
Metodické vysvetlivky k obsahu výkazu KULT 11 – 01 za rok 2011 
 
 
Spravodajskými jednotkami právnické a fyzické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie. 

 
Všetky údaje vo výkaze sa vypĺňajú v celých kladných číslach. 
 
Výraz ”v tom”  označuje úplné (vyčerpávajúce) údaje, ktorých súčet sa musí rovnať údaju v riadku súhrnu. 
Výraz  ”z toho” označuje neúplné (výberové) údaje, ktorých súčet sa nemusí rovnať údaju v riadku ”spolu”.  
 
 
 
 

1. 
MODUL 

PRODUCENT – VÝROBCA SLOVENSKÉHO AUDIOVIZUÁLNEHO DIELA 
 

 
Vyplní výrobca slovenského audiovizuálneho diela - producent alebo produkčná spoločnosť ak je výrobcom, 
a to v stĺpci jedna číslom 1 (jeden z riadkov 2 až 4 ). 
 
  

2. 
MODUL 

PÔVODNÁ AUDIOVIZUÁLNA TVORBA 
 

 
Vyplní výrobca slovenského audiovizuálneho diela* (producent alebo produkčná spoločnosť). 
*slovenské audiovizuálne dielo v zmysle zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a 
uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) 
 
Pôvodná audiovizuálna tvorba spolu (r. 1) – uvedie sa celkový počet slovenských filmov vyrobených 
v kalendárnom roku, z ktorých sa v riadkoch 2 až 15 uvádzajú diela v členení na kinematografické diela a iné 
audiovizuálne diela. 
 
Kinematografické diela (r. 2) – uvedie sa celkový počet diel, z ktorých sa ďalej uvedie počet:  
- dlhometrážnych filmov (r. 3) s minutážou nad 65 minút, a z nich hrané, animované, dokumenty a iné,  
- krátkych a stredometrážnych filmov (r. 8) s minutážou do 65 minút, z nich hrané, animované, dokumenty a iné. 
 
Iné audiovizuálne diela  (r. 13), uvedie počet iných diel a z nich počet dlhometrážnych a počet krátkych 
a strednometrážnych filmov. 
 
V stĺpci 2 sa uvedie celková minutáž audiovizuálneho diela.  
 
V stĺpcoch 3 až 10 sa uvedú náklady na výrobu audiovizuálnych diel v Eur (€) na 2 desatinné miesta - 
v stĺpci 3 sa uvedú celkové náklady na výrobu audiovizuálneho diela, v stĺpcoch 4 až 10 sa uvedú náklady na 
výrobu v rozčlenení podľa charakteru zdroja finančných prostriedkov.  
          
     

3. 
MODUL 

KOPRODUKCIA 
 

 
Vyplní výrobca kinematografického diela, ktoré je vyrobené v koprodukcii (producent alebo produkčná 
spoločnosť). V prvom riadku sa uvedú celkové náklady na výrobu kinematografického diela v Eur (€) na 2 
desatinné miesta, ktoré sa v riadkoch 2 až 31 uvedú v rozčlenení nákladov podľa jednotlivých štátov. 
Pre každé dielo sa uvádzajú náklady zvlášť v jednotlivých stĺpcoch, ak boli výrobcom vyrobené viac ako 3 
kinematografické diela, uvedú sa v prílohe, ktorá je kópiou 3. MODULU.  
  
 

4. 
MODUL 

DISTRIBUTÉR AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL 
 

 
Vyplní distributér alebo distribučná spoločnosť.  
Uvedie sa celkový počet distribuovaných diel (r. 1), z ktorých sa ďalej uvedie počet diel distribuovaných pre 
kiná (r. 2) a počet diel distribuovaných na iný účel (r. 3) a z nich sa ďalej uvedie (r. 4) počet diel distribuovaných a 
uvádzaných v príslušnom roku v premiére. Distributér uvedie (r. 5) počet vyrobených a predaných (r. 6) kusov 
rozmnoženín.  
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5. 

MODUL 
DISTRIBÚCIA KINEMATOGRAFICKÝCH DIEL PODĽA ŠTÁTOV 
 

 
Vyplní distributér alebo distribučná spoločnosť.  
Uvedie sa celkový počet distribuovaných kinematografických diel (r. 1), z ktorých sa ďalej uvedie počet diel 
zo štátov Európskej únie (r. 2 až 29), počet diel ostatných európskych štátov (r.30), USA (r. 31) a iných štátov 
sveta (r. 32).  
V stĺpcoch 2 až 3 sa uvedie počet kinematografických diel distribuovaných a uvádzaných v premiére a počet 
distribuovaných kópií diela. 
V stĺpcoch 4 až 6 sa uvedie počet predstavení k distribuovaným dielam, divákov a tržby zo vstupného v kinách. 
 
 
 

6. 
MODUL 

POŽIČOVNE VIDEO A DVD 
 

 
Vyplní prevádzkovateľ požičovne video a DVD. 
V riadku 1 sa uvedie počet prevádzkovaných požičovní. 
V riadkoch 2 až 3 sa uvedie počet titulov v ponuke videopožičovní a z nich počet prírastkov za príslušný rok. 
V riadkoch 4 až 5 sa uvedie počet rozmnožením diel a z nich počet prírastkov v príslušnom roku. 
V riadkoch 6 až 7 sa uvedie počet výpožičiek za príslušný rok a priemerná cena výpožičky. 
 
 
 

7. 
MODUL 

FILMOVÉ KLUBY 
 

 
 
Vyplní prevádzkovateľ filmového klubu. Za každý filmový klub sa údaje za príslušný rok uvádzajú  osobitne 
- prevádzkovateľ viacerých filmových klubov vypĺňa taký počet Modulov č. 7, koľko filmových klubov 
prevádzkuje (1. stranu „Identifikácia“ vypĺňa pritom iba jednu). Údaje o filmovom klube sa zapisujú do 
jedného zo stĺpcov 1 až 9 podľa sídla filmového klubu (v krajoch SR). 
 
 
 

8. 
MODUL 

SIEŤ KÍN 
 

 
Vyplní prevádzkovateľ kina – údaje za kino (kiná) sa uvádzajú v závislosti od sídla kina.  
Ak sa kino (kiná) nachádzajú vo viacerých mestách alebo obciach, prevádzkovateľ vyplní údaje o kinách za 
každé mesto alebo obec v kraji, v ktorom kino prevádzkuje (počet Modulov, ktoré musí prevádzkovateľ vyplniť, 
teda zodpovedá počtu miest alebo obcí, v ktorých prevádzkuje kino/kiná. Prvú stranu „Identifikácia“ vypĺňa pritom 
iba jednu).  
 
Kiná spolu (r. 1 až 2) 
V riadku 1 alebo 2 (podľa charakteru kina mestské/obecné alebo súkromné) prevádzkovateľ uvádza celkový 
počet kín (súčet údajov v stĺpcoch 2 a 7), ktoré prevádzkuje v jednom meste alebo obci.  
 
V riadkoch 3 až 9 sa uvádzajú údaje a výkony za jednotlivé kino/kiná v jednom meste alebo obci (počet 
plátien, sedadiel, predstavení, návštevníkov, tržby a ceny vstupenky). Finančné objemy sa uvádzajú v Eur (€) na 
2 desatinné miesta.  
 
Pod MODUL 8 prevádzkovateľ vyznačí adresu kina a kód štatistickej územnej jednotky (kód mesta alebo 
obce, v ktorých sa kino nachádza).   
 
 
 
Spracovala: Mgr. Dana Pietsch, sekcia médií, audiovízie a autorského práva MK SR 


