
VYHODNOTENIE OKRESNEJ SÚŤAŽE AMFO 2018  

(ocenenia a zoznam fotografií s postupom na krajskú súťaž)  
  

 I. Skupina  - autori do 16 rokov   

Nezúčastnení autori 

II. Skupina - autori do 21 rokov  

        Nezúčastnení autori 

        

III. Skupina - autori nad 21 rokov  

Čiernobiela fotografia:  

1. miesto  -  n e u d e le n é 

2. miesto  -  Ján Saloň, Jarabina - Tea time 

3. miesto  -  Lenka Kormaníková, Stará Ľubovňa - Krajina ohňa a ľadu  

             Čestné uznanie 

 Jaroslav Kačmar, Hajtovka - Iniciácia ohňom a vodou 

         

             Do krajskej súťaže postupujú: 

Peter Boško, Stará Ľubovňa - Cesta hmlou 

 Klaudia Kirschnerová, Stará Ľubovňa - Sobota 

 Katarína Ščigulinská, Šambron - Moje druhé ja 

 

Farebná fotografia  

1. miesto  -  Ján Saloň, Jarabina - Lesná víla  

2. miesto  -  Klaudia Kirschnerová, Stará Ľubovňa - Dracarys 

3. miesto  -  Jaroslav Kačmar, Hajtovka - Ľadová holubica z Vatnajőkullu  

Čestné uznanie  

Lenka Kormaníková, Stará Ľubovňa - za súbor fotografií: Sám, Nočný strážca, Bublinka 

Ján Saloň, Jarabina - Marilyn  
 

Do krajskej súťaže postupujú : 

Peter Boško, Stará Ľubovňa - Septembrové opaľovanie 

Jaroslav Kačmar, Hajtovka  -  Sakura v betóne 

Ján Saloň, Jarabina – Priatelia, Lili  
 

___________________________________________________________________________  

Do okresnej súťaže AMFO 2017 sa zapojilo 8 autorov  z regiónu Stará Ľubovňa a Prešov 

(24 čiernobielych fotografií a 32 farebných fotografií).  

Fotografie hodnotila  dňa 7. 4. 2018  porota v zložení:   

Jozef Česla, fotograf, Stará Ľubovňa  

Bc.art., Ivan Fleischer, fotograf, Košice  

Anna Dragannová, výtvarníčka a odb. pracovníčka pre fotografiu, ĽOS Stará Ľubovňa 

 



AMFO – vyjadrenie okresnej poroty: 

  
Okresná súťaž AMFO 2018 v Starej Ľubovni bola v tomto roku ochudobnená o mládež.  

Prvé dve kategórie neboli vôbec zastúpené. Pritom táto tradičná fotografická súťaž je 

dostatočne propagovaná na webovej stránke ĽOS aj na sociálnych sieťach, preto absencia mladých 

autorov je nepochopiteľná. 

Tretia skupina, autori nad 21 rokov sa súťaže zúčastnilo 8 autorov s počtom 56 fotografií. 

Kategória čiernobielej fotografie bola zastúpená malým počtom prác, ktoré nemali veľmi vysokú 

úroveň. Svedčí o tom aj neudelenie prvého miesta. Bola udelená druhá cena za portrét s názvom „Tea 

time“ od Jána Saloňa, tretia cena za islandskú krajinu „ Krajina ohňa a ľadu“ od Lenky Kormaníkovej. 

Čestné uznanie získal Jaroslav Kačmar za expresívny záber nahého mužského tela v pochmúrnej 

islandskej krajine. V kategórii farebnej fotografie sa prihlásilo najviac autorov s najväčším počtom 

fotografií. Celková kvalita prác bola priemerná, ale fotografia s názvom „Lesná víla“ od Jána Saloňa.  

Táto fotografia zaujala témou, dejový portrét v proti svetle, kvalitne technicky spracovaný, so 

zaujímavým farebným podaním. Druhú cenu porota udelila fotografií „Dracarys“ od Klaudii 

Kirschnerovej. Je to klasicky poňatý štylizovaný portrét v difúznom svetle s náznakom pozadia. Tretiu 

cenu dostal záber „Ľadová holubica z Vatnajőkullu“ od  Jaroslava Kačmara. Je to minimalisticky 

stvárnená krajina ľadu a chladu, podporená monochromatickým modrozeleným  farebným podaním. 

Čestné uznanie udelila porota dve. Jánovi Saloňovi za vyvážený štylizovaný portrét „Merilyn“ a Lenke 

Kormaníkovej za vyváženú autorskú kolekciu. 

Porota doporučuje autorom, aby si pred zaslaním prác do súťaže urobili zodpovednejší výber, 

prípadne sa poradili so skúsenejšími autormi. Často pomôže „divácky“ názor okruhu priateľov. Určite 

by pomohli aj tvorivé stretnutia autorov,  photoworkshopy, organizované Ľubovnianskym osvetovým 

strediskom. 

 

 

 

Stará Ľubovňa 7. 4. 2018 

  

 

 Spracovala: Anna Dragannová 

  


