Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

AMFO 2018
46. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby

Propozície
regionálnej súťaže a výstavy amatérskej fotografie
pre okresy Košice I - IV a Košice-okolie
Vyhlasovateľ:
Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR
Organizátor regionálneho kola:
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Moldava nad Bodvou,
pracovisko Košice, Hrnčiarska 9, 040 01 Košice
Termín konania výstavy: 5. 4. – 30. 4. 2018
Uzávierka súťaže : 9. 3. 2018
Vernisáž : 10.4. 2018 o 16.30 hod., Átrium Teologickej fakulty, Hlavná 89,Košice
/predbežný termín/
Fotografie spolu s vytlačenou prihláškou a podpisom je potrebné do termínu uzávierky poslať
poštou (resp. osobne doniesť) na Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hrnčiarska 9,
Košice, kontakt: Mgr. Helga Tomondyová, 0915 892 007, helga.tomondyova@kcubar.sk
Zároveň je nutné poslať elektronicky vyplnenú prihlášku na e-mailovú adresu:
helga.tomondyova@kcubar.sk
Charakteristika súťaže
1. Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou
a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku.
2. Súťaž nadviazala a pokračuje v tradícii celoštátnej súťaže, ktorá sa konala v šesťdesiatych
až osemdesiatych rokoch spoločne s českou súťažou.
3. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým.
4. Súťaž nie je tematicky zameraná, ani vymedzená.
5. Súťaž sa koná každý rok.
Kolá súťaže
Súťaž má postupový charakter a je trojstupňová:
a) regionálne súťaže a výstavy,
b) krajské súťaže a výstavy,
c) celoštátna súťaž a výstava.

Súťažné kategórie
1. veková skupina: autori do 16 rokov
kategórie:
a) čiernobiela fotografia,
b) farebná fotografia,
c) multimediálna prezentácia;

2. veková skupina: autori od 16 do 21 rokov
kategórie:
a) čiernobiela fotografia,
b) farebná fotografia,
c) multimediálna prezentácia;
3. veková skupina: autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného
odboru fotografia)
kategórie:
a) čiernobiela fotografia,
b) farebná fotografia,
c) multimediálna prezentácia.
Podmienky súťaže (zásady účasti)
1. Na súťaži sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky.
2. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska, alebo
pôsobenia. Ak sa v mieste jeho bydliska/pôsobenia neuskutoční základné kolo, môže sa
prihlásiť do základného kola v inom regióne daného kraja, ak s tým budú súhlasiť organizátori.
3. Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórií podľa veku, ktorý dosiahol v roku
vzniku fotografie. Fotografia nesmie byť staršia ako 3 roky.
4. Na prihlásenie do súťaže musí autor spĺňať všetky podmienky uvedené v týchto
propozíciách, vyplniť prihlášku (príloha k propozíciám), poslať so všetkými prílohami vo
verzii Excel, ale aj poštou (resp. priniesť osobne), potvrdenú podpisom, na adresu
Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria, pracovisko Košice do termínu uzávierky.
5. Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo multimediálnej
prezentácie zodpovedajúcej základným kritériám tvorby a vnímania fotografie.
6. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili na žiadnom inom ročníku súťaže
AMFO.
7. Nie je možné prihlásiť ani diela zobrazujúci násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti
a humanizmu.
8. Autor prechádza všetkými kolami súťaže s tými istými fotografiami a multimediálnymi
prezentáciami.
9. Limit pre jednotlivé filmové diela je maximálne 5 fotografií v kategórii čiernobielej
fotografie, 5 fotografií v kategórii farebnej fotografie a 3 multimediálne prezentácie od jedného
autora.
10. Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45
cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako aj štvorcový rozmer 30 x 30
cm.
11. Pre kategóriu multimediálnych prezentácií fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a
výtvarnú líniu, je stanovený formát prehratia DVD-video. Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku

3 minúty, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver
treba uviesť titulok KONIEC.
12. Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube všetkými
potrebnými údajmi: meno, priezvisko, presná adresa, e-mail, vek; názov fotografie, rok vzniku,
kategória, regionálne osvetové stredisko zo základného kola súťaže). Tieto údaje musí
obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť označený menom
autora a názvom prezentácie.
Hodnotenie súťaže
1. Hodnotenie prebieha udelením len jedného 1. miesta, spravidla jedného 2. a 3. miesta a
maximálne 3 čestných uznaní v každej kategórii daných vekových skupín. Multimediálna
prezentácia sa hodnotí bez rozlíšenia veku.
2. V odôvodnených prípadoch môže porota udeliť špeciálne ceny, napríklad za cyklus
fotografií.
3. Porota súťaže navrhuje fotografické diela na postup. Organizátor súťaže rozhodne, ktoré
fotografické diela budú tvoriť obsah výstavy.
4. Neprevzaté ceny sa autorom nezasielajú. Je možné si ich vyzdvihnúť u organizátora do
pol roka po podujatí. Nevyzdvihnuté vecné ceny organizátori použijú v ďalšom ročníku
súťaže.
5. Kritériá hodnotenia:
a. umelecko-tvorivé
- výber témy: konvenčnosť alebo objavnosť, tvorivosť, náhodnosť výberu témy alebo
dlhodobejšia koncepčná práca,
- zachytenie správneho okamihu: náhoda alebo príprava na tento moment, pozorovanie,
nebezpečie atraktivity témy,
- opodstatnenosť výberu formy zobrazenia: čiernobiela fotografia, farebná fotografia,
formálne i obsahové odôvodnenie, adekvátnosť a vhodnosť uprednostnenia jednej z foriem,
kompozícia obrazu: práca so svetlom, línie, tvary, krivky, objekt v priestore, veľkosť záberu,
dôležitosť jednotlivých prvkov pre celkovú atmosféru fotografie,
-výber prostredia, lokality: napríklad príroda, architektúra, zachovanie predkamerovej
skutočnosti, alebo jej pretváranie, zásahy pred záberom alebo po snímaní v postprodukcii,
počítačová manipulácia, úprava, problém verifikácie, zachovanie prirodzeného vzhľadu
fotografie, experimentálne techniky, ich odôvodnenie,
- záznam videného v určitom čase na určitom mieste: záznam, konštatácia, umelecká a
estetická hodnota alebo len informatívna funkcia, splnenie zámeru a cieľa autora,
- adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov pre zobrazenie myšlienky, významu a
posolstva fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť,
jedinečnosť záberov,
b. technické (v závislosti od veku autora a žánru hodnoteného filmu)
- technická kvalita záberu (ostrosť, v prípade neostrosti jej význam),
- technická kvalita tlače (papier, zachovanie farebnosti, správnej tonality),
- výber formátu, jeho opodstatnenosť pre význam záberu,
c. odborné (pri reportážnej a dokumentárnej fotografii)
- zverejňovanie pravdivých a overených informácií: zachovanie autenticity, bez zásahu pri
spracovaní,
- odborný, informatívny prínos záberu, zrozumiteľnosť a význam záberu.

Doplňujúce informácie
Na slávnostnej vernisáži organizátori vyhlásia výsledky a odovzdajú ocenenia. Výsledky budú
po vernisáži výstavy zverejnené na internetovej stránke Kultúrneho centra Údolia Bodvy
a Rudohoria, www.kcubar.sk
Fotografie navrhnuté odbornou porotou postupujú z regionálneho kola do krajského kola
súťaže, ktorého organizátorom je Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, 05201 Sp.Nová Ves
Termín konania krajskej súťaže a výstavy: 7. 6. – 15. 7. 2018
Vernisáž : 7. 6. 2018 o 16.30 hod.
Termín celoštátneho kola : 9. 11. 2018 9. – 24. 11. 2018, Galéria Mlyny, Nitra
Vernisáž : 9.11.2018

Najlepšie ocenené diela v celoslovenskom kole sú nominované do výberu, z ktorého porota
vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž vo Svitavách a kolekciu na medzinárodnú súťaž
amatérskej fotografie FIAP.
Propozície krajskej súťaže amatérskej fotografie sa riadia propozíciami 46. ročníka celoštátnej
súťaže AMFO 2018, ktoré sú zverejnené na stránke:
http://nocka.sk/uploads/ae/ff/aeff2f950677b11148e6b60d33656962/amfo-propozicie2018.pdf
Finančné zabezpečenie
Finančné náklady spojené so súťažou si každý účastník hradí sám.
Záverečné ustanovenia
1. Organizátor krajskej súťaže si vyhradzuje právo publikovať pri propagácii podujatia
jednotlivé súťažné fotografie bez nároku autora na honorár.
2. Deti do 15 rokov sú povinné prísť na súťaž v sprievode dospelej osoby (pedagóga, vedúceho
klubu/krúžku, rodiča alebo inej dospelej osoby), ktorá chráni ich bezpečnosť a rieši ich
problémy organizačného, či sociálneho charakteru.
3. Súťažiaci prihlásením do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažné dielo má vysporiadané všetky
práva viažuce sa k tomuto dielu, najmä autorské práva, a nevzťahujú sa na ne práva tretích osôb.
4. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje organizátorom regionálneho a krajského kola
súťaže ako aj Národnému osvetovému centru licenciu v neobmedzenom územnom či vecnom
rozsahu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažným dielam, a to na tieto spôsoby
použitia: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie diel
verejnosti, verejné vystavenie diel. Súťažiaci udeľuje túto licenciu bezodplatne a na účely
propagácie súťaže AMFO.
5. Súťažiaci prihlásením do súťaže dáva organizátorom jednotlivých kôl súhlas so spracovaním
osobných údajov uvedených v prihláške na účely spojené so súťažou AMFO 2018, na všetky
kolá tejto súťaže a na celý čas jej trvania.

Kontakt:
Mgr. Helga Tomondyová
Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hrnčiarska 9, Košice
0915 892 007, helga.tomondyova@kcubar.sk

