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AMFO 2015 
krajská súťaž amatérskej fotografie, Stará Ľubovňa 

VYHODNOTENIE 
  
      Po roku sa opäť stretla v ĽOS Starej Ľubovni porota odborníkov – fotografov, ktorá dňa 16. 
mája hodnotila 360 fotografií zaslaných do krajskej súťaže AMFO 2015. Členovia odbornej poroty 
Mgr.art. Ivana Dvorská z Popradu, Jozef Česla zo Starej Ľubovne, Mgr.art. Ivan Fleischer z Košíc 
mali náročnú úlohu vybrať tie najlepšie snímky na ocenenia a výstavu. Do súťaže prišlo 360 
fotografíí, ČB fotografia -142 ks, farebná fotografia - 198 ks, tématická fotografia - 20 ks. V 
multimediálnej tvorbe sa predstavili 4 autori. Do súťaže sa zapojili regionálne strediská: Bardejov, 
Poprad, Svidník, Humenné, Vranov n.Topľou, Stará Ľubovňa a Mesto Stropkov. 

 
 
Vyjadrenie poroty: 
 
 Vážené fotografky, vážení fotografi,  
 
 sme radi, že ste sa tento rok zúčastnili súťaže opäť v takom veľkom počte. Vidíme, že záujem 
o fotografiu tu stále je a nadobúda zmysel celej krajskej prehliadky. Tak ako každý rok sa mení 
nielen úroveň kvality a množstvo dodaných fotografií v jednotlivých kategóriách, tak isto pribudajú aj 
nové mená účastníkov súťaže, čo nás veľmi teší. 
 V 1. skupine – do 16 rokov, v kategórii čiernobiela fotografia, nebola síce obsadená veľkým 
počtom prác, ale bola témou rozmanitá, o čom svedčia ocenené fotografie. Objavil sa tu portrét, 
krajina a výtvarná fotografia. Vidieť, že mladá generácia chce experimentovať a skúša nové 
pohľady na svet okolo seba. Preto získali aj viac ocenení ako vo FF. V kategórii farebnej fotografie 
napriek väčšiemu počtu prác bolo ťažšie vybrať kvalitné práce. Vieme, že najmladšia skupina ešte 
nemá toľko skúsenností v odbornom prejave, ale je potrebné, aby pri výbere fotografií do súťaže 
pomohli aj skúsenejší známi fotografi. Z toho dôvodu je tak málo ocenených a vystavených prác. 
 V  čiernobielej fotografii v skupine do 21 rokov mali fotografie lepšiu úroveň. Nebol síce veľký 
počet fotografií, takže z tejto kolekcie sa vybrali na ocenenie len tie najlepšie. Vo farebnej fotografii 
vynikol súbor prác Lukáša Miška, ktorý dostal cenu aj v ČB fotografii. Je vidieť, že mladý autor už 
dlhú dobu sa venuje tomuto umeniu a vytvoril si vlastný rukopis. Svedčia o tom získané ocenenia aj 
z predošlých rokov súťaže. Vo svojich prácach používa štvorcový formát, čo propozície súťaže 
umožňujú. A čo si myslíme, je aj veľmi vďačný formát na riešenie aktuálneho záberu. Na druhej 
strane sú možné aj úzke panoramatické fotografie, ktoré sa tiež objavili. Je veľká škoda, že autori 
sa boja orezať zvyšné biele pásy, aby náhodou „neporušili” formát 30x40 cm. Treba si pozorne 
prečítať propozície a možno ten snímok, ktorý momentálne chcete spracovať je vhodný na tento 
formát. Celkovo téma športu sa objavuje v súťaži sporadicky. Možno preto, že je technicky náročná. 
Jednou z výnimiek je aj ocenená fotografia „Nebezpečná vášeň” od autorky Zuzany Kočišovej. 
 V skupine autorov nad 21 rokov sa výnimočne reprezentovala uceleným súborom Natália 
Štírová, autorka fotografií, ktoré zvýraznila svojim rukopisom. Jednoznačne patrila medzi nalepšie 
ocenených. Ako po iné roky táto kategória bola najväčším počtom prác, ale aj kvalitnejších prác. 
Pekným príkladom je fotografia „Škotská signatúra” Jaroslava Kačmara zo Starej Ľubovne, ktorá 
výstižným spôsobom zachytáva tajomnú atmosféru tamojšej krajiny. Kategória FF potvrdzuje, že 
pracovať s farebnosťou reality je náročnejšie ako zobraziť ju monochromaticky.Víťazná fotografia 
„Harpa Island” od Jozefa Feigla očarila porotu.  
 V tematickej kategórii Rodina bola pre porotu sklamaním. Jednak, že do tejto kategórie bolo 
zaslaných málo snímkov a jednak aj tým, že nebolo možné nájsť vhodnú fotografiu na ocenenie. 
Preto sme do výstavnej kolekcie zaradili len dve fotografie.  
 Multimediálna kategória nepriniesla nejaký výrazný posun v  tejto tvorbe. Porota vybrala dva 
DVD, ktoré postupujú do celoštátnej súťaže. Diplom a cenu získava mladá autorka Natália 
Chovaňaková za „Trápenie? Mám pre teba riešenie...”. DVD má ucelenú myšlienku a téma bola 
adekvátne spracovaná.   
 Po niekoľko hodinovom hodnotení porota rozhodla po prísnom výbere udeliť ceny a čestné 
uznania autorom za najlepšie fotografie a výber fotografií na výstavu takto: 
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I. SKUPINA - autori do 16 rokov 
 
ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA 
1. miesto      VAŠKOVÁ Katarína /15 r./, Stropkov  Dotyk mrazu 
2. miesto      POLANSKÝ Peter /15 r./, Humenné  Nekonečno 
3. miesto    MAČUTEK Jozef /15 r./, Sp. Belá  Sám v búrke divokej 
 
Na výstavu: 
FECENKO Boris  /15 r./, Humenné      Piknik 
POLANSKÝ Peter /15 r./, Humenné      Ruky, Cynthia  

 
FAREBNÁ FOTOGRAFIA 
Diplom a cenu      VAŠKOVÁ Katarína /15 r./, Stropkov  V zajatí dymu 
Čestné uznanie   POLANSKÝ Peter /15 r./, Humenné  CeDe I., Po schodoch 
     MIŇO Michal /15 r./, Bardejov   Saša 
 
Na výstavu: 
TABÁK Adam /10 r./, Humenné   Kámoš 1 
 
 

 
II. SKUPINA - AUTORI do 21 rokov 
 
ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA  
1. miesto    MIŠKO Lukáš /19 r./, Humenné    (Ne)súvislosti 1,2  
2. miesto    BAČIKOVÁ Emília /19 r./, Holčíkovce,   Simona 1   
     /Vranov n. Topľou/ 
3. miesto    n e u d e l e n é 
Čestné uznanie   JANKO Timotej /16 r./, Snina   Limited 
 
Na výstavu: 
BEDNÁRIK Tomáš /17 r./, Stropkov       Starček 
MIGOVÁ Barbora, /18 r./, Kapišová, /Svidník/      Nečakané stretnutie 
BEZECNÁ Veronika /17 r./, Svidník       One day 

 
FAREBNÁ FOTOGRAFIA 
1. miesto - za súbor fotografií    MIŠKO Lukáš /19 r./, Humenné   Štruktúry 1, 2, Leto I., II. 
             Z môjho pohľadu 2, 3 
2. miesto  KOČIŠOVÁ Zuzana /18 r./, Stropkov  Nebezpečná vášeň 
3. miesto    BEZECNÁ Veronika /17 r./, Svidník  Thousand - Thoughts 
Čestné uznanie    n e u d e l e n é 
 
Na výstavu: 
MARCINEKOVÁ Kristína, /17 r./, Bardejov      Sloboda 
BEZECNÁ Veronika /17 r./, Svidník       Fast living  
JACAKOVÁ Viktória /17 r./, Hrabovčík /Svidník/     Most V. 
HAJNÍK Jakub /18 r./, Vranov        Jesenný portrét 
PAVÚKOVÁ Dominika /19 r./, Stropkov       Siesta 
 

MULTIMEDIÁLNA PREZENTÁCIA: 
Diplom a cena 
CHOVAŇÁKOVÁ Natália /19 r./, Spišská Belá      Trápenie?... mám pre 
                                       teba riešenie... 
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III. SKUPINA - AUTORI nad 21 rokov 
 

ČIERNOBIELA FOTOGRAFIA 
1. miesto - za súbor fotografií    ŠTÍTOVÁ Natália, Humenné              Pretrhnuté myšlienky 1,2 
             Je tam niekto 1 
             Slniečko, Julinka 
             Človek a kríž 1, 2 
2. miesto    KAČMAR Jaroslav /30 r./ Hajtovka   Vladyka čergovských 
             grómov, Pastier,  
             Škótska signatúra  
3. miesto    POTOMA Jozef /34 r./, Stropkov   V opratoch 
Čestné uznanie    SALZMANN Jirko /62 r./, Poprad   Horizonty, Ráno 
     VERNÁREC Ján /26 r./, Vernár   Kimmeridgebay, 
             Unicycling 
     PETRILÁK Dominik /22 r./, Stará Ľubovňa Svetlo vo fotografií 
 
Na výstavu: 
SALZMANN Jirko /62 r./, Poprad        Večer nad vodou 
             Bez pána a bez domova 
ONDRUŠ Pavol /38 r./, Poprad        Strach 
CICHÝ Matúš /33 r./, Stropkov        Dvojitá sila 
             Spokojný furman 
JURČÁK Jozef /52 r./, Bardejov        Prekvapená? 
             Najlepší priatelia 
POTOMA Jozef /34 r./, Stropkov        Svetlom proti času 
KANALOŠOVÁ Tina /22 r./, Stropkov - Bokša      Wild beauty 
HRABUŠOVÁ Miroslava /21 r./, Prešov       Biela v čiernom 
PETRILÁK Dominik /22 r./, Stará Ľubovňa      Dovidenia zdravý rozum 
HRIČAN Anton, Ing., /69 r./, Stropkov       Muž z Madeiry 
 
 

FAREBNÁ FOTOGRAFIA 
1. miesto     FEIGL Jozef /54 r./, Humenné    Harpa Island I. 
2. miesto   VAJS Vladimir,Mgr. /59 r./, Humenné   Ploty 1- 2, Stena 4  
    LAURUSKÝ Peter /38 r./, Humenné   Napätie stúpa 
             Očakávanie 
3. miesto   WŰRLL Michal /30 r./, Cabov /Vranov n.T./  Čarovná 
Čestné uznanie  CICHÝ Matúš /33 r./, Stropkov    Ranné perly 
    BENDÍK Miroslav /28 r./, Poprad    Kvety jesene  
             Predzvesť jari 
    BUJDOŠ Michal, /64 r./, Stropkov    Oči podzemia 
    VERNÁREC Ján /26 r./, Vernár    Newhaven – U.K.  
 
Na výstavu:  
VERNÁREC Ján /26 r./, Vernár        Dorset – U.K. 
             Seven Sisters – U.K. 
VOĽANSKÝ Jaroslav /42 r./, Lukavica /Bardejov/     Záverečná próza,  
             Človek verzus krajina 2 
JURČÁK Jozef, /52/, Bardejov        Mašer 
SALZMANN Jirko /62 r./, Poprad        V plnej rýchlosti 
KOLLÁR Vladimír, /62 r./, Stará Ľubovňa      Mach a kameň I., III. 
IGNÁC Dušan, Ing., /51 r./, Svidník       Tancuj, tancuj,…, 
             Tanec dlhých nožov 
HRIČAN Anton, Ing., /69 r./, Stropkov       Kolesa 
CICHÝ Matúš /33 r./, Stropkov        Field waiting 
WŰRLL Michal /30 r./, Cabov /Vranov n.T./      Príbeh víly 
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LAURUSKÝ Peter /38 r./, Humenné       Koleso času 
PETRILÁK Dominik /22 r./, Stará Ľubovňa      Ranné zore 
ZUBER Ján /48 r./, Stropkov         Tatranské ráno 
              
MULTIMEDIÁLNA PREZENTÁCIA: 
Čestné uznanie 
ZUBER Ján /48 r./, Stropkov         Oslobodenie 

 
 

Tematická kategória - RODINA 
 
Ceny neudelené 
  
Na výstavu:  
KASARDOVÁ Renata /33 r./, Stropkov       Kroky 
BOTKOVÁ Lenka /21 r./, Kapušany       Radosť domova 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

Spracovala: Anna Dragannová, výtvarníčka a metodička pre fotografiu a výstavníctvo 
 

tel.: 052 - 43 239 83, tel/fax: 052 - 43 239 23, mobil: 0908 998 795 


