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Krajské kultúrne stredisko (KrKS) v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 

kraja vyhlasuje regionálnu súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2015. Poslaním súťaže 

je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej amatérskej fotografickej 

tvorby v žilinskom regióne a verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem 

verejnosti o fotografie rôzneho tematického a žánrového zamerania i formálneho a technického 

spracovania. Súťaž je trojstupňová – končí celoslovenským kolom - a delí sa podľa vekových 

a formálnych kritérií. Súťaží sa v troch vekových skupinách. Do prvej skupiny sú zaradení autori 

fotografií vo veku do 16 rokov, do druhej autori do 21 rokov a v tretej skupine súťažia autori nad 21 

rokov (okrem poslucháčov a absolventov študijného odboru fotografia). Súťaží sa v kategórii 

čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia. Autori môžu zaslať práce do 

všetkých troch kategórií, maximálny počet je 5 fotografií v kategórii čiernobielej i farebnej fotografie 

a 3 prezentácie. 

Každý rok vyhlasuje Národné osvetové centrum (NOC) Bratislava v rámci súťaže aj tematickú 

kategóriu, ktorá nie je povinná, ale dobrovoľná. Pre rok 2015 je tematickou kategóriou rodina. Pre 

tematickú kategóriu platia všetky technické podmienky ako pre iné kategórie. Zúčastniť sa ich môžu 

autori všetkých vekových skupín a práce budú hodnotené bez rozlíšenia veku. 

Súťaže AMFO 2015 sa môže zúčastniť každý amatérsky tvorca – fotograf bez obmedzenia veku 

s trvalým pobytom na Slovensku. Pre súťaž čiernobielych i farebných fotografií je určený formát 30 x 

40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní dlhšej strany, prípadne štvorcový formát 30 x 30 cm. Na rube 

súťažnej fotografie musí byť uvedené meno a priezvisko, adresa a vek autora, e-mailová adresa, názov 

fotografie, rok jej vzniku, skupina a kategória. Do súťaže je možné zaslať iba fotografie, ktoré sa 

nezúčastnili žiadneho predchádzajúceho ročníka tejto súťaže. Súťažné práce bude hodnotiť trojčlenná 

odborná porota, ktorú menuje riaditeľka KrKS v Žiline. Výstava vybraných prác bude v Makovického 

dome od 5. do 21. mája 2015. 

Podmienkou účasti na regionálnej súťaži AMFO 2015 je doručenie súťažných prác – fotografií - a 

záväzného vstupného formuláru (prihlášky) potvrdeného podpisom  najneskôr do 31. marca do sídla 

Krajského kultúrneho strediska v Žiline na Hornom vale 20 (Makovického dom) osobne alebo poštou. 

Bližšie informácie o súťaži i prihláška sú na webovej stránke strediska: www.krkszilina.sk alebo ich 

poskytnú pracovníci strediska. 
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