
 
 

  
 
 

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach 
  

 fotografický workshop 
Vzdelávame umením 

 

Fotografické príbehy II 
23.-25.8.2019 

Penzión Marína, Banská Štiavnica 
 

1. Szamódi Zsolt Olaf - Street fotografia na základe 

poznania analógovej fotografie *  

  
2. Jozef Kucej - Gumotlač ** 

 
 

 
Program:  
 
23.8.2019, piatok 
16.00 -  príchod, ubytovanie 
17.00 -   prezentácia tvorby lektorov, výklad témy, názorné ukážky spracovania témy 
18.00 -  večera 
19.00 -  motivačný rozhovor s názornými ukážkami, rozhovory o fotografii, hodnotenie portfólií 
21.00 -  Spoločná fotografia 
22.00  - Tombola  
 
24.8.2019, sobota 
8.00   -  raňajky 
9.00   - 12.00 - práca pod vedením lektorov  
12.00 - obed 
13.00 - 18.00 - konzultácie s lektorom, možnosť individuálneho fotenia úprava fotografií 
18.00 - večera 
19.00 -  22.00 - postprodukcia, práca pod vedením lektorov 
 
11.2.2019, nedeľa 
8.00   - raňajky 
10.00 - prezentácia vytvorených fotografií, spätná väzba, vyhodnotenie a ukončenie workshopu 
12.00 - obed 
14.00 - odchod 

 
 

Organizačné pokyny: 
 

Účastnícky poplatok je 79€, v cene je zahrnuté - 2 x ubytovanie, 2 x plná penzia (večera, raňajky, 
obed, večera, raňajky, obed)  

            
Počet účastníkov v dielňach:  Street fotografia – 8 účastníkov 
Gumotlač – 6 účastníkov 

 
 
 
 



 
 
Prihlášky sa na workshop:  
 
poslať e-mailom: kosmalyova@roslevice.sk 
zaplatiť poplatok na účet ROS Levice  
  
Záujemca o workshop bude zapísaný  až po doručení  vyplnenej prihlášky a  pripísaní platby 
na účet ROS: SK25 8180 0000 0070 0031 1345 (do správy pre príjemcu, prosím, píšte vaše 
meno a „fotografický workshop“ 
O zapísaní vás budeme informovať na vami uvedený telefón, resp. e-mail.                                               
Uzávierka prihlášok a úhrada účastníckeho poplatku je do 18.8.2019. 
 
Pozn. Preklad zabezpečený 

 
Zaslaním vyplnenej prihlášky na podujatie vyjadrujete súhlas so zhotovením fotografií a 
videozáznamu pre propagačné účely organizátora. 

 
K témam workshopu: 
 
* Street fotografia na základe poznania analógovej fotografie /ako sme sa naučili a používali pri filme. 
Čo sme sa naučili, keď sme začali fotiť v analógovej fotografii a prečo to bolo dobré?  Čo je ešte 
potrebné na to využiť, hoci moderné nástroje uľahčujú fotografovanie? 
 
1. Dôležité: Snímku snímajte počas expozície, prednostne bez potreby neskorších zásahov. 
Samozrejme to nevylučuje možnosť snažiť sa zachytiť obraz v zložení a farbe.                                            
2.  Znalosť nášho vlastného vybavenia a jeho úrovne a  zručností:   Nastavte a zarovnajte zariadenie 
na vybratú tému.                                                                                                                                       
3. Voľba uhla pohľadu, ohniskovej vzdialenosti v závislosti od dostupného vybavenia.               
Definujte tému, zvýraznite tému alebo ju vložte do prostredia.  Aké metódy, technické možnosti 
pomáhajú našej práci.                                                                                                                                            
4.  Editácia a kompozícia obrázkov - aké detaily je možné zadať v oblasti ohraničenej vyhľadávacím 
nástrojom a čo tam nie je možné zobraziť. Vizuálne prvky, svetlé a tmavé škvrny, čiary, prepisy a tak 
ďalej. Ako ich používať ako dostupné možnosti.                                                                                            
5.  Svetlo! Význam svetla a tieňa. Príležitosti pre farbu a harmóniu. Rozhodneme sa, či bude náš 
obrázok v dizajne monochromatický alebo farebný.                                                                                                                                                                                                     
6. Príprava na úlohu: Napríklad v prípade fotografickej prehliadky je dôležitá predbežná 
„predstavivosť“ krajiny, architektonickej fotografie, portrétu,  alebo života - „Street photo“.  Čo vo vás 
vyvolá, že stlačíte tlačidlo spúšte? Keď tomu uveríme, našiel som "dobrý obraz"!                                               
7.  Význam postprodukcie, počítačové znalosti, správa obrazu v závislosti od použitia. Chcete zdieľať 
fotografiu, ktorú vidíte na monitore?  Zavesiť ju na stenu ako na výstavu? Alebo ju pripravujeme ju na 
tlač? 

 
** Gumotlač/ Flexografia je technológia tlače z výšky. Kedysi stará, náročná technika vyvolávania 
fotografií. Gumotlač bola  používaná najmä piktorialistickými fotografmi na konci 19. a začiatku 20. 
storočia, pripomína maľbu. Každý z účastníkov si môže doniesť negatívne vytlačenú čiernobielu fotku 
na transparentnej podložke do formátu 300x400 mm. Prípadne nám pošlite 2 ks vašich negatívov 
(najlepšie portrét, či krajinu v dobrom rozlíšení) a  my vám ich vytlačíme.   
 

Kontakt: 
Marta Kosmályová, Regionálne osvetové stredisko v Leviciach                                        Fr. 
Hečku 25, 934 47 Levice 0918 949 537 
e-mail: kosmalyova@roslevice.sk 

                  kosmalyova.marta@gmail.com 
www.roslevice.sk 
 

 
 
 
 


