
Fotoclub BARDAF Bardejov, o.z., Public organization Fotoclub Grand, Ukraine a Slovenská Federácia 
Fotografov, člen FIAP, organizuje fotografický workshop v Stebnickej Hute /Slnečný majer/ 
http://www.slnecnymajer.sk/ v termíne od 22. do 25. septembra 2016 na tému: krajina, portrét, akt. 
Začiatok a prezentácia je o 12. hodine. Pre priateľov, čo majú k nám ďalej, vieme zabezpečiť ubytovanie už 
od stredy 21. septembra. Organizačný štáb už tam bude je potrebné však o tom informovať včas. Výhodou 
bude výber ubytovania a jeden fotografický večer naviac ....:). Záujem o skorší príchod je potrebné oznámiť 

na bahrerernitas@gmail.com alebo na +421917695425. 

 
Lektori a organizátori:  
Serhey Buslenko, MFIAP, EFIAP/g, ES.FIAP, FRPS, ER.ISF – Ukrajina 
http://www.buslenko.com.ua/portfolio/model 

 Serhey Buslenko sa narodil v roku 1959 v meste Rivne na Ukrajine. V roku 1985 
sa stretol  s tvorivou fotografiou a odvtedy sa stala jeho láskou aj povolaním. Od 
roku 1990 pracuje ako nezávislý profesionálny fotograf. Má svoj vlastný ateliér a 
zaoberá sa komerčnou fotografiou i voľnou tvorbou. Okrem odbornej činnosti sa 
pravidelne  podieľa  na účasti v medzinárodných súťažiach a výstavách, pri 
ktorých bol ocenený 228-krát, z toho  5-krát najvyššou cenou  Grand Prix a 32-
krát  zlatou medailou. Od roku 1990 sa zúčastnil na viac ako 670 výstavách a 
súťažiach. 
Samostatne autorsky vystavoval v Chorvátsku, Číne (3), Francúzsku, Nemecku, na 
Taiwane (2), v Maďarsku (2), Poľsku (3), Rumunsku (2), Bulharsku, Švajčiarsku (4), 
v Grécku a 18-krát sa samostatne prezentoval na Ukrajine. Autorsky sa 

spolupodieľal na publikáciách  
Fotografická ročenka  (Veľká 
Británia),Photo Suisse (Švajčiarsko),  
Foto-video (Maďarsko), Popular 
Photography (Čína), Fotomagazín 
(Nemecko), Chasseur d' images 
(Francúzsko), Foto grafoz (Grécko), 
Foto  (Rumunsko), DFOTO, Digital 
Fotograf (Ukrajina). 
 
 
Dvaja mladí ukrajinskí profesionálni 

fotografi budú mať za úlohu priblížiť taje softvéru Adobe Photoshop a Adobe Lightroom, prácu s modelkou, 
portrétnu fotografiu a akt. 
Anatoliy Volokh, profesionálny fotograf, úspešný na mnohých súťažiach, člen medzinárodných porôt, bude 
mať na starosti prácu zo softvérom. Jeho práce nesú silný odkaz precíznej znalosti tajov Photoshopu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
    
 
 

http://www.slnecnymajer.sk/
http://www.buslenko.com.ua/portfolio/model


Serhii Shchehlevatyh, doplní svojho kolegu o žáner portrét, práca s modelkou a 
akt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Moja maličkosť: Jaroslav Gutek, EFIAP 
Celé som to spískal, tak budem vyžadovať rešpekt. Na oplátku budem k vám slušný.  
Budem riešiť komfort, drobné prehrešky ako napríklad, že na modelku sa nesiaha, alebo 
vám pripomeniem, že ste na mieste fotografovania  pri inej skupine ako máme 
rozdelené Pole Position.  
 
 
 

 

       
 
 
Budete rozdelení  do skupín na mieste. Každý autor a skupina bude mať presne stanovený čas pre 
fotografovanie. Vyžadujem jeho dodržiavanie. Bude možné pracovať v skupine, samostatne, či pod 
dohľadom lektora. Určite nestrpíme vulgarnosť ani prejavy netaktnosti či voči kolegom alebo modelkám.  
Aby som nezabudol na naše modelky: štyri krásne modelky z Ukrajiny dve pokročilé a skúsené pre menej 
skúsených autorov a dve pre kreativitu pokročilých fotografov. V areáli bude k dispozícií ateliér z denným 
LED svetlom, aby sme sa vyvarovali možných problémov nekompatibility rôzných odpaľovacích zariadení, 
bazén, kone v exterieri aj voľne sa pohybujúce v okolí. Samotný areál aj jeho okolie umožňuje fotenie a 
kreativitu. Jeden deň skupina podnikne aj výlet na neďaleký Zborovský hrad z možosťou fotenia z modelkou.  



Na záver to najmenej 
dôležité a to je cena. 
Nechce sa veriť ale cena 
bude len 50€ za ktoré 
budú sčasti pokryté len 
výdavky na lektorov a 
modelky zbytok 
dofinancujú  naši 
sponzori. Ostatné výdavky 
na celodennú stravu a 

ubytovanie sú 35€ na deň, takže za málo peňazí prežijete 4 dni v lone Karpatskej prírody a koní. Veríme, že 
okrem príjemnej spoločnosti získate nové skúsenosti v oblasti výtvarnej fotografie.  Cenu za plenér vo výške 
50 EUR je nutné uhradiť vopred na číslo účtu SK17 0200 0000 0007 8584 2522, SWIFT kode: SUBASKBX 
alebo platbou PAYPAL na účet: bahrernitas@gmail.com. Ubytovanie a stravu uhradíte na mieste po 
príchode. Upozorňujeme, že celý areál sme museli rezervovať len a len pre vás takže pri neúčasti vám 
preddavok nebude vrátený aby sme pokryli náklady. Maximum účastníkov sme stanovili na 40 takže o poradí 
rozhoduje včas zaplatený preddavok o čom vás budeme po pripísaní platby na účet informovať. Prehľad 
bude zverejnený od júla aj na web stránke http://www.fotoclubbardafbardejov.com/sk/. Pre veľký 
predbežný záujem fotografov zo Slovenska a Poľska vás upozorňujem, že navyšovať počet účastníkov 
nebudeme takže svoju účasť respektíve neúčasť máte vo svojich rukách. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Cieľom tohto workshopu je priviesť fotografov k novým témam, dopilovať poznané, stretnúť príjemných 
ľudí, pritiahnuť  fotografov k cielenej tvorbe. 
 
Ďakujem ak ste pri čítaní došli až sem a teším sa na stretnutie. 

http://www.fotoclubbardafbardejov.com/sk/


 
 
KONTAKT: JAROSLAV GUTEK bahrernitas@gmail.com 
tel. +421917695425 
 
 
 

 


