KOMENTÁR
k ročnému výkazu o audiovízii
za rok 2008

Sumárne štatistické údaje za jednotlivé spravodajské jednotky spracoval Slovenský filmový
ústav.
Predmetom štatistického zisťovania bol zber údajov pre oblasť audiovízie v Slovenskej
republike za rok 2008. Do štatistického zisťovania boli zaradení producenti a distribútori
audiovizuálnych diel, televízni vysielatelia, prevádzkovatelia video a DVD požičovní,
prevádzkovatelia filmových klubov a kín. Celkovo bolo pre oblasť audiovízie oslovených 623
subjektov. Údaje poskytlo 341 subjektov, 77 subjektov v roku 2008 nevykonávalo činnosť
v príslušnej oblasti audiovízie, 1 subjekt ukončil činnosť, 191 nepredložilo štatistický výkaz a
13 subjektov zmenilo adresu (nová adresa nie je známa). Zo subjektov, ktoré nepredložili
ročný výkaz, najväčšiu skupinu tvoria videopožičovne, získavanie údajov za oblasť
videopožičovní je za posledné roky najproblémovejším, zo 138 oslovených videopožičovní
zaslalo ročný výkaz cca 14%.
Štatistickým zisťovaním boli formou štatistických výkazov získavané údaje o tvorbe pôvodných
audiovizuálnych diel a podieloch slovenských audiovizuálnych subjektov na koprodukcii,
o exporte filmov, o rozsahu a druhoch distribuovaných diel pre kiná, video a DVD požičovne,
klasifikovaných podľa krajiny pôvodu a podľa formy jazykovej úpravy. Za oblasť kín, filmových
klubov, DVD a videopožičovní boli získavané údaje o návštevnosti (počte členov) či
výpožičkách, cene vstupného či výpožičného ako aj údaje o celkových tržbách. Údaje boli
získavané a spracované cez jednotlivé moduly štatistického výkazu:
1. Sieť producentov, distributérov a prevádzkovateľov
2. Pôvodná audiovizuálna tvorba a koprodukcia
4. Export filmov
5. Distributér audiovizuálnych diel alebo televízny vysielateľ
6. Filmová distribúcia pre kiná podľa štátov, distribúcia video a DVD
8. Jazyková úprava filmov
9. Požičovne video a DVD
10. Kina a filmové kluby
12. Sieť kín a výkony kín
Oproti televíznemu a rozhlasovému vysielaniu je oblasť audiovízie poznačená predovšetkým
výpadkami činností za jednotlivé obdobia zisťovania, ktoré pre iné oblasti nie sú
charakteristické. Za posledné roky zostávajú pre oblasť audiovízie charakteristické aj naďalej
problémy v získavaní údajov o zániku činnosti jednotlivých subjektov, najmä zániku činností
kín a videopožičovní, ale aj problémy so získavaním nových adries po zmene sídla
spravodajskej jednotky.
Pozitívom oproti roku 2007 je získanie údajov od vyššieho počtu producentov a produkčných
spoločností, distribútorov a distribučných spoločností, a takisto údajov samostatne za kiná
a filmové kluby. Údaje poskytlo 100 subjektov z oblasti tvorby audiovizuálnych diel (bez
televíznej tvorby), ktorí sa v roku 2008 podieľali na tvorbe 167 audiovizuálnych diel a 20
distribučných spoločností, z ktorých 5 distribuuje na Slovensko viac ako 50 audiovizuálnych
diel ročne a 4 spoločnosti do 49 diel ročne. Celkovo bolo v roku 2008 distribuovaných do
slovenských kín 137 titulov, ktoré boli uvedené v premiére, z európskej produkcie najvyššie
zastúpenie mala česká a francúzska kinematografia. Do siete požičovní a obchodu bolo
distribuovaných 867 nových titulov, z ktorých 300 bolo európskej produkcie.
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