
Centrum voľného času Senica, Sadová ul. 646/8, Senica 

 

V Y H O D N O T E N I E 

 
 

Súťaž „PRÍBEH ZO STONOŽKY“ – vyhlásená v dobe koronakrízy, pre deti a mládež 
 

Zameranie súťaže: fotografická a literárna, elektronická forma, pre jednotlivcov 

Uzávierka prác: 5.6.2020 

POROTA:  Mária Závodská, profesionálna fotografka, Senica (predsedkyňa poroty) 

Mgr. Gerda Fodorová, CVČ Senica 

Mgr. Veronika Ukropcová, CVČ Senica 

Michaela Mindžáková, za záujmové krúžky, za deti a mládež 

Dana Kopecká, vedúca oddelenia kultúry CVČ 

Celkový počet zaslaných prác:    76 fotografií  (z toho 44 v kategórii 5 – 13 r.  a 32  v kateg. 14 – 19 r.), 

celkový počet autorov – 43 

Porota na zasadnutí dňa 18.6.2020  rozhodla o zlúčení vekových kategórii 5 – 9 r. a 10 – 13 r. do jednej, 

ďalej rozhodla o vytvorení kategórie „Foto z koronakrízy“ , kategórie „kolektívy“ a kategórie „fotokoláže“ 

Zdôrazňujeme, že v súťaži nebola hodnotená  kvalita fotografie, ani práca fotografa. Hodnotil sa výber, 

nápad a príbeh na fotografii. 

 

V ý s l e d k y   s ú ť a ž e : 

 

Veková kategória:  5 – 13 rokov 

I. Hlavná kategória – jednotlivci : 

1. miesto:  NINA NÁTEROVÁ, mažoretky Spirit, fotografia: Kamošky zo Stonožky“(camp 2017) 

2. miesto:  ANNA MIČA (účastníčka tábora),  fotografia: „Chopok mi bol málo“ (tábor 2017) 

3. miesto:  STANISLAVA HAVLOVÁ (Gitara, Spev), fotografia : „Ja a moja sestra“ (karneval CVČ) 

3. miesto: Sonny- SÁRA PĚNKAVOVÁ, Sonny, fotografia: ,,aj o tom je súťaženie´´ (M SR 2018) 

II. Kategória – Foto z koronakrízy 

Cena poroty – JERGUŠ BULGAN, krúžok gitary,  fotografia: „Cvičíme doma...“ (Jablonica) 

III. Kategória – Fotokoláže 

Cena poroty – Paulína Mihoková, Materské centrum pri CVČ Senica, „Kráľovstvo v Materskom centre“ 

- Agáta Müllnerová, súbor mažoretky Spirit, názov koláže „Môj sen“ 

IV. Kategória – Kolektívy 

1. miesto:  skupina Sonny  -  fotografia „Nohy“   (sústredenie Sonny 2018, Dobrá Voda) 

2. miesto:  súbor Spirit – fotografia „Všetci za jedného...“ (Majstrovstvá Európy Zágreb 2019) 

3. miesto:  súbor Spirit –  fotografia „ Sústredenie pri práci“ (sústredenie Spirit 2018, DAV) 

 

Veková kategória: 14 – 19 rokov 

I. Hlavná kategória – jednotlivci  

1. miesto:   LEA BOLEDOVIČOVÁ, Senica (účastníčka tábora),  fotografia „Manínska na modro“ 

2. miesto:  TEREZA STACHOVIČOVÁ, Holíč  (účastníčka tábora), fotografia „...a boty v háji“ 

3. miesto:   ANDREA ŇUKOVIČOVÁ, Senica (Spirit),  fotografia „Tak vyzerá šťastie“ 

Mimoriadne ocenenie autorovi fotografie: 

Nikola Šišková, Sonny – „Z CVČ až na Olymp“    (fotograf Majstrovstiev SR 2018) 

Výsledkovú listinu súťaže a Galériu víťazných fotografií nájdete na webe CVČ. Fotografie budú vystavené aj 

vo vitrínach pred budovou CVČ a čiastočne v budove.  Vzhľadom na situáciu budú diplomy a ceny  

oceneným odoslané poštou, alebo odovzdané na záverečných stretnutiach krúžkov. 

 

Ďakujeme za  váš záujem a zaslané fotografie. 

 

Mgr. Ivan Lajda poverený zastupovaním riaditeľa CVČ 

Spracovala Dana Kopecká, vedúca odd. kultúry 


