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O MNE

Váš svadobný deň je pre mňa rovnako dôležitý ako pre vás - a tak by to malo 
byť. 

Volám sa Maroš Markovič a som svadobný fotograf. Bývam v Pezinku. Fotím svadby 
jedinečným dokumentárnym spôsobom, ktorý zachytáva prirodzenú eleganciu 
nevesty a celého svadobného dňa.

Je pre mňa neuveriteľné ako sa páry, ktoré som fotil, postupne zmenili na priateľov. 
Som na seba hrdý, že si viem aj s novými ľuďmi vytvoriť  vzťah, ktorý vedie k tomu, 
že moje fotky a videá ich ukazujú takých, ako naozaj sú. Bez pretvárky, bez zveličo-
vania, bez umelého vytvárania niečoho, čo neexistuje. V mojich prácach považujem 
totiž urobenie vynikajúcej a profesionálnej fotografie len za tretinu úspechu. Druhá 
tretina je spôsob akým vznikli. Aby bola zábava, radosť, aby boli všetci v pohode. A 
tretia je príbeh, ktorý nesú. Príbeh, ktorý diváka prenesie na miesto svadby a prene-
sie ho do atmosféry svadobného dňa.

Neponúkam vám svoje fotografické služby, ponúkam vám byť priateľom, ktorý zdo-
kumentuje váš príbeh. Príbeh o vašej svadbe.
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Nemám žiadny presne a jasne vyhranený štýl fotenia svadieb. Fotím aj fotožurnalis-
ticky, občas klasicky, občas čiernobielo, občas som rád, že vôbec stihnem zachytiť to, 
čo sa deje. Fotím sám, bez asistentov a pomocníkov.

Pri fotení sa snažím byť čo najmenej nápadný a zachytávať skutočné okamihy a emó-
cie. Pri obrade robím fotky skôr diaľky, aby som nerušil priebeh svadby. 

Pokiaľ to situácia vyžaduje a je to dovolené (napr. v kostole občas nie je) fotím s 
bleskom, pretože viem ako ho používať tak, aby výsledné fotky nepôsobili umelo 
a zároveň, nerušil hostí. Blesk sa snažím odrážať od stien, stropu špeciánym 
nástavcom, ktorý zabraňuje oslňovaniu hostí. Na začiatku svadby sa občas zdá, že je 
tých bleskov trochu priveľa, ale skúsenosť mi ukázala, že hostia si po krátkom čase na 
blýskanie zvyknú a prestanú ho vnímať. Tak môžu vzniknúť originálne svetlé zábery 
bez vystresovaných tvárí alebo strojených póz.

Rád fotím veci, ktoré si nikto iný nevšimne a pritom odrážajú atmosféru svadby. 
Som plne k dispozícii hosťom, ktorí sa chcú fotiť s novomanželským párom, alebo 
sa chcú odfotiť sami. Preto odporúčam novomanželom informovať hostí, aby ma 
kľudne oslovili, keď sa chcú akokoľvek odfotiť s vami, s dekoráciami, alebo len tak s 
kamarátmi pri zábave.

Obrady, ktoré vyžadujú špecifickú atmosféru (napr. čepčenie pri sviečkach) zachytá-
vam bez blesku. Výsledkom sú krásne, aj keď trochu zrnité fotky, dokumentujúce 
atmosféru obradu.

Nefotím fotky zachytávajúce vás alebo hostí v kompromitujúcich situáciach napr. pri 
jedení. V čase večere sa snažím zamerať sa na deti tancujúce na parkete, skupinky 
hostí debatujúce pri cigarete apod.

AKO Fotím SVADBU



CENové balíky

Obrad + Hostina CELá svadba luxusná svadba
Cena: 495 Eur

Balík zahŕňa fotenie fotožurnalistickým (dokumen-
tačným) spôsobom na čas obradu (obrad, skupinové 
fotenie) a základných aktivít na hostine (prípitky, prvý 
tanec, krájanie torty) v celkovom rozsahu cca 8 hodín 
fotenia (14:00-21:00).

Z fotenia vznikne priemerne 200-250 fotografií, ktoré 
budú profesionálne upravené a spracované do fareb-
ného a vizuálneho štýlu, ktorý môžete vidieť na mojich 
fotografiách. 

Výber 10 fotografií dostanú novomanželia k dispozícii na 
druhý deň po svadbe. Všetky ostatné fotografie budu k 
dispozícii do 30 dní po svadbe.

Odovzdanie fotografií cez online službu.

K balíku platia všetky bonusové služby, viď nižšie.

Cena: 595 Eur

Balík zahŕňa fotenie počas celého svadobného dňa 
počnúc prípravou nevesty a ženícha, končiac fotkou 
nevesty prezlečenej do popolnočných šiat. Balík teda 
obsahuje všetky časti ako fotenie príprav, obradu, 
skupinové fotenie, párové fotografovanie, hostina, 
atmosféra, zábava, svadobné zvyky a rôzne momentky z 
celej svadby.

Z fotenia vznikne priemerne 500-600 fotografií, ktoré 
budú profesionálne upravené a spracované do farebného 
a vizuálneho štýlu, ktorý môžete vidieť na mojich 
fotografiách. 

Balík obsahuje 50 retušovaných a špeciálne upra-
vovaných fotografií z párového fotenia (zväčša 
portréty).

Výber 10 fotografií dostanú novomanželia k dispozícii na 
druhý deň po svadbe. Všetky ostatné fotografie budu k 
dispozícii do 30 dní po svadbe.

Odovzdanie fotografií cez online službu a na USB 
kľúči.

K balíku platia všetky bonusové služby, viď nižšie.

Cena: 895 Eur

Balík zahŕňa fotenie počas celého svadobného dňa  
rovnako ako v prípade balíka Celá svadba.

Okrem toho balík obsahuje 100 retušovaných a 
špeciálne upravovaných fotografií z párového fote-
nia (zväčša portréty).

Výber 10 fotografií dostanú novomanželia k dispozícii na 
druhý deň po svadbe. Všetky ostatné fotografie budu k 
dispozícii do 30 dní po svadbe.

Odovzdanie fotografií cez online službu , na USB kľúči a 
vo forme digitálnej slideshow všetkých fotiek.

Balík okrem toho zahŕňa:

• 1x 32-stranový fotoalbum s ručne vyberanými a 
umiestňovanými fotkami zo svadby

• 4x tlačená fotka formátu A4 v bielom ráme IKEA, 
celkový rozmer A3

• 100 retušovaných fotiek vytlačených na fotopapier 
rozmeru 10x15cm

K balíku platia všetky bonusové služby, viď nižšie.
30% zľava na všetky balíky 

ak sa vaša svadba bude konať v termínoch 
november - marec
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Od svojich klientov nežiadam zálohu, pokiaľ na daný termín nemám záujem od iného klienta. Ak taká situácia nastane, oslovím klienta, ktorý má rezervovaný termín a požiadam ho 
o zálohu 30% z dohodnutej sumy. O zálohu, ako garanciu termínu, vás teda požiadam až vo chvíli, keď na váš termín budem mať záujem od ďalšieho klienta, ktorého budem musieť 
odmietnuť.

V prípade zrušenia termínu fotenia zo strany novomanželov je záloha nevratná, nakoľko predstavuje “odškodnenie“ za odmietnutie iných klientov. Ak sa termín svadby presunie na iný 
termín, ktorý mám voľný, záloha platí ďalej. Ak nebudem mať voľný termín v čase náhradného termínu, budem to považovať za zrušenie termínu a záloha bude nevratná.

Ak sa z neočakávaných dôvodov nemôžem dostaviť na fotenie svadby ja osobne, navrhnem vám v rovnakej cene náhradného fotografa, ktorý má podobný štýl fotenia ako ja. Sami sa 
budete môcť rozhodnúť či ho akceptujete, alebo si nájdete iného.

Som profesionálny fotograf a ako taký mám založenú s.r.o., ktorá je platca DPH. V prípade záujmu vám viem vystaviť zálohovú, resp. ostrú faktúru za fotenie vašej svadby. Sumu DPH 
pripočítavam k cene uvedenej v jednotlivých balíčkoch. 

Predsvadobné fotenie (zásnuby, rande) .........50 Eur

Párové fotenie v iný než svadobný deň .......... 75 Eur

Doprava od 50 km do Bratislavy ..................... v cene balíka

Doprava nad 50 km od Bratislavy .................. 0,10 Eur/ km

Informácie k cenám

dodatočné služby
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BONUSY

Svojim klientom ponúkam možnosť zapožičania dataprojektoru a premietania 
fotografií z príprav a obradu už na samotnej hostine. Áno, viem vám premietnuť tie 
fotky, ktoré som odfotil v ten istý deň. Bude to výber neretušovaných cca 100-150 
fotiek, ktoré môžu byť premietnuté na stenu počas hostiny, prípadne na záver vašej 
prezentácie ak budete premietať fotky z histórie vášho páru apod. Obyčajne v polovi-
ci hostiny fotky opať vymením za čerstvé fotky nafotené počas prvej polovice hostiny. 
Túto službu ponúkam zadarmo, v prípade záujmu novomanželov.

Zozbierať všetky fotky a videá zo svadby na jedno miesto by mohol byť problém. 
A naozaj myslím všetky – od fotografa, od hostí zo smartfónov, od strýka z jeho 
15-ročného coolpixu aj od kamošov z gopro. So stránkou Wedbox.com je to celé jed-
noduché. Wedbox.com je online služba zameraná vyslovene na svadobnú fotografiu 
a video. Jej cieľom je uľahčiť zdieľanie fotiek a videa od všetkých hostí na svadbe. 
preto som sa rozhodol, že ako súčasť svadobného balíčka dostanú moji  klienti 
prístup k prémiovému účtu online služby www.wedbox.com. Prémiový balík 
obsahuje dostupnú HD kvalitu fotiek a videí pri stiahnutí pre všetkých na svadbe, 
hosting na 24 mesiacov, čo znamená, že fotky budú v aplikácii po dobu 24 mesiacov 
pred vymazaním a možnosť nahrávať dlhšie videá (do 5 minút). Kód k odomknutiu 
prémiového balíka vám odovzdám osobne.
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AKÉ FOTOGRAFIE DOSTANETE

Počet fotografií, ktoré dostanete veľmi záleží od typu svadby, jej dĺžky, programu, 
počtu hostí apod. Celkovo je ale priemer približne 40-60 fotografií za 1 hodinu 
fotenia na svadbe. Z bežnej svadby, ktorá zahŕňa fotenie príprav až po popolnočné 
prezlečenie do šiat sa dá očakávať asi 600 fotografií. Častejšie je to, ale viac, lebo 
odovzdávam všetky vydarené fotky. Počet fotografí nie je obmedzený. Odovzdám 
vám toľko fotografí, koľko bude pekných záberov, preto nemám presne vymedzený 
počet.

Mojim štandardným zvykom je dodať nasledujúci deň cca 10 fotografií zachytá-
vajúcich prierez svadby, zvyšok sa snažím dodať do 2 týždňov. Niekedy sa vša veci 
komplikujú (pokazený počítač, choroba, apod) a preto garantujem dodanie max-
imálne do 30 dní ako je popísané v cenových balíčkoch. 

Fotografie vám odovzdám v 2 kvalitách – vo vysokom rozlíšení (cca 6000x4000px) 
pre potreby tlače, a v nízkom rozlíšení (cca 1500x1000px) pre potreby rýchleho prehl-
iadania, zdieľania na facebooku, webe, posielania emailom apod. 

Fotografie v nízkom rozlíšení posielam štandardne cez niektorú z online služieb ako 
napr. wetransfer.com. Následne posielam všetky fotky na USB kľúči, nakoľko veľké 
formáty zaberajú prílš veľa miesta na posielanie online.

Všetky fotky prejdú úpravou, vyvážením farieb a prípadným doostrením. Na 
párových portrétoch navyše retušujem podľa potreby pleť, avšak vždy so zreteľom na 
to, aby nevesta vyzerala prirodzenie, nie ako bábika.
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www.marosmarkovic.sk
+421 903 461 243

kontakt@marosmarkovic.sk

Facebook: svadobnyfotografmarkovic
Instagram: markovic.maros


