Komentár
k výsledkom štatistického zisťovania
za oblasť audiovízie
za rok 2014

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 2014. 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 2014 oslovených
391 subjektov, z nich 275 v roku 2014 vykonávalo aspoň jednu zo sledovaných činností v
oblasti audiovízie 1).
•

V roku 2014
166 subjektov vykonávalo činnosť v oblasti produkcie, z nich
• 62 subjektov vytvorilo audiovizuálne dielo (ako producent alebo koproducent)
• 62 subjektov malo audiovizuálne dielo vo výrobe
• 42 subjektov vytvorilo alebo malo vo výrobe audiovizuálne dielo určené pre TV
vysielanie

• 29 subjektov vykonávalo činnosť v oblasti distribúcie audiovizuálnych diel
• 98 subjektov prevádzkovalo kino
• 43 subjektov prevádzkovalo filmový klub.
V roku 2014 aspoň jednu zo sledovaných činností v oblasti
prerušilo/nevykonávalo 117 subjektov, z nich
• 76 subjektov prerušilo/nevykonávalo činnosť v oblasti produkcie
• 22 subjektov prerušilo/nevykonávalo činnosť distribúcie
• 26 subjektov prerušilo/nevykonávalo činnosť ako prevádzkovatelia kín
• 4 subjekty prerušili/nevykonávali činnosť ako prevádzkovatelia FK.

audiovízie

V roku 2014 aspoň jednu zo sledovaných činností v oblasti audiovízie ukončilo 11
subjektov (pričom jeden subjekt pokračoval vo svojej druhej činnosti), z nich boli
• 4 subjekty z oblasti produkcie
• 7 prevádzkovateľov kín.

1

) Pokiaľ subjekt vykonával kombináciu činností (produkcia/distribúcia; prevádzkovanie kina/FK; a ď.),
je vedený v oboch kategóriách.

Výroba slovenských audiovizuálnych diel
Prostredníctvom štatistického zisťovania boli získané údaje o 305 vyrobených
audiovizuálnych dielach, z ktorých bolo
• 31 kinematografických audiovizuálnych diel (29 dlhometrážnych a 2 krátkometrážne)
s celkovými nákladmi na výrobu vo výške 13 828 154 EUR
• 274 iných audiovizuálnych diel (2 dlhometrážne a 272 krátkych a stredometrážnych)
s celkovými nákladmi na výrobu vo výške 834 188 EUR.
Za oblasť koprodukcie boli získané údaje o nákladoch na výrobu 14 kinematografických diel,
ktoré boli vyrobené v koprodukcii s Českou republikou, Maďarskom, Nemeckom, Poľskom a
USA, pričom celkové náklady slovenskej strany na ich výrobu boli 4 231 017 EUR.

Distribúcia audiovizuálnych diel na slovenský trh
V roku 2014 bolo na slovenský trh distribuovaných 4 805 audiovizuálnych diel, z ktorých 557
bolo na Slovensku uvedených v premiére, 624 audiovizuálnych diel bolo určených pre kiná.
Zo zahraničnej produkcie mala z distribuovaných titulov najvyššie zastúpenie produkcia
štátov Európskej únie (364 titulov), z ktorých najvyššie zastúpenie (vrátane slovenskej) mali
audiovizuálne diela produkcie
• francúzskej – 78
• slovenskej – 65
• českej – 60
• britskej – 39
• dánskej – 23
• talianskej – 21
• nemeckej – 17
• švédskej – 12
• poľskej – 11.
Z ostatných európskych štátov mimo Európskej únie bolo distribuovaných 55 titulov.
Z produkcie ostatných štátov sveta mala najvyššie zastúpenie produkcia USA so 172 titulmi,
okrem toho bolo na Slovensku distribuovaných 33 titulov z ostatných štátov sveta.

Filmové kluby
V rámci 43 filmových klubov bolo v roku 2014 evidovaných 5 995 členov. Celkovo 2 847
predstavení filmových klubov navštívilo 70 494 návštevníkov, tržby filmových klubov dosiahli
189 170 EUR pri priemernej cene vstupenky 2,68 EUR.

Kiná v SR
V 121 kinách v Slovenskej republike, z ktorých je 76 v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu/obce
a 45 je prevádzkovaných súkromnými subjektmi, sa uskutočnilo 135 887 predstavení, ktoré
navštívilo 4 142 803 návštevníkov (priemerná návštevnosť na predstavenie bola 30
návštevníkov). Celkové tržby zo vstupného predstavovali 19 646 858 EUR (pri priemernej
cene vstupenky 4,74 EUR).
V roku 2014 nepremietalo/prerušilo činnosť 25 kín, činnosť 7 kín bola ukončená.

