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• Čo je reportážna fotografia? 

• Dá sa odfotiť klimatická zmena? 

• Kde nájdu reportéri všetky tipy  
na jednom mieste?



Radovan Stoklasa
Ako postupovať pri tvorbe reportážnej 
fotografie na príklad fotiek ocenených v súťaži 
YRE – na Slovensku aj na medzinárodnej úrovni



Prvá časť  
Reportážna fotografia



Čo je vlastne 
reportážna fotografia?



Ako takúto fotografiu 
vytvoriť? Ako nájsť tému?



 
Ako tému uchopiť? 

Kto? Čo? Kedy? Kde? Prečo?



Ako si overiť, či nejde  
o fake news alebo hoax ?



Idem do terénu!



Etika novinára



Praktické tipy



Fotografie mladých reportérov a reportériek  
pre životné prostredie





V meste Nová Dubnica sa v roku 2015 začala komplexná rekonštrukcia teplovodných rozvodov. Kvôli rekonštrukcii sa po celom 
meste vyhĺbili kilometre kanálov a počas celých prác bolo zasahované aj do koreňov stromov. Tie boli často poškodené ťažkými 
mechanizmami, niektoré boli doslova vytrhnuté zo zeme a pohodené pred oči verejnosti. 

Napospas okoloidúcim

1. MIESTO NK





Veľkosť kontajnerov na odpadky nevyhovuje malým deťom. Dôchodcom zase robí starosť fakt, že sa odpadové nádoby ťažko 
otvárajú. A tak končia odpadky často pri kontajneroch. Nie je čas tieto koše na odpad nahradiť moderným riešením?

Na špičkách

1. MIESTO MK





Žuvačky v architektonicky chránenom meste Nová Dubnica doslova zamorili chodníky okolo námestia. Ich stav je taký 
alarmujúci, niektoré sa totiž dokonca spájajú do súhvezdí a o chvíľu môžu vytvoriť svoj vlastný vesmír. 

Súhvezdie žuvačiek

CENA ENVI-PAK





Mladí sa zapojili do triedenia odpadu. Chceli si na vlastnej koži vyskúšať, ako sa cítia pracovníci triediacej linky. Množtvo rôzneho 
odpadu v nádobách na separovaný zber ich šokoval. Zápach z hnijúcich vyhodených potravín po čase prestali vnímať. Oni sa 
však stali vnímavejšími k svojmu okoliu.

Práca, ktorá nevonia

1. MIESTO NK





 V  Majcichove na Hlavnej ulici, smerom do Opoja, si majiteľ pred domom vytvoril odkladací priestor. Keď jedna skládka je 
odstránená, vystrieda ju iná. Predstavitelia obce by mali prísnejšie pristupovať k nezodpovedným občanom. Upravené ulice sú 
vizitkou obce a jej obyvateľov.

Tam, kde ani pes neštekne

CENA ENVI-PAK





Obec Vlčkovce leží v najsuchšom trojuholníku Slovenska. Polia a záhrady trpia akútnym nedostatkom vlahy.

Sucho víťazí

CENA GREENPEACE





Na Slovensku skončí  vyše 80 percent. odpadu na skládkach alebo v spaľovni. Zoberme si príklad zo Švédska, kde je to  
len 1 percento. 

Uväznený

1. MIESTO MK 
(LITTER LESS)





Fotografia zachytáva unikátny spôsob, akým si poradili s plytvaním ovocím a zeleninou niektorí predajcovia. Jedna predajkyňa 
do debničky cielene odložila nepredané, trochu nevzhľadné zemiaky   a nechala na svojom pulte pre ľudí, ktorí to potrebujú. 
Pred časom ich ešte vyhadzovala do bioodpadu medzi hnilé kúsky a listy. Ďalší predajcovia sa pridali a vzniklo tak krásne 
prepojenie medzi ľuďmi, ktorí sa navzájom nestretávajú, ale aj tak majú medzi sebou "tajné spojenectvo".

Tajný život trhoviska

1. MIESTO MK





Skupinka obyvateľov v Spišskej Novej Vsi loví predmety zadržané pred vstupom do malej vodnej elektrárne na toku rieky 
Hornád.

Na love

3. MIESTO MK





Toto jazero je pripomienkou na továreň a zabudnutú skládku. Červený kal je toxický pre vysokú zásaditosť a obsah ťažkých 
kovov. Hrozivá ekologická bomba pre údolie Neretvy a Adriatik. 

The “Red lake” near Dobro Selo in B&H / Červené jazero blízko Dobro Selo v Bosne a Hercegovine

1. MIESTO MK



Druhá časť 
Klíma aktivita



Lucia Szabová
Ako klimatická zmena súvisí s našim  
životom – tipy na témy. 



Ktoré príspevky získali umiestnenie vo výzve OPEN II? 
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10.9.8.7.
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Ktoré príspevky získali umiestnenie vo výzve OPEN II? 

Umiestnili Neumiestnili

11. 12.



Aké miesto získali?  
Aký by ste dali fotke názov?



7. 5.

12.

Kategória 11-14 rokov



7. 5.

12.

Nina Justusová– Čisté ovzdušie 
1. miesto

Samuel Nemček– Čo dokáže pokrievka 
2. miesto

Lucia Klučárová – Myslíme globálne, 
jeme lokálne – 3. miesto

Kategória 11-14 rokov



1. 9.

10.

Kategória 15-18 rokov



1.

10.

9.

Ľudmila Slivová – Dedkov modrý sud 
1. miesto

Alexandra Dzurillová– Planéta sa zahrieva, 
zahrejme si mozgy! – 2. miesto

Maroš Hrehuš – A teplo ide von! 
3. miesto

Kategória 15-18 rokov



Foto manuál



Autorka manuálu: 
Adriána Henčeková











Manuál je  dostupný online

www.mladireporteri.sk  
Enviro žurnál –> Objektív21

http://www.mladireporteri.sk/manual-mladych-reporterov-pre-zivotne-prostredie-ako-na-
reportaznu-fotografiu 

http://www.mladireporteri.sk/manual-mladych-reporterov-pre-zivotne-prostredie-ako-na-reportaznu-fotografiu
http://www.mladireporteri.sk/manual-mladych-reporterov-pre-zivotne-prostredie-ako-na-reportaznu-fotografiu


Sociálne siete

www.mladireporteri.sk

facebook.com/yreslovakia instagram.com/yre_slovakia

Projekt Objektív 21: Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť je podporený z programu ACF – Slovakia,  
ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis  
v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.



Ďakujeme za pozornosť


