
Propozície regionálnej výstavy amatérskej fotografie 

AMFO 2018 
spracované na základe Propozícií 45. ročníka celoštátnej postupovej 
súťaže amatérskej fotografie AMFO 2018 

 
 
 
 

Vyhlasovateľom regionálnej výstavy fotografií AMFO 2018 je BBSK - 
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. 

 

Realizátorom a organizačným garantom regionálnej výstavy AMFO 2018 je BBSK - 
Novohradské osvetové stredisko v Lučenci 

 
Spoluusporiadateľom výstavy AMFO 2018 je Novohradské múzeum a galéria v Lučenci 
 

Základná charakteristika 
AMFO je najstaršia a najväčšia celoštátna súťaž svojho druhu na Slovensku. Je to 

trojstupňová postupová súťaž a výstava amatérskej fotografie, ktorá nie je tematicky 
vymedzená a koná sa každoročne.  
 

Poslanie 
Hlavným poslaním regionálnej výstavy je vytvoriť podmienky na porovnanie a zhodnotenie 

výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v regióne Novohrad; verejnou 
prezentáciou fotografií na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie 

regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického 
spracovania. Cieľom odborno-vzdelávacej časti podujatia /na krajskej a celoštátnej 
úrovni/– rozborového seminára a tvorivej dielne – je rozvíjať vedomosti a podporovať 

umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov. Spolu s ďalšími konzultáciami, diskusiami a 
výmenou skúseností prispeje celoštátne podujatie k rozvoju amatérskej fotografie na 

Slovensku.  
 
 

Kategorizácia účastníkov 
Súťaž je trojstupňová a môže sa jej zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR. Súťaž je 

členená podľa vekových a formálnych kritérií. Súťažiaci môžu svoje diela prihlásiť do 
jednotlivých skupín a kategórií. 
 

Skupiny súťažiacich 
skupina A – AUTORI nad 21 rokov, súťažné kategórie: 

– čiernobiela fotografia, 
– farebná fotografia, 
– multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (max. 

do 3 min.); 
skupina B – AUTORI do 21 rokov, súťažné kategórie: 

– čiernobiela fotografia, 
– farebná fotografia, 
– multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (max. 

do 3 min.). 
skupina C -  AUTORI  do 16 rokov, súťažné kategórie: 

– čiernobiela fotografia, 
– farebná fotografia, 
– multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (do 3 

min.). 

 

 



Organizačné a finančné zabezpečenie výstavy 
Organizačné a finančne zabezpečujú príslušné kultúrno-osvetové zariadenia, ktoré 
vyhlasujú termíny a organizačné podmienky súťaže na úrovni regiónov v tomto prípade 

Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. Výstava na regionálnom kole nie je súťažná. 
Krajské stupne súťaže a výstavy vybraných diel, prípadne katalógy finančne zabezpečujú 

príslušné kultúrno-osvetové zariadenia a VÚC zo svojho rozpočtu a z grantového systému 
FPU. Celoštátny stupeň AMFO 2018 je financovaný z rozpočtu Národného osvetového 
centra, z grantového systému FPU, z rozpočtu Stredoslovenského osvetového strediska v 

Banskej Bystrici a z príspevkov partnerov podujatia. 
 

Práva a povinnosti súťažiacich 
Každý autor je povinný svoje súťažné práce čitateľne označiť na rube fotografie, na nosiči a 
aj na jeho obale všetkými potrebnými údajmi: meno, priezvisko, presná adresa, vek 

autora, názov fotografie alebo prezentácie, rok jej vzniku, skupina a kategória, sídlo 
príslušného kultúrno-osvetového zariadenia. V opačnom prípade nebudú fotografie na 

výstavu prijaté. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené 
údaje potvrdí svojím podpisom. Vystavené práce môže organizátor so súhlasom autora 
použiť na propagáciu podujatia bez nároku na honorár. 

 
Technické podmienky 

Formát: 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 prehratia Power Point alebo DVD-video; prezentácia nesmie 
presiahnuť dĺžku 3 minút. 

Identifikačné údaje: Na rube každej 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. 

Prihláška: K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne a dôsledne vyplnenú prihlášku 
a uvedené údaje potvrdiť podpisom. 

Do súťaže je možné zaslať iba fotografie a prezentácie, ktoré sa na žiadnom 
predchádzajúcom ročníku tejto súťaže nezúčastnili. 
 

Termín uzávierky a adresa 
 

Uzávierka prijímania fotografií: 21. 9. 2018 
Práce je potrebné doručiť na adresu: Novohradské osvetové stredisko, K. Kármána 2, 
98401 Lučenec. 

Vernisáž: 4. 10. 2018 
Trvanie výstavy: 5. 10. – 4. 11. 2018 

Miesto: Novohradské múzeum a galéria Lučenec 
  
Záverečné ustanovenia 

Realizátori výstavy si vyhradzujú právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé 
súťažné fotografie a prezentácie bez nároku autora na honorár. 

So súhlasom autora bude Novohradské osvetové stredisko v Lučenci fotografie, prezentácie 
a výber z vystavených fotografií elektronicky archivovať. 
Každé iné použitie fotografií a prezentácií bude Novohradské osvetové stredisko v Lučenci 

konzultovať s autorom. 
 

Kontakt: 
Novohradské osvetové stredisko, J. Kármána č. 2, 984 01 Lučenec 
Tel.: 047/45 13 178,  0917 561 716, Mail: adamova@noslc.sk      www.noslc.sk 
 

mailto:adamova@noslc.sk

