
Vážení priatelia, 

 
 
     dovoľujeme si Vám predostrieť prostredníctvom tejto našej firemnej stránky, 

touto obrazovo-textovou formou, smery nášho kreatívneho myslenia a prístupy            

k zodpovednému riešeniu danej problematiky so snahou naplniť to profesionálnym 

prístupom pre splnenie Vašich prianí a túžob v komplexe prípravy a realizácie 

svadobného dňa či ďalších iných kultúrno-spoločenských akcií. 

 

Finálny filmový svadobný projekt 
 
Vážení priatelia, 
 
     naším cieľom je zachytiť skutočne jedinečné a neopakovateľné okamihy Vášho 

života tak, aby pri prezeraní v spätnom časopriestore nastala chvíľka, keď sa 

občas príjemne usmejete, uvoľní sa Vám nebadane a nekontrolovane slza šťastia 

a tak zároveň minulé pocity budete môcť nepriamo prežívať v aktuálnom čase 

sledovania. 
 
     Kombináciou filmovej tvorby, fotožurnalistiky a moderného dynamického snímania, 

sa Vám budeme snažiť vytvoriť krásne autentické zábery s umeleckým nádychom, 

ktoré Vám vyrozprávajú kedykoľvek neskôr svoj jedinečný príbeh. 
 
     Filozofiou je ponechať veci také, aké v skutočnosti sú, do maximálne možnej 

miery a zároveň vytvoriť krásnu pamiatku pre Vašu budúcnosť. 
 
     Sme si vedomí úsilia, ktoré budete vkladať do plánov a príprav Vášho 

svadobného dňa, preto chceme zachytiť všetky dôležité detaily k takej 

dokonalosti, aby sme tam do budúcnosti nenašli ani jeden záber, ktorý by nebol 

vhodný a dôstojný Vášho veľkého dňa. 
 
     Každý svadobný deň je iný a výnimočný, preto by v plnej miere mal odrážať 

Vaše individuality, Váš prístup k životu. 
 
     Treba si uvedomiť hĺbku dôležitosti tohto dňa pre mladých, ide tu o jedinečné 

zachytenie nálad, emócií v celom spektre deja, odraz všetkých zúčastnených 

osobností, ktoré sú Vám a Vašim srdciam blízke. 
 

Filmové predsvadobné prípravy (randenie, zásnuby) 
 
     Hlavnou úlohou a zmyslom predsvadobného filmovania je zachytiť a vytvoriť 

vizuálny príbeh páru, všetkých jeho emócií a stupňujúcej sa lásky v túžobnom 

očakávaní ich vysneného dňa. 
 
     Tento čas vo Vašom živote nastane iba raz, a preto je právom považovaný          

za najvzácnejší. 
 
     Vhodným miestom pre takého filmovanie je to, ktoré je významným pre oboch, 

prípadne také, na ktoré sa viažu určité spoločné spomienky, napr. prvé 

stretnutie, prvé radne, či bozk na rozlúčku. 
 
    Taktiež je to skvelý spôsob ako sa zoznámiť so samotnými kameramanmi, čo     

v prípade svadobného filmovania a postprodukcie poskytne veľkú výhodu 

doplňujúcich záberov a čarovnejších okamihov predsvadobného obdobia. 
 

     Tieto zábery spolu so svadobnými môžu byť taktiež skvelým zdrojom                

a darčekom pre rodičov a starých rodičov v podobe malých „fotoalbumov“ alebo 



môžu byť použité, napr. aj na svadobné oznámenie, prípravu „svadobnej 

nástenky“, pri ktorej sa akiste s veľkým záujmom prizastaví nejeden prekvapený 

svadobný hosť. 
 

Filmový „predsvadobný“ klip 
 

     Ponúkame dvojpohľadovo zrealizované vzrušujúce, filmovou módou 

inšpirované portréty pre všetkých, ktorí hľadajú niečo nové a iné než obyčajné 

video. K tomu využívame rôzne originálne a jedinečné vonkajšie lokality, miesta 

a zákutia. 

  
     Nielenže budete mať úžasné filmové snímky, ktoré Vám budú závidieť Vaši 

priatelia, ale zároveň v dvojici príjemne strávite svoj čas a získate skúsenosti,    

na ktoré nikdy nezabudnete. 
 

     Kreativita, kvalita a inovatívny prístup sú tým, čím sa chceme odlíšiť             

od iných tvorcov svadobných videí, ale to nie sú jediné dôvody, prečo by ste si 

mali vybrať naše služby. 

 

     Filmovanie je zodpovedná a náročná úloha a my k tejto úlohe pristupujeme         

s maximálnou profesionalitou a zodpovednosťou. 

 

     Sme skutočne nadšení tým, čo robíme a dávame maximum úsilia do každej akcie 

alebo projektu, počínajúc prípravnými prácami, hlavným dejom, či nakoniec v strižni, 

kde sa „narodí Vaše finálne dielko“, ktoré možno záverom „doladiť“ za Vašej 

prípadnej účasti k Vašej konečnej spokojnosti. 
 

     Čím by mal dýchať svadobný deň či iná rodinná alebo spoločenská udalosť? 
 

     Zamyslime sa poriadn - viesť to možno i týmito smermi: 

 

• Nech svadobný deň, každý detail, bude prevedený bezchybne, aby každý 

okamih bol zmysluplný a ohromujúci. 

 

• Výslednicou všetkých snáh by mal byť nádherný svadobný deň plný 

noblesy, taktu, úprimnosti a bezprostrednej dobrosrdečnosti. 

 

• Každý detail naplánovať podľa ich vlastných predstáv, kde výsledkom má 

byť aj nadšený každý hosť ich veľkého spoločného dňa. 

 

• Dôležité sú miesta realizácie, v súčasnosti je „INN“  najmä nádherná 

scenéria Západných Tatier, Liptovskej Mary, Vysokých Tatier, zákutia 

vodných plôch Domaše, Slnečných jazier, Bukovských alebo Slanských 

vrchov či Šíravy, neopomenúc ani zdroje ľudovej architektúry, dreveníc či 

kostolíkov v okolí Humenného a Svidníka.  

 

• Netradičné architektonické skvosty slovenských Kolíb, celodrevené 

hotelové komplexy v tradičnej architektúre, napr. liptovského kraja dodáva 

svadobnej filmovej tvorbe neopakovateľný a nevšedný kolorit a nádych 

tradičnosti slovenskej kultúry. 
 

• Pre aranžované fotografie sa javí ideálne v spolupráci fotografa                    

s kameramanmi aj okolie v areáli múzea maliara Jána Halu vo Važci, kde 

objekt ponúka nádherné dobové priestory, ako interiérové tak aj 

exteriérové, s nádherným výhľadom nad obcou Važec. 



• Filmovanie či fotografovanie v srdci Liptova, Abova, temer nedotknutej 

Muránskej planiny má tiež svoje neobyčajné čaro, ak pravda, si nájdeme 

„vhodný čas“ netypických prejavov prírody. 

 

• Vhodným miestom pre fotenie sa javí aj vstup do žiarskej doliny nad obcou 

Žiar, doplnený vysokým suchým trávnatým porastom. Pritom pôsobenie        

v tomto prostredí na čas možno spojiť s jedno či dvojdňovým výletom. 

 

• Taktiež drevené oplotenia pôsobia očarujúco, dávajú liptovskej, tatranskej 

či slanskej prírode nádych majestátnosti či nedotknuteľnosti. 

 

• Doplňujúce zábery pri veľkom bútľavom alebo vyschnutom strome v nás 

evokujú a navodzujú zvláštne pocity, v spojení s pochmúrnym jesenným 

počasím, či západom slnka ako jedinečnej scenérie, symbiózy človeka               

s prírodou, pocit splynutia vekov so súčasnosťou, kde vynikne panenská 

príroda v spojení s nežnou ženskou krásou. 

 

     Námetov máme v našom portfóliu veľa, času málo, no ak zavítate k nám, dvere 

máte otvorené, vieme Vám ho darovať toľko, koľko si budete priať, k spokojnosti 

Vašej i našej pri zmysluplnom a konštruktívnom stretnutí s úspešným záverom. 

 

Technická realizácia: Ideálne dvomi kamerami, čím možno dopĺňať z dvoch 

stabilných zdrojov – práve ten „ideálnejší obrazový záznam“ 

 
 

Záznam: Pracovný rozsah, napr. u vylepšenej kamery Sony, nám umožňuje 

pripraviť objemovo v rozsahu 3 hod. svadby dáta až 1 500 GB /1,5 TB/, čo nám 

zabezpečí dokonalú rezervu výkonu obrazu pre kolorovanie a bohaté úpravy 

výstupnej finálnej kvality obrazu. Pracovné postupy, techniku, formy strihu 

neustále vylepšujeme. 

 

     Tak vážení, neváhajte, čakáme Vás s otvorenou náručou a mysľou. 

     S úctou 

 
                                                   

                                                                                                 Mgr. Jozef Veliký 

                                                                                               Videoštúdio Favorit 


