Komentár
k výsledkom štatistického zisťovania
za oblasť audiovízie
za rok 2013

Predmet zisťovania
Predmetom štatistického zisťovania z oblasti audiovízie je výroba slovenských
audiovizuálnych diel, distribúcia audiovizuálnych diel na slovenský trh, sieť filmových klubov
a kín v Slovenskej republike. Prostredníctvom štatistického zisťovania boli získané údaje
o počte vyrobených slovenských audiovizuálnych diel, nákladoch na ich výrobu a o podieloch
slovenských producentov na zahraničnej koprodukcii. Osobitne boli získané údaje o distribúcii
audiovizuálnych diel s osobitným zreteľom na distribúciu kinematografických diel podľa krajiny
pôvodu. Za oblasť kín a filmových klubov boli získané údaje o návštevnosti, počte členov,
cene vstupného a údaje o celkových tržbách kín v roku 2013. Vzhľadom na vývoj technológií
boli získavané aj údaje o stave digitalizácie kín na Slovensku.

Spravodajské jednotky
Spravodajskými jednotkami za oblasť audiovízie sú producenti a distributéri audiovizuálnych
diel ako aj prevádzkovatelia kín a filmových klubov. Celkovo bolo v roku 2013 oslovených 398
subjektov, z nich v roku 2013 činnosť v oblasti audiovízie vykonávalo 273 subjektov.
Z celkového počtu subjektov vykonávajúcich v roku 2013 činnosť v oblasti audiovízie bolo
• 162 produkčných spoločností, z nich 22 vykonávalo producentskú činnosť v kombinácii
s distribúciou audiovizuálnych diel, jedna inštitúcia okrem producentskej činnosti
prevádzkovala kino aj filmový klub.
• 12 distribučných spoločností , z nich 1 prevádzkovala kino
• 96 prevádzkovateľov kina, z ktorých 38 prevádzkovalo kino a súčasne aj filmový klub
• 3 prevádzkovatelia filmového klubu.
V roku 2013 činnosť v oblasti audiovízie prerušilo/nevykonávalo 99 subjektov, a to
• 60 produkčných spoločností
• 7 subjektov, ktoré vykonávajú produkčnú činnosť v kombinácii s distribučnou činnosťou
• 1 distribučná spoločnosť
• 1 prevádzkovateľ filmového klubu
• 29 prevádzkovateľov kina
• 1 prevádzkovateľ kina a súčasne aj filmového klubu.
V roku 2013 činnosť v oblasti audiovízie ukončilo 22 subjektov, a to
•
5 produkčných spoločností
• 17 prevádzkovateľov kina.
Z celkového počtu 162 subjektov, ktorí v roku 2013 vykonávali činnosť v oblasti produkcie
audiovizuálnych diel
• 53 subjektov ukončilo výrobu audiovizuálneho diela,
• 7 subjektov bolo koproducentom audiovizuálneho diela (dielo je uvedené vo výkaze
iného producenta)
• 67 subjektov malo audiovizuálne dielo vo výrobe
• 35 subjektov vytvorilo dielo určené primárne pre televízne vysielanie.

Výroba slovenských audiovizuálnych diel
Prostredníctvom štatistického zisťovania boli získané údaje o 278 vyrobených audiovizuálnych
dielach, z ktorých bolo
• 29 kinematografických audiovizuálnych diel (20 dlhometrážnych a 9 krátkych
a stredometrážnych) s celkovými nákladmi na výrobu vo výške 17 865 829 EUR
• 249 iných audiovizuálnych diel (3 dlhometrážne a 246 krátkych a stredometrážnych)
s celkovými nákladmi na výrobu vo výške 1 118 390 EUR.
Za oblasť koprodukcie boli získané údaje o nákladoch na výrobu 19 kinematografických diel,
ktoré boli vyrobené v koprodukcii s Českou republikou, Fínskom, Francúzskom,
Luxemburskom, Rakúskom, Chorvátskom, Indiou a Mexikom, pričom celkové náklady
slovenskej strany na ich výrobu boli 3 853 210 EUR.

Distribúcia audiovizuálnych diela na slovenský trh
V roku 2013 bolo na slovenský trh distribuovaných 6 604 audiovizuálnych diel, z ktorých 659
bolo na Slovensku uvedených v premiére, 619 audiovizuálnych diel bolo určených pre kiná.
Zo zahraničnej produkcie mala z distribuovaných titulov najvyššie zastúpenie produkcia štátov
Európskej únie (362 titulov), z ktorých najvyššie zastúpenie (vrátane slovenskej) mali
audiovizuálne diela produkcie
• francúzskej – 85
• slovenskej - 66
• českej - 61
• Spojeného kráľovstva - 38
• dánskej - 25
• nemeckej – 19.
Z ostatných európskych štátov mimo Európskej únie vrátane Chorvátska, ktoré do EÚ vstúpilo
v priebehu roka 2013, bolo distribuovaných 21 titulov. Z produkcie ostatných štátov sveta
mala najvyššie zastúpenie produkcia USA s 214 titulmi, okrem toho bolo na Slovensku
distribuovaných 22 titulov z ostatných štátov sveta.

Filmové kluby
V rámci 42 filmových klubov (2 filmové kluby v roku 2013 prerušili činnosť, jeden
prevádzkovateľ neposkytol súčinnosť) bolo v roku 2013 evidovaných 4 317 členov. Celkovo
2 820 predstavení filmových klubov navštívilo 66 995 návštevníkov, tržby filmových klubov
dosiahli 178 285 EUR pri priemernej cene vstupenky 2,66 EUR.

Kiná v SR
V roku 2013 ukončilo prevádzku 17 kín a 29 malo prerušenú prevádzku. V 121 kinách
v Slovenskej republike, z ktorých je 78 v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu/obce a 43 je
prevádzkovaných súkromnými subjektmi, sa uskutočnilo 126 211 predstavení, ktoré navštívilo
3 815 408 návštevníkov (priemerná návštevnosť na predstavenie bola 30 návštevníkov).
Celkové tržby zo vstupného predstavovali 18 814 476 EUR (pri priemernej cene vstupenky
4,93 EUR).

