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Stručné dejiny fotografie

Už dávno pred vynájdením fotografie poznali maliari princíp 
fotografickej projekcie: svetlo, ktoré dopadá cez malú dierku do zatemneného 
priestoru, zanecháva na protiľahlej stene obraz scény prebiehajúcej pred dierkou –
postavený na hlavu. Tento jav známy a využívaný už od neskorej renesancie má 
latinský názov ,,camera obscura” (tmavá komora). Neskoršie sa používali optické 
šošovky čím sa dosiahol ostrejší obraz a pomocou zrkadiel sa privádzal na ľubovoľné 
miesto. Problém ktorým sa odvtedy zaoberali vynálezcovia a nadšenci , spočíval v 
snahe o trvalé konzervovanie premietaného miznúceho obrazu bez toho, že by sa 
musel namáhavo obkresľovať.

Takmer súčasne sa podarilo trom vynálezcom využiť citlivosť strieborných solí na svetlo, a tým zachytiť 
obraz komory. Dnes ich označujeme za otcov fotografie. Sú to Nicéphore Niepce, William Henry Fox Talbot a Louis Jacqes 
Mandé Daguerre. Na nimi objavenom princípe sa v priebehu 180 rokov, ktoré od vtedy uplynuli, vlastne takmer nič 
nezmenilo. Aj naďalej sa obraz, ktorý sa tvorí optickým systémom dopadajúcich svetelných lúčov, zachycuje vo fotoaparáte 
na svetlo citlivý nosič a vyvolá sa chemickou cestou alebo v súčasnosti aj polovodičový elektronický  senzor.

Za prvú fotografiu je považovaný snímok, ktorý zhotovil roku 
1826 francúzsky vynálezca Joseph Nicéphore Niépce – exponovanú na vyleštenú 
cínovú dosku pokrytú benzínalkoholom a roztokom asfaltu. Vznikol v niečom čo  
možno nazvať fotoprístrojom a čas expozície bol celých osem hodín za 
slnečného dňa. Tento zdĺhavý proces sa ukázal byť slepou uličkou a Niépce začal 
experimentovať so zlúčeninami striebra, pričom vychádzal z poznatkov Johanna 
Heinricha Schultzeho (1687-1744), ktorý zistil, že zmes kriedy a striebra tmavne, 
ak je osvetlená.

Niépce a umelec Jacques Daguerre zdokonalili existujúci proces na báze striebra spoločne. V roku 1833 
Niépce umiera a necháva svoje poznámky Daguerreovi. Ten, hoci nemal príliš skúseností s vedou, urobil dva kľúčové objavy. 
Zistil, že ak striebro najprv vystaví jódovým parám, potom snímok exponuje a nakoniec naň nechá pôsobiť ortuťové výpary, 
získa viditeľný a nestály obraz. Ten potom možno ustáliť ponorením dosky do soľného kúpeľa. V roku 1839 Daguerre oznámil, 
že objavil proces využívajúci postriebrenú medenú dosku, nazval ho daguerrotypia. Podobný proces dodnes využívajú 
fotoaparáty Polaroid. Francúzska vláda patent kúpila a dala ho ihneď k voľnému použitie (public domain).

Na druhej strane kanála La Manche, William Fox Talbot objavil už skôr iný spôsob, ako ustáliť obraz získaný 
pomocou striebornej expozície, ale udržiaval ho v tajnosti. Potom, čo čítal o Daguerrovom vynáleze, Talbot svoj proces 
zdokonalil tak, aby bol dostatočne rýchly a citlivý na snímanie ľudí, a v roku 1840 oznámil vynález kalotypie. Išlo o proces 
negatív-pozitív, ktorý sa neskôr (hlavne po r. 1860) stal na dlhé obdobie štandardom. Listy papiera potiahol vrstvou chloridu 
strieborného pre vytvorenie okamžitého negatívneho obrazu. Ten potom môže byť použitý na vytvorenie ľubovoľného 
množstva kópií čo je v podstate aj dnešný chemický proces klasickej fotografie. Talbot sa vzdal svojho patentu v r. 1854. 

Problém dlhých expozícií mohol byť odstránený len radikálnym zdokonalením optiky prístrojov, alebo 
kvality materiálov. Na cestu zdokonalenia optiky sa vybral a dosiahol mimoriadny úspech spišskobeliansky rodák Jozef 
Maximilián Petzval, ktorý vypočítal prvý použiteľný portrétový objektív a ten aj pri vtedajších materiáloch umožňoval 
kvalitné portrétovanie. Expozičné doby sa pri použití Petzvalovho objektívu odrazu skrátili pod jednu minútu, čím sa otvorila
cesta nielen k snímaniu portrétov, ale zároveň aj k nevídanému rozmachu fotografovania, ktorý v podstate trvá dodnes. 
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V roku 1884 vyrobil George Eastman prvý fotografický film, ktorý zbavil fotografov nutnosti nosiť 
so sebou ťažké sklenené fotografické dosky a jedovaté chemikálie. V roku 1888 uviedol na trh prvý filmový 
fotoaparát pod obchodným názvom Kodak.
Roku 1925 bol na trh uvedený fotoaparát Leica, používajúci 35mm film, ktorý sa od tej doby stal štandardom pre 
maloformátové fotografie. Od roku 1935 sú na trhu aj farebné filmy. V roku 1963 vyvinula firma Polaroid emulzie 
umožňujúce vytvárať instantné farebné snímky, ktoré nepotrebovali žiadne ďalšie spracovanie, a fotografia sa na 
nich objavila už niekoľko minút po expozícii - tzv. okamžitá fotografia.

Vynález digitálnej fotografie

V roku 1969 vynašli George Elwood Smith a Willard Boyle snímače typu CCD a v nasledujúcom roku zabudovali 
CCD do fotoaparátu. Až v roku 1981 spoločnosť Sony vyrobila prvý fotoaparát, ktorý namiesto filmu na 
chemickom princípe zaznamenával obraz cez elektronické prvky CCD. Jeho analógové výstupy sa zapisovali na 
disketu. Hlavným ťahúňom vývoja bola v osemdesiatych rokoch firma Kodak. Prvý komerčne šírený digitálny 
fotoaparát bol Apple QuickTake 100 z roku 1994. V bežnom predaji boli digitálne fotoaparáty od roku 1996 aj u 
nás. Po roku 2000 začali fotoaparáty používajúce digitálny záznam vytláčať bežné kinofilmové.

Fotografia bola objavená v roku 1839. Vznik fotografie súvisí s technickým pokrokom a je 
pokračovaním duchovného vývinu človeka v období vrcholného romantizmu. Termín fotografia je odvodený z 
gréckeho slova „písanie svetlom“. Fotografiu môžeme rozčleniť na informatívnu a emocionálnu.

Informatívnou fotografiou nazývame dokumentárne, vedecké, reprodukčné, reportážne, 
propagačné, kriminalistické snímky. Ich úloha je rozširovať poznávanie človeka.

Emotívna fotografia tiež zobrazuje správy zo skutočnosti, ale tie podáva tak, že pôsobia na pocity 
vnímateľa, obohacujú ho svojou estetickou štylizáciou. Emocionálny efekt vyvolávajú línie, tvary, tóny, svetlo, 
kompozícia, farby.

Sila filozofického obsahu snímku a jeho myšlienka pôsobia na človeka cez citové vnímanie. Tu 
hovoríme o umeleckej fotografii. Súčasťou mnohých fotografií je zároveň informácia i emócia. V každom 
umeleckom diele sa rozlišuje obsah a forma. Obsahom je ideovo-emocionálny význam a zmysel diela, formou je 
materiálno-predmetné stvárnenie tohto obsahu. Výrez zo skutočnosti, tvary, farba, kompozícia, štruktúra 
predmetu, osvetlenie, voľba prístroja a optiky, materiálu, filtre, ostrosť – sú formálne prvky fotografie a zároveň 
sú i nositeľmi obsahu, myšlienky. Obsah je teda vyjadrený určitým usporiadaním výtvarných prvkov. Autor 
fotografie využíva napr. svetelné kontrasty, tvary predmetov, harmóniu farieb, na vyjadrenie určitej nálady, 
myšlienky.

Wikipedia:

Informatívnou fotografiou sa zaoberali spravidla profesionálny fotografi, ktorí otvárali vlastné ateliéry a štúdiá. 
Najskôr boli samoukovia, neskôr sa otvárali učebné a študijné odbory fotograf, laboratórny technik, kameraman  
resp. obrazový dizajnér. Sem možno zaradiť žurnalistov, reklamných fotografov , fotografov vo vede a medicíne a 
mnohých ďalších.

Emotívnou fotografiou sa zaoberajú výtvarní umelci, ktorí študovali na umeleckých školách, alebo boli 
samoukovia.

Najväčšiu skupinu fotografov tvoria nadšenci, neprofesionálni (amatérsky) fotografi . Títo využívajú informatívnu 
aj emotívnu fotografiu.
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Fotografia na Slovensku

V období koloidového procesu sa fotografie spravidla nezväčšovali, ale kopírovali 
kontaktom. Preto sa negatívy museli vyhotovovať vo veľkosti zamýšľaných obrazov. Neboli zriedkavé ani 
sklenené dosky veľkosti 50x60 cm. Výrobná cena fotografií bola nízka a prístupná aj širokým vrstvám. To 
spôsobilo aj prvú vlnu rozšírenia fotografie ako živnosti. Do toho obdobia spadá aj rozmach fotografie na 
Slovensku, okrem väčších centier sa ateliéry zakladali aj v menších a malých vidieckych mestách.

Fotografia radikálne zasiahla do života človeka. Ešte skôr, ako mohla zachytiť a tlmočiť 
podobu jeho tváre začala formovať jeho myslenie a cítenie. Približovala diaľky, umožňovala poznať 
nepoznané, počutému dávala viditeľnú tvár a neznámym veciam presnú podobu. Tieto úlohy, za ktorými 
spontánne siahala mohla plniť len tak, ako si postupne rozvíjala materiálnu, technickú, a organizačnú 
základňu. Petzvalov objektív a Goddardova úprava chemických zložiek umožnili znížiť dobu expozície a 
fotografovať bez závislosti počasia. Tým sa vyriešila základná existenčná otázka, otázka pracoviska. 
Portrétni fotografisti sa zo záhrad, terás a podstení nasťahovali do ateliérov. Presklené strechy a steny 
im poskytli dostatok svetla a vnútorné priestory veľa možností na praktické a postupne až prepychové 
vybavenie. Prvý ateliér zriadil S. Wolcott v New Yorku v marci 1840. O tri mesiace neskoršie, v júni 1840 
v Moskve vznikol prvý kabinet v Európe, ktorý si otvoril Alexander F. Grekov. V rokoch 1842 až 1843 bolo 
už v každom hlavnom či veľkom meste v Európe niekoľko fotografických ateliérov. Do menších miest zase 
prichádzali putovní fotografisti, ktorí tu zostávali nejaký čas.

Fotografisti nadviazali na hľadanie a objavy dvadsiatych a tridsiatych rokov, na širokú 
škálu štylizačných a kompozičných prostriedkov poskytovaných úpravou gradácie a farby, viacnásobnou 
expozíciou, montážou či kolážou. V osobitnej šírke sa výtvarná fotografia udomácnila v tvorivých 
programoch amatérov. Tie v rámci UNESCO vytvorili roku 1951 Medzinárodnú federáciu umeleckej 
fotografie FIAP, ktorá sa stará o rozvoj tvorby usporadúvaním súťaží a výstav. 

Aj československí a slovenskí fotografisti zachytávali od začiatku tieto svetové trendy a 
dokázali ich obohatiť. Od dvadsiatych a neskôr aj šesťdesiatych rokov 20-teho storočia vkladajú do 
zobrazovaných udalostí svoj osobný výraz. Vznikli silné generácie autorov v rokoch šesťdesiatych a 
potom aj v rokoch osemdesiatych v prostredí pražskej FAMU, bratislavskej VŠMU, ŠUP a inde.
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Novozámocké ateliéry

fotografi - remeselníci

Obdobie: Rakúsko-Uhorská Monarchia až 1. ČSR

Czenky J. – Zrínyi utca 4.   Cca 1905-1908

Vasas Sándor  - Árpád utca 58 cca 1905 – 1908

Kováts  Árpád 

- Györögi utca 20, neskôr Iskola utca 1. – cca 1928

Mayer Sándor (neznáma adresa a obdobie)

Nagy István (neznáma adresa, obdobie okolo 1910)

Drágos Miklós – Bocskai utca 33 – 1901

Lemény Erzsébet – Forgách bástya 24   - cca 1928 – 30

Margala Viktor Fotoszalon Štefánikova ul. 1928 – 30

Rétfalvi fotoszalon  Fő utca 14 cca 1928 – 30

Benkó Károly Komáromi utca 17.- 1928 – 30

Fejes László (neznáma adresa a obdobie)

Adresár remeselníkov - živnostníkov z roku 1936 kde sa nachádzajú aj fotografisti:



ADRESÁR – 1929 - fotoateliéry

BENKÓ Karol – Komárňanská ul. 17

LEMÉNY Alžbeta – Forgáchova ul. 24

MAGALA Viktor – Štefánikova ul. (číslo neuvedené)

RÉTFALVY – Hlavná ul. 14

ADRESÁR – 1935 - fotoateliéry

BENKÓ Karol – Komárňanská ul. 9

GAŠPARÍK Eduard – Jókaiho ul. 30

KOŠTIAĽ Vladimír – Štefánikova ul. 24 –

- neskôr významný fotograf v Tatrách

KOVÁTS Árpád – Školská ul. 1

LEMÉNY Ladislav – Forgáchova ul. 24

MRENA Jozef - Štefánikova ul. 11

SPIELBERGER Zoltán - Štefánikova ul. 19

SUPALA Eugen - Štefánikova ul. 22

1939 – 1954 súkromné štúdiá:

Supala Eugen

Kováts  Árpád

Benkó Karol

Fejes Ladislav

Lemény Ladislav

1954 zoštátnenie , vznik Komunálnych služieb vedúci:

Eugen Šupala

Gizela Šupalová

František Balogh

Ladislav Feješ

Štefan Prochádzka

Viliam Zajaček

1990 – malá privatizácia – majiteľ Bako

po roku 1990 súkromné ateliéry napr.: Šupala Foto (Ivan)

Kuruc – Digifotoštúdio

Lehel Tóth Fotoštúdio, PIERfoto a ďalšie.



Práce fotografických ateliérov v Nových Zámkoch:



Fotografické ateliéry v Nových Zámkoch:

Nádvorie fotoateliéru E. Šupalu Dom služieb, fotoateliér 



Karol Benkó,

*17.12.1900 Nové Zámky - †05.01.1977

Fotograf - vyučil sa v Bratislave u fotografa Mindszenty-ho. 

Prvý ateliér, drevený, si postavil vo dvore domu susediaceho s 

terajším hostincom Košťál, ten ale vyhorel. Druhý ateliér si 

postavil na Komárňanskej ulici vo dvore poschodového domu 

oproti terajšieho Hotela Stardust (súčasné sídlo fotoklubu 

Hexagon). Bola to murovaná stavba s moderným osvetlením, s 

laboratóriom a pracoviskami retušérov. Tu pracoval do roku 

1948 aj so svojou manželkou, taktiež vyučenou fotografkou, 

Máriou r. Dietzelovou (*1903-1992), s ktorou sa zoznámil v 

Bratislave. Po vojne bol ateliér znárodnený. V období pred 

dôchodkom viedol foto-predajňu na Štefánikovej ulici. 

Známe novozámocké ateliéry

Svoju zbierku fotografií mesta z predvojnového obdobia a zničeného mesta bombardovaním 

venoval Múzeu v Nových Zámkoch. V mladosti bol členom amatérskeho divadla pri "Katolikus 

kör".

Karol Benkó: 1935 - odhalenie pamätníka 

protitureckých bojov 1663-1685 

Karol Benkó: Ateliérová fotografia



Známe novozámocké ateliéry

Eugen ŠUPALA 

*3.7.1913 Nové Zámky - †8.10.1971

Firmu FOTO ŠUPALA založil Eugen Šupala v roku 1939 s 

fotoateliérom na Štefánikovej ulici v Nových Zámkoch. Neskôr 

otvoril aj Detský fotoateliér na rohu ulíc Štefánikovej a pri 

Gymnáziu.

Vyučila sa u neho aj manželka Gizela rod. Mindáková, ktorá s ním 

pracovala až do znárodnenia v roku 1954. Aj po znárodnení zostali 

pracovať už v Komunálnych službách mesta Nové Zámky ako 

vedúci prevádzky.

Zakladateľ firmy Eugen Šupala zomrel vo veku 58 rokov. Po jeho 

smrti viedla prevádzku jeho manželka. V Komunálnych službách 

sa vyučil aj syn Ivan, ktorý v roku 1991 oživil otcovu firmu FOTO 

ŠUPALA, pokračoval vo fotoslužbe a výrobe fotografií už 

modernou technológiou. Pokračovateľom vo firme je teraz jeho 

syn Erich.

Zo stretnutia bývalých komunálnych fotografovKomerčná tvorba



Lucien Aigner

*14.7.1901 Nové Zámky - †29.3.1999 Waltham, Massachusetts 

USA

Lucien Aigner bol maďarský fotograf a priekopník novinárskej 

fotografie svetového formátu. Lucien Aigner sa narodil v roku 1901 v 

Nových Zámkoch, Rakúsko-Uhorsko (kedysi Érsekújvár) a zomrel v 

roku 1999 v Waltham, Massachusetts, USA.

Už v deviatich rokoch dostal svoj prvý fotoaparát značky Brownie a 

začal ním fotiť hlavne svoju rodinu. V roku 1926 sa stal Lucien 

Aigner reportérom v Budapešti pre maďarskú novinársku skupinu Az

Est a čoskoro začal pre nich aj fotografovať.

Fotografi svetového významu

V tomto období začal používať fotoaparáty Leica, ktoré umožnili fotografovať vo väčšine situácií 

vrátane interiéru a v noci. Lucien Aigner sa naučil používať Leicu a pripojil sa k radom takých 

známych majstrov ako Alfred Eisenstaedt, Robert Capa a Henri Cartier – Bresson. 

V roku 1935 dokumentoval parížsku konferenciu Stresa ako korešpondent London General

Press. Vyfotografoval Mussoliniho práve vo chvíli, keď sa chystal kýchnuť a rukou si upcháva

nos. Tento snímok sa dostal na obálku Newsweek v roku 1940 a Aigner si upevnil pozíciu

významného fotožurnalistu. V roku 1939 emigroval do Spojených štátov aby unikol nacistickému

prenasledovaniu. Pokračoval ako fotograf na voľnej nohe pre Christian Science Monitor, Look,

New York Times a iné periodiká.

Aigner od štyridsiatich rokov trávil veľa času na Princetonskej univerzite, kde portrétoval Alberta 

Einsteina, ktorý tam učil. Tieto najznámejšie snímky označil Aigner ako svoje najslávnejšie a 

údajne aj Einstein si tieto fotografie obľúbil. 

Práce Luciena Aignera sú zahrnuté do veľkých múzejných zbierok vrátane inštitúcií ako sú 

Metropolitan Museum of Art, Museum of Modern Art, Smithsonian, Mezinárodné centrum 

fotografie v New Yorku, Victoria and Albert Museum a Bibliothèque Nationale de France v Paríži. 

Bol súčasníkom Brassaïea a Kertésza, slávnych fotografov maďarského pôvodu, ako je on sám. 

Aigner pravdepodobne mal vplyv na nich a možno tiež oni ovplyvnili jeho. 

Lucien bol starším bratom Etiena (István), ktorý tiež emigroval a vlastnil továreň na módny 

kožený tovar. Veľká časť rodiny Aignerovcov, ktorá zostala počas II. sv. vojny na území 

vtedajšieho Maďarska sa stala obeťou holokaustu.



Mussolini a StresaHaile Selassie, etiópsky cisár, na ženevskej železničnej stanici

Einstein a čas - Princeton

Fajčiace manekýnky v zákulisí, Paríž 1930

Lucien Aigner



Robert Vano

*5.5.1948 Nové Zámky

Narodil sa v Nových Zámkoch. Po maturite v roku 1967 miesto nástupu na vojnu emigroval cez 

Juhosláviu a Taliansko do Spojených štátov, kde sa uchytil ako kaderník a vizážista.

Bol asistentom módnych fotografov, od roku 1984 je samostatným fotografom. Robert Vano pôsobil 

v New Yorku, Paríži a Miláne, kde fotografoval pre módne časopisy (napr. Cosmopolitan, Harper ‘s 

Bazaar, Vogue).

Od roku 1990 žije v Prahe, kde v období 1996-2003 pracoval ako umelecký riaditeľ v českom vydaní 

Elle a potom do roku 2009 v agentúre Czechoslovak models. Od tej doby Robert Vano pracuje ako 

fotograf na voľnej nohe.

Robert Vano je predovšetkým módny a reklamný fotograf. Fotografuje čiernobiele portréty a akty na 

klasický film a používa tiež už málo používanú techniku platinotypiu. Spolupracuje so svetovými 

značkami, vedie workshopy “Daylight nude”. Najradšej fotografuje pri dennom svetle.

Vano sa otvorene hlási k svojej homosexuálnej orientácii. Gay portál Colour Planet ho v roku 2009 

vyhlásil za jedného z najvplyvnejších českých gayov.

Svoje založenie zohľadňuje aj v tvorbe, preslávili ho okrem iného mužské akty. Jedným z jeho 

hlavných umeleckých vzorov bol napríklad aj americký fotograf Robert Mapplethorpe.

V roku 2009 sa uskutočnila v pražskom Mánese Vanova doteraz najväčšia výstava, ktorej názov 

The Platinum Collection odkazuje na jeho techniku.

Na svojej výstave v 

Nových Zámkoch r. 1993



Robert Vano



Dokumenty doby

Ján Gyén

August 1968



Dokumenty doby

Ondrej Berta

November 1989

Večerné zhromaždenie na Hlavnom námestí, 

november 1989

Generálny štrajk, november 1989

Pomoc pre Rumunsko, december 1989Míting na námestí, november 1989
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Marián Garaj

Slovenskí prezidenti, fotograf viacerých prezidentov

p. prezidentka Čaputová p. prezidentka Čaputová

p. prezidenit Kiskap. prezident Gašparovič



História organizovanej amatérskej fotografie v Nových Zámkoch

V medzivojnovom období dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia vznikli v Nových

Zámkoch prvé združenia amatérskych fotografov. Skupina fotografov začala pôsobiť v rámci klubu

miestnych turistov a lyžiarov pri finančnej správe. Zamestnanci Československých dráh si tiež

vytvorili svoj klub fotografov. Tento sa spomína aj v zborníku Československej fotografie z roku

1935.

V polovici roka 1960 došlo k územnej reorganizácii v ČSSR. Pôvodných osem krajov na Slovensku

bolo zredukovaných na 3 plus Bratislava. Vznikli aj nové okresy a v nich nové kultúrne inštitúcie.

PhDr. Ján Gyén stál na začiatku vzniku organizovanej amatérskej fotografie v Nových Zámkoch. Na

tieto začiatky spomína:

Do Domu osvety v Nových Zámkoch, ktorý sa po novom už volal Okresný dom

osvety v Nových Zámkoch, (neskôr Okresný osvetový dom), som úradne nastúpil 1. júla 1960.

Medzi prvé činnosti patrilo obnoviť činnosť niektorých predchádzajúcich krúžkov, prípadne založiť

krúžky nové. V evidencii – na papieri – bol aj fotokrúžok. V skutočnosti neexistoval.

Z novovzniknutých krúžkov bol prvý práve fotokrúžok pri Dome osvety. Vlastne ani nešlo

o založenie fotokrúžku (ten bol založený až v nasledujúci rok v Mestskej osvetovej besede), ale

o vyhľadávanie osôb, ktorí sa fotografovaním už zaoberajú, prípadne majú o to záujem. Keď sa

o tom dozvedel Ladislav Noel, metodik Osvetového ústavu pre fotografiu, viackrát nás navštívil

a pomohol radami. Zorganizovali sme také menšie školenie o základoch fotografie a poslal nám

lektora Štefana Morávku. Bolo to napríklad fotografovanie detailu (ako si spomínam najlepšie to

urobil Vilo Zajaček – fotografie zápaliek a cigaretových špačkov). Medzi prvých záujemcov

o fotografiu patrili dvaja: Ing. Vladimír Sýkora a Michal Solčan (obaja z Elektrosvitu). Z mladších to

bol Štefan Procházka, ktorého fotografie zaujali L. Noela. Po niekoľko rokov patril medzi

najagilnejších a najlepších členov fotoklubu. Aj na celoslovenských výstavách (napr. 1. cena za

farebný portrét).

V roku 1961 bola zriadená Mestská osvetová beseda v Nových Zámkoch, kde sa presunula

krúžková činnosť, organizovanie rôznych školení a pod. Okresný osvetový dom potom už vykonával

len metodickú činnosť pre klubové osvetové zariadenia v rámci okresu.

Od roku 1965 pribudli noví členovia: Ing. Jozef Druga, Ing. Jozeg Horváth, Štefan Pirohár, Štefan

Horváth, František Hrušovský, Michalíček. V roku 1967 došlo zlúčeniu MsOB so ZK ROH pri

Elektrosvite. Toto zoskupenie dostalo pomenovanie Dom kultúry, kam prešiel aj fotokrúžok. Tu boli

priaznivejšie podmienky pre rozvoj fotografickej činnosti. Krúžok sme premenovali na Fotoklub

Domu kultúry ROH. Po dvoch rokoch som z domu kultúry odišiel za metodika na Okresné osvetové

stredisko, kde sa činnosť teraz už Fotoklubu pri OS Nové Zámky ešte viac zintenzívnila, čo sa

prejavilo aj na krajskej výstave fotografií v priestoroch Domu odborov v Nových Zámkoch.



Táto výstava, vrátane seminára, na ktorom prednášali najrenomovanejší teoretici v Československu,

napr. Václav Zigmund, Ľudovít Hlaváč a i. bola považovaná za jednu z najlepších v tej dobe. Do

Fotoklubu prišlo viacero ambicióznych autorov, Žáčik, Šimon, Z. Weigl, Zachar a i.

- toľko zo spomienok PhDr. Jána Gyéna.

V roku 1972 vstupuje fotoklub do celoštátneho mapového okruhu NEKÁZANKA (zodpovedá 1.lige v

športoch, najlepšie fotokluby z celého Československa si podľa mapy navzájom posielajú a hodnotia

fotografie).

Od roku 1973 -74 členovia fotoklubu vyhrávajú celoštátne kolá amatérskej fotografie, prvým bol

Štefan Procháczka, ktorého potom nasledovali: Zoltán Veigl, Ladislav Kristek, Štefan Pirohár, Štefan

Prónay, Ján Macák a Ondrej Berta.

Predsedami Fotoklubu po Jánovi Gyénovi boli: Juraj Beťár, Jozef Druga a Štefan Pirohár.

V roku 1981 sa klub premenúva na Fotoklub HEXAGON, ktorého predsedom sa stal Ladislav Kristek,

a od roku 1982 do súčasnosti vykonáva túto funkciu opäť Štefan Pirohár.

V roku 1994 po 22 rokoch nepretržitej účasti v MO Nekázanka ho opúšťame v jeho XXXIII. ročníku z

dôvodu rozdelenia ČSFR.

V roku 1995 sa Hexagon stáva zakladajúcim členom slovenského Petzvalovho mapového okruhu

(PMOF).

V roku 1997 získava Štefan Pirohár titul MZSF ( Majster zväzu slovenských fotografov), podobný titul

Autor Zväzu slovenských fotografov (AZSF) získavajú aj Jozef Druga a Ján Macák.

V roku 2010 po 41 rokoch prestalo byť zriaďovateľom Fotoklubu Hexagon Regionálne osvetové

stredisko a bolo založené Občianske združenie Fotoklub Hexagon.

Naši členovia vystavujú na kolektívnych i autorských výstavách na Slovensku i v zahraničí. Zúčastňujú

sa aj mnohých medzinárodných súťaží pod patronátom FIAP. Medzi ocenenými na týchto

medzinárodných výstavách patrili : Ján Macák, Štefan Pirohár, Jozef Ivan, Štefan Prónay, Peter

Grosch, Boris Kopaj a najmä najúspešnejší Ján Blaško, ktorý ako prvý získal titul AFIAP ( Artiste de

la Federation Internationale de ĺ art Photographique).

Zaujímavosťou je, že bývalý člen fotoklubu Marián Garaj sa stal „dvorným“ fotografom slovenských

prezidentov.

Fotoklub počas svojej existencie organizoval nespočetne veľa výstav klubových aj autorských a

mnohé súťaže regionálneho aj celonárodného významu.

Okrem členov Fotoklubu Hexagon sa zaoberajú amatérskou fotografiou aj mnohí ďalší Novozámčania.

Spomedzi nich dosahujú významné úspechy cestovateľ Stanislav Szenci a najmä Zorán Toldi, ktorý

je víťazom mnohých medzinárodných súťaží a jeho fotografie zverejňujú renomované printové

časopisy a aj najvýznamnejšie fotoportály.



PhDr. Ján Gyén

*18.10.1936

Ako osvetový pracovník pracoval v Dome osvety v Nových Zámkoch od 1.7.1960.

Po roku prešiel do Mestskej osvetovej besedy v Nových Zámkoch, ako odborný pracovník

a v rokoch 1965 -1966 sa stal vedúcim tohto zariadenia. V roku 1967 sa Mestská

osvetová beseda zlúčila so závodným klubom Elektrosvit, čím sa vytvoril Dom kultúry

ROH v Nových Zámkoch. V roku 1969 sa vrátil späť do Okresného osvetového strediska

ako metodik pre fotografiu, film a výtvarníctvo. V roku 1974 začal pracovať v Krajskom

osvetovom stredisku v Bratislave. Od roku 1978 pracoval v Osvetovom ústave

v Bratislave ako vedúci oddelenia riadenia osvetových zariadení a v roku 1983 nastúpil na

uvoľnené miesto metodika pre fotografiu, kde pôsobil do roku 1994. Po skončení

pracovnej doby odišiel do voľného povolania ako fotograf.

V ružovej nálade (1968)

Z cyklu 

„Trhovníčky“

Amatérski fotografi



Štefan Pirohár, MZSF

*02.12.1948 (Dolný Ohaj)

Od roku 1965 je členom fotoklubu v Nových Zámkoch, ktorý od roku 1981 nesie názov

Hexagon a od roku 1982 je jeho predseda.

Je zakladajúci člen ZSF (Zväz slovenských fotografov) od r. 1968 a pracoval aj v jeho

ústrednom výbore. V roku 1994 získal titul MZSF (Majster zväzu slovenských fotografov).

V roku 1996 sa stal členom Ústredného poradného zboru Národného osvetového centra

Bratislava, pre fotografiu.

V roku 2004 spoluzakladal Slovenský komitét FIAF - Slovenské centrum umeleckej

fotografie, člen FIAP a od jeho vzniku bol členom výboru. V roku 2015 spoluzakladal

Slovenskú federáciu fotografov, člen FIAP, ktorej je členom rady.

Získal množstvo ocenení na celoštátnych a zahraničných fotografických výstavách a

súťažiach.

So svojimi fotografiami sa 22 rokov (od r. 1971 - 1993) zúčastňoval celoštátneho mapového

okruhu NEKÁZANKA a potom od roku 1995, (už 26. rok) celoslovenského Petzvalovho

mapového okruhu fotoklubov (PMOF), ktorého bol spoluzakladateľ.

Jeho fotografie či už súťažne alebo nesúťažne boli vystavované v Poľsku, Nemecku,

Rakúsku, Maďarsku, Lotyšsku, Taliansku, Španielsku.

Okrem 12 autorských výstav spoluorganizoval 8 celoštátnych výstav (2x Nekázanka, 2x

PMOF, Slovensko moje a Salón tvorivej fotografie SFF) a približne ďalších 26 autorských,

skupinových alebo výstav iných fotoklubov. Už desiatym rokom sa podieľa na organizovaní

veľmi úspešnej akcie Novozámocké park-foto v Bernolákovom parku ako súčasť letných

slávností Porciunkuly.

OCENENIA

1994 získanie titulu MZSF (majster zväzu slovenských fotografov)

2003 Cena primátora mesta Nové Zámky za propagáciu amatérskej fotografie na

Slovensku a v bývalom Československu, a vzornú reprezentáciu mesta Nové Zámky

2012 Pro urbe, cena mesta Nové Zámky - Cenu získal ako prejav uznania a vďaky

za 30-ročnú prácu vo vedení fotoklubu HEXAGON, za rozvoj amatérskej fotografie na

Slovensku a za vzornú reprezentáciu mesta Nové Zámky.



Štefan Pirohár, MZSF

Terezka I. Cena Fotofórum 1998

Po sezóne I., 1987

Želáte si pane?... , Londýn 1972

Ľadová jeseň II., 2010



Štefan Procházka

*14.6.1943

Skúsenosti komunálneho fotografa mu pomohli dosiahnuť vysokú technickú úroveň pri spracovaní 

snímkov klasickým procesom. V spojení s citom pre kompozíciu vznikali fotografie, ktoré patrili k 

tomu najlepšiemu vo svojej dobe v rámci fotoklubu Hexagon.

Portrét

Stretnutie



Jozef Druga, MZSF

*20.1.1932 - †15.4.2016

Dlhoročný aktívny člen fotoklubu Hexagonu. Venoval sa hlavne

portrétnej a krajinárskej fotografii, najmä Alžírska, kde pôsobil

viac rokov. O tejto krajine usporiadal niekoľko úspešných

autorských výstav (Alžírsko nie je len Sahara...).

Od roku 2013 bol členom fotoklubu Helios v Komárne.

Cesta Portrét



Ondrej Berta

*19.3.1948

KoľajniceBeáta

Stopy civilizácie



Noční jazdci

Ladislav Kristek

* 29.3.1950

Bol členom fotoklubu Hexagon od r. 1979 keď sa ako zamestananec Námornej plavby

venoval hlavne farebnému diapozitívu. Postupne vystavoval na viacerých významných sú

ťažiach. Získal 1. cenu na celoštátnej súťaži Amfo.

Neskôr sa venoval aj čiernobielej fotografii

Na U rampe



Zoltán Weigl

*19.3.1955 - †20.12.2003

Slnečnica



Udelenie titulu 

AZSF

Ján Macák, AZSF

* 16.5.1955

V roku 1980 mu na okresnej výstave v Nových Zámkoch vystavili prvé fotografie, v tom

čase aj začal navštevovať fotoklub Hexagon. Absolvoval viaceré školenia, usporiadané

Národným osvetovým centrom v Bratislave, napr.: 1985 - Portrétna fotografia, 1986 –

Reportážna fotografia, 1988 – Diapozitívy a AV programy, 1989 – školenie porotcov

a lektorov, 1991 – Portréty, 1992 – Krajina.

Prvú autorskú výstavu mal v roku 1988 v PKO v Nitre.

Taktiež publikoval v rôznych časopisoch, napísal niekoľko odborných článkov

o fotografii v časopisoch FOTOTIP a WATT. V roku 2009 získal fotografický titul Autor

zväzu slovenských fotografov (AZSF) a aj 3. cenu v 34. ročníku výstavy ZSF

v Ružomberku. V roku 2010 získal 1.cenu v celoštátnom kole AMFO za ČB fotografiu, v

roku 2016 2. cenu v 41. ročníku výstavy ZSF v Ružomberku. Usporiadal 10 autorských

výstav.

Grafiťák Z Benátok



Štefan Prónay

*1950

Štafeta Na divokej vode

Ocenenia:



Elektrická ruža

Ocenenie na súťaži FIAP

Jozef Ivan

*17.3.1961 (Šahy)

Strom a jadrová energia

Ocenenie v súťaži Zeiss



Ján Blaško, AFIAP

* 1984

Siete Potrubie



Tajomstvo jazierkaHamnøy

Ocenenie za najlepšiu fotografiu 

Petzvalovho mapového okruhu 2017 

Boris Kopaj

*1975



Peter Grosch

*1968

Ocenenie z medzinárodnej 

súťaže

Večerné vlny

Vlny



Stanislav Szenczi

*1970

Jemen - Taiz

Sudán - Zlatokopi



Zoran Toldi

*1968

Narodil sa v Šahách, vyrastal v Bielovciach. Do Nových Zámkov sa prisťahoval v roku

1993. Digitálna éra priniesla nový dych do jeho tvorby. Od roku 2007 sa zaujíma o sociálnu

fotografiu, portréty ľudí vo vlastnom prostredí.

Jeho fotografie boli ocenené na salónoch FIAP, vystavené vo viac ako 10-tich krajinách.

Od roku 2011 je členom Svetového združenia maďarských fotografov (MFVSz). Od roku

2019 je členom Zväzu slovenských fotografov (ZSF).

John

Lonely



Ferrotýpia, 1856-1880

Fotografia na železnom plechu, zo zbierky 

Štefana Pirohára

Zo zbierky fotoklubu Hexagon:

Kinofilmy, čiernobiele a farebné

Súprava chemikálií na vyvolávanie 

farebných negatívov

Univerzálna vývojnica



2011
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