
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ako fotograf sa venujem prevažne rodinnej a svadobnej fotografii. Žijem v okrese Senec, ale pôsobím 

na celom slovensku. V prípade záujmu som ochotný vycestovať v podstate kdekoľvek. K výsledku 

mojej práce pristupujem ako k umeleckému dielu s dôrazom na prirodzenosť, emóciu a samozrejme 

kvalitu. Mojím cieľom je vždy zachytiť ten správny moment a hlavne atmosféru tak, aby sa vám tá 

atmosféra pohľadom na fotografiu vybavila aj po dlhšom čase. 

 

 

 

Svadba má viacero etáp a tak, ako vy budete nimi postupne prechádzať, taktiež ja, ako svadobný 

fotograf mám záujem toto pre vás obrazovo zachytiť. Mojim cieľom je svojimi možnosťami spríjemniť 

túto udalosť vám aj vašim hosťom. Počas celého svadobného dňa som pripravený vytvoriť podľa 

možností čo najlepšie fotografie, ktoré zachytia atmosféru od ranných príprav až po popolnočnú 

zábavu. 

 

PREDSVADOBNÉ FOTENIE - RANDE 
 
 
Veľmi dobrá voľba pred samotným svadobným fotením, nakoľko sa lepšie spoznáme, skúsite si aké to 

je stáť pred objektívom, čo je pre nás dobrý tréning pre následné svadobné fotky. V priebehu cca 2 

hodín si spoločne prejdeme všetko čo je potrebné vedieť k svadobnému foteniu. Predsvadobné 

fotenie sa môže niesť v rôznom štýle. 

 



PRÍPRAVY 
 
 
Fotografovanie samotného svadobného dňa začína prípravami nevesty a ženícha. Je to ten pravý spôsob, 

ako obrazovo začať váš svadobný príbeh. Ten sa začína u vás doma, výzdobou auta, prípravou účesu, 

obliekaním... V tejto fáze dňa fotím tiež detaily svadobných doplnkov, obrúčok, oblečenia či výzdobu u vás 

doma a v neposlednej rade aj svadobnú sálu. 

 
 

PORTRÉTNE FOTENIE 
 
 
Neoddeliteľná súčasť fotenia svadobného dňa s najvačším dôrazom na kvalitu a estetičnosť. Je veľmi 

dôležité, aby sa toto fotenie nieslo v uvoľnenej a prirodzenej atmosfére, na príjemných miestach. Na 

všetko musí byť dostatok času, nikam sa nesmieme ponáhľať. Preto je ideálne, keď sa na túto časť 

dňa vyhradia aspoň 4 hodiny. Stihneme tak vystriedať viacero zaujímavých miest podľa vášho či 

môjho výberu a bez stresu zachytíme čaro vášho vzťahu. 

 



Je potrebné myslieť aj na nepriazeň počasia a mať pre daný prípad alternatívu na fotenie v interiéri. 

Ak chcete mať portrétne fotenie v iný ako svadobný deň, po dohode ponúkam aj túto možnosť. 

 

OBRAD 
 
Nech máte svoj obrad kdekoľvek, tam si poviete svoje ÁNO a mojou úlohou je to zdokumentovať čo 

najlepšie s ohľadom na diskrétnosť počas samotného obradu. 

 



 
SKUPINOVÉ FOTENIE 

 
Po obrade a gratuláciách je vhodné zorganizovať hostí na spoločnú fotografiu, kde budú zachytení 

všetci zúčastnení. Po odfotení tohoto záberu sa postupne fotia spoločné fotografie svadobčanov 

s nevestou a ženíchom, resp. tieto je možnosť nafotiť aj počas zábavy v priestoroch hostiny, resp. 

pred fotostenou, ktorú máte dostupnú aj neskôr, počas samotnej hostiny. 

 

 

 
 
 
 
 

SVADOBNÁ HOSTINA 
 
Hostina začína väčšinou uvítaním hostí pred sálou a pokračuje až do skorých ranných hodín. Počas 

toho su zachytené všetky dôležité okamihy s dôrazom na zobrazenie atmosféry. Počas hostiny 

vyhotovujem aj individuálne portréty svadobčanov a tiež fotky pred fotostenou s rekvizitami. 

 



TLAČ FOTOGRAFIÍ 
 
V rámci mojej ponuky je aj odovzdávanie fotografií v tlačenej forme. Nejde však len o tlač fotografií 

po svadbe, ale aj počas nej. Hostia tak z vašej svadby odchádzajú s milým darčekom v podobe vašej 

fotografie, či ich fotografie s vami, resp. ich portrétu vyhotoveného počas svadobného dňa. 

 

Krásnou spomienkou na vašu svadbu bude aj fotokniha v šitej kvalitnej tvrdej väzbe, kde bude výber 

tých najdôležitejších okamihov svadobného dňa. 

 

Výsledné fotografie dostanete vždy v maximálnej možnej kvalite a v úprave, kde je zachovaný 
prirodzený vzhľad fotografovaných osôb. Moje portfólio si môžete pozrieť tu: 
www.jankan.sk 
www.facebook.com/jankan.sk.fotograf  
https://www.instagram.com/jankan.sk/  
 
 
Ak vás moja tvorba a ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a preberieme si detailne vaše 
predstavy o svadobnom fotení a moje možnosti ako ich naplniť. Vopred ďakujem za dôveru. 
 
 

Na poslednej strane nájdete aktuálny cenník. 
 
 
 

Ján Kán – JANKAN.SK 
Tel: +421 905 011 505 
Email: info@jankan.sk 
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 SVADOBNÝ DEŇ KOMPLET (650€) 
 

Počas celého svadobného dňa som pripravený vytvoriť podľa možností čo najlepšie 
fotografie, ktoré zachytia atmosféru vášho dňa od ranných príprav až po popolnočnú zábavu.  
 

V cene je zahrnuté: 
- fotenie celého svadobného dňa, od ranných príprav až do cca 1:00 hodiny rannej 
- 1x USB kľúč s cca 600 fotkami (záleží od pestrosti programu, počtu hostí...) 
- tlač svadobných fotografii priamo na svadbe (50ks fotografií 10x15cm v cene) 
- fotostena s rekvizitami (fotokútik) 
- 20 tlačených fotografii podľa vlastného výberu v rozmere 10x15cm 
- darčekové krabičkové balenie 
- online galéria fotiek 

 

 SVADOBNÝ DEŇ MINI (450€) 
 

V pripade záujmu o nafotenie len určitej časti svadby Vám ponúkam tento MINI balík. 
 

V cene je zahrnuté: 
- fotenie portrétov, odobierky, obradu, gratulácií a spoločných fotografií s hosťami 
- 1x USB kľúč s cca 250 fotkami  
- 10 tlačených fotografii podľa vlastného výberu v rozmere 10x15cm 
- darčekové krabičkové balenie 
- online galéria fotiek 
 

 PREDSVADOBNÉ FOTENIE (90€) 
 

Chcete si pred svadbou vyskúšať spoluprácu s fotografom, alebo potrebujete fotografie na 
oznámenie o svadbe? Predsvadobné fotenie je na to ideálna príležitosť. Takéto fotenie trvá 
približne dve hodiny, počas ktorých vystriedame viacero lokalít – napríklad tie, kde sa chcete 
fotiť aj počas svadobného dňa. Prejdeme si tiež, ako sa pripraviť na fotenie počas svadby, aby 
ste si ho na samotnej svadbe užili bez stresu. 
 

V cene je zahrnuté: 
- 25 upravených fotografií, odovzdané online formou 
- online galéria fotiek 
 

 FOTOKNIHA 
 

Ak máte k vybranému balíčku záujem aj o vytvorenie a tlač fotoknihy, bližšie informácie a 
cenu Vám poskytnem na vyžiadanie. Príklad: 
 
Rozmer 24x30cm, tvrdá šitá väzba, 60 strán:  80 €/ks 
 

 TLAČ FOTOGRAFIÍ 
 

V pripade že máte záujem o tlač fotografií nad predplatený počet, resp. chcete vytlačiť iný 
rozmer ako je uvedený v balíku, tu sú ceny za jednotlivé rozmery: 
 
10x15cm:  1 €/ks 
13x18cm:  2 €/ks 
A4:  5 €/ks 

 


