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ABSTRAKT 

Táto práca sa zaoberá problematikou amatérskych fotografických súťaţí na území Sloven-

ska. Predmetná téma je analyzovaná s ohľadom na dobový kontext a spoločenské zmeny. 

Práca sa tieţ zaoberá štruktúrou a špecifikami konkrétnych amatérskych fotografických 

súťaţí na území Slovenska.  
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ABSTRACT 

This thesis is dealing with amateur photographic competitions in Slovakia. The topic is 

analyzed in view of the period context and social changes. The thesis is also dealing with 

the structure and specifics of particular amateur photographic competitions in Slovakia. 

 

Keywords: amateur photographic competitions, amateur photography, AMFO 
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ÚVOD 

Povedomie o problematike slovenskej amatérskej fotografie je často, aj u dejinami sloven-

skej fotografie poučeného publika, nízke. Tento fakt spôsobuje aj absencia odbornej litera-

túry, ktorá by sa tejto téme komplexne venovala. Fotoamatérstvo je pritom masívnym prú-

dom v rámci fotografie, ktorý nadobudol aţ charakter spoločenského fenoménu a vplyvom 

vývoja obrazových technológií sa neustále rozširuje. Cieľom práce je priblíţiť čitateľovi 

určité základné špecifiká fungovania amatérskej fotografie prostredníctvom amatérskych 

fotografických súťaţí na území Slovenska. Práca zachytáva vývoj amatérskej fotografie na 

Slovensku prakticky od prvých momentov jej formovania aţ po súčasnosť a vysvetľuje 

fungovanie a dôleţitosť amatérskych súťaţí v tejto štruktúre na konkrétnych charakteristic-

kých príkladoch. 

Práca si tieţ kladie za cieľ upozorniť na sociálny rozmer problematiky a preto ju analyzuje 

aj na pozadí dobových spoločenských udalostí a premien a vytvára tak ucelený súbor in-

formácií, ktorý sa snaţí zohľadňovať viaceré vstupné faktory. Práca sa snaţí o udrţanie si 

kritického odstupu s náznakmi interpretácie, ktoré však nemajú byť pre čitateľa záväzné, 

ale predovšetkým ho majú vyzývať k formulácii vlastného názoru na skúmanú tému.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 11 

 

 

1 VÝVOJ AMATÉRSKEJ FOTOGRAFIE NA SLOVENSKU 

Amatérske fotografické súťaţe sú súčasťou rozsiahleho fenoménu amatérskej fotografie. 

Bez základných znalostí vývoja tohto fenoménu ako celku nie je moţné skúmať jeho jed-

notlivé časti. Táto kapitola preto predstavuje kontextové východisko pre ďalšie časti práce. 

 

1.1 Fotografia ako nové médium a jej šírenie na Slovensku v 19. storo-

čí  

Prienik fotografie na územie Slovenska začal veľmi skoro po jej oficiálnom predstavení 

verejnosti v roku 1839 v Paríţi. Uţ začiatkom 40. rokov 19. storočia sú datované prvé da-

gerotypie, zväčša portréty na Slovensku ţijúcich zámoţných rodín, od cestujúcich fotogra-

fov, ktorí ako prví rozširovali novú technológiu po Európe. Do obdobia tesne po roku 1841 

spadá aj prvá zachovalá fotografia slovenskej scenérie, konkrétne Kapucínskej ulice 

v Bratislave. Autor, J. Deutsch, ju zhotovil technológiou kalotypie, ktorú jej vynálezca 

Henry Fox Talbot opísal v správe pre londýnsku Kráľovskú spoločnosť z 10. Júna 1841. 

1
Aj to je ďalší dôkaz rýchleho prenikania nového média do oblasti strednej Európy. 

 

Obrázok 1: Deutsch, J.: Kapucínska ulica v Bratislave, po r. 1839 

                                                 

 

1
 1989. HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny slovenskej fotografie. Martin: Osveta, s. 14 – 20. ISBN 80-217-0086-6. 
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1.2 Vznik prvých fotoamatérskych štruktúr a ich vývoj od začiatku 20. 

storočia po 1. svetovú vojnu  

Hoci rôzne technológie fotografického obrazu našli u jednotlivcov na území Slovenska 

odozvu, o formovaní fotoamatérskych hnutí môţeme hovoriť aţ začiatkom 20. storočia. Na 

amatérsku fotografickú obec začal od roku 1904 vplývať v Budapešti vychádzajúci mesač-

ník A Fény (Svetlo). V rámci vtedajšieho Uhorska mal dosah aj na územie Slovenska 

a objavovali sa v ňom aj práce bratislavských fotoamatérov (dr. Rudolf Limbacher, Vojtech 

Uhliarik). Formovanie spolkov a zdruţení bolo však na našom území zriedkavé. Sociálne 

skupiny, ktoré sa zaujímali o fotografiu a ţili v Bratislave a jej bliţšom či vzdialenejšom 

okolí, boli väčšinou neslovenské. Blízkosť Viedne a Budapešti zabezpečovala dostatok 

poznatkov a podnetov, o ktoré sa amatérsky fotograf mohol zaujímať. Potreba vytvárať 

vlastné štruktúry preto nebola taká naliehavá. Na východe krajiny však takýto blízky kon-

takt s kultúrnymi centrami chýbal a preto práve tu sa objavujú prvé známky cieľavedomého 

zdruţovania a prezentácie amatérskych fotografov. V Košiciach boli usporiadané tri výsta-

vy amatérskej fotografie, konkrétne v rokoch 1898, 1909 a 1910. Fotoamatérstvo sa začalo 

rozvíjať aj v Prešove. V roku 1912 Prešovský spolok fotoamatérov predstavil tvorbu svo-

jich členov prostredníctvom výstavy. Spolok sa o rok neskôr úspešne zúčastnil výstavy 

Krajinskej umeleckej fotografie v Pécsi, kde boli udelené medaily jeho členom. V roku 

1908 bol zaloţený Bratislavský fotografický klub. V roku 1913 sa klub prezentuje svojou 

výstavou, ktorá bola silne ovplyvnená dobovým piktorializmom, ktorý sa prejavoval najmä 

v pouţívaní rôznych ušľachtilých fotografických techník, pripodobňujúcich fotografiu skôr 

ku grafike. Tejto výstave sa dostalo významného ohlasu. Referoval o nej aj vyššie spomí-

naný časopis Fény. Vypuknutie prvej svetovej vojny a jej štvorročný priebeh znamenal 

prerušenie vývoja aktivít fotografických amatérov. 

 

1.3 Situácia po 1. svetovej vojne a vznik Združenia fotografov amaté-

rov YMCA 

Po skončení vojny a vzniku 1. ČSR z veľkej časti zanikli pôvodné kultúrne väzby a vplyvy 

a vznikli nové. Národná sloboda, pozitívne politické a sociálne zmeny umoţnili rozmach aj 

kultúrneho ţivota. Veľkú úlohu vo vývoji amatérskej fotografie na Slovensku zohrali v 20. 
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rokoch českí prisťahovalci. Väčšinou sa jednalo o kvalifikovaných pracovníkov z rôznych 

oblastí, ktorí boli po vzniku nového štátu potrební najmä v menej rozvinutých častiach 

Slovenska. Vo voľnom čase sa venovali fotografovaniu a keďţe boli zvyknutí na zdruţo-

vanie amatérov, začali podnecovať vznik klubov aj na nových miestach svojho pôsobenia. 

1. novembra 1922 vzniká v Košiciach klub fotografov – amatérov, ktorý inicioval práve 

český prisťahovalec Václav Štětka. Klub začal rozvíjať predovšetkým výstavnú činnosť, 

pričom táto aktivita vrcholila koncom 20. rokov, kedy v Košiciach niekoľkokrát vystavova-

li amatéri aj z ostatných častí Slovenska a tieţ z Čiech a Moravy. Košický klub sa výrazne 

profiloval aj vo vzdelávaní svojich členov, pre ktorých pripravoval prednášky o rôznych 

tvorivých procesoch a technikách. V roku 1923 sa začal formovať fotografický spolok pri 

organizácii YMCA (Young Men’s Christian Association, Kresťanské zdruţenie mladých 

muţov) v Bratislave. V roku 1924 oficiálne vzniklo Zdruţenie fotografov amatérov YMCA 

v Bratislave, ktoré sa v 30. rokoch stalo najaktívnejším činiteľom v rámci amatérskej foto-

grafie na Slovensku. Vedúcim spolku bol od začiatku Miloš Jurkovič. Zdruţenie sa snaţilo 

o prezentáciu svojich členov formou výstav (prvá v roku 1925), organizovalo odborné kur-

zy, podobne ako košický klub, a pomáhalo pri zakladaní fotografických spolkov mimo Bra-

tislavy. 

 

Obrázok 2: Limpus, O.: Budova YMCA v Bratislave, 2003 
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V 20. a 30. rokoch pôsobil v Bratislave aj Klub fotografov amatérov. Jeho aktivity však nie 

sú príliš známe a jeho vplyv na dianie v amatérskej fotografii je v porovnaní s klubom pri 

YMCA zanedbateľný. K roku 1924 sa datuje aj vznik Zväzu klubov slovenských fotoama-

térov. V rokoch 1925 – 1928 dokonca vydával aj vlastný časopis. Tento pokus o záštitu 

fotoamatérskych aktivít na území Slovenska však nebol v dlhodobom horizonte úspešný 

a nedokázal tak konkurovať celoštátnemu Zväzu československých klubov fotografov ama-

térov (SČKFA). 

 

1.4 Vývoj od 2. polovice 20. rokov po koniec 2. svetovej vojny  

Od 2. polovice 20. rokov aţ po vypuknutie 2. svetovej vojny vznikali organizácie fotogra-

fov amatérov po celom území Slovenska, napríklad v Ruţomberku, Holíči či v Banskej 

Bystrici. Aktivity týchto zdruţení boli v zásade rovnaké ako u vyššie spomínaných. Nie je 

to náhoda, keďţe viacerí členovia uţ etablovaných fotoklubov pomáhali pri zakladaní tých 

nových. 

Za významné medzníky vo vývoji amatérskej fotografie na Slovensku môţeme označiť aj 

dve medzinárodné výstavy v Košiciach, konajúce sa v rokoch 1933 a 1936. Na týchto vý-

stavách sa predstavili autori z celého sveta. Symbolickým zavŕšením prvej plodnej epochy 

amatérskej fotografie na Slovensku bola výstava Slovensko vo fotografii, inštalovaná 

v roku 1938 v Bratislave, na ktorej sa predstavilo 55 autorov z celého Slovenska so 180 

fotografiami. Vojna a vznik samostatného Slovenského štátu zasiahli všetky oblasti verej-

ného ţivota. Českí pracovníci boli zo Slovenska nútene odsunutí a zanikli aj väzby na ús-

tredie klubov československých amatérov v Prahe. 

Vývoj amatérskej fotografie sa však na území Slovenska nezastavil. Potreba organizovať sa 

v spolkoch pretrvala, čo viedlo k vzniku Fotozboru pri Klube slovenských turistov 

a lyţiarov. Toto spojenie nebolo náhodné, keďţe v tom čase sa v amatérskej fotografii na 

Slovensku spracovávali témy ako turistika a folklór. Fotozbor sa stal hlavnou hybnou silou 

na amatérskej fotografickej scéne. Organizoval výstavy a obosielal zahraničné fotografické 

súťaţe, kde získali jeho členovia viacero ocenení. 

Mimoriadne dôleţitým medzníkom, z hľadiska činnosti Fotozboru, no najmä z hľadiska 

vzniku a vývoja amatérskych fotografických súťaţí na území Slovenska, bolo zorganizova-
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nie Prvej celoštátnej súťaţe fotografií zo Slovenska 31. októbra 1941. Do súťaţe zaslalo 

219 autorov 2242 fotografií. Jedná sa o skutočne pozoruhodné číslo, ktoré dokazuje, ţe 

záujem o fotografiu bol v tom čase na našom území veľký. Zorganizovanie premiérovej 

celoštátnej súťaţe v čase vojny môţe byť na prvý pohľad prekvapujúce. Pokiaľ však vní-

mame spojitosť vývoja fotografie na území Slovenska a vývoja národného a politického 

ţivota Slovákov, tento fakt predstavuje logické vyústenie. Vznik Slovenského štátu síce 

neznamenal skutočnú národnostnú slobodu pre Slovákov, ale umoţnil autonomizáciu urči-

tých spoločenských oblastí, medzi ktoré patrila aj amatérska fotografia. Organizácie amaté-

rov si uvedomili, ţe uţ nie sú odkázané iba na obosielanie zahraničných súťaţí. Uţ samot-

ný názov, Prvá celoštátna súťaţ fotografií zo Slovenska, je manifestáciou nezávislosti 

a svojbytnosti, ktorú vtedajší fotoamatéri vnímali. 

 

1.5 Komunistický puč v roku 1948, reštrukturalizácia amatérstva 

a vývoj do roku 1965 

Vývoj štruktúry a organizácie amatérskej fotografie po vojne bol opätovne závislý na poli-

tických zmenách. Obnovenie spoločného štátu Čechov a Slovákov znamenalo aj návrat 

k predvojnovému Zväzu československých klubov fotografov amatérov, do ktorého sa za-

členil Fotozbor pri KSTL. Obnovený predvojnový systém však nemal dlhé trvanie a po 

komunistickom puči v roku 1948 došlo k ďalšej reštrukturalizácii. V roku 1950 zanikol 

Československý fotografický zväz (pokračovateľ Zväzu československých klubov fotogra-

fov amatérov, ktorého meno sa v priebehu rokov 1948 a 1949 dvakrát zmenilo) a bol usta-

novený Československý zväz socialistickej fotografie. Amatérska fotografia sa stala pev-

nou súčasťou nového zriadenia, v ktorom formálne fungovala v rámci fotoodborov pod 

závodnými klubmi ROH, miestnymi útvarmi zväzu mládeţe, jednotnými roľníckymi druţ-

stvami a armádou. Nová organizačná štruktúra sa však kvôli nedostatku erudovaných od-

borníkov s praxou zţívala ťaţšie. Iniciatívu preto preberali jednotlivci z fotoodborov 

z rôznych miest, keďţe v celoštátnych organizáciách, ktoré mali fotografiu na našom území 

zastrešovať a napomáhať k jej ďalšiemu vývoju, paradoxne o túto problematiku nejavili 

záujem. Funkčné riešenie znamenalo aţ zaloţenie Slovenského ústredia ľudovej umeleckej 

tvorivosti (SÚĽUT), v ktorom sa problematike fotografie venoval Ladislav Noel. SÚĽUT 

organizoval prednášky, školenia pre amatérov aj metodikov, výstavy a súťaţe a stal sa tak 
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zastrešujúcou inštitúciou slovenskej amatérskej fotografie, ktorá od skončenia vojny do 

roku 1953 na našom území chýbala.  

Charakteristickou črtou nového usporiadania bola snaha kontrolovať a určovať tvorbu ama-

térov. V súvislosti s výstavou lokálneho významu organizovanou ZK ROH Tatrasvit vo 

Svite v roku 1949, sa v závodnom časopise To sme my objavila recenzia s jasným posol-

stvom: „Je žiadúce, aby jediným objektom našich fotoamatérov bol súčasný život pracujú-

cich v závode, teda načo sa túlať za zábermi inde.“ 
2
Tvorba fotografov sa mala stať dôleţi-

tou súčasťou propagandy, ktorá by vychádzala priamo zvnútra komunity. Obmedzil sa aj 

kontakt so zahraničím, keďţe od roku 1948 bolo jednotlivcom zakázané posielať svoje 

práce na zahraničné súťaţe. Po porušení tohto nariadenia nasledovali perzekúcie v podobe 

vylúčenia z klubu a zákazu členstva v inom klube. 50. roky predstavujú obdobie, kedy bola 

verejne prezentovaná amatérska fotografia úzkostlivo kontrolovaná a cenzurovaná. Diver-

zita tvorivých prístupov bola potlačovaná a nahradila ju štátom určovaná oficiálna estetika, 

ktorá sa snaţila o unifikáciu tvorby. Donútiť fotoamatérov rozmýšľať iba konkrétnym spô-

sobom ale nebolo také jednoduché. Hoci sa začalo fotografovať v duchu socialistického 

realizmu, dobre zavedené klasické ţánre (napr. krajina, portrét, zátišie) nemohli byť úplne 

potlačené. V 60. rokoch dochádza k citeľnému uvoľneniu vo všetkých spoločenských sfé-

rach. Fotografia prestala byť striktne zviazaná určenými motívmi a autori začali viac expe-

rimentovať aj s formálnymi stránkami obrazu. Vznikli tieţ nové organizačné štruktúry, 

keďţe počet náročných fotoamatérov rástol a dovtedajšie moţnosti uţ neboli dostačujúce. 

Začiatkom 60. rokov sa objavila platforma fototribúny – kolektívneho hodnotenia tvorby 

autorov. Cieľom bolo získavať technické poznatky, ale aj rozvíjať estetické myslenie. 

Amatéri totiţ začali vnímať  fotografiu ako moţnosť osobného umeleckého vyjadrenia, čo 

sa prejavilo na celoštátnych výstavách amatérskej fotografie v Bratislave (1964) a následne 

vo vtedajšom Gottwaldove (1966). 60. roky znamenajú aj začiatok plodného obdobia ama-

térskych fotografických súťaţí. Fotografia mala uţ v tom čase charakter celospoločenského 

fenoménu, ktorý sa vetvil a získaval si pozornosť naprieč všetkými sociálnymi vrstvami. 

Fotografické súťaţe boli vypisované štátnymi inštitúciami, spolkami, časopismi a inými 

                                                 

 

2
 1989. HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny slovenskej fotografie. Martin: Osveta, s. 220. ISBN 80-217-0086-6. 
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organizáciami s najrôznejším zameraním, ktoré ich z veľkej časti vyuţívali ako spôsob 

propagácie. Vznikajú tieţ súťaţe orientované na deti a mládeţ. Fotoamatérstvo získava na 

sile a prezentácia a porovnávanie formou súťaţí môţe pripomínať aj dobové športové zá-

polenie, od ktorého sa po formálnej stránke hodnotenia výrazne nelíšilo. 

1.6 Začiatok tradície súťaže AMFO a DIAFOTO a salónu Fotoforum   

V roku 1965 bola v Martine po prvýkrát zorganizovaná celoštátna súťaţná prehliadka ama-

térskej fotografie AMFO a DIAFOTO. Súťaţ AMFO pretrvala aţ do súčasnosti (jej súčasť, 

platforma pre diapozitívy – DIAFOTO, stratila vzhľadom na rozmach digitálnej techniky 

v posledných rokoch na význame, a preto bola v roku 2006 zrušená) a kvôli jej bohatej 

histórii a unikátnemu významu medzi amatérskymi fotografickými súťaţami na území Slo-

venska sa jej budeme podrobne a z viacerých pohľadov venovať v samostatnej kapitole. 

Súťaţ sa koná kaţdoročne a za čias federácie mala kaţdý druhý rok charakter celoštátnej 

prehliadky. 

 

Obrázok 3: Titulné strany katalógov AMFO a DIAFOTO 1986 a AMFO 2006, 1986/2006 

  

V roku 1968 vznikol v Ruţomberku medzinárodný salón umeleckej fotografie Fotoforum, 

ktorý bol otvorený aj prácam amatérov z celého sveta. Rovnako ako v prípade súťaţe 

AMFO aj Fotoforum je obdivuhodné vďaka svojej kontinuite, ktorá pretrváva aţ do dneš-
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ných čias. Význam salónu Fotoforum bol však kľúčový najmä v rokoch normalizácie. Na 

rozdiel od dobovej výtvarnej scény, ktorá zostala po vtrhnutí vojsk Varšavskej zmluvy na 

naše územie odstrihnutá od západného diania, fotoamatéri mohli napríklad vďaka Fotoforu 

takmer neprerušene prichádzať do kontaktu s najnovšími svetovými trendmi v okruhu ich 

záujmu. Výnimočné postavenie salónu Fotoforum spočíva aj v tom, ţe je organizovaný pod 

záštitou Medzinárodnej federácie umeleckej fotografie – FIAP. Jedná sa o organizáciu za-

členenú do štruktúr UNESCO, ktorá usporadúva medzinárodné výstavy a podporuje národ-

né akcie predovšetkým v oblasti amatérskej umeleckej fotografie. FIAP má vlastný systém 

oceňovania formou titulov (napr. Artist FIAP, Excellence FIAP), ktoré môţu autori získať 

vďaka úspechu na súťaţiach organizovaných federáciou alebo pod jej záštitou. 

Iniciatívne na poli amatérskej fotografie boli aj krajské osvetové strediská, ktoré vypisovali 

súťaţe väčšinou rozdelené na dve časti, reportáţnu a výtvarnú. Tieto strediská neskôr rozši-

rovali rádius svojich súťaţí na územie celého Slovenska, čím vytvorili mnoţstvo príleţitos-

tí pre prezentáciu a realizáciu amatérov. Niektoré sa rozhodli nevytvárať súťaţné kategórie, 

iné prichádzali s konkrétnymi témami (napríklad populárna bienálna krajinárska súťaţ Mne 

Slovensko krása je organizovaná osvetovým strediskom v Banskej Bystrici od roku 1970). 

 

1.7 Dianie v 70. rokoch a postavenie fotoamatérstva v časoch normali-

zácie  

Vzťah vládnej moci k fotografii je moţné prakticky demonštrovať na príklade Komornej 

galérie fotografie Profil v Bratislave, ktorá bola otvorená v roku 1969. Spočiatku sa jednalo 

o priestor, kde boli prezentované staré fotografie z nášho územia, ale aj dobové práce slo-

venských a zahraničných fotografov. Predstavenie tvorby fotografov agentúry Magnum 

v roku 1972 muselo byť veľkou udalosťou, ktorá sa paradoxne udiala za čias normalizácie. 

Galéria Profil nakoniec nezostala miestom, kde by sa slobodne prezentovali aj významné 

zahraničné osobnosti neamatérskej fotografie. Administratívnym zásahom sa v roku 1974 

okruh záujmu galérie zúţil iba na amatérsku tvorbu.
3
 Na prvý pohľad nenápadná zmena 

                                                 

 

3
 1989. HLAVÁČ, Ľudovít. Dejiny slovenskej fotografie. Martin: Osveta, s. 323. ISBN 80-217-0086-6. 
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objasňuje, ako vtedajšia elita pozorne vnímala rozdiel medzi amatérskou a profesionálnou 

umeleckou tvorbou. Fotoamatérstvo je celosvetový fenomén, ktorého opakujúce sa výrazo-

vé prostriedky môţeme s malými obmenami pozorovať v tvorbe autorov z takmer ktorej-

koľvek krajiny (samozrejmosťou sú kultúrne rozdiely, avšak spriaznenosť formálnych prí-

stupov je napriek tomu evidentná). Výtvarné amatérske fotografie, ktoré sa k nám dostávali 

zo zahraničia napríklad formou salónu Fotoforum, boli apolitické a nepredstavovali pre 

socialistický reţim nebezpečenstvo. Na poli amatérskych súťaţí nie je ani v súčasnosti ob-

vyklé zaujímať stanovisko voči politickým a spoločenským otázkam. Amatér (výtvarník) 

tvorí vo svojom voľnom čase a na rozdiel od (výtvarníka) profesionála proces tvorby (foto-

grafovanie) vníma takmer bezvýhradne pozitívne. Amatéri sa do tvorby nemusia nútiť, 

keďţe na ňu nie sú existenčne odkázaní, tvoria preto, lebo v tejto konkrétnej aktivite na-

chádzajú potešenie. Ponúka sa prirovnanie k športu. Známe úslovie chlieb a hry pravdepo-

dobne platilo aj v tomto prípade a objasňuje nám, prečo diktatúra nebola voči amatérskej 

fotografickej tvorbe reštriktívna. Snaha nevzbudzovať záujem o veci verejné 

a koncentrovať aktivity do činností pod hlavičkou centrálne kontrolovaných organizácií 

závodných klubov ROH, ZVÄZARM apod. bola úspešnou taktikou totalitného zriadenia 

počas obdobia normalizácie.  

70. roky sú obdobím kulminácie záujmu o amatérsku fotografiu na našom území. Súťaţe, 

ktoré vznikli v predchádzajúcom desaťročí pokračovali aj naďalej a zároveň vzniklo mnoţ-

stvo ďalších. O aktuálnom dianí v odbore referoval časopis Československá fotografie, 

ktorý s menšími odmlkami fungoval nepretrţite od roku 1893, kedy vyšiel po prvýkrát pod 

názvom Fotografický obzor. Jednalo sa o počin Klubu fotografov amatérov v Prahe, ktorý 

mal spočiatku len prinášať informácie o činnosti klubu a prípadne informovať o novinkách 

z oblasti fotografickej techniky. Československá fotografie je pozoruhodnou schránkou, 

ktorá zachytáva históriu vývoja amatérskej fotografie na území Československa, a zároveň 

nám aj odhaľuje dobové uvaţovanie o médiu.  

Vydávajú sa tieţ publikácie zamerané na fotografickú teóriu a históriu (napr. v rámci edície 

fotografickej a filmovej literatúry vydavateľstva Osveta Martin). Veľký ohlas medzi foto-

amatérmi zaznamenali knihy, dnes uţ legendárneho, Jána Šmoka, Akt vo fotografii a Za 

tajomstvami fotografie. Populárne boli aj príručky týkajúce sa fotografickej techniky 

a spracovania filmov. Tie vychádzali vo veľkých nákladoch a často v niekoľkých vyda-
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niach s minimálnymi obmenami. Znakom zapáleného amatéra teda nebola len polica plná 

fotoaparátov a objektívov, ale aj kniţnica s dostatkom odbornej literatúry. 

Pre 70. roky v amatérskej fotografii bol tieţ charakteristický príklon k silne expresívnemu 

spôsobu vyjadrenia. Autori často siahali po tvrdej gradácii, vyuţívali techniky viacnásobnej 

expozície, Sabatierov efekt a ďalšie spôsoby manipulácie obrazu, ktoré im umoţňovali 

sugestívnu výpoveď. Tento druh prejavu bol v danom období taký populárny, ţe ovplyvnil 

vizualitu všetkých fotografických ţánrov. Najväčší ohlas však zaznamenal na poli insceno-

vanej fotografie, ktorá predstavuje na amatérskej scéne 70. rokov azda najvýznamnejší 

prúd. Autori nevyuţívali fotografiu ako objektívne dokumentačné médium, ale snaţili sa 

jej prostredníctvom vyjadriť svoje vnútorné rozpoloţenie a konštruovať subjektívnu reali-

tu. Pri pohľade na katalógy súťaţí a výstav z daného obdobia je tento trend zjavný. Taktieţ 

vystupujú do popredia určité motívy (napr. ţena v krajine, dramatická obloha, surreálne 

kompozície), ktoré boli natoľko populárne a opakované, ţe určenie autorstva nebolo a nie 

je na prvý pohľad jednoduché. S odstupom času môţeme dokonca tvrdiť, ţe inscenovaná 

fotografia 70. rokov má výrazný a rozpoznateľný prejav, avšak nemá výrazných 

a rozpoznateľných predstaviteľov. Masová popularita tohto prúdu fungovala v konečnom 

dôsledku v opozícii voči pôvodným túţbam vyjadrovať subjektívne pocity a viedla 

k vzniku dobového manierizmu. Aj keď inscenovaná fotografia uţ začiatkom 80. rokov 

postupne stratila svoje výsadné postavenie, ako ţáner sa na amatérskej scéne pevne etablo-

vala a dodnes patrí medzi ťaţiskové spôsoby vyjadrenia fotoamatérov, ktoré môţeme sle-

dovať na súťaţiach či internetových fotoportáloch. 
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Obrázok 4: Bučko, J.: Rozchod, 70. roky   Obrázok 5: Stach, D.: Organ, 70. roky 

 

1.8 80. roky a zmeny na fotoamatérskej scéne po páde socialistického 

zriadenia 

80. roky sú v nami sledovanej problematike obdobím organizovaných štruktúr, ktoré sú 

stabilizované a ďalej rozširované. Infraštruktúra amatérskej fotografie  dostala svoje zákla-

dy po roku 1968 a zţila sa so socialistickým zriadením. Ďalej vznikali fotokrúţky, súťaţe 

a semináre vzdelávajúce aj pokročilých amatérov. Vizuálnu podobu amatérskej fotografie 

80. rokov najviac ovplyvnilo čoraz častejšie pouţívanie farebného materiálu, najmä diapo-

zitívnych filmov. Ich premietanie bolo od druhej polovice 80. rokov väčšinou sprevádzané 

hudbou. Audiovizuálna prezentácia dávala priestor pre nové spôsoby vyjadrenia. Vo forme 

súťaţnej kategórie sa obnovila napríklad aj v posledných ročníkoch AMFO. Pochopiteľne 

sa však uţ nejedná o prezentáciu diapozitívov, ale digitálnych fotografií s vyuţitím digitál-

nych efektov a audio stopy. 

Politické a spoločenské zmeny vplývajú na všetky oblasti ţivota. Neprekvapí nás preto 

dopad, ktorý mala Neţná revolúcia v roku 1989, na nami skúmanú oblasť. Spomínaná sta-
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bilizácia a neustály rast členskej základne v amatérskej fotografii boli samozrejmým pred-

pokladom reţimu, ktorý fungoval na päťročniciach a plnení plánu. Novembrový prevrat 

však nastavený smer, prirodzene, zmenil. Amatérska fotografia viac nebola pod priamou 

záštitou štátu. Tento fakt bol pozitívny z hľadiska liberalizácie tvorby. Fotoamatér, ktorý sa 

chcel zúčastniť súťaţe alebo výstavy si uţ nemusel dávať pozor na ideologickú „nezávad-

nosť“ svojich diel. Tabuizované témy, ako napríklad náboţenstvo a jeho symbolika, sa 

mohli po dlhom čase bez obavy z perzekúcie opäť dostať do oblasti záujmu fotografov. 

Otvorenie hraníc taktieţ ponúklo nové moţnosti. V 90. rokoch sa moţnosť voľne cestovať 

prejavuje aj v katalógoch súťaţe AMFO, kde môţeme vidieť fotografie mapujúce známe aj 

neznáme zákutia zahraničných krajín. 

 

Obrázok 6: Cheben, M.: Pohľadnica z Talianska, 

1996, z katalógu AMFO a DIAFOTO 1996 
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Obrázok 7: Tomis, J.: Jamnagar (India), 1996, z katalógu AMFO a DIAFOTO 1996 

 

Rozpad centrálne kontrolovaného systému občianskych aktivít mal za následok aj naruše-

nie prácne budovaných štruktúr amatérskej fotografie. Hoci viaceré fotokluby a osvetové 

strediská naďalej pokračovali vo svojej činnosti, potreba klubového zdruţovania sa uţ ne-

bola taká naliehavá. Rozdelenie republík v roku 1993 bolo ďalším krokom k rozdrobeniu 

štruktúr fotografov amatérov. 

 

1.9 Vývoj od 90. rokov po súčasnosť   

Prím vo vizuálnom prejave 90. rokov uţ hrala farba. Lacné negatívne farebné materiály 

našli svoje vyuţitie vo všetkých oblastiach amatérskej fotografie. Uľahčenie procesu vyvo-

lávania a zväčšovania priniesli fotografické laboratóriá, ktoré fungovali takmer v kaţdom 

meste. Dnes uţ môţeme tvrdiť, ţe sa jednalo o posledné obdobie masového pouţívania 

analógového materiálu. Začiatkom 21. storočia digitálne fotoaparáty postupne vytláčali 

filmové prístroje, pričom v roku 2015 je uţ digitálna technológia (s výnimkou úzko profi-
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lovaných oblastí) primárna a analógová jej uţ prakticky nekonkuruje. Vplyv digitálnej 

technológie na oblasť amatérskej fotografie je zaujímavý hneď z niekoľkých dôvodov. 

Vďaka bezkonkurenčnej rýchlosti zhotovenia obrazu a moţnosti s ním pohodlne a bez ča-

kania pracovať, sa amatérskym fotografom stal kaţdý, kto disponuje digitálnym fotoapará-

tom (od určitej doby napríklad aj vo forme mobilného telefónu). Rozšírenie počítačov 

a internetového pripojenia umoţnilo interakciu takpovediac s celým svetom, pričom táto 

interakcia sa vyvíja a je neustále efektívnejšia. Amatéri sa z klubovní premiestnili do pro-

stredia internetových portálov, kde je spätná väzba otázkou niekoľkých sekúnd a prebieha 

nepretrţite. Namiesto tmavých komôr sa fotografie spracúvajú v programoch, ktoré ponú-

kajú autorom takmer neobmedzené moţnosti, s výsledkom závislým iba na osobných 

schopnostiach a vkuse. 

 

Obrázok 8: Potoma, K.: Time to sleep, 2013, z katalógu AMFO 2013 
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Digitálna revolúcia prirodzene zasiahla aj amatérske fotografické súťaţe. I keď sa ich ťaţi-

sko presunulo do virtuálneho sveta, súťaţe, ktoré pracujú s fyzickými fotografiami neustále 

pretrvávajú a nezdá sa, ţe by mali v blízkej budúcnosti zaniknúť. 

 

2 AMATÉRSKE FOTOGRAFICKÉ SÚŤAŽE NA ÚZEMÍ 

SLOVENSKA 

 

2.1 Súťaž AMFO a DIAFOTO 

AMFO a DIAFOTO je amatérska fotografická súťaţ, ktorá vďaka svojmu významu, vy-

plývajúceho z historickej kontinuity, nemá na území Slovenska obdobu. Slúţi nám aj ako 

vzorový príklad, na ktorom môţeme demonštrovať špecifiká amatérskych súťaţí a ich spô-

sob práce s fotografiou. Od polovice 60. rokov 20. storočia po súčasnosť sa kaţdoročne 

konajú krajské a celoštátne kolá tejto súťaţe. Iniciátorom vzniku súťaţe AMFO bol foto-

klub v Martine. Pôvodne sa jednalo o prehliadku krajských kolekcií z vtedajšieho Česko-

slovenska. Kaţdý kraj sám vybral kolekciu, ktorá bola vystavená v Martine a celoštátna 

porota následne udelila ocenenia kolekciám. Zvláštnosťou je, ţe hlavným zámerom pre-

miérovej celoštátnej prehliadky z roku 1965 nebolo oceniť kraj, ktorý produkoval tie naj-

lepšie fotografie, ale vyzdvihnúť koncepčnú prácu jeho metodických zariadení a ich odbor-

ných pracovníkov, porotcov a napokon aţ autorov. Tvorba amatérskych fotografov bola 

vnímaná ako konečný produkt, výsledok, v ktorom sa mala zrkadliť systematickosť práce 

rozsiahleho kolektívu ľudí.
4
 Takýto spôsob globálneho hodnotenia sa ale uplatňoval iba 

v prípade celoštátnych prehliadok, ktoré sa konali bienálne. V párne roky boli uskutočňo-

vané celoslovenské súťaţné prehliadky, na ktorých sa udeľovali ocenenia uţ konkrétnym 

autorom. 

AMFO sa postupom času začalo profilovať ako postupová súťaţ. Cieľom bolo zaviesť 

okresné a krajské prehliadky s vlastnými porotami a systémom hodnotenia, ktoré by filtro-

                                                 

 

4
 1988. NOEL, Ladislav. Rozvoj amatérskej fotografie na Slovensku. Bratislava: Osvetový ústav, s. 150. 
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vali tvorbu amatérov uţ na niţších úrovniach a zaručovali tak vyššiu kvalitu celosloven-

ských prehliadok. Vytvorenie amatérskych štruktúr vo všetkých okresoch však nebolo 

moţné, preto sa jediným ustáleným predkolom celoslovenskej prehliadky stali krajské kolá. 

Niektoré okresné súťaţné prehliadky, ktoré sa prezentujú ako prvé kolá súťaţe AMFO 

(napr. v prievidzskom okrese PRIZMA), ale fungujú aj dnes a často sú prvou moţnosťou 

pre prezentáciu fotoamatérov. 

Vývojom prešla aj kategorizácia a tematizácia súťaţe. Spôsob rozdelenia fotografií do ka-

tegórií a ich hodnotenie je ešte aj dnes predmetom debát v amatérskej fotografii. 

V súčasnosti súťaţ AMFO nie je rozdelená na ţánrové či tematické okruhy, ale iba na ve-

kové kategórie a čiernobielu a farebnú časť. Tento prístup, ktorý by mal zrovnoprávňovať 

všetky spôsoby tvorby v rámci média ale mnohým amatérom nevyhovuje, pričom ich ar-

gument znie, ţe nie je moţné určiť, či má byť napríklad ocenená fotografia krajiny na úkor 

portrétu alebo naopak. Zhruba do polovice 80. rokov boli kategórie samozrejmou súčasťou 

štruktúry súťaţe AMFO. Väčšinou kopírovali klasické ţánre (portrét, krajina, zátišie) alebo 

delili prehliadku na reportáţnu a výtvarnú časť. Nezriedkavé boli aj ideologicky poňaté 

kategórie, prípadne celý ročník (Socialistický dnešok, téma súťaţe AMFO a DIAFOTO 

1977). S rozšírením farebného negatívneho materiálu sa začali samostatne hodnotiť čierno-

biele a farebné fotografie a toto rozdelenie pretrvalo aţ do dnešných ročníkov. Pre fungo-

vanie a prirodzenú kontinuitu amatérskych fotografických súťaţí boli a budú potrební mla-

dí fotoamatéri, ktorí boli podporení vo svojom snaţení vznikom vekových kategórií. Tie 

zaručili, ţe skúsení harcovníci súperili medzi sebou a mladšie ročníky si tieţ mohli vyskú-

šať súťaţenie a zbieranie prvých ocenení. 

Problém, ktorý musela fotoamatérska komunita vyriešiť bola prezentácia fotografií. Osve-

tové strediská, kde sa výstavy amatérskej fotografie konali najčastejšie, totiţ trpeli nedos-

tatkom výstavných plôch. Riešenie sa našlo v podobe ľahkých, zasklených a prenosných 

panelov, ktoré boli obojstranne pouţiteľné a viacúčelové. Tieto takzvané AMFO panely 

(názov odkazuje na inšpiráciu zo spôsobu prezentácie fotografií počas prvej celoštátnej 

prehliadky AMFO v Martine), s veľkosťou pouţiteľnej plochy 100 x 70 cm, boli distribu-

ované do všetkých osvetových domov na Slovensku. Normatívnosť panelov umoţňovala 

pri väčších súťaţných prehliadkach, ako napr. celoslovenské kolo AMFO, ich zapoţičanie 

z viacerých osvetových domov, pričom výstava pôsobila vţdy uceleným dojmom. Prezen-

tácia na AMFO paneloch sa stala štandardom a v prostredí amatérskej fotografie sa vyuţí-
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vala aţ do konca 80. rokov. Štandardizovaný bol aj rozmer fotografií. Výstavná zväčšenina 

pre súťaţ AMFO musela mať veľkosť 30 x 40 cm. Záujem o súťaţ bol v dobách minulého 

reţimu veľký a preto aj z kapacitných dôvodov bolo dodrţanie veľkostného kritéria zá-

kladným predpokladom pre účasť na prehliadke. Ani dnes však nie je prístup k formátom 

oveľa liberálnejší. Zatiaľ čo adjustácia a rozmery diela sa stali v okruhu profesionálnych 

umeleckých fotografov dôleţitou súčasťou tvorivého zámeru, vo sfére amatérskych súťaţí 

je podoba výstavnej fotografie jasne definovaná a fotoamatér sa musí snaţiť zaujať predo-

všetkým jej obsahom.  

 

Obrázok 9: Neznámy autor, nedatované, AMFO panely 

 

Zásadným z hľadiska analýzy súťaţe AMFO je aj spôsob hodnotenia fotografií, ktorý nám 

azda najlepšie odokrýva, aké prevláda v prostredí fotoamatérov uvaţovanie o médiu. Foto-

grafie sa v súťaţi AMFO vţdy hodnotili jednotlivo. Aj keď účastník zaslal menšiu sériu, 

prvoradá bola vţdy kvalita solitérnych fotografií. Tento fakt však nie je charakteristický len 

pre hodnotenie súťaţe AMFO či iných amatérskych fotografických súťaţí. Snaha 

o dosiahnutie dokonalej fotografie sa stala leitmotívom tvorivej činnosti takmer všetkých 

fotografických nadšencov a tento postoj v komunite (nielen) fotoamatérov, ktorí sa zúčas-

tňujú súťaţí, pretrváva dodnes. Základným predpokladom dobrej fotografie z pohľadu 
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amatérskeho fotografa je atraktivita námetu, respektíve jeho vizuálna príťaţlivosť (púta-

vosť) vo finálnej forme – vo fotografii. Hodnota záberu by mala byť zjavná na prvý po-

hľad, keďţe fotoamatéri väčšinou nepracujú s fotografiami zoskupenými do súboru 

a vzdávajú sa tak moţnosti komunikovať myšlienky prostredníctvom vzťahov medzi foto-

grafiami. Vizuálna údernosť, ktorá je najväčšou devízou, je zároveň aj najväčším úskalím 

tohto prístupu. Atraktívna fotografia má síce schopnosť diváka okamţite zaujať, ale pokiaľ 

nie je podporená myšlienkou, ktorú adekvátne vyjadruje, stáva sa iba samoúčelnou formál-

nou hrou. V predošlej kapitole sme spomínali silnú generáciu 70. rokov, v ktorej sa hlav-

ným prúdom stala inscenovaná fotografia s mimoriadne expresívnym pôsobením. Snaha 

o vizuálne silné vyjadrenie, ktoré bolo mnohonásobne viacerými autormi opakované, vied-

la k jeho vyčerpaniu, pričom dnes uţ tieto vizuálne schémy vnímame ako manieristické 

a obsahovo vyprázdnené. Znaky vyčerpanosti a kĺzania po povrchu sú badateľné aj naprieč 

ročníkmi súťaţe AMFO. Veľa fotografií, ktoré máme k dispozícii z katalógov súťaţí stava-

jú na atraktivite námetu alebo námet prehnane estetizujú. Občas môţeme nadobudnúť po-

cit, ţe autori sa vzdávajú svojej jedinečnej vízie v prospech domnelej estetickej hodnoty, 

obrazu, ktorý majú zafixovaný ako malebný. 

 

Obrázok 10: Neznámy autor, 2013, porota počas hodnotenia fotografií v rámci súťaže AMFO 2013  
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Tradičnou súčasťou súťaţe AMFO sa stal aj reprezentatívny katalóg, do ktorého boli zara-

dené väčšinou ocenené fotografie. Ladislav Noel, bratislavský metodik pre fotografiu, kto-

rého môţeme označiť za najvýraznejšiu osobnosť amatérskej fotografickej scény na Slo-

vensku, kládol na úlohu katalógu veľký dôraz. Vo svojej publikácii Rozvoj amatérskej fo-

tografie na Slovensku, ktorá faktograficky mapovala aj vývoj amatérskych fotografických 

súťaţí u nás a bola koncom 80. rokov distribuovaná do osvetových stredísk na našom úze-

mí, pri kaţdom ročníku súťaţe AMFO spomína aj rozsah katalógu, počet reprodukovaných 

fotografií a jeho rozmery. Ako pracovník, ktorý sa usiloval o vystavanie štruktúry amatér-

skej fotografie, si uvedomoval, ţe forma katalógov je nutná pre budovanie histórie fotoa-

matérskeho hnutia. Forma súťaţných prehliadok je dôleţitá kvôli prezentovaniu aktuálnych 

trendov dobovému publiku, avšak katalógy majú schopnosť tieto trendy konzervovať pre 

ďalšie generácie. Okrem reprodukcií fotografií obsahujú aj úvodníky, zväčša od predsedov 

poroty, ktoré nám napríklad odhaľujú, aké problémy v jednotlivých rokoch hodnotiaca ko-

misia vnímala. 

Predseda poroty PhDr. Marián Pauer vo svojom predslove v katalógu AMFO a DIAFOTO 

1986 napríklad poukazuje na nedostatočné rozvíjanie dobovej budovateľskej tematiky: 

„Väčšiu pozornosť by si zaslúžila budovateľská tematika. Autori sa neraz uspokojujú s jej 

zúženým chápaním, snažia sa ju vyjadriť prostredníctvom niekoľkých, často opakovaných 

(v dôsledku toho už sprofanovaných) symbolov – fabrických komínov, bagrov a podobne.“
5
  

Mgr. František Tomík sa v roku 1996 vyjadril k prístupu súťaţiacich: „Neznamená to však, 

že porota nemala aj kritické poznámky. Napríklad k problému „nekonečných“ autorských 

kolekcií: systém – pošlem všetko, čo mám, nech si vyberú. Teda k zasielaniu už „historic-

kých“ kolekcií a zväčšenín, ktoré mnohí členovia poroty poznajú ešte z  „detstva“ autorov. 

Ďalej napríklad k nekritickému, neosobnému napodobňovaniu pri kolorovaných či insce-

novaných fotografiách.“
6
  

S nástupom digitálnej techniky sa v úvodníkoch stále častejšie akcentovala potreba kon-

cepčnej práce, čo vyplýva aj zo slov predsedu poroty ročníka 2010, Mgr. Rudolfa Lendela: 

                                                 

 

5
 1986. Katalóg AMFO a DIAFOTO 1986. Bratislava: Osvetový ústav, s. 7 – 8.  

6
 2010. Katalóg AMFO a DIAFOTO 1996. Bratislava: Národné osvetové centrum, s. 4 – 5 
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„Našou úlohou bolo vyselektovať kvalitu z kvantity, aby fotografia hovorila, nielen popiso-

vala. Jazykom fotografa je obraz. Naučiť sa pracovať s ním je rozhodujúce pre tvorivú 

interpretáciu fotografovaného objektu či situácie. Nielen bezhlavo cvakať (veď mám x-

gigovú kartu), ale premýšľať a komponovať. Postprodukcia (editovanie) nech je len nástro-

jom jemnej korektúry, nie automatickým prostriedkom opravy zlej expozície.“
7
  

Vyhliadky do budúcnosti sú pre súťaţ AMFO pozitívne. V súčasnej dobe internetu 

a sociálnych sietí moţno táto tradičná platforma fotoamatérov nie je širokej verejnosti tak 

na očiach, avšak stále sa teší záujmu, o čom svedčí aj počet 500 prihlásených autorov do 

ročníka 2014. AMFO má vďaka dlhoročnej kontinuite zázemie a jasne vyprofilovanú 

štruktúru. Trendom posledných ročníkov je aj prizývanie kvalitných profesionálnych a 

umeleckých fotografov do poroty, čím sa zvyšuje celková úroveň súťaţe a amatéri získava-

jú nové podnety, ktoré sú vo sfére, kde sa často balansuje na hrane gýča, vţdy veľmi cenné. 

 

2.2 Tematické fotografické súťaže 

Popri veľkých súťaţných prehliadkach, ktoré sa zameriavajú na široké spektrum fotoama-

térskej tvorby, majú na amatérskej fotografickej scéne svoje miesto aj tematicky orientova-

né súťaţe. Z hľadiska kvantity sú dokonca tematické fotografické súťaţe v absolútnej pre-

vahe voči komplexným prehliadkam. Väčšina tematických súťaţí bola a je vypisovaná za 

účelom propagácie. Uţ pri letmom pohľade na prehľad súťaţí v  jednotlivých ročníkoch 

časopisu Československá fotografie nás zaujme vysoký podiel špecifických súťaţí, ako 

napríklad O najlepší snímok zrkadlovkou Flexaret (1958), Súťaţ o najlepšiu fotografiu 

z rekreácie (1958), Súťaţ potápačov (1973), Fotosafari (1989, súťaţ  zoologickej záhrady 

v Košiciach) apod. S nástupom internetu a digitálnej fotografie sa počet úzko profilova-

ných súťaţí pochopiteľne ešte zvýšil. Ich význam z hľadiska vplyvu na obrazové a štruktu-

rálne dejiny amatérskej fotografie je zanedbateľný. Dohľadať víťazné fotografie podujatí, 

ktoré sa väčšinou konali len raz, je prakticky nemoţné a de facto neexistuje publikum, kto-

ré by sa o takéto snímky po ukončení súťaţe zaujímalo. Príčinu treba hľadať v jednorazo-

                                                 

 

7
 Katalóg AMFO 2010. 2010. Banská Bystrica: Stredoslovenské osvetové stredisko, s. 3 
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vom účele, pre ktorý tieto fotografie vznikajú a ktorým je túţba vyhrávať vecné/finančné 

ceny. Mohlo by sa zdať, ţe rovnaký dôvod je motiváciou aj pre fotoamatérov zapájajúcich 

sa do súťaţí typu AMFO. Rozdiel je však zásadný. Ceny spojené s víťazstvom na takejto 

reprezentatívnej prehliadke majú skôr symbolický charakter (napr. fotografická publikácia, 

prípadne malá finančná odmena) a pravdepodobne sa nenájde fotoamatér, pre ktorého by 

boli hlavným dôvodom pre účasť v súťaţi. Úspech na fóre súťaţe AMFO je známkou pre-

stíţe jednotlivca vo fotoamatérskej komunite, ocenením jeho tvorby. 

Fotografické súťaţe, ktorých cieľom je propagácia, zväčša prestíţne nie sú a operujú 

s túţbou jednotlivca získavať ceny za relatívne malý vklad. Fotografia je vďaka svojej ma-

sovej popularite ideálnou vstupnou podmienkou a zárukou záujmu o súťaţ. Spojenie foto-

grafovania a súťaţenia je spojením príjemného s príjemným. Vypisovatelia súťaţe zároveň 

získavajú propagačný obrazový materiál, ktorý aspoň dočasne zvyšuje povedomie o ich 

produkte. 

 

Obrázok 11: Neznámy autor, okolo 2013, fotografia zo súťaže Taška ide do sveta organizovanej spoločnosťou 

Kaufland 

 

2.2.1 Krajinárske fotografické súťaže 

Medzi tematicky vymedzenými fotografickými súťaţami však môţeme nájsť aj príklady  

prehliadok, ktoré si zakladajú na fundovanom hodnotení a prezentácii určitého fotografic-
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kého ţánru, ktorý z praktických dôvodov nemôţe byť prezentovaný na celoslovenských 

prehliadkach typu AMFO v celej svojej šírke. Ţánrom, ktorý sa konštantne teší priazni fo-

toamatérov (nielen) na Slovensku, je krajina. Nie je preto prekvapujúce, ţe významnejšie 

(z hľadiska kontinuity a celoslovenskej pôsobnosti) tematické súťaţe sa venujú práve to-

muto ţánru. 

Malebnosť slovenskej krajiny inšpirovala vznik súťaţe Mne Slovensko krása je..., ktorej 

prvý ročník sa konal v roku 1970 v Dubnici nad Váhom a následne pokračovala bienálne 

aţ do konca 80. rokov. Uţ v premiérovom ročníku sa do súťaţe zapojilo 57 autorov s 392 

fotografiami. Krajina bola v tejto súťaţi vnímaná veľmi široko. V katalógu výstavy sa ob-

javujú klasické horské scenérie, motívy práce človeka v krajine, takmer abstraktné prírodné 

detaily, ale napríklad aj akt štylizovaný do podoby krajinárskeho obrazu. Súťaţ zároveň 

zaznamenáva dobový kontext a uvaţovanie o krajine. Aj na prvý pohľad apolitický kraji-

nársky ţáner sa v úvodníku katalógu z roku 1970 mohol stať predmetom ideologickej in-

terpretácie zaslúţilého pracovníka kultúry, Jána Meleka: „Výtvarno-fotografické videnie 

tejto krásy, tohto rozvojového zdroja, prináša spoločnosti nové hodnoty, objavuje 

a približuje ich ľuďom, podnecuje k hrdosti i zamysleniu, k oslave i uvedomeniu si sily 

a mohutnosti, ktorú malej hŕstke ľudu pod Tatrami jeho krajina dávala a dáva, rozochvie-

va city vlastenectva, ktoré v tejto krajine socializmu majú svoje význačné postavenie, dôle-

žitú funkciu v rozvoji socialistickej spoločnosti a výroby.“
8
 

                                                 

 

8
 Katalóg Mne Slovensko krása je... 1970. s. 3 
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Obrázok 12: Jurisa, E.: Z pod Tatier, okolo 1970, zo súťaže Mne Slovensko krása je... 1970 

 

Obrázok 13: Purtz, P.: Akt krajina, okolo 1970, zo súťaže Mne Slovensko krása je... 1970 

 

V roku 2015 sa v Ruţomberku uskutočnil uţ 30. ročník krajinárskej súťaţnej prehliadky 

STROM. Jedná sa o fotosalón, ktorý je organizovaný pod záštitou FIAP a je otvorený 

účastníkom z celého sveta. V roku 2014 bolo do súťaţe zaslaných 2767 fotografií od auto-

rov z viac ako 50 krajín. O tom, ţe fotografovanie prírody má pod hlavičkou FIAP svoje 

špecifické zákonitosti, svedčí aj Charakteristika fotografovania prírody podľa smerníc 

FIAP uverejnená na webovej stránke súťaţe: „Fotografia prírody znázorňuje živé, neskro-
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tené zvieratá a nepestované rastliny v prirodzenom (prírodnom) prostredí, geológiu 

a široké spektrum prírodných javov od hmyzu po ľadovce. Fotografie zvierat, ktoré sú 

zdomácnené, zatvorené v klietkach alebo inak obmedzené, ako aj fotografie pestovaných 

rastlín sú nevhodné.“
9
 STROM stále prijíma aj tlačené fotografie, ale iba v kategórii Kraji-

na, ktorá má zároveň aj svoju digitálnu verziu. Do kategórií Cestovanie a Voľná téma sú 

prijímané uţ iba digitálne dáta. Kategória Voľná téma je zvláštnym úkazom, keďţe svojou 

ţánrovou voľnosťou vytvára akúsi súťaţ v súťaţi. Preto môţeme v ocenenom výbere, kde 

dominujú fotografie s tematikou prírody, nájsť aj inscenovaný portrét, fotografiu interiéru 

architektúry, či kompozíciu z mestského prostredia. Systém hodnotenia a oceňovania pod-

lieha okrem ruţomberského organizátora aj pravidlám FIAPu a ostatných organizácií, ktoré 

STROM zastrešujú. V súťaţi je preto udelených hneď niekoľko cien (Hlavná cena 

STROM, medaily FIAP, medaily Royal Photographic Society a ďalšie). Fotosalón STROM 

je pevne etablovaný na amatérskej fotografickej scéne, o čom svedčí počet jeho ročníkov aj 

účastníkov, ktorí sa doň kaţdoročne zapájajú z celého sveta. Preto nie je dôvod predpokla-

dať iný ako pozitívny scenár ďalšieho fungovania tejto krajinárskej súťaţe. 

 

Obrázok 14: Záhornacký, J.: Moravské polia – zima 1, 2014, zo súťaže STROM 2014 

 

                                                 

 

9
 Definícia fotografovania [online]. [cit. 2015-05-8]. Dostupné z: http://fotostrom.eu/index.php/definicia-

fotografovania 
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2.3 Fotografické súťaže v ére internetu 

Boom digitálnych technológií a internetu ovplyvnil spoločnosť 21. storočia na všetkých 

úrovniach. Digitálna fotografia znamenala revolúciu v zaznamenávaní obrazu 

a v kombinácii so vznikom virtuálneho prostredia predefinovala aj charakter a štruktúru 

amatérskych fotografických súťaţí. Pre fotografické súťaţe v internetovom veku je prí-

značná ich kvantita. Propagáciu formou súťaţe sme spomínali v kapitole o tematických 

fotografických súťaţiach. Uţ v dobách socializmu a raných 90. rokov bolo kaţdoročne 

zorganizované veľké mnoţstvo súťaţí, ktoré lákali fotografických nadšencov na výhry. 

Tieto podujatia boli fixované na fyzické fotografie a prácny proces propagácie súťaţe napr. 

formou inzercie vo fotografických časopisoch. V ére digitálnej fotografie, internetu 

a sociálnych sietí sa spomínané obmedzenia stali minulosťou, čo viedlo 

k neporovnateľnému zefektívneniu celého procesu organizovania súťaţe a z toho vyplýva-

júceho kvantitatívneho nárastu. Rozšírilo sa aj publikum záujemcov o súťaţe, keďţe vďaka 

internetu sa zrušili prirodzené geografické bariéry. Dokonca môţeme tvrdiť, ţe sa uţ ne-

jedná o fotografické súťaţe na území Slovenska, ale o fotografické súťaţe slovenského 

internetu. Nová, virtuálna realita zmenila aj systém prezentácie a hodnotenia súťaţných 

fotografií. Moţnosti internetu a najmä prostredie sociálnych sietí a fotografických portálov 

dali moţnosť vzniknúť alternatívnemu „demokratickému“ modelu hlasovania, pri ktorom 

odbornú porotu vystriedala laická verejnosť a víťazné fotografie sú určené prostredníctvom 

finálneho počtu získaných hlasov. Prezentácia fotografií uţ viac nie je viazaná iba na fy-

zický priestor, pričom podoba a funkčnosť toho virtuálneho závisí len od zvoleného grafic-

kého a programátorského prevedenia. 

Napriek veľkému mnoţstvu súťaţí, ktoré fungujú iba vo virtuálnom prostredí, nemôţeme 

zatiaľ ţiadnu z nich, v porovnaní s klasickými súťaţnými prehliadkami typu AMFO alebo 

STROM, označiť ako významnú. Digitálna doba výrazne ovplyvnila fotoamatérsku foto-

grafiu aj podobu súťaţí a neustále sa vyvíja. Na otázku, či sa v tomto stále mladom pro-

stredí nájde súťaţ, ktorá bude vyčnievať z priemeru a znamenať pre fotoamatérsku komu-

nitu novú reprezentatívnu platformu prezentácie, odpovie aţ čas. 

 

2.3.1 Foto roka a definícia fotoamatéra 



UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 36 

 

 

Súťaţou, ktorá spája tradičné prvky (odborná porota, prezentácia formou fyzickej výstavy) 

s modernými (vyuţívanie digitálnych dát, propagácia prostredníctvom internetu), je Foto 

roka, organizované nadáciou VÚB. Súťaţ si kladie za cieľ podporovať mladú slovenskú 

fotografiu a preto sa do nej môţu zapojiť len amatérski a profesionálni fotografi, ktorí majú 

do 35 rokov. Súťaţ sa koná kaţdoročne od roku 2008 a vďaka vysokým finančným odme-

nám si získala na fotografickej scéne veľkú popularitu. V prvých troch ročníkoch bola sú-

ťaţ rozdelená na amatérsku a profesionálnu časť, od roku 2011 sa však toto delenie zrušilo. 

Foto roka je formálne otvorené amatérom, v zmysle amatéra ako autora, pre ktorého nie je 

fotografia primárnym zdrojom príjmu. O tom, ţe sa však nejedná o tradičnú fotoamatérsku 

súťaţ svedčí podmienka, podľa ktorej musí účastník zaslať 3-5 fotografií tvoriacich sériu a 

predovšetkým víťazné fotografie jednotlivých ročníkov odhaľujúce odlišný spôsob uvaţo-

vania o fotografii, ktorý korešponduje skôr s vysokoškolským fotografickým vzdelaním 

viacerých úspešných účastníkov a dianím v prostredí súčasnej profesionálnej umeleckej 

fotografie.  

 

Obrázok 15: Frič, M.: Kúpil som si pole 3, okolo 2010, víťazná fotografia Foto roka 2008 

v kategórii Amatéri 

 

Aj na príklade súťaţe Foto roka si preto môţeme uvedomiť, ţe definícia slovného spojenia 

amatérsky fotograf je závislá na kontexte, v ktorom sa pouţíva, a ocenená amatérska tvorba 

sa môţe diametrálne líšiť v závislosti od konkrétnej súťaţe. 
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ZÁVER 

Hlavný cieľ práce spočíval v snahe o popularizáciu problematiky amatérskej fotografie na 

území Slovenska. Rozhodli sme sa na tému pozerať primárne skrze optiku amatérskych 

fotografických súťaţí, ktoré predstavujú dôleţitý spôsob prezentácie fotografov amatérov. 

Vzhľadom k tomu, ţe sa jedná o tému úzko prepojenú so spoločenským dianím na kon-

krétnom území, snaţili sme sa aj o poukázanie na zásadné udalosti, ktoré objektívne 

ovplyvnili dianie aj v slovenskej amatérskej fotografii. Taktieţ sme sa zamerali na štruktú-

ru a špecifiká súťaţí, ktoré sme na vybraných príkladoch demonštrovali. Veríme, ţe po-

núknuté poznatky môţu byť východiskovým materiálom pre orientáciu v problematike 

amatérskej fotografie a amatérskych fotografických súťaţí. 
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