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História  
 
Jedna zo záujmových skupín pracujúcich pri Žilinskej univerzite je fotoklub GAMA. 
Vo fotografickej terminológii sa písmenom Gama označuje koeficient kontrastu alebo faktor vyvolania 
–  tangens uhla priamočiarej časti charakteristickej krivky k osi expozície. 
Tento názov si zvolili zakladajúci členovia fotoklubu Gama v roku 1967 – Tomáš Písecký s Mariánom 
Mendrejom.  Na VŠD dnešnú Žilinskú univerzitu prešiel fotoklub v roku 1970.  
Za obdobie svojej existencie sa v nej vystriedalo veľa študentov aj pracovníkov ŽU. Dnes sa počet 
členov pohybuje od 10 do 25. Ale po celé obdobie boli udržiavané  stále kontakty a spolupráca práve 
so zakladateľom  Tomášom Píseckým, ale aj s väčšinou neskorších členov, ktorí po ukončení štúdií 
na ŽU odišli zo Žiliny. 
 Medzi hlavné činnosti fotoklubu patrí organizovanie študentov, ich vzdelávanie v oblasti 
fotografie, aby v priebehu štúdia na ŽU získali prehľad o  fotografii a vedeli vyhotoviť kvalitnú fotografiu 
výstavného formátu 30 x 40 cm s dobrou kompozíciou. K tomu účelu slúžia pravidelné utorňajšie 
stretnutia členov fotoklubu, kde sa hodnotia fotografie a diskutuje sa o výtvarnej i technickej stránke 
fotografického obrazu.  
 Fotoklub sa každoročne zúčastňuje dvoch medziklubových korešpondenčných  súťaží. A to 
Českobudějovického mapového okruhu v rámci bývalej Československej republiky a Slovenského 
Petzvalovho mapového okruhu. 
  Asi najvýznamnejšou aktivitou Fotoklubu Gama je organizácia medzinárodného bienále 
fotografie pod názvom  DOPRAVA – v roku 2008 bolo usporiadané 16. Bienále s účasťou 267 
autorov z 34 krajín. Do tejto súťaže došlo takmer 1000 fotografií. Už päť ročníkov prebieha pod 
záštitou medzinárodnej fotografickej federácie FIAP a najmä v týchto dvoch ročníkoch enormne stúpol 
záujem zahraničných autorov o účasť v tejto fotosúťaži. 
 Okrem toho fotoklub Gama vo svojom výstavnom priestore v Gama galérii na VD ŽU 
predstavuje približne v mesačných intervaloch rôzne výstavné kolekcie a to už od 5.2.1981, kedy tento 
priestor bol oficiálne schválený ako výstavný priestor fotoklubu Gama. Za toto obdobie bolo v týchto 
priestoroch nainštalované približne 220 výstav. 
 

Rok 2008: 
  Činnosť – súčasný počet členov je 27 
- V minulom roku sme sa zúčastnili  Čekobudějovického mapového okruhu (2), Pecvalovho mapového 

okruhu (7) 
- Usporiadali sme ako každý rok klubovú výstavu  v Gama galérii na VD ŽU 
- Usporiadali sme XVI. Bienále DOPRAVA 2008 pod Patronátom FIAP 
 - Podieľali sme sa v spolupráci so Slovenským centrom fotografického umenia, členom FIAP na    

organizácie 29. svetového kongresu  FIAP SLOVAKIA 2008 v Žiline 22.-27. augusta 2008 
- Členovia fotoklubu GAMA sa zúčastňujú aj medzinárodných výstav v zahraničí a prezentujú tam 

Slovensko, ŽU a fotoklub GAMA. 
 
Požiadavka na rok 2009 je 1.000,- €, ktoré budú využité hlavne na výrobu fotografií pre výstavu 
GAMA 2009, do kolekcií ČBMO a PECVALOVHO mapového okruhu, na účasti v zahraničných 
výstavách a na prevádzku ateliéru fotoklubu GAMA.  
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