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Podujatie podporili:

 Tento rok sa do regionálneho kola neprofesionálnej foto-
grafickej súťaže AMFO z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce 
zapojilo množstvo autorov s naozaj zaujímavými prácami. 
Neustále sa potvrdzuje fakt, aká dôležitá je tvorba v živote 
človeka, ale aj záujem o médium fotografie v rámci takého 
významného druhu súťaže na poli amatérskej fotografie, 
akým AMFO bezpochyby je.
 1. kategória do 16 rokov bola síce zastúpená malým poč- 
tom mladých autorov, no napriek tomu spracovali témy 
ako portréty, pohrávali sa s detailmi prírody a zvierat, ale aj  
s nápaditými farebnými rukami prekrývajúcimi tvár v rám- 
ci inscenovanej fotografie. V čiernobielej fotografii tejto  
kategórie boli udelené 2 čestné uznania Nine Beličínovej  
a Marekovi Čulákovi a vo farebnej fotografii boli udelené  
3 ceny, 1. miesto Hugovi Hučkovi, 2. miesto Pavle Janeko- 
vej a 3. miesto Monike Bartakovičovej.
 2. kategória bola takisto zastúpená pomerne malým poč- 
tom autorov, najmä v čiernobielej fotografii, kde prevlá- 
dali témy ako krajinárska fotografia, inscenované a do-
kumentárne portréty. 1. miesto bolo udelené Lucii Miku-
lovej za zábery atmosférickej krajiny podporenej hmlou 
a dažďom a 3 čestné uznania Marcelovi Melušovi, Natálii 
Michálkovej a Veronike Križanovej, ktorí spracovali či už 
symboliku hodín, viacnásobnú expozíciu, štruktúry alebo 
prieniky krajiny a portrétov. 2. kategória vo farbe už mala 
výraznejšie zastúpenie a silnejšie koncepty, kde porota ude- 

lila 3 ceny, z toho niektoré dokonca duplicitne. 1. miesto 
získal Lukáš Mikula, dvomi 2. miestami boli ocenení Lucia 
Mikulová a Melánia Šmičeková a dvomi 3. miestami Miloš 
Drottner a Pavol Kuna. Tejto kategórii dominovali témy ako 
reportáž z koncertu, inscenované, ale aj ľudové a rustikálne 
portréty, makro detaily prírody, prekrásne a svetelnou at-
mosférou presiaknuté krajinárske zábery pripomínajúce im-
presionizmus, akty s drapériou, mysteriózne projekcie hodín 
na ľudské telo, ale bohužiaľ aj príliš presaturované a doostro-
vané krajiny, kde takáto postprodukčná úprava fotografiám 
častokrát viac uškodí, ako pomôže.
 3. kategória bola tento rok najsilnejšou kategóriou tak  
v čiernobielej, ako aj vo farebnej fotografii. Tejto kategórie sa 
v rámci čiernobielej fotografie zúčastnilo spolu 22 autorov  
s 80 fotografiami, a teda porota mala naozaj z čoho vybe- 
rať. Objavili sa témy zachytávajúce dynamický pohyb koní,  
minimalistickú architektúru s akcentom v duchu „šťavnaté- 
ho“ dokumentu významného slovenského fotografa Karola  
Kállaya, diptychová a významová hra s leteckou fotografiou  
a sakrálnym prostredím, hra s obrazom v negatíve, ale aj té- 
ma osamotenej a takmer existenciálnej Sartrovej postavy pu-
tujúcej životom, vytvárajúca takmer efekt matrixovej dimen-
zie, zátišia v šerosvite, architektúra a jej rôznorodé štruktú- 
ry, prieniky tela a odtlačkov na plátne, dramatické zábery 
opusteného člna na mori (v súčasnej dobe pripomínajúce 
migračnú krízu), pukliny na zamrznutej hladine jazera, 

Fotografiu tvorí svetlo.  
Osvojte si svetlo. Obdivujte ho. Milujte ho.  

Ale nad to všetko poznajte svetlo.  
Poznajte ho najviac, ako len môžete,  

a tak spoznáte kľúč k fotografii...

Gabriel Bergendi | Vlnky 1

Gabriel Bergendi | Vlnky 5

fotografia na titulnej strane: Andrej Kováč | Tajomstvo 3
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ktoré sa stávajú zároveň puklinami v duši, dlhé expozície 
pripomínajúce motýlie krídla, ale aj nočná atmosféra mesta  
a atypická zmena uhlu pohľadu naň. 1. miestom bol ocene- 
ný Andrej Kováč so sériou fotografií Tajomstvo, kde pracuje  
s prienikmi tela a rúk v triptychovej forme cez plátno, čím 
vytvára akúsi filozofickú membránu matérie a Nietzscheho 
bytia. 2. miesto bolo udelené Pavlovi Čepčekovi za pre-
cízne a emocionálne ladené zábery gotickej architektúry.  
3. miesto patrí Gabrielovi Bergendimu za avantgardné a na- 
ozaj netypické uhly pohľadu síce na takpovediac „obyčajný“ 
motív záclony, čím však dokazuje, aké dôležité je pozerať 
sa na bežné veci inak a nanovo. 3. miestom bol ocenený aj 
Imrich Finta za dokumentárne zábery z ulice. Čestné uzna-
nia oceňujú aj neobyčajné pohľady Ivet Bajovej na schody  
a lavičky, montáže postavy v krajine od Oľgy Sklenkovej, ale 
aj diptychové podoby anjelských krídel zaznamenané vo fo-
tosekvencii od Andrey Koncovej, čím výrazne asociuje tvor-
bu Duana Michalsa. 
 Farebná fotografia v 3. kategórii bola zastúpená 30 autor- 
mi so 113 fotografiami, kde porota musela opäť zvažovať 
a rozhodovať sa pri selekcii medzi viacerými veľmi dob- 
rými prácami. Táto kategória prezentovala napr. výbornú 
makrofotografiu zvierat od Jozefa Pažitného oceneného  
2. miestom, ďalej apokalyptické horiace polia, surreálnu bus- 
tu vo výklade s okuliarmi zrkadliacimi vonkajší Atgetov  
svet, detaily kmeňov stromov pripomínajúcich zakliate tváre, 
žánrovo netradičné viacnásobné expozície v športovej foto-
grafii, mesačný svit v krajine, absurdne pôsobiace nájdené 
zátišia, projekcie na steny opustených budov vytvárajúcich 
fiktívne priestory z iných dimenzií, zrkadlenie grafitu vo 
vodnej hladine, minimalistickú hru s farebnými plochami 
na stene, ale aj tematizovanie ženského tela skľúčeného vo 
vitríne, čo je v umení tak často artikulovanou témou na-
jmä v kontexte tvorby Francescy Woodman. 1. miesto získala  
Andrea Koncová za vynikajúce a takmer piktorialistické 
štúdie torza ženského tela a 3. miesto patrí Miroslavovi 
Šebekovi za diptych inferna pojednávajúceho točité schodis-
ká. Čestné uznania získali: Jaroslav Fábry, Peter Majlát, ale  

aj Peter Michalík za absurdne a zároveň cielene koncipované 
miešanie symbolov vysokého a nízkeho umenia, či prvkov 
konzumu na kalvárii.
 Aj tento rok bola zastúpená kategória multimediálnej 
prezentácie, kde však výrazne nevynikol ani jeden z auto-
rov, snáď okrem Andrey Koncovej, ktorá fotograficky dob- 
rými zábermi dokumentovala Cestu k divadlu, ako aj rôzne 
performancie zo skúšok, dynamické pohybovky, portréty  
a priehľady na malej hĺbke ostrosti, ale už s horšie zvole- 
nou hudbou. Ukazuje sa však, že ešte stále túto kategóriu 
nenapĺňajú diela, ktoré by boli po dramaturgickej, teda  
vizuálnej, zvukovej a strihovej stránke na úrovni spĺňajúcej 
dané kritériá. Často krát autori volia nevhodnú hudbu, opa- 
kujú zábery, obraz a zvuk sú navzájom nevhodne postriha- 
né, alebo sú využívané rôzne zbytočné efekty, ako aj dejová 
línia býva často neuzavretá. 
 Napriek novým témam, ktoré autorov zaujímajú, ešte stá- 
le mierne absentuje spôsob práce a snímania v sériách, čím 
sa do istej miery aj kryštalizuje autorský rukopis každého 
umelca a zároveň určenie si konkrétneho tvorivého či ume- 
leckého programu dokáže úplne vylúčiť mieru náhody. Teda 
cielené koncipovanie a premýšľanie nad realizovanou témou 
by mohlo týmto talentovaným autorom otvoriť nové spôsoby 
vyjadrovania. 
 Kritický pohľad poroty je, a vždy bol, mienený v pozi- 
tívnom zmysle. Amatérska fotografia a fotografi potrebujú 
podporu a ocenenie, ale zároveň nesmie chýbať ani kritické 
myslenie autorov, ktoré je jedným z najdôležitejších aspek- 
tov umenia celkovo. Narábanie s fotografickým médiom 
a nazeranie naň musí byť podrobené premýšľaniu v súvis-
lostiach, malo by dodržiavať zákonitosti technickej kvality, 
ale predovšetkým akcentovať svetlo ako základný výrazový 
prostriedok. Najvýstižnejšie o tomto hovorí výrok priekop- 
níka v dejinách fotografie Georgea Eastmana: „Fotografiu 
tvorí svetlo. Osvojte si svetlo. Obdivujte ho. Milujte ho. Ale 
nad to všetko, poznajte svetlo. Poznajte ho najviac, ako len 
môžete, a tak spoznáte kľúč k fotografii...” 

Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.
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ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA
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čestné uznanie
Nina Beličínová, Golianovo | V odraze
Marek Čulák, Koniarovce | Povala 1

s ocenenými vystavuje aj
Gašparovičová Katarína, Nitra | Pokoj

1. miesto
Lucia Mikulová, Nitra-Dražovce | Fog in town, Mystery

čestné uznanie
Veronika Križanová, Jelšovce | Forest Lady I, II
Marcel Meluš, Hostie | Assassin
Natália Michálková, Topoľčany | Uplynulý rok

s ocenenými vystavujú aj
Machová Patrícia, Vráble | Život na vidieku I., III.
Mozdíková Katarína, Ivanka pri Nitre |  Ľadová Petriho  

miska, Neznáma
Šavrtková Karla, Nitra | Sedmokráska
Šmičeková Melánia, Nitra | In to the Woods

1. miesto
Hugo Hučko, Šaľa | Farebná perspektíva

2. miesto 
Pavla Janeková, Topoľnica | Zamyslená, Nádych 

3. miesto
Monika Bartakovičová, Veľká Dolina | Krása samoty I., II.

s ocenenými vystavujú aj
Králiková Simona, Lužianky | Západ slnka
Meretická Albína, Nitra |  The roses of my youth I.,  

Hope is dead

1. miesto
Lukáš Mikula, Nitra-Dražovce | Patience, Celestial Rays

2. miesto
Lucia Mikulová, Nitra-Dražovce | Leaf
Melánia Šmičeková, Nitra | On the thistle

3. miesto
Miloš Drottner, Sereď | Folklórna nevesta I., Záhadná I.
Pavel Kuna, Nitra |  Put your hands up in the air!, Silhouettes 

are a photographer's best friend, Fires

s ocenenými vystavujú aj
Hrabovská Karin, Oščadnica | Yellowstone
Machová Patrícia, Vráble | Divoký západ
Meluš Marcel, Hostie | Zrkadlové bludisko
Michálková Natália, Topoľčany | Mysterious time III
Mozdíková Katarína, Ivanka pri Nitre | Odraz I, II
Myjavcová Simona, Hruboňovo | Preniknutie do prázdna I
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AUTORI NAD 21 ROKOV +  
ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA

MULTIMEDIÁLNA  
PREZENTÁCIA

AUTORI NAD 21 ROKOV +  
FAREBNÁ FOTOGRAFIA

1. miesto
Andrej Kováč, Nitra | Tajomstvo 1, 2, 3

2. miesto
Pavol Čepček, Žitavany | Gotika, Quo vadis?

3. miesto
Gabriel Bergendi, Trnovec nad Váhom | Vlnky 1, 2, 5
Imrich Finta, Zlaté Moravce | Nočný spoj, Kroky

čestné uznanie
Ivet Bajová, Šaľa | ... ako ulita, Posedenie za starých čias
Andrea Koncová, Nitra |  Balada o nádeji IV – Bezmocnosť, 

Balada o nádeji III – Sklamanie 
Oľga Sklenková, Ivanka pri Nitre | Odchody I., Obzretie sa

s ocenenými vystavujú aj
Gašaj Miloš, Nitra |  V plnom nasadení, 3..2..1 štart, 

Nabudúce to dám, Diskársky tanec
Majlát Peter, Nitra |  Smutný gramofón, Dedov detský 

premietač 
Mihalik Miroslav, Topoľčianky | Návrat, Kopa šťastia
Minárik Rudolf, Nitra | Na ulici 3
Nespešný Jozef, Nitra | Tanec II
Nikelová Mária, Nitra | Stmievanie
Okruhlica Branislav, Šaľa | Veterán na kolesách
Orolínová Tatiana, Zlaté Moravce |  Cesta do inej dimenzie, 

Zakliate
Polák Milan, Topoľčianky | Zážitky svetla, 50 stôp
Šefferová Mária, Nitra | Osamotený, Pred búrkou

neudelené

1. miesto
Andrea Koncová, Nitra | Žena – Neha, Žena – Pokušenie

2. miesto
Jozef Pažitný, Žitavany |  Veľký náklad, Stratené mláďa 

chvostoskoka, Pokožka slizniaka 
karpatského, Smajlík

3. miesto
Miroslav Šebek, Nitrianske Hrnčiarovce |  Green inferno, 

Blue inferno
čestné uznanie
Jaroslav Fábry, Nitra | Podoba stromu II., IV.
Peter Majlát, Nitra | Kuchyňa
Peter Michalík, Nitra |  Cestou do neznáma, Nitrianska 

šarkaniáda

s ocenenými vystavujú aj
Bajová Ivet, Šaľa | Nájdený poklad, Smäd
Bergendi Gabriel, Trnovec n/Váhom |  V nebeskom svetle, 

Magická noc 2
Čepček Pavol, Žitavany |  Odrazy
Finta Imrich, Zlaté Moravce |  Zásah do bieleho
Mihalik Miroslav, Topoľčianky |  „Pánko“ z nášho parku
Michalík Peter, Nitra |  Ždiarske usadlosti
Mináriková Lýdia, Nitra |  Sme...
Papp Erik, Nitra |  HOW I MET #UFO
Polák Milan, Topoľčianky |  Život, ... všetci, ale kam? 
Šabo Jozef, Machulince |  Horiace obilie
Šeffer Imrich, Nitra |  Kto tu velí?
Šefferová Mária, Nitra |  Nemý strážca
Turčániová Eva, Nitra |  Strom šťastia II
Vitusová Marcela, Nitra |  Samota

Ivet Bajová | ... ako ulita

Miroslav Šebek | Green inferno

Ivet Bajová | Posedenie za starých čias

Miroslav Šebek | Blue inferno
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Andrea Koncová | Žena – Pokušenie Andrea Koncová | Žena – NehaAndrej Kováč | Tajomstvo 1 Andrej Kováč | Tajomstvo 2
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Monika Bartakovičová | Krása samoty I. Imrich Finta | Kroky

Lucia Mikulová | Mystery Andrea Koncová | Balada o nádeji III – Sklamanie

Oľga Sklenková | Odchody I. Imrich Finta | Nočný spoj

Lucia Mikulová | Fog in town Andrea Koncová | Balada o nádeji IV – Bezmocnosť
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Pavol Čepček | Gotika Marcel Meluš | AssassinPavol Čepček | Quo vadis? Jaroslav Fábry | Podoba stromu II.
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Marek Čulák | Povala 1 Hugo Hučko | Farebná perspektívaVeronika Križanová | Forest Lady II Nina Beličínová | V odraze
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Peter Michalík | Cestou do neznáma Natália Michálková

Miloš Drottner | Záhadná I

Peter Majlát | Kuchyňa Uplynulý rok

Pavel Kuna | Silhouettes are a photographer's best
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Jozef Pažitný| Pokožka slizniaka karpatského Lukáš Mikula | Celestial Rays

Jozef Pažitný | Stratené mláďa chvostoskoka Melánia Šmičeková | On the thistle

Jozef Pažitný | Smajlík Lucia Mikulová | Leaf

Jozef Pažitný | Veľký náklad Pavla Janeková | Zamyslená
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