
Správa projektu Fotoateliér 

 

1. Obdobie za ktoré se správa vydáva 

2.polrok 2009 

 

2. Názov projektu 

FOTOATELIÉR 

 

3. Link na webovú prezentáciu projektu 

http://fotoatelier.sh.cvut.cz 

  

4. Informácie o činnosti projektu v minulosti (minulý polrok)  

o Aktívny ľudia v projekte: 

Miloš Janek – Správca projektu 

Lukáš Krula – Technická podpora 

 

zakladatelia: Igliar Radovan, Bielčíková Petra, Koloros Martin  

o Stručné info, čím se projekt zaoberá  

Poskytujeme priestor na fotografovanie pre všetky skupiny fotografov. 

o Stav projektu  

Miestnosť fotoateliéru aktívne funguje. Členskú základňu tvorí 15 fotografov. Počet členov sa 
priemerne navyšuje i napriek zavedeniu poplatku za služby fotoateliéru. Poplatok činí 
300CZK.  

 

5. Ciele projektu na začiatku daného obdobia (minulý polrok): 

• Vymyslieť spôsob skladovania materiálu a prehľadnej organizácie poriadku vo 

fotoateliéri. 

• Poskytovanie podpory ve forme technického vybavenia ateliéru, kníh a časopisov. Taktiež 

priestor pre tvorbu a vlastnú prezentáciu členov fotoateliéru. 

• Objednanie umeleckých a odborných časopisov a periodík.  

• Dokončenie a zavedenie rezervačného systému. 

• Vyhľadanie nových a aktívnych členov. 

 

6. Zhodnotenie fungovania projektu (minulý polrok) 



• Napriek zavedeniu členského poplatku sa počet členov pomaly rozširuje. Členovia spolu 

komunikujú a na strahove vzniká prostredie podporujúce rozvoj kvalitných fotografov. 

• Členovia projektu aktívne využívali miestnosť fotoateliéru. 

• Skladovacie priestory nebola potreba zatiaľ rozširovať. 

• Členovia začali využívať i knižný materiál fotoateliéru. 

• Rezervačný systém používajúci web-rozhranie sa zatiaľ nepodarilo zaviesť. Bude to cieľ 

do ďalšieho semestra. 

   

7. Prehľad financovania projektu (minulý polrok)  
o Získané finančné prostriedky vrátane prostriedkov získaných mimo klub SH  

1. Klub SH  

3000,- Kč  

o Využitie získaných finančných prostředkov 

Za získané finančné prostriedky sme nakúpili základný spotrebný materiál, a nové rádio 
odpalovanie. 
 

8. Ciele projektu na následujúci polrok 
 
• Vyhľadanie aktívnych členov fotoateliéru a ich zapojenie do vedenia. 

• Udržať funkciu fotoateliéru ako priestoru pre fotenie. 

• Podpora kvalít fotografov rozvojom živnej pôdy pre teamovú spoluprácu. 

• Zavedenie rezervačného systému. 

• Vyhľadanie nových a aktívnych členov. 

 
 
Požiadavky do nového rozpočtu: 
 

Biele plátno 2000 

Spotrebný materiál 2000 

Celkovo 4000 

 

 


