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Výsledková listina 
44. ročník súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov 

Trnava, Piešťany a Hlohovec 
 

Trnavský objektív 2014 
 

Zasadnutie odbornej poroty: 6. 2. 2014 
 

Vernisáž výstavy: 20. 3. 2014 o 17.00 h v Západoslovenskom múzeu v Trnave 
 

Odborná porota: 
Predseda poroty 
Mgr. František Tomík, umelecký fotograf a vysokoškolský pedagóg, Bratislava 
Členovia poroty 
Mgr. Pavel Pecha, umelecký fotograf 
Mgr.art. Roman Pavlovič, umelecký fotograf 
Tajomníčka: Mgr. Milada Kotlebová, odborná pracovníčka TOS 
 
 
OCENENIA 
 
1. SKUPINA – AUTORI DO 16 ROKOV 
 Čiernobiela fotografia 
Cena 
Lujza Stopková za súbor fotografií 
 Farebná fotografia 
Cena 
Samuel Gubi za súbor fotografií 
Čestné uznanie 
Tomáš Mihálik za súbor fotografií „Francúzsky futbal“ 
 
2. SKUPINA – AUTORI OD 16 DO 21 ROKOV 
Cena 
Martin Záhončík za celý súbor čiernobielych a farebných fotografií 
 Čiernobiela fotografia 
Čestné uznania 
Ema Lančaričová za súbor fotografií 
Ivona Žigrayová za súbor fotografií 
 Farebná fotografia 
Čestné uznanie 
Frederik Marhavý za fotografie „Tajomný“ a „Mrazivý východ slnka“ 
 
3. SKUPINA – AUTORI NAD 21 ROKOV 
 Čiernobiela fotografia 
3 ceny bez určenia poradia 
Veronika Bahnová za súbor fotografií 
Karol Belas za súbor fotografií  
Juraj Marec za súbor fotografií „Čas bez ženy“ 
Čestné uznania 
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Ivan Kopčáni za súbor reportážnej fotografie „Tatto work“ 
Viliam Procházka za súbor fotografií „Vtáčatá“ (v hľadisku pouličného divadla) 
Milan Marônek za súbor monochromatických fotografií „Oceľová hora“ 
 
 Farebná fotografia 
4 ceny bez určenia poradia 
Lenka Adamčíková Kostolanská za súbory fotografií „Svetelné metamorfózy“ a 
„Harmónia“ 
Veronika Bahnová za súbor fotografií „Stretnutia a príbehy“ 
Andrej Čulák za súbor fotografií 
Ivan Krajčovič za súbory reportážnej fotografie  
Čestné uznania 
Zuzana Horváthová za súbor fotografií „Mauricius – krajina chudoby a farieb“ 
Vladimír Lužinský za súbor fotografií 
Juraj Marec za súbor fotografií „Zóna pešiakov“ 
Verner Scheibenreif za súbor fotografií 
Jiří Svoboda za súbor fotografií „Slnkobranie“ 
Marián Špajdel za súbory fotografií „Hranice všednosti“ a „Množiny“ 
 
 Multimediálna prezentácia fotografií 
2 cena bez určenia poradia 
Milan Marônek za prezentáciu „Nostalgia“ 
Jiří Svoboda za prezentáciu „Trnavské elégie“ 
Čestné uznania 
Cyril Grebečí za prezentáciu „Začarovaný čas“ 
Ernest Koppon za prezentáciu „Myjavsko – zima“ 
 
 Tematická kategória „VODA“(bez rozlíšenia veku autorov) 
 
 Čiernobiela fotografia 
Cena 
Marta Chrenková za súbor fotografií „Hemisféry“ 
Čestné uznanie 
Lenka Adamčíková Kostolanská za súbor fotografií „Dažďový šperk“ 
 
 Farebná fotografia 
2 ceny bez určenia poradia 
Veronika Bahnová za súbor fotografií 
Zuzana Horváthová za súbor fotografií „Slané rýmy“ 
Čestné uznanie 
Peter Babka za súbor fotografií „Daždivé dni“ 
 


