
Cenník 2013/2014
Svadobné fotografie

A. Cenník základných služieb
A.1. Svadobné balíčky

Svadba A (Poldeň) Cena

100 vyvolaných fotografií na papieri vo formáte 10 x 15 cm

všetky upravené fotografie v digitálnej podobe na CD/DVD

WWW Galéria na dobu 1 rok

Rozsah: cca 6 - 7 hodín

Reportážne fotografie:

• prípravy nevesty

• odobierka a požehnanie od rodičov

• príchod novomanželov na obrad

• svadobný obrad, gratulácie

• svadobná hostina (časť)

Kolekcia romanticky ladených portrétnych fotografií, skupinové foto

299 € / 9.007 Sk



Svadba B (Celý deň) Cena

10 fotografií na papieri vo formáte 15 x 22 cm

150 fotografií na papieri vo formáte 10 x 15 cm

všetky upravené fotografie v digitálnej podobe na CD/DVD

WWW Galéria na dobu neurčitú

Rozsah: celý deň

Reportážne fotografie:

• ranné prípravy nevesty od začiatku

• odobierka a požehnanie od rodičov

• príchod novomanželov na obrad

• svadobný obrad, gratulácie

• svadobná hostina do konca

Kolekcia romanticky ladených portrétnych fotografií, skupinové foto

399 € / 12.020 Sk

A.2. Ďalšie služby

Ďalšie služby Cena

Predsvadobné fotografie 59 € / 1.777 Sk

Druhý fotograf na svadbe (len v prípade balíčku B, cena za 2 hodiny) 99 € / 2.982 Sk

Fotenie na klasický film (kinofilm, stredný formát) 249 € / 7.501 Sk



B. Cenník fotografií a doplnkových produktov
B.1. Zväčšeniny fotografií

Formát Cena

4“ x 6“ (10 x 15 cm)  

1– 50 ks 0.35 € / 10 Sk

51 ks + 0.30 € / 9 Sk

5“ x 7“ (13 x 18 cm)

1 – 50 ks 0.65 € / 19 Sk

51 ks + 0.55 € / 16 Sk

6“ x 9“ (15 x 22 cm) alebo 6“ x 8“ (15 x 20 cm)

1 ks + 0.80 € / 24 Sk

A4 (21 x 30 cm)

1 ks + 3.20 € / 96 Sk

B.2. CeWe fotoknihy

Formát 26 strán za ďalších 8 strán

Malá (13 x 14 cm) 20 € / 602 Sk +9 € / 271 Sk

Štvorcová (21 x 21 cm) 40 € / 1.205 Sk +15 € / 451 Sk

Veľká (21 x 28 cm) 60 € / 1.807 Sk +20 € / 602 Sk

Veľká XL (30 x 30 cm) 70 € / 2.108 Sk +25 € / 753 Sk

Nemecké CeWe knihy patria k najobľúbenejším fotoknihám na slovenskom i českom trhu, svoju popularitu si získali aj 

vďaka  priaznivej  cenovej  dostupnosti.  Uvedené  ceny  zahrnujú  kompletné  grafické  spracovanie  a  platia  pre  knihy  

v najkvalitnejšom prevedení  - obálka z tvrdých dosiek, tlač na fotografickom, príp. lesklom papieri.



B.3. Madison album

Formát 20 strán / foto 30 strán / foto

Malý štvorec 20 x 20 cm  (8“ x 8“) 180 € / 5.422 Sk 200 € / 6.025 Sk

Veľký štvorec 25 x 25 cm (10“ x 10“) 230 € / 6.929 Sk 250 € / 7.531 Sk

Madison album je určený tým zákazníkom, ktorí majú radi klasické fotografie. Obálku tvoria tvrdé dosky z pravej kože so  

strieborným pruhom. V cene je zahrnutá inštalácia a vyvolanie fotografií v uvedenom počte a formáte.

B.4. Veľké fotografie Canvas

Formát Canvas (bez rámu) S dreveným rámom

20 x 30 cm (8“ x 12“) 70 € / 2.108 Sk 120 € / 3.615 Sk

30 x 40 cm (12“ x 16“) 90 € / 2.711 Sk 150 € / 4.519 Sk

40 x 50 cm (16“ x 20“) 110 € / 3.313 Sk 160 € / 4.820 Sk

B.5. Luxusné fotoknihy a albumy

Pre náročnejších zákazníkov ponúkam fotoknihy a albumy svetových značiek ako sú Mario Acerboni, Couture, 

či  Graphistudio.  Vďaka pôsobnosti  na anglickom trhu ich dodávam v priaznivých cenových reláciách. Ceny 

týchto kníh sa pohybujú od 350 € a závisia od formátu a počtu strán. Viac informácií osobne.

C. Ďalšie informácie a podmienky

1. Dôležitou súčasťou úspešnej spolupráce je osobná schôdzka s obidvoma partnermi, kde sú diskutované 

všetky  veci,  ktoré  súvisia  so  svadobnou  fotografiou.  Tato  schôdzka  Vám  poskytne  i  dobrú  predstavu 

o kvalite a štýle mojej práce.

2. Ceny sú zmluvné. Jednotlivé svadobné balíčky je možné upraviť, alebo pozmeniť tak, aby viac vyhovovali 

Vašim individuálnym potrebám. Výsledná cena je vecou vzájomnej dohody.

3. V  prípade,  že  sa  rozhodnete  využiť  moje  služby,  ponúkam možnosť  uzavrenia  zmluvy  o  dielo,  kde  je  

špecifikovaný rozsah vzájomných záväzkov a rozsah autorských práv.

4. Pri objednávke služieb vyžadujem depozit vo výške 25% z celkovej čiastky za poskytnuté služby. Zvyšných 

75% je splatných po odovzdaní práce. Táto záloha je nevratná v prípade zrušenia objednávky.

5. Ceny zahrnujú cestovné náklady po území celej Slovenskej republiky, okrem Bratislavy a jej okolia.

6. Ceny  v  slovenských  korunách  (Sk)  boli  prepočítavané  v  kurze  1  €  =  30.126  Sk  a zaokrúhlené  na  celé 

jednotky hore, alebo dolu.

7. Všetky ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.

8. Dodávané tlačené produkty (fotografie, ich zväčšeniny a fotoknihy) sú po farebnej stránke vyvážené tak, 

aby čo najvernejšie podali farbu ľudskej pleti.
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