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Byť hostiteľom je česť, ale aj veľká zodpoved-
nosť. Tohto roku po prvýkrát privítame na Sloven-
sku účastníkov kongresu Medzinárodnej federácie 
fotografov prírody – IFWP. Pri tejto príležitosti 
sa  u nás koná aj slávnostné vyhlásenie výsledkov 
súťaže klubov fotografov  prírody. 

Organizátori na čele s Ing. Miroslavom Zum-
ríkom sa ujali neľahkej úlohy pripraviť program 
kongresu IFWP a vyhodnotiť už tradičnú súťaž, 
preto môžeme našej verejnosti predstaviť výber 
najlepších fotografií tejto súťaže, ako aj Fografiu  
a fotografa IFWP roku 2006. 

Redakcia pri tejto príležitosti pripravila špeciálne 
rozšírené vydanie júnového čísla Fototipu. Verím, 
že pre účastníkov kongresu to bude príjemné 
prekvapenie a našim fotografom prírody prekrásne 
snímky poskytnú nielen príjemný zážitok, ale budú 
aj motiváciou a inšpiráciou do ďalšej tvorby.

Na Slovensku o činnosti a súťažiach IFWP vede-
lo doteraz len málo zainteresovaných, členov pô-
vodne „československého“ klubu KFP. Po rozdele-
ní československa sa členstvo stalo prinajmenšom 
zahraničným, čo znamenalo minimum participácie 
na aktivitách klubu. Preto sa ozývali hlasy za vytvo-
renie podobného klubu na Slovensku.  Želanie sa 
stalo skutočnosťou za spolupráce so SPZ. 

Je potešiteľné, že o našu prírodu a krajinu je me-
dzi fotografmi zo zahraničia veľký záujem. Svedčí 
o tom i počet prihlásených účastníkov kongresu, 
ktorý je tohto roku rekordný.

Súťaže sa v roku 2006 zúčastnili autori z 9 krajín 
Európy. Spolu organizátori zo SKFP prijali 224 prác 
od 86 fotografov. Propozície súťaže umožňujú 
autorom posielať snímky v podobe fotografií od 
rozmeru 20 x 30  do  30 x 45 cm, diapozitívy 
všetkých formátov a digitálne snímky na CD, 
rozdelené do 7 tematických kategórií. Členské 
kluby mohli zaslať maximálne 3 fotografie v každej 
kategórii na základe klubového výberu.

Porota v zložení Miroslav Zumrík, fotograf 
a predseda Slovenského klubu fotografov príro-
dy, Anton Sládek, fotograf a pedagóg a Marta 
Svítková, šéfredaktorka časopisu Fototip vybrala 
najlepšie práce v jednotlivých kategóriách. 

To host means both honour and responsibility.
This year for the first time we wellcome participants 
from Member Organizations of IFWP. At this event 
will be announced final results from annual photo 
competition. Entries come according internel 
selections by Member organizations. Organizer 
lead by Miro Zumrik take difficoult role preparing 
Programme of the Congess as well as meeting of 
the Jury, therefore we can introduce  selection of 
the Best Pictures among all categories, and owerall 
winner: IFWP Picture  of the year 2006..

„Fototip“ editor at this event publishing extra 
enclosure to June issue of the Magazine Fototip. 
We do believe that for participants of the Congress 
will be nicely surprised, and for Magazine readers 
and for local photographers beautifull pictures will 
inspire their next photo vision.

In Slovakia was IFWP known only for few 
photographers- members at formaly Czechoslovak 
club KFP in Prague. After split of Czechoslovakia 
membership was at best from abroad- mean 
minimum participation at such a club activities. 
Terefore was naturall call for having club also in 
Slovakia. Co-operation with SPZ make that wish 
happen.

It is great that interest from member clubs visiting 
Slovakia was very high. We are sure that  beauty of 
Slovak Nature will satisfy all Participats. This year 
congress has the record Nr. of participans.   

In 2006 Competition organizer SKFP received 224 
photos from 86 authors – members in 9 Countries 
clubs. Rules were opened for pictures( Colour, 
B&W, ) up to 30x45 cm, slides and digital pictures 
in 7 categories. All members club can participate 
up to 3 pictures in all categories acording their local 
selection. Jury lead by Marta Svitkova – chief editor, 
Anton Sládek freelance art photographer and Miro 
Zumrik president of the host club SKFP selected 
winning pictures in 7 categories.

II

Vtáci/Birds                                                               Jaroslav Swiergoň, Poľsko (PL)

Vtáci/Birds                                                                    Lauri Sippu , Fínsko (Fin)
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Vtáci/Birds                                                                          Esko Kivisto,  Fínsko (Fin)

Krajina/Landscapes                                                             Jaako Tahti, Fínsko (Fin)
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K medzinárodným fotografickým súťažiam, ktoré 
sa už celé roky konajú u nás, pribudlo vďaka vám 
a SKFP mimoriadne významné podujatie – súťaž 
IFWP (Medzinárodnej federácie fotografov prírody. 
Prečo sa súťaž koná tohto roku na Slovensku? 

– Súťaž sa organizuje tam, kde sa koná stretnutie 
členských klubov federácie. 

Šesť kategórií je stálych a jedna sa vyberá podľa uspo-
radujúcej krajiny, čo odsúhlasí výbor federácie. 

Fotografovaniu zvierat vo voľnej prírode sa ve-
nuteje už viac rokov . Môžete zhodnotiť – porovnať 
niekoľko ročníkov súťaže IFWP? 

– Pokiaľ som videl práce na štyroch súťažiach, mô-
žem povedať, že kvalita prijímaných prác stúpa. Vidieť 
to hlavne na kolekciách fotografií z Poľska a Maďarska. 
Autori zo severských krajín posielajú tradične vynika-
júce fotografie. Objavujú sa však aj kvalitné snímky od 
autorov z Česka a zo Slovenska. 

Fotosúťaž nemá výstavu, to je škoda, ale pre malý 
okruh organizátorov je to výhoda. 

– Pokiaľ sa väčšinou posielali fotografie – malo 
to význam. V čase digitálnych fotoaparátov bude 
prezentácia všetkých fotografií počas akcie (kongresu 
IFWP a vyhlásenia výsledkov ssúťaže), ale o výstave pre 
verejnosť sme ani neuvažovali. Napokon práce budem 
mať k dispozícií – ak by bol o prehliadku záujem, nie je 
problém.

V čom vidíte najväčší význam tohto podujatia 
v súčasnosti, aj pre budúcnosť? 

– Myslím si podľa nátlaku, ktorý na mňa niekoľko 
rokov robili, že je o Slovensko veľký záujem. Je to asi aj 
tým, že našu krajinu a jej prírodu ešte veľmi nepoznajú. 
No mal som naivné otázky, či uvidia medveďov, vlkov  
a pod. Zrejme niekde počuli nejaké správy a budí 
to zdanie že tu sa to hemží vlkami za každým hum-
nom. Ale je pravda, že tohto roku je rekordný počet 
prihlásených účastníkov – a to sa už konali stretnutia vo 
Francúzsku, Švajčiarsku, Nórsku a pod.

Fotografovanie prírody, hlavne zvierat, je náročné 
na fotografickú techniku, čas, cestovanie... Aké hod-
noty práce fotografov prírody by ste vy zdôraznili?

– Zachytia to, čo laická verejnosť zrejme nikdy 
nemôže vidieť, ale aj bežné objekty, či predstaviteľov 
živočíšnej ríše (napr. vrabca) svojim fotografickým vide-
ním. Fotografi prírody nás upozorňujú na univerzálne 
hodnoty prírody, ktoré má ľudstvo naporúdzi.

Nemali by sme zabudnúť na Klub fotografov 
prírody, ktorý nedávno vznikol na Slovensku. Ako sa 
podieľa sa na organizácii súťaže a stretnutia zástup-
cov IFWP? 

S Miroslavom Zumríkom o súťaži a kongrese IFWP  
na Slovensku

IV

Cicavce/Mammals                                                 Antonín Riha, Česko  (CZ)

Cicavce/Mammals                                                      Kai Jensen, Nórsko (Nor)
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– SKFP je riadnym členom IFWP, toto stretnutie aj 
organizuje, so všetkým čo k tomu patrí – od ubytovania, 
kateringu, až po program vychádzky, atď. V súčasnosti 
má SKFP približne 46 členov, ich počet stále rastie. 
Nových záujemcov prijíma na základe zaslaných prác –  
aspoň vo formáte A4.

Aký program je pripravený pre účastníkov stretnu-
tia na Slovensku?

– Je to hlavne zasadnutie výboru, vyhodnotenie práce 
za uplynulý rok, plán práce a hlavných aktivít na nový 
rok, schválenie miesta budúcoročného zrazu, vyhodno-
tenie a prezentácia súťaže IFWP 2006. Okrem toho sú 
plánované workshopy – výmena skúseností, vychádzky 
do Vysokých Tatier, do okolia N. P. Malá Fatra – a fote-
nie, fotenie, fotenie...

Kto podporil organizáciu fotosúťaže a kongresu 
IFWP na Slovensku?

– Správa N. P. Malá Fatra, Lesy SR O. Z. Beňuš, Dynax 
Považská Bystrica, Spektrum grafik Banská Bystrica., pri-
mátor mesta Banská Bystrica, SPZ, časopis Poľovníctvo 
a rybárstvo. Fototip je hlavným mediálnym partnerom.

(msa)

V

Cicavce/Mammals                                           János Perenyi ,  Maďarsko (H)

Kompozícia a forma/Composition & Form                                                                                                                              Ernest Lopez Cardozo, Holandsko (NL)

Kompozícia a forma/Composition & Form       Baard Naesm, Nórsko (Nor)
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Winners  2006
Category 1
Vtáci/Birds:
1. Kai Jensen – Nórsko (Nor)
2. Esko Kivisto –  Fínsko (Fin)
3. Lauri Sippu  – Fínsko (Fin)

Category 2
Cicavce/Mammals:
1. Antonín Riha – Česko  (CZ) 
2. János Perenyi – Maďarsko (H)
3. Kai Jensen – Nórsko (Nor)

Category 3
Ostatné živočíchy/Other animals:
1. Marcin Kujawinski – Poľsko (Pl)
2. Marek Machnikowski – Poľsko (Pl)
3. Hans Vlamings – Holandsko (NL)

Category 4
Rastliny a stromy/Plants:
1. Waldemar Komorowski – Poľsko (Pl)
2. Jan Erik Wessberg – Fínsko (Fin)
3. Olivier Harvieu – Francúzsko (F)

VI

Krajina/Landscapes                                             Ildikó Herbály, Maďarsko (H)

Rastliny a stromy/Plants                                    Jan Erik Wessberg, Fínsko (Fin)

Rastliny a stromy/Plants                                    Olivier Harvieu, Francúzsko (F)

Category 5
Krajina/Landscapes:
1. Jaako Tahti – Fínsko (Fin)
2. Ildikó Herbály – Maďarsko (H)
3. Birger Areklett – Nórsko (Nor)

Category 6
Kompozícia a forma/Composition & Form:
1. Ernest Lopez Cardozo – Holandsko (NL)
2. Jarl von Scheele – Švajčiarsko (S)
3. Baard Naes – Nórsko (Nor)

Category 7
Príbeh/Story:
1. Rostislav Stach – Česko (Cz)
2. a 3. miesto neudelené.

Fotografia roku 2006/Image of the Year 2006:
Kai Jensen, Nórsko (Nor)

Fotograf  IFWP roku 2006/Winner IFWP  
Photographer of the Year 2006:
Kai Jensen, Nórsko  (Nor)

Krajina/Landscapes                                             Birger Areklett, Nórsko (Nor)
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Ostatné živočíchy/Other animals                                                                                                                                                              Marcin Kujawinski, Poľsko (Pl)

Rastliny a stromy/Plants                                   Waldemar Komorowski, Poľsko (Pl)



Dynax, I. Krasku 253/7
017 01 Považská Bystrica

tel.: 042/432 77 11
437 85 11, 432 75 38

fax: 042/432 63 62
mobil: 0905 619 791

www.dynax.sk
e-mail: dynax@px.psg.sk

Príbeh/Story                                                            Stach Rostislav, Česko (CZ)

Ostatné živočíchy/Other animals                 Marek Machnikowski, Poľsko (Pl)

Ostatné živočíchy/Other animals                   Hans Vlamings, Holandsko (NL)

Kompozícia a forma/Composition & Form    Jarl von Scheele, Švajčiarsko (S)


