
VISUAL ART 2017 - spoločná výstava, zastrešujúca tri 

celoštátne postupové súťaže 

 

Výtvarné spektrum | AMFO | Cineama 
 

 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach pripravilo pre návštevníkov CK Junior v  

Leviciach prehliadku Visual art, ktorá zastrešuje tri okresné kolá súťaže v amatérskej  

výtvarnej tvorbe, amatérskej fotografie a neprofesionálnej filmovej tvorby. Všetky  

prihlásené diela hodnotila odborná porota: Akad. mal. Klára Šmidová, fotograf  

Gabriel Kosmály a výtvarník Richard Aradský. Na slávnostnej vernisáži bolo  

ocenených 29 autorov – výtvarníkov, fotografov, filmárov. 

V rámci 54. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby  

Výtvarné spektrum 2017 sme vystavili 44 diel od 22 amatérskych autorov. Odborná  

porota ocenila 13 diel od 9 autorov. Všetky ocenené práce postupujú do krajského  

kola súťaže, ktorej vernisáž sa bude konať 28.4.2017 v Regionálnom osvetovom  

stredisku v Nových Zámkoch. Medzi ocenenými výtvarnými prácami dominovali  

maľby, zastúpená bola aj kresba, rôzne kombinované techniky, insitné umenie.  

Fotografia sa stala v 21. storočí neoddeliteľnou súčasťou nášho života.  Stretávame  

ju denne v spoločenskom živote na stránkach elektronických médií, ale aj osobnom  

živote ako záznamový faktor, ktorý nám dokumentuje náš život, ale aj životy našich  

blízkych.  Prostredníctvom mobilných telefónov ho denne využívame a tak  

vytvárame odkazy, alebo akési stopy nášho života. Ďalšou významnou funkciou je aj  

jej jednoduchá zdielateľnosť, ktorú každý z nás dobre pozná z elektronických médií a  

sociálnych sietí. Aj keď je to úžasná vec, zostáva však len pri informatívnym  

zázname. Ak však pristupujeme k nej s osobným tvorivým citom a úmyslom,  môže  

vyrásť v estetickú hodnotu a v tých najvyšších úrovniach - v umelecké dielo.  A o   

toto by sme sa mali snažiť na takejto súťaži, alebo podobných súťažiach, ktoré  

prezentujú tvorivý potenciál človeka. Ak sa obzriete po výstavnej miestnosti, táto  

snaha sa stala výsledkom. 

Do 45. ročníka okresného kola  celoštátnej súťaže AMFO bolo prihlásených  

72 fotografií, z nich najviac bola zastúpená veková kategória – do 21 rokov, ako v  

čiernobielej fotografii, tak aj vo farebnej. Návštevníci na slávnostnej vernisáži mali  

možnosť zhliadnuť aj dva filmy prihlásené do okresného kola súťaže  

neprofesionálnej filmovej tvorby Cineama. Na základe rozhodnutia poroty  

postupujú všetky vystavené diela, tiež aj filmy do krajských súťaží. Víťazom srdečne  

blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník Visual art, do ktorého sa môžu záujemcovia  

prihlasovať začiatkom budúceho roka. 

 

Vystavenými dielami je možné potešiť oko a dušu do konca marca 2017. 

 

 

 



AMFO 2017 

 

Regionálne kolo súťaže a výstavy amatérskej fotografie 

 

Realizátor regionálneho kola:  

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 

Porota regionálneho kola:  

Gabriel Kosmály, Klára Šmidová, Richard Aradský 

 

Výsledky: 
 

I. skupina, autori do 16 rokov, čiernobiela fotografia 

 

1. miesto neudelené 

2. miesto Natália Hegedüsová - Autoportrét 

3. miesto Nina Anna Demová - Detail 

 

I. skupina, autori do 16 rokov, farebná fotografia 

 

1. miesto Viktória Villárová - Smútok 

2. miesto Laura Bartolovicová - Diptych 

 

II. skupina, autori do 21 rokov, čiernobiela fotografia 

 

1. miesto Stanislava Adamová - Perspektíva ľudskej postavy 1, 2 

2. miesto Katarína Mäčková - Strach, Harmónia/ Nepokoj 

3. miesto Veronika Koperdáková - Odraz 3 

 

II. skupina, autori do 21 rokov, farebná fotografia 

 

1. miesto Jana Stankovičová - Štúdia postavy 1, 2 

2. miesto Sophia Poliaková - Rezignácia, Splynutie, Plávam prsia, Lukrécia 

3. miesto Nicolas Rozenberg - Víla, Antimóda/Výklad lesa 

čestné uznanie Anna Frčková - Cesta za snom 

čestné uznanie Jakub Zigo - Let 

čestné uznanie  Jana Šimegová - Hriech 1, 2 

čestné uznanie Rebeka Töröková - Cez sklo 

 

III. skupina, autori nad 21 rokov, čiernobiela fotografia 

 

1. miesto Vladimír Pelúch - Línie I, II,  Ľadový drak, Snehový strom 

 

III.skupina, autori nad 21 rokov, farebná fotografia 

 

1. miesto Vladimír Pelúch - Plynutie času I, II 

2. miesto Mária Šuleková - Okná 

3. miesto neudelené 

čestné uznanie Martina Zigová - Sila búrky 

Všetky fotografie prihlásené do regionálneho kola AMFO 2017, postupujú do krajského kola 



 

 

Cineama 2017 

 

Regionálna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby 

 

Realizátor regionálneho kola: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 

Porota regionálneho kola: Gabriel Kosmály, Klára Šmidová, Richard Aradský 

 

Kristína Uhrinová – Slovenský raj 

Kristína Uhrinová, Sabína Nagyová – Týždeň v Slovinsku 

 

Cena s postupom do krajského kola: 
  

Kristína Uhrinová – Slovenský raj 

Kristína Uhrinová, Sabína Nagyová – Týždeň v Slovinsku 

 

 


