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50 rokov kvalitnej fotografie

Dá sa povedať, že Trnavský objektív z  pohľadu človeka vstúpil do zrelého veku. Má perfektný prehľad 
o fotografickom dianí v Trnave a okolí. Už ho len tak niečo neprekvapí. Zažil roky eufórie i trochu sklamania, ale 
nikdy neupadol do priemernosti. Pozná viac mien fotografov, ako si pamätajú nestori trnavskej fotografie. Pozná 
stálice na trnavskom fotografickom nebi, ale i kométy, ktoré zažiarili a stratili sa nevedno kam.
50. ročník je dôstojným pokračovaním predošlých ročníkov. V kolekcii nájdeme tradične široké spektrum tém, 
štýlov a prístupov k fotografii. Dominuje krajinárska fotografia, dokument a makrofotografia. Objavuje sa i portrét, 
experimenty a sporadický akt.
Najmladšia kategória do 16 rokov je zastúpená menej. Sú to v  podstate len tri mená, ale prezentujú sa 
perspektívnymi prácami, ktoré by ste v tejto kategórii nečakali. Práve práce najmladšieho účastníka Laury Pestún 
v sebe nesú perspektívu do budúcnosti. Získala cenu i v kategórii Cykly a seriály, kde veková hranica neexistuje! 
Priniesla zaujímavé, minimalistické a až meditatívne fotografie v cykle Zima I-III. Makrofotografie je ďalšia téma, 
ktorej sa venuje a zdá sa, že je to obľúbená téma ďalších autorov do 16 rokov. Nájdeme ju v ocenených prácach Lei 
Pestún alebo tretieho autora v tejto kategórii Sebastiana Roya, ktorý sa však okrem toho zdatne zhostil i tradičnej 
témy mnohých slovenských fotografov – luminografie.
V  kategórii 16-21 rokov sa prezentuje „osamelá“ Ester Vařáková. Jej rôznorodé fotografie prinášajú trochu 
netradičný pohľad na svet okolo nás.
Skupina čiernobielej fotografie v kategórii nad 21 rokov bola tentoraz zastúpená menej. Tu musím ale poznamenať, 
že mnoho fotografií by mohlo existovať i v kategórii Cykly a seriály. Je to určitá zotrvačnosť z predchádzajúceho 
obdobia, kedy sa fotografi zvykli vyjadrovať sa viacerými fotografiami na jednu tému. Porota z tohto dôvodu 
akceptovala predložené fotografie.
Už stálicami v  čiernobielej fotografii sú ocenení Veronika Bahnová so svojimi veselými fotografiami kolotoča 
a  Karol Belas s  nevyčerpateľnou témou Piešťany. Z  ďalších ocenených fotografov spomeniem Jána Baracku 
a jeho fotografie sveta okolo nás. Marta Chrenková objavuje erotiku v prírode a Ján Ševeček tradične prezentuje 
ulice vo vtipnom spojení ľudí a reklamy. Do čias štúdia fotografie som sa vrátil pri pohľade na čisté fotografie 
Milana Marôneka.
V  kategórii farebnej fotografii nad 21 rokov nám Veronika Bahnová prináša vtipné makrofotografie, v  ktorých 
ožíva tušený svet rôznych postavičiek a tvárí. Nostalgickou jesennou náladou sú predchnuté pôsobivé krajinárske 
fotografie Karola Križana. Podobne Milan Marônek nás zaviedol do pokojnej atmosféry morského pobrežia za 
súmraku. Pestrým témam zo života sa venuje Ján Baracka. Vytrácajúcu sa tému aktu prináša vo svojich, tak trochu 
drtikolovských, prácach Róbert Cipár. Svet pouličných remeselníkov zobrazuje Marián Dubovský a ojedinelá 
reportáž Tibora Ondríška nás zavedie do Indonézie. Svetelné a farebné experimenty sa objavujú v prácach Marty 
Chrenkovej. Citom pre výtvarnosť vynikajú fotografie krajiny od Petra Orlického. A podobne ako v čiernobielej 
fotografii i Ján Ševeček pokračuje vo svojej celoživotnej téme aj vo farbe.
V  kategórii Cykly a  seriály vynikol cyklus fotografií Petra Orlického - Moravské Slovácko. Prináša vynikajúce 
fotografie krajiny modelovanej svetlom za úsvitu. Vznik týchto fotografií predpokladá znalosť terénu a znalosť 
svetla, ktoré ho modeluje. A toto autor zvládol perfektne. Z ďalších ocenených autorov spomeniem už tradične 
Karola Belasa a  jeho fotografie Kolonádového mostu v  Piešťanoch. Ernest Koppon vo svojich fotografiách 
zobrazuje veselé tváre detí z  Herlian. Už spomínaná Laura Pestún prezentuje meditatívne fotografie zimnej 
krajiny. Fotografie Veroniky Bahnovej zneistia vaše vnímanie reality v cykle Hranica odrazu a reality. Ojedinelá 
reportáž z  kováčskej dielne od Michala Mišíka očakáva rozpracovanie témy z tohto netradičného prostredia. 
Zaujímavý dokument o zaniknutom svete Tomáša Baťu v Zlíne prezentuje Miloš Mosný.
Kategória Multimediálnych prezentácií bola zastúpená skromnejšie. Karol Belas rozpracováva svoju tému 
Kolonádového mosta v Piešťanoch. Peter Babka sa venuje minimalizmu v cykle Menej je niekedy viac. Krajinársku 
fotografiu rozpracováva Milan Marônek v cykle Mystérium jesene a Karol Križan v prezentácii Vianoce na Orave, 
ktorú doplnil zobrazením miestnych zvyklostí.
Čo dodať na záver?
Držím palce mladým autorom, aby im ten záujem o fotografiu vydržal. Zdá sa, že majú dobrý základ pre ďalší vývoj. 
Ďakujem všetkým autorom, že prispeli ku krásnej výstave a k dôstojnej oslave päťdesiatky Trnavského objektívu. 
A čo zaželať Trnavskému objektívu do ďalších rokov? Hlavne viac stálic na fotografickom nebi, ale i tých žiarivých 
komét, ktoré po sebe zanechajú výraznú stopu a  ostanú inšpiráciou pre nasledovníkov. A  tí budú prinášať 
jubilantovi aj v ďalších rokoch skvelé fotografie od skvelých fotografov, lebo verím tomu, že on tu bude aj keď sa 
my pominieme... 

Pavel Pecha

ODBORNÁ POROTA

Predseda poroty
Mgr. Pavel Pecha, fotograf 
Členovia poroty
doc. Mgr. art. Jozef Sedlák, fotograf a vysokoškolský pedagóg
Mgr. art. Roman Pavlovič, fotograf
Mgr. Peter Lančarič, PhD., fotograf a vysokoškolský pedagóg
Tajomníčka Mgr. Milada Kotlebová, odborná pracovníčka TOS

OCENENIA

1. SKUPINA – autori do 16 rokov
■ Čiernobiela fotografia a farebná fotografia
Cena
Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou • za čiernobiele foto-
grafie „Čiara“, „Kryha“ a za farebné fotografie „Plot“ a „Struny“
Čestné uznania
Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou • za čiernobiele fotogra-
fie „Myšlienky“, „Nevinný pohľad“, „Hello!“, „Zimný výtvor“ a za 
farebné fotografie „Čarovná zima“, „Milánski krásavci“, „Červe-
noočko“ a „Kvet“
Sebastian Roy, Trnava • za čiernobiele fotografie „Krokodíl na 
konári“, „Pavúk na ohni“, „Huba v listoch“, „Púpava je list“, „Listy 
pijú“ a za farebné fotografie „Light art I.,II.“, „Mesiac pri zemi“, 
„Obrátená zemeguľa“

2. SKUPINA – autori od 16 do 21 rokov
■ Farebná fotografia
Čestné uznanie
Ester Vařáková, Trnava • za predložené farebné fotografie „Po-
hár pravdy“, „Pianista“, „Keď svetlo zaznie“, „Pohľad na slobo-
du“ a „Dokonalosť stredobodu“

3. SKUPINA – autori nad 21 rokov
■ Čiernobiela fotografia
2 ceny bez určenia poradia
Veronika Bahnová, Smolenice • za fotografie „Poďme spolu 
lietať I. – V.“
Karol Belas, Piešťany • za fotografie „Connecting people?“, 
„Diváci už dávno odišli“, „Letím!“, „Oblúk“, „???“
Čestné uznania
Ján Baracka, Rakovice • za fotografie „Spomienka“, „Balónik“ 
a „Nízka hladina“
Marta Chrenková, Trnava • za fotografie „Akt I.,II.“ a „Horoskop“
Milan Marônek, Trnava • za fotografie „Genesis I.,II.“ a „Geo-
metria svetla I.,II.“
Ján Ševeček, Trnava • za fotografie „Výhľad“, „Čakanie“, „Úlo-
vok“ a „Zrkadlo“

■ Farebná fotografia
3 ceny bez určenia poradia
Veronika Bahnová, Smolenice • za fotografie „Fresky maľova-
né časom I. – IV.“
Karol Križan, Trnava • za fotografie „Ráno pri Váhu I.,II.“ a „Je-
senný východ slnka I. – III.“
Milan Marônek, Trnava • za fotografie „Strážca ticha I. – IV.“
Čestné uznania
Ján Baracka, Rakovice • za fotografie „Biely dom“, „Hra“, „Na 
vlne“, „Oia“ a „Prístav“
Róbert Cipár, Trnava • za fotografie „Torzo I.,II.“
Marián Dubovský, Piešťany • za fotografie „Hrnčiar“, „Kováč“, 
„Maliar“ a „Pieskový sochár“
Marta Chrenková, Trnava • za fotografie „Túžby“, „Hra tieňov“ 
a „Duel“
Tibor Ondrišek, Trnava • za fotografie „Indonézia I. – V.“
Peter Orlický, Trnava • za fotografie „Cesta za poznaním“, „Je-
seň“, „Slnečnica“ a „Vlčí mak“
Ján Ševeček, Trnava • za fotografie „Nová fasáda“, „Reklama“, 
„Tanec“ a „Z nákupu“

■ Cykly a seriály (bez rozlíšenia veku autorov)
Hlavná cena
Peter Orlický, Trnava • za cyklus farebných fotografií „Morav-
ské Slovácko I. – V.“
3 ceny bez určenia poradia
Karol Belas, Piešťany • za cyklus čiernobielych fotografií „Na 
moste I. – III.“
Ernest Koppon, Vrbové • za cyklus čiernobielych fotografií 
„Kamoši z Herlian I. – V.“
Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou • za cyklus fotografií 
„Zima I. – III.“
Čestné uznania
Veronika Bahnová, Smolenice • za cyklus čiernobielych foto-
grafií „Hranica odrazu a reality I. – IV.“
Michal Mišík, Piešťany • za cyklus farebných fotografií „Kama-
rát Miloš I. – III.“
Miloš Mosný, Trnava • za cyklus čiernobielych fotografií „Feno-
mén Baťa I. – VIII.“
■ Multimediálna prezentácia fotografií
Cena
Karol Belas, Piešťany • za prezentáciu „Na moste“
Čestné uznania
Peter Babka, Biely Kostol • za prezentáciu „Niekedy je menej 
viac“
Karol Križan, Trnava • za prezentáciu „Vianoce na Orave“
Milan Marônek, Trnava • za prezentáciu „Mystérium jesene

Do súťaže sa zapojilo 35 autorov a zaslali 315 fotografií 
a 4 multimediálne prezentácie fotografií.
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milan marônek • mystérium jesene

karol križan • jesenný východ slnka

peter orlický • moravské slovácko I. - IV.
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tibor ondrišek • indonézia I., II.ester vařáková • pohľad na slobodu • pohár pravdy

sebastian roy • obrátená zemeguľa

milan marônek • strážca ticha II. - IV.
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sebastian roy • pavúk na ohni sebastian roy • huba v listoch

veronika bahnová • hranica odrazu a reality I., II.

ján baracka • nízka hladina

ján baracka • balónik

veronika bahnová • poďme spolu lietať II., V.
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karol križan • zima na orave

karol belas • ???

karol belas • na moste I. - III.
marta chrenková • akt I., II.
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ján ševeček • z nákupu • nová fasáda

ján ševeček • čakanie • úlovok

michal mišík • kamarát miloš marián  dubovský • hrnčiar

ernest koppon • kamoši z herlian I., III.
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laura pestún • plot

karol belas • diváci už dávno odišli miloš mosný • fenomén baťa I., - III.

lea pestún • cesta do neznáma



1918

peter babka • niekedy je menej viac I., II.

ján baracka • prístav milan marônek • genesis I., II.

róbert cipár • torzo
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Zoznam vystavujúcich autorov a fotografi í

I. SKUPINA (autori do 16 rokov)
■ Čiernobiela fotografi a 
Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou • Čiara, Kryha ■ Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou • Myšlienky, Nevinný 
pohľad, Hello!, Zimný výtvor ■ Sebastian Roy, Trnava • Krokodíl pri konári, Pavúk na „ohni“, Huba v listoch, Púpava, 
Púpava je list, Listy pijú
■ Farebná fotografi a
Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou • Plot, Ľadové ostrie, Struny ■ Lea Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou • Cesta 
do neznáma, Čarovná zima, Milánski krásavci, Červenoočko, Kvet ■ Sebastian Roy, Trnava • Light art I.,II., Mesiac pri 
zemi, Obrátená „zemeguľa“

II. SKUPINA (autori od 16 do 21 rokov)
■ Farebná fotografi a
Ester Vařáková, Trnava • Pohár pravdy, Pianista, Keď svetlo zaznie, Pohľad na slobodu, Dokonalosť stredobodu

III. SKUPINA (autori nad 21 rokov)
■ Čiernobiela fotografi a
Veronika Bahnová, Smolenice • Poďme spolu lietať I. – V. ■ Ján Baracka, Rakovice • Spomienka, Balónik, Nízka hla-
dina ■ Karol Belas, Piešťany • Connecting people?, Diváci už dávno odišli, Letím!, Oblúk, ??? ■ Róbert Cipár, Trnava 
• Dotyk svetla I.,II. ■ František Debre, Piešťany • Hostěradice, lom – impresionistická nálada, Posledný list, Lastúra 
v obývačke, Tam za vodou v rákosí..., Mazutka ■ Peter Gajarský, Trebatice • Tajomné schody ■ Ján Galo, Piešťany 
• Krajina z vlaku, Naklonený samotár, Oblúky, Kroky a stopy, Tiene svetla ■ Vladimír Chrenko, Trnava • Akrobatka, 
Panoptikum aktu, Bohyňa ■ Marta Chrenková, Trnava • Akt I.,II., Horoskop ■ Gabriela Jursová, Boleráz • Zákaz vstu-
pu!, Berú? ■ Milan Marônek, Trnava • Genesis I.,II., Geometria svetla I.,II. ■ Viliam Procházka, Trnava – Modranka •
Poštárka, Elegancia starých čias, Dažďové korálky, Bez názvu ■ Jozef Reško, Vrbové • Za oknom, V bazéne, Vietor ■
Zlatka Roy Sloboda, Trnava • Epicentrum noci, Pokušiteľ (Kto pokúša teba?), Cyklicita – kvadracita? ■ Ján Ševeček, 
Trnava • Výhľad, Na prechádzke, Čakanie, Úlovok, Zrkadlo ■ Roman Tibenský, Piešťany • Budúcnosť neistá I.,II., Si-
luety, Krížová cesta
■ Farebná fotografia
Veronika Bahnová, Smolenice • Fresky maľované časom I. – IV. ■ Ján Baracka, Rakovice • Biely dom, Hra, Na vlne, 
Oia, Prístav ■ Pavol Bohunický, Trnava • Detaily Trnavy I. – III. ■ Róbert Cipár, Trnava • Torzo I.,II. ■ František Debre, 
Piešťany • Verklikárka, Nosičská legenda – L.K. 70 ročný, My dva a čas..., Hostěradice, lom – zrkadlenie, Na rakete, 
Hostěradice, lom – hry svetla a farby ■ Marian Dubovský, Piešťany • Hrnčiar, Kováč, Maliar, Pieskový sochár – zo sú-
boru: Pracovný portrét ■ Rudolf Federič, Zavar • Koncert I. – III. ■ Peter Gajarský, Trebatice • Donovaly, Zubria láska, 
Orol, Sova hypnotizér ■ Ján Galo, Piešťany • Bez života, More pri Folonice, Plachá, Večerná ■ Vojtech Hank, Veľké 
Orvište • Shariq Tucker, Stanley Clarke, Ludo Kuruc, Andrej Šeban, Milan Svoboda ■ Vladimír Chrenko, Trnava • Me-
lódia vlniaceho poľa, Maska, Západ pri Temži, Plávajúce tepny I.,II. ■ Marta Chrenková, Trnava • Túžby, Hra tieňov, 
Duel ■ Gabriela Jursová, Boleráz • Zrkadlo, Máčik ■ Kvetoslav Kollár, Trnava • Dolomity, St.Magdaléna, Cesta do 
nebies ■ Ernest Koppon, Vrbové • Príťažlivosť nepoznaného I.,II. ■ Karol Križan, Trnava • Ráno pri Váhu I.,II., Jesen-
ný východ slnka I. – III. ■ Ľubica Marcinová, Trnava • Neha zblízka ■ Milan Marônek, Trnava • Strážca ticha I. – IV. ■ 
Michal Mišík, Piešťany • Slnečný Ostrov, Adam ■ Tibor Ondrišek, Trnava • Indonézia I. – V. ■ Peter Orlický, Trnava • 
Cesta za poznaním, Nový deň, Jeseň, Slnečnica, Vlčí mak ■ Viliam Procházka, Trnava – Modranka • Jeseň, Blíženci 
■ Zlatka Roy Sloboda, Trnava • Utajené, (Pod)večer Trojkráľový, Green – in ■ Lenka Slováková, Trnava • Jeseň ■ Ján 
Ševeček, Trnava • Nová fasáda, Reklama, Tanec, Z nákupu ■ Roman Tibenský, Piešťany • Hýgiea 2019 – I. – IV. (Kú-
pele Korytnica)

laura pestún • zima I., II.

karol križan • jesenný východ slnka

lea pestún • kvet



22

Podujatie podporili

Organizátori

■ Cykly a seriály (bez rozlíšenia veku autorov)
Veronika Bahnová, Smolenice • Hranica odrazu a reality I. – V. ■ Ján Baracka, Rakovice • AMDPM (Ako mi deti po-
kazili mláčku) I. – V. ■ Karol Belas, Piešťany • Na moste I. – III. ■ Ján Galo, Piešťany • Efekty zrkadlenia I. – III. ■ Fran-
tišek Debre, Piešťany • Gunár labute vedie svoje detičky I. – III. – Ešte glgom zapijeme, Odfrkneme si, A je tu koniec 
fotenia ■ Vojtech Hank, Veľké Orvište • Altaj I. – III. – Sofijský ľadovec, Tábor na rieke Akkol, Pri rieke Kara Alacha 
■Vladimír Chrenko, Trnava • Nostalgia v oblakoch pary I. – III. ■ Kvetoslav Kollár, Trnava • Plešné jazero – Šumava 
I. – IV. ■ Ernest Koppon, Vrbové • Kamoši z Herlian I. – V. ■ Milan Marônek, Trnava • Eden III. – V. ■ Michal Mišík, 
Piešťany • Kamarát Miloš I. – III. ■ Miloš Mosný, Trnava • Fenomén Baťa I. – VIII. ■ Peter Orlický, Trnava • Moravské 
Slovácko I. – V. ■ Laura Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou • Zima I. – III. – Stromy v hmle, Cesta nikam, Pole ■ Lea 
Pestún, Hrnčiarovce nad Parnou • Svet hore nohami I. – V. ■ Sebastian Roy, Trnava • Naše pľúca – lesní obri III. – V. ■ 
Zlatka Roy Sloboda, Trnava • Festival svetla a tieňa I. – III. ■ Ján Ševeček, Trnava • Bez telefónu ani na krok II. – V. ■
Roman Tibenský, Piešťany • Hýgiea 2019 – I. – IV. (Kúpele Korytnica)
■ Multimediálna prezentácia fotografií
Peter BabkaPeter Babka, Biely Kostol • Niekedy je menej viac ■ Karol Belas, Piešťany • Na moste ■ Karol Križan, Trnava • Viano-
ce na Orave ■ Milan Marônek, Trnava • Mystérium jesene
■ Hosť výstavy
Blažej Vittek • Trnava
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