
Prizma s novou krvou 

Výstava z tvorby amatérskych fotografov prievidzského okresu už tradične patrí k jesennému 

plánu galérie pri Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. 

Posledné roky naznačili čiastočnú výmenu generácie amatérskych fotografov. Profesionálna 

digitálna technika je cenovo čoraz dostupnejšia a tak klasická fotografia pomaly ustupuje.  

K “inventáru” Prizmy a zároveň k tradičným zberateľom ocenení patria  autori ako Rastislav 

Hustý, Ľubo Košian, zvyšok kategórie dospelých cirkuluje a z roka na rok sa väčšina 

vystavujúcich autorov obmieňa. V kategórii dospelých prvenstvo obhájil Peter Jurík, jeho 

fotografie zveri presahujú úroveň nielen regiónu, ale aj prívlastku “amatér”.  

Mládežnícke kategórie tradične reprezentuje hlavne Fotoklub Junior pri CVČ Spektrum  

pod vedením Magdy Malichovej, no našlo sa aj pár nových autorov.  Potešiteľným faktom je, 

že porota konštatovala nárast kvality hlavne v najmladšej vekovej kategórii do 16 rokov         

a ocenila tvorivý prístup a myslenie pri fotografovaní hlavne u juniorov do 21 rokov: Juraja 

Obertáša, Kataríny Dubcovej a Mateja Chrenku. Tradične technicky dokonalé fotografie 

pripravil Martin Gross, porotu príjemne prekvapila aj kolekcia Tomáša Vojenčáka, ktorý si 

zároveň odniesol Cenu úsmevu venovanú tradične fotografii s najvtipnejším podtónom. Hoci 

doba a téma väčšiny fotografií je vážna, našlo sa zopár vtipných fotografií, niektorým               

k získaniu ocenenia chýbala vhodnejšia voľba názvu. 

V kategórii multimediálnych prezentácii sa tento rok neprihlásil nikto. 

Medzi vystavujúcimi fotografmi tentokrát absentujú fotografi tvoriaci jadro fotoklubu           

pri RKC Prievidza, väčšina z nich si svoju “muníciu vystrieľala” v ich zaujímavom internetovom 

magazíne tamasem.sk, snáď sa ich tvorby dočkáme na februárovej výstave Pocta Ottovi 

Hogenovi, kde bude dominovať hlavne reportážna fotografia. 

Peter Cagáň 

 

 

 

 

 

 

 



Ocenenia: 

Kategória do 16 rokov - čiernobiela fotografia 

1. miesto : Peter Pikulík - Sila voľnosti 
 
Kategória do 16 rokov -  farebná fotografia 

1. miesto : Martina Kotláriková - Skejter 2 
2. miesto : Karolína Kvočiková - Som fotogenická? 
3. miesto : Miroslav Polerecký - Autoportrét 
Čestné uznanie : Samuel Michalec - za kolekciu 
 
Kategória do 21 rokov - čiernobiela fotografia 

1. miesto : Katarína Dubcová - Bez názvu 
2. miesto : Matej Chrenka za seriál “Fragmenty” 1 - 4 
3. miesto : Matúš Granec  - Predurčení  3 
 
Kategória do 21 rokov - farebná fotografia 

1. miesto : Juraj Obertáš - seriál “Žijem svoj vlastný život” 
2. miesto : Eliška Šuňalová  - Merisanch 
3. miesto : Branislav Kasala  - Gerlach 
Čestné uznanie:   Daniela Juríková - Svetelný most 1-2 
  Matúš Granec  - Zrkadlenie 2 
 
Kategória  nad  21  rokov - čiernobiela fotografia:  

1. miesto: Martin Gross  za  sériu Očakávanie 1-5 
2. miesto: Pavol Bartuš -Pokora odhodlania, Tri pohľady 
 
Kategória nad  21 rokov - farebná fotografia: 

1. miesto : Peter Jurík   za  kolekciu fotografií 
2. miesto : Rastislav Hustý   za  seriál Krížová  šou 
3. miesto: Silvia Seabright   za fotografiu Neha 
Čestné uznanie: 
Tomáš Vojenčák  za kolekciu fotografií 
Michal Mišík   za  fotografiu Súhra 
 
Cena úsmevu  udelená MUDr. Dušanom Hustým : 

Tomáš Vojenčák   “Hrám iba pre teba” 
 

Odborná porota:  

Milan Gross 
Ivan Mišík 
Ing. Peter Cagáň 


