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Fotografickú súťaž vysokoškolákov vyhral študent UPJŠ v Košiciach  
 

Ku kúpe nového fotoaparátu a vybavenia mu dopomohlo motivačné štipendium  
 

 

 

Víťazom jednej z kategórií fotografickej súťaže študentov v rámci Týždňa vedy a techniky  

na Slovensku 2013, sa stal študent Bc. Lukáš Medviď z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  

v Košiciach s prácou nazvanou „Elektro-bakteriofág“. Fotografická súťaž mala za cieľ 

aktivizovať študentov stredných a vysokých škôl a poskytnúť im priestor na prezentáciu 

vlastného pohľadu na vedu a techniku. V kategórii študentov vysokých škôl a doktorandov 

zvíťazil študent 1. ročníka magisterského štúdia učiteľstvo v študijnom programe biológia-

chémia na UPJŠ v Košiciach s fotografiou žiarovky zo šijacieho stroja pripomínajúcej svojim 

vnútrom vírus napádajúci baktérie, odtiaľ pochádza aj jej názov „Elektro-bakteriofág“.  

 

„Fotografovať som začal už na gymnáziu, keď som od rodičov dostal svoj prvý fotoaparát - 

ultrazoom. Postupne sa u mňa začal rozvíjať cit k fotografii a chcel som sa dozvedieť  

o fotografovaní a jednotlivých technikách viac. Začal som sledovať postupy a triky 

profesionálnych fotografov, ale na to mi, žiaľ, už starý fotoaparát nestačil. Zatúžil som teda 

po niečom novom a lepšom. To sa mi podarilo až na vysokej škole – Univerzite Pavla Jozefa 

Šafárika v Košiciach, keď mi motivačné štipendium dopomohlo ku kúpe nového 

fotoaparátu a vybavenia,“ hovorí študent Bc. Lukáš Medviď, ktorého na súťaž usporiadanú 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a Národným centrom pre popularizáciu vedy 

a techniky pri Centre vedecko-technických informácií SR upozornila priateľka. 

 

„Vôbec sa mi do toho nechcelo, nemyslel som si, že môžem niečo vyhrať. Predpokladal 

som, že súťaže sa zúčastnia lepší fotografi z umeleckých škôl, s výkonnejšou technikou  

a väčšou kreativitou – a tiež som netušil, čo by mohlo byť objektom mojej fotografie.  

Keď sa blížil koniec súťaže, priateľka mi pripomenula blížiaci sa termín uzávierky a začali 

sme sa prehrabovať v starých súčiastkach, kde sme našli malú žiarovku zo šijacieho stroja. 

Veľmi sa nám páčila, ale spočiatku som nevedel ako ju odfotiť. Potom som sa rozhodol 

odfotiť ju proti svetlu, aby vynikla jej vnútorná štruktúra. Nasledovala úprava fotografie, 

pri ktorej som zistil, že sa vnútro žiarovky podobá na bakteriofága - odtiaľ pochádza aj 

názov fotografie - Elektro-bakteriofág. Bol som milo prekvapený, keď som neskôr 

v emailovej schránke našiel mail s oznámením, že som súťaž vyhral - a ešte k tomu prvé 

miesto,“ poznamenáva Bc. Lukáš Medviď. 

 



Kontakt: tel: +421 (55) 234 3220, mobil: mobil: 0905 355 299, e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk      web: www.upjs.sk 

Víťazná fotografia Lukáša Medviďa: 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

POZNÁMKA:    Túto tlačovú správu nájdete na:  www.upjs.sk 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RNDr. Jaroslava Oravcová 

        hovorkyňa 

mailto:jaroslava.oravcova@upjs.sk
http://www.upjs.sk/
http://www.upjs.sk/

