
51. ročník celoslovenskej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby 

AMFO 

 

Okresné kolo súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby  

H/AMFO Roberta Spielmanna 2023 

 

Organizátor regionálneho kola pre okresy Humenné, Snina, Medzilaborce:  

Vihorlatské múzeum v Humennom 

Námestie slobody 1 

066 01 Humenné 

Tel.: 057 775 22 40 

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Vašková, 057 775 2240, osveta1@muzeumhumenne.sk 

 

Aktuálne regionálne kolo súťaže (súťaž, vyhodnotenie, seminár, prezentácia) prebieha 

iba v digitálnej forme: 

Uzávierka zasielania prác: 20. január 2023 

Hodnotenie poroty: 25. január 2023 

Rozborový seminár: 26. január 2023 

Zverejnenie výsledkov a prezentácia výstavy na www.muzeumhumenne.sk  2. február 2023 

Trvanie výstavy: 2. 2. 2023 - 28. 2. 2023 na www.muzeumhumenne.sk 

  

Informácie sa nachádzajú v aktuálnych propozíciách celoštátnej súťaže (v prílohe alebo na:  

https://www.nocka.sk/wp-content/uploads/2022/11/NOC-AMFO-2023-propozicie.pdf) 

 

Prihlásenie do súťaže prebieha vyplnením elektronického formulára na stránke Národného 

osvetového centra (NOC) v časti “Súťaže a NU – Fotografia  – AMFO – Chcem sa 

prihlásiť“: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie 

 Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie alebo experimentálneho 

diela v digitálnej a tlačenej verzii. Každá fotografia musí byť pomenovaná v presnom poradí: 

      -     veková skupina, 

- kategória, 

- meno, 

- priezvisko 

- názov diela. 

 Podrobnosti nájdete v priložených propozíciách (str. 4). 

Prosíme, aby ste nateraz zasielali fotografie len v digitálnej forme.  

  

Rozborový seminár sa uskutoční v on-line priestore bez fyzickej prítomnosti porotcov 

a súťažiacich. Stanovisko poroty k súťažným fotografiám bude každému súťažiacemu zaslané 

po vyhodnotení odbornej poroty mailom dňa  26. januára 2023. 

 

Vytlačené súťažné fotografie stačí zaslať/priniesť fyzicky do múzea (prosím o ohlásenie 

Vašej návštevy vopred na kontaktoch vyššie) do konca februára 2023.  V tomto prípade stačí 

vytlačiť a doručiť do múzea len tie fotografie, ktoré postupujú do krajského kola (získali cenu 
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alebo cestne uznanie). Autor je povinný označiť svoje vytlačené súťažné fotografie na 

rube identifikačným štítkom, ktorý je súčasťou prihlášky. Fotografie nesmú byť odovzdané 

adjustované. Odporúča sa podlepiť fotografie v rohoch priesvitnou lepiacou páskou, aby sa 

predchádzalo ich poškodeniu počas inštalácie a demontáže. 

 

 

  

  

 

 

 


