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vítame Vás na siedmom ročníku medzinárodnej fotografickej výstavy, ktorá sa už 
po druhý raz koná  v priestoroch Domu kultúry a služieb v Topoľčiankach.

Od nášho spoločného stretnutia na vernisáži 6. ročníka medzinárodnej fotogra-
fickej výstavy sme  pokračovali v našej práci súvisiacej s podporou a rozvojom 
fotografického umenia našich členov ako aj propagácie fotografického umenia 
na Slovensku a v zahraničí. 

Z dosiahnutých úspechov je potrebné spomenúť  účasť našich členov na Kraj-
skom kole regionálneho AMFO v Nesvadoch, kde Jozef Pažitný získal 1. mies-
to v skupine autorov nad 21 rokov čiernobiela fotografia za fotografiu Kostolík, 
Pavol Čepček 2. miesto v skupine autorov nad 21 rokov farebná fotografia za 
fotografiu Cesta do neba a čestné uznanie v skupine autorov nad 21 rokov čier-
nobiela fotografia za fotografiu Dva svety. Marcel Meluš získal v skupine autorov 
do 16 rokov 2. miesto v kategórii čiernobiela fotografia za fotografiu Svetlo na 
konci tunela a Radimír Siklienka mladší čestné uznanie v skupine autorov do 16 
rokov farebná fotografia za fotografie Súboj orlov a Pankáč. 

Úspešní sme boli aj na celoslovenskom kole AMFO 2015 v Leviciach, kde náš 
člen Pavol Čepček vyhral Cenu predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Mi-
lana Belicu za fotografiu Cesta do neba a Radimír Siklienka ml. Cenu riaditeľky 
Regionálneho osvetového strediska v Leviciach Alžbety Sádovskej za fotogra-
fiu Súboj orlov. Práce našich členov boli vystavované vo všetkých kolách tejto 
najprestížnejšej prehliadky amatérskej fotografickej tvorby na Slovensku. Veľmi 
sa tešíme aj úspechom na tohtoročnom regionálnom kole AMFO v Nitre, kde 
náš člen Marcel Meluš za práce Výdych a Gladiátor získal v kategórii čiernobiela 
fotografia autorov od 17 do 21 rokov prvé miesto, Radimír Siklienka mladší sa 
v kategórií 17 – 21 rokov farebná fotografia umiestnil na  druhom mieste. Fa-
rebnú krajinársku koncepčne budovanú kolekciu predstavil Miloš Brandt, ktorý 
získal v kategórii autorov nad 21 rokov 2. miesto. Čestné uznania si zaslúžili Jozef 
Pažitný v kategórii farebná fotografia autorov nad 21 rokov a Miroslav Mihálik 
v kategórii farebná fotografia  autorov nad 21 rokov. Medzi vystavujúcich au-
torov boli zaradení aj ďalší naši členovia: Alica Barutiaková, Pavol Čepček, Jozef 
Šabo, Milan Horváth a Tatiana Orolínová. Práce našich členov postupujú na kraj-
ské kolo AMFO 2016. 

Aj v tomto roku sme zaslali spoločnú kolekciu fotografií na medzinárodný salón 
fotografii German International DVF Photocup v Nemecku, kde získal vynikajúce 
medailové umiestnenie podpredseda nášho fotoklubu Miloš Brandt za fotogra-
fiu Plamienky driemavej, ktorá sa stala hlavným fotografickým motívom tohto 1
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ročníka našej medzinárodnej výstavy. Alica Barutiaková, Marcel Meluš a Radimír 
Siklienka mladší získali spoločne čestné uznanie medzi mladými členmi foto-
klubov a Radimír Siklienka mladší získal aj čestné uznanie za kolekciu svojich 
fotografií. Striebornú medailu na tomto salóne získal aj Radimír Siklienka starší. 
Výborné umiestnenie medzi medzi 1200 účastníkmi z viac ako 55 krajín celého 
sveta, ktorí tu prezentovali vyše 8000 svojich fotografii. FoTOP sa tak za niekoľko 
rokov svojej existencie stáva dôstojným reprezentantom slovenského fotogra-
fického umenia na medzinárodnom poli umeleckej fotografie. Túto skutočnosť 
dokladuje aj udelenie ďalšieho stupňa fotografického titulu od FIAP (Medzi-
národnej federácie fotografického umenia v Paríži)  EFIAP/b - Excellence de la 
Fédération Internationale de l´Art Photographique Bronze, ktorý v roku 2015 
získal ako prvý fotograf zo Slovenskej republiky predseda FoTOP FOTOKLUB To-
poľčianky - Radimír Siklienka.

V júni 2015 sme prezentovali našu fotografickú tvorbu u našich priateľov v Lito-
měřiciach a v lete minulého roku sme tradične zdokumentovali akcie Kultúrne-
ho leta v Topoľčiankach. Okrem toho sme za uplynulý rok absolvovali množstvo 
spoločných stretnutí, zorganizovali workshop a fotografovali dravé vtáky so so-
koliarom. Pre priateľov fotografického umenia nielen z Topoľčianok sme uspo-
riadali niekoľko prednášok, napríklad s rodákom z Topoľčianok, profesionálnym 
fotografom Tomášom Haverlíkom, či botanikom, fotografom a cestovateľom Ja-
roslavom Košťálom, ale aj vystavovali naše práce na festivale Vysoké hory v Nitre. 
Významnou novinkou je získanie nových výstavných priestorov pre prezentáciu 
fotografických prác nielen našich členov v Pizzérii u Majka v Topoľčiankach, za 
čo patrí veľké poďakovanie majiteľovi pizzérie pánovi Chladnému z Topoľčianok. 

Vyvrcholením našej fotografickej tvorby býva každoročne táto medzinárodná 
výstava.  V tomto roku predstavuje svoju tvorbu podobne ako v roku 2015 opäť 
13 členov nášho fotoklubu - Alica Barutiaková, Miloš Brandt, Pavol Čepček, Mo-
nika Gduľová, Milan Horváth, Pavel Kováč, Marcel Meluš, Miro Mihálik, Táňa Oro-
línová, Jozef Pažitný, Radimír Siklienka, Radimír Siklienka mladší a Jozef Šabo. 
Sme veľmi radi, že v tomto roku prijali naše pozvanie významní ukrajinskí foto-
grafi Volodimir Norba a Mykola Potsko, členovia Photographic Art Association of 
Transcarpathia.  

Za podporu ďakujeme našim partnerom, ktorými sú obec Topoľčianky, Ni-
triansky samosprávny kraj, Krajské osvetové stredisko v Nitre, Lesy SR, š.p., OZ 
Topoľčianky, fotoportál www.ephoto.sk, Vinárske závody Topoľčianky, Penzión 
Gazdovský hostinec v Topoľčiankach, Pizzéria u Majka v Topoľčiankach a ŠOP SR, 
Správa CHKO Ponitrie. Poďakovanie patrí aj ďalším, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k úspešnému priebehu tejto medzinárodnej výstavy. 
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AAT (Photographic Art Association of Transcarpathia) bola založená v roku 
2009. V súčasnosti má  33 členov -  umeleckých fotografov. Všetkých navzájom 
spája spoločná vôľa otvoriť a ukázať svetu tvár pôvabnej Zakarpatskej oblasti 
pomocou fotoaparátu, vytvárať a rozvíjať spoluprácu medzi fotografmi sveta 
a zlepšovať svoje fotografické majstrovstvo. 

PAAT je známa najmä svojou intenzívnou a tvorivou prácou a v posledných 
rokoch aj účasťou na mnohých medzinárodných fotoplenéroch v Slovenskej 
republike, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, či na Ukrajine. Photographic Art As-
sociation of Transcarpathia v posledných rokoch usporiadala 75 fotografických 
výstav. Má partnerskú spoluprácu s devätnástimi fotografickými klubmi z Ukra-
jiny, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Poľska, Moldavska a Gruzínska.

Od roku 2013 je PAAT členom ILFIAP (http://www.fiap.net/clubs.php).

PAAT tiež organizovala medzinárodné fotosalóny pod patronátom FIAP 
(Medzinárodná federácia fotografického umenia)  ako napríklad “Carpathian 
Photovernissage 2013”, “Carpathian Drag 2014”, “Carpathian Circle 2015” alebo 
“Panorama of my country 2015”. Celkovo sa na projektoch organizovaných PAAT 
počas posledných štyroch rokov podieľalo viac ako 1000 umelcov - profesion-
álov aj amatérov z 52 krajín z celého sveta.

Veľmi sa tešíme, že máme možnosť predstaviť výber z našej tvorby 
v Topoľčiankach a reprezentovať tak ukrajinskú fotografiu v Slovenskej republike. 
V tomto roku naše fotokluby uzatvorili zmluvu o vzájomnej spolupráci a veríme, 
že táto výstava je jej prvým úspešným krokom.

photographic art association of transcarpathia
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mykola potsko 

Narodil sa 
2 4 . 1 1 . 1 9 5 5 
v meste Svaľa- 
va v Zakar-
patskej oblasti 
( P o d k a r -
patská Rus). 
Fotografovať 
začal pred 48 

rokmi. Je zakladajúcim členom foto-
klubu Photographic Art Association 
of Transcarpathia, ktorý vznikol v roku 
2009. Bol účastníkom na 65 medzi-
narodných fotografických výstavách, 
z toho boli štyri jeho samostatné - 
autorské. Získal viacero významných 
fotografických ocenení na medziná-
rodných fotosalónoch pod patroná-
tom FIAP.  
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mykola potsko 
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volodimir norba, AFIAP

Narodil sa 20. 7. 1966 v obci Čornotysiv v Zakar-
patskej oblasti (Podkarpatská Rus). Fotografuje od svo-
jich 12 rokov. Je zakladajúcim členom a predsedom fo-
toklubu Photographic Art Association of Transcarpathia. 
Zúčastnil sa na viac ako 100 medzinárodných fotogra-
fických výstavách, z toho boli dve samostatné autorské. 
Získal viacero významných fotografických ocenení na 
medzinárodných fotosalónoch pod patronátom FIAP. 
Pracuje ako fotograf a vydavateľ. Volodimir Norba je au-

torom 12 knižných publikácii a vytvoril viac ako 300 pohľadníc propagujúcich 
rodný Zakarpatský kraj.
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volodimir norba, AFIAP
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alica barutiaková



9

miloš brandt
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pavol čepček
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monika gduľová
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milan horváth



13

pavel kováč
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marcel meluš



15

miro mihálik
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táňa orolínová
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jozef pažitný
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radimír siklienka, EFIAP/b, AZSF
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radimír siklienka mladší 
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jozef šabo
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