
Víťazi súťaže H/AMFO Roberta Spielmanna 2017 v Humennom  
 
Regionálna súťaž a výstava amatérskej fotografie v Humennom, ktorá v záhlaví nesie meno významného 
humenského fotografa je pravidelným základným postupovým kolom v oblasti záujmovej umeleckej činnosti. 
Súťažné práce hodnotila odborná porota v zložení – predseda poroty Robert Tappert, Humenné  – fotograf, Mgr. 
art Veronika Bažaliková, Vranov nad Topľou, tajomníčka poroty Mgr. Mária Mišková, Humenné – fotografka, 
filmárka.  
Porotu všeobecne zaujala skupina autorov do 21 rokov, v tvorbe ktorých sa prejavil najkoncepčnejší prístup 
v tvorbe myšlienkových cyklov. Skupina najmladších autorov do 16 rokov bola početne a žánrovo najpestrejšie 
zastúpená. V práci s deťmi sa však vyžaduje kreatívnejší a spontánnejší prístup, ktorý je tejto vekovej kategórii 
prirodzený a vlastný. Skupina autorov nad 21 rokov bola oproti minulým rokom početne menej zastúpená 
a kategória čiernobielej fotografie takmer absentovala. Naopak, ocenené fotografie predstavujú silný výtvarný 
výraz. V kategórii farebnej fotografie v tejto skupine bolo najviac ocenených prác, v ktorých porota vyzdvihla  
tvorivý prístup, hravosť a vtip. Porota odporúča autorom pracovať v cykloch a viac sa zamerať na ideovú 
a formálnu stránku. Práca v cykloch neznamená produkovať počet, ale hľadať a nachádzať vzťahy a paralely 
medzi jednotlivými fotografiami v súbore. Po technickej stránke porota odporučila výraznejšiu prácu 
s kompozíciou, dodržiavanie formátov pri sériách fotografií a zachovávanie expozičných, tonálnych a farebných 
hodnôt. 
Súčasťou vyhodnotenia regionálnej súťaže na pôde Vihorlatského múzea bol odborný seminár s členmi poroty pre 
autorov súťaže a záujemcov. Porota rozhodla udeliť ceny a čestné uznania  v jednotlivých skupinách a 
kategóriách bez určenia poradia nasledovne:  
 
Skupina I. (autori do 16 rokov) – farebná fotografia 
Ceny: 
Dávid BENKO, Humenné           Staničný chaos 2 
Marián TOVARŇAK, Humenné                  Parkovisko, Zákruta 
Čestné uznania: 
Adam TABAK, Humenné           Pokus o lietanie 1,2 
Patrik JENČÍK, Humenné           Hra so svetlom I.-III. 
Klára ČIEFOVÁ, Humenné           Spomienka, Sklo maliarom, Pohľad cez sklo 
 
Skupina I.autori do 16 rokov – čiernobiela fotografia 
Cena: 
Klára ČIEFOVÁ, Humenné          silueta 
 
Skupina II. (autori do 21 rokov) – farebná fotografia 
Cena: 
Silvia GREŠOVÁ, Hankovce             Zrkadlenie, Súhra 1,2 
Čestné uznanie: 
Lukáš MIŠKO, Humenné                             Hľadanie svetla 1, Okamihy 1 
 
Skupina II. (autori do 21 rokov) – čiernobiela fotografia: 
Cena: 
Silvia GREŠOVÁ, Hankovce              Minulosť 1,2 
 
Skupina III. (autori nad 21 rokov) – farebná fotografia: 
Ceny: 
Lenka CHOLPOVÁ, Kamienka  Paradoxy doby 
Vladimír VAJS, Humenné            Šéf kurníka, Strážnik bicyklov 
Natália ŠTÍTOVÁ, Humenné  Príbehy z podchodu 1-3 
Čestné uznania: 
Mária HUNTEJOVÁ, Humenné  Zimné blúdenie 
Ľudovít HRUŠKA, Humenné  Dávid 
František FEIGL    Utrhnutá jar,  Čaro vody IV. - Zima 
 
Skupina III. (autori nad 21 rokov) – čiernobiela fotografia: 
Ceny: 
Marián MICHALČO, Humenné                    Spiaca 
Natália ŠTÍTOVÁ, Humenné  Pohľadom a pocitom 2 
Čestné uznania: 
Ľudovít HRUŠKA, Humenné  Hovor 
Natália ŠTÍTOVÁ, Humenné  Pohľadom a pocitom 1,3 
Marián Špilár, Snina   Bubble, Pravá tvár 
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