Príčiny tohto stavu by si vyžiadali dlhšiu analýzu, na ktorú tu nie je 
miesto. Venujme sa súčasnosti.  
O slovo  - lepšie povedané o fotografovanie - sa hlási nová generácia  foto-
grafov, ktorá sa začala formovať  na fotografických dielňach, kde sa opäť 
začali stretávať a vzdelávať, a tým aj hovoriť o fotografii a jej technickom 
a umeleckom prevedení. Teší nás, že si znovu našli cestu na Novohradské 
osvetové stredisko a my sme im v pravý čas vedeli ponúknuť to o čo mali 
záujem. Ostáva nám už len veriť, že budú  pokračovať a vo fotografickej 
tvorbe a nájdu v tejto práci pôžitok z tvorby a uspokojenie.   Veľa úspechov! 
                                                                        Mária Ambrušová , riaditeľka NOS      

 

AMFO 2011 
(niekoľko poznámok k výstave OŠ AMFO pri NOS Lučenec) 

 Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej foto-
grafie AMFO vstupuje do svojho 39. ročníka. Mňa ako dlho-
ročného organizátora a občasného porotcu tejto súťaže teší, že 
na mape nášho stredoslovenského regiónu sa nám podarilo 
„zafarbiť“ biele miesto. 
Nedá sa povedať, že región Novohradu by nemal svojich foto-
grafov, ale jednoducho sa ich do tejto najstaršej a najrozsiahlejšej 
súťaže amatérskej fotografie na Slovensku nedarilo zapájať. 
Situácia sa začala meniť organizovaním Krajskej tvorivej dielne aj 
pre fotografov a aj pravidelnejším stretávaním sa fotografov, 
združených v Okresnom štúdiu fotografie pri Novohradskom os-
vetovom stredisku v Lučenci, spolu s lektormi. 
 Sám som mal možnosť pracovať s fotografmi začínajúcimi, 
ale i názorovo a fotograficky vyhranenými. Počas niekoľkých me-
siacov sme sa zdokonalili v komponovaní, vo vnímaní svetelnej 
atmosféry, ale aj ovládaní svojej digitálnej zrkadlovky i kom-
paktiku. 
 Povedali sme si, že budeme zbytočne ostrí, ak z našich 
fotografií nebude vanúť atmosféra a tvorivý názor. Lebo forma je 
len orámovaním obsahu, ktorý chceme posunúť ďalej na diváka.  
 Ako sa nám lektorom podarilo tieto myšlienky implan-
tovať autorom do ich fotografickej tvorby, je na posúdení Vás 
divákov, ktorí si výstavu prídete pozrieť.  

Veríme, že vystavené fotografie Vás oslovia a nájdu si 
cestu do Vašich sŕdc.  

Autorom prajem úspešnú cestu naprieč súťažou a verím, 
že s mnohými sa budeme môcť stretnúť aj na záverečnej – 
jesennej, celoštátnej výstave v Humennom.  
Ak bude aj nejaké umiestnenie na stupňoch víťazov, bude to viac 
ako sme si mohli na začiatku našej spoločnej práce želať. 
  

Dobré svetlo všetkým!                                     Miroslav Zaťko 


