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Paralelné matky (r. P. Almodóvar, ES, 2021), Automatická podpora kinodistribúcie, Magic Box

> EACEA zároveň predstavila novú a jednotnú štruktúru formulárov všetkých
žiadostí, ktorá je založená na princípe projektového manažmentu, charakterizujú
ju nástroje ako work packages (balíky činností), delivarables (preukazovanie
výsledkov) a pod.. Mnohé subjekty v celej Európe vyslovili k novému systému
množstvo výhrad, hovorili hlavne o výraznom navýšení administratívnej záťaže vo
fáze podávania žiadostí a tiež o nízkej zrozumiteľnosti formulárov a požiadaviek,
ktoré sú na žiadateľov v novom systéme kladené. Momentálne už ale máme k
dispozícii analýzu dopadu nového systému na počet a štruktúru žiadostí v jed-
notlivých výzvach a tá dokazuje, že počiatočné obavy žiadateľov boli trochu nad-
nesené. Predpokladáme, že v ďalších rokoch sa už žiadatelia na nový systém
rýchlo adaptujú.
> Dôsledkom pandémie bol posun reálneho fungovania programu Kreatívna Eu-
rópa o približne pol roka, čo v praxi znamenalo, že prvé výzvy boli publikované
v polovici roku 2021 a ich výsledky budú známe až začiatkom roka 2022. Máme
k dispozícii iba výsledky programu i-Portunus (súčasť podprogramu Kultúra,
celkom 18 750.- EUR), automatickej podpory kinodistribúcie (podprogram
MEDIA, celkom 440 212,60 EUR pre 6 slovenských distribučných spoločností)
a tiež výsledky nepriamej podpory slovenských kín v rámci programu Europa
Cinemas (215 417.- EUR pre 26 slovenských kín v sieti).
> Na záver optimistické želanie – veríme, že rok 2022 bude rozhodujúci a zlo-
mový v boji s pandémiou a že sa kultúra vráti k podstate svojho fungovania a tou
je živý a bezprostredný kontakt a dialóg medzi umelcami, umeleckými dielami
a divákmi.

Vladimír Štric, vedúci kancelárie Creative Europe Desk Slovensko

> Rok 2021 bol charakterizovaný dvomi faktormi: predovšetkým to bol ďalší rok
pandémie so všetkými negatívnymi dôsledkami pre kultúru vo všeobecnosti (po
veľkú časť roka zatvorené kiná, divadlá, koncertné sály, galérie, múzeá, zrušené
koncerty, festivaly a ďalšie podujatia, presun mnohých aktiviít do online
priestoru). Väčšina subjektov, pôsobiacich v kultúrnom sektore, zaznamenala
znovu drastické prepady tržieb a bola nútená čeliť pandemickej kríze nástrojmi,
ktoré si už odskúšali v prvom pandemickom roku 2020.
> Po druhé šlo o prvý rok fungovania novej generácie programu Kreatívna Eu-
rópa (2021-2027). Pandémia bola príčinou posunu v procese schvaľovania pro-
gramu, bol schválený až v máji 2021. Pozitívne je, že sa oproti predchádzajúcej
generácii zásadným spôsobom, o 63 %, navýšil jeho rozpočet, a to na 2,44 mi-
liardy EUR (z toho pre podprogram Kultúra je určených 33 % - 805 miliónov, pre
podprogram MEDIA 58 % -1, 427 miliardy a pre medzisektorovú oblasť 9 % - 219
miliónov).
> Zároveň dostal program Kreatívna Európa jasné kontúry svojho obsahu, štruk-
túru, ktorá kontinuálne pokračuje v intenciách predchádzajúcej generácie pro-
gramu rovnako v podprogramoch Kultúra i MEDIA a zároveň prináša nové prie-
rezové témy (inklúzia, rodová rovnosť, ekologická udržateľnosť) a nové podporné
schémy v ďalších oblastiach (inovácie, žurnalistika).
> Celá administrácia programu Kreatívna Európa sa definitívne presunula do
elektronického priestoru, všetky žiadosti sa podávajú online a rovnako tak pre-
bieha i celá ďalšia komunikácia medzi agentúrou EACEA a žiadateľmi, admini-
strácia grantov a zmlúv a tiež reportovanie. Väčšina schém poskytuje podporu vo
forme fixných súm, čo tiež prináša ďalšie zjednodušenie.
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> Rok 2021 bol opäť náročný nielen pre pretrvávajúcu pandémiu COVID19 ale
aj tým, že štartoval nové sedemročné spolužitie programov Kultúra a MEDIA pod
hlavičkou Kreatívna Európa. Za uplynulých 7 rokov sme sa mohli inšpirovať eu-
rópskymi i svetovými umelcami a umelkyňami, ktorí vďaka zdrojom z EÚ vytvorili
niekoľko stoviek audiovizuálnych, vizuálnych, performatívnych či dizajnérskych
diel. V roku 2021 bolo otvorených 5 výziev pre podprogramy z kategórie Kultúra
(Projekty európskej spolupráce, Šírenie európskych literárnych diel, Európske
platformy, Európske siete a Paneurópske entity). Na výsledky niektorých výziev
v čase uzávierky tohto materiálu ešte len čakáme. Okrem veľkých schém pokra-
čoval program Kultúra aj v projekte i-Portunus, ktorý je zameraný na individuálnu
mobilitu pracovníkov v kultúre. Cez túto formu podpory bolo v rámci troch výziev
schválených vyše 300 individuálnych umeleckých rezidencií. Medzi hlavné priori-
ty programu Kultúra patrí kultúrne dedičstvo a ochrana životného prostredia,

poDproGraM kultÚra v roku 2021

P o d p o r a p r e s l o v e n s k é s u b j e k t y v r á m c i p o d p r o g r a m u M E D I A v r o k u 2 021

Výzva

EACEA/22/2019, automatická podpora kinodistribúcie

Spoločnosť Suma EUR

EACEA/22/2019, automatická podpora kinodistribúcie Bontonfilm a.s.

ASFK

94 371,00

54 400,00

EACEA/22/2019, automatická podpora kinodistribúcie Cinemart s.r.o. 30 000,00

EACEA/22/2019, automatická podpora kinodistribúcie 27 194,70

EACEA/22/2019, automatická podpora kinodistribúcie Continental Film s.r.o. 102 024,90

CREA-1-2020, automatická podpora kinodistribúcie Magic Box Slovakia, s.r.o. 132 222,00

C e l k o m 655 629,60

> Výsledky slovenských subjektov v roku 2021 poznamenali rovnaké faktory,
ktoré sme už uviedli v úvodníku: pandemická situácia a jej následky, jedným
z najdôležitejších bolo, že nová generácia programu Kreatívna Európa na roky
2021-2027 bola schválená až v priebehu mája a prvé výzvy boli publikované za-
čiatkom júna, pričom prvé uzávierky mali až v júli a výsledky očakávame začiat-

poDpora slovenskÝCH suBJektov v rÁMCi
poDproGraMu MeDia v roku 2021

s ktorým súvisia témy týkajúce sa problematiky environmentálnej politiky, ktorým
sa venuje aj naša kancelária. Súvisí s tým aj implementácia dokumentu „Euro-
pean Green Deal“, na základe ktorého prebehli viaceré podujatia týkajúce sa ini-
ciatívy Európskej únie pod názvom „Nový európsky Bauhaus“. V decembri 2021
boli vyhlásené výsledky výzvy pre projekty Európske hlavné mesto kultúry 2026.
Víťazom sa stalo mesto Trenčín, ktoré pod hlavičkou EHMK 2026 bude realizo-
vať projekt nazvaný „Cultivating Curiosity“. Partnerské Európske hlavné mesto
kultúry 2026 bude fínske mesto Tampere.
> Rok 2021 priniesol podporu rôznym zaujímavým medzinárodným projektom,
niektoré ich aktivity sa budú odohrávať v najbližšej dobe aj na Slovensku. Pro-
gram na podporu mobility kultúrnych a kreatívnych profesionálov i-Portunus
zverejnil výsledky výzvy i-Portunus Houses 2.

kom roku 2022. Jediná výzva, ktorej výsledky v čase uzávierky máme k dispozícii,
je Automatická podpora kinodistribúcie s uzávierkou v septembri 2020 a máme
k dispozícii aj sumu podpory pre slovenské kiná vyplatenú v roku 2021, suma sa
skladá zo zálohy a z dorovnania platby za rok 2020.

Film Europe s.r.o.

Europa Cinemas (26 slovenských kín v sieti) 215 417,00

P o d p o r a p r e s l o v e n s k é s u b j e k t y v r á m c i p o d p r o g r a m u K u l t ú r a v r o k u 2 021

Výzva

i-Portunus Houses 2

Spoločnosť Suma EUR

i-Portunus Ondrej Veselý (hudba)

A4 - priestor súčasnej kultúry

2 100

8 250

i-Portunus Martina Vannayová (literárny preklad) 2 100

i-Portunus 2 100

i-Portunus Andrea Kalinová (architektúra) 2 100

i-Portunus Viktória Mravčáková (architektúra) 2 100

C e l k o m 18 750

Martin Zaiček (architektúra)
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Ada (r. V. Jóhannsson, IS, SE, PL, 2020), Automatická podpora kinodistribúcie, ASFK

Quo Vadis, Aida? (r. J. Žbanić, BA, AT, RO, NL, DE, PL, FR, TR, NO, 2020), Automatická podpora kinodistribúcie, ASFK
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DOX IN VITRO

RegioFórum Gemer 2021 (7.- 8.9.2021) študijná návšteva neskororománskej tehlovej rotundy

Webinár pre slovenských producentov

Informačný seminár podprogramu Kultúra

> 8. február 2021
Webinár i-Portunus 2021 / Informačný seminár k programu i-Portunus,
hostia: Alan Quireyns, koordinátor projektu i-Portunus (Goethe Institut),
Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura, a Ewan
McLaren, účastník minulého ročníku i-Portunus

> 19. apríl 2021
Nový európsky Bauhaus / Online prezentácia a diskusia uviedla slovenskej
verejnosti ciele a aktivity projektu Nový európsky Bauhaus (NEB) ako aj
možnosti zapojenia sa do projektu.

> 29. apríl 2021
Platformy pre kultúrny a kreatívny priemysel / Online konferencia Platformy
pre kultúrny a kreatívny priemysel o strategickej podpore KKP na úrovni
rezortov a samospráv.

> 6. máj 2021
Čo prináša titul Európske hlavné mesto kultúry? / Online diskusia s projek-
tovými manažérmi troch slovenských miest, ktoré postúpili do finále súťaže
o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 na Slovensku.

> 7. - 9. máj 2021
LUX Film Days 2021 online / Európsky parlament – Kancelária na Slovensku
v spolupráci s CED a kinom Lumiére a Film Europe organizovala ďalší ročník
prehliadky filmov, nominovaných na cenu LUX.

> 22. jún 2021
Tlačová konferencia k vydaniu Správy o stave slovenskej audiovízie v roku
2020, Bratislava.

> 7. júl 2021
Webinár k novým výzvam MEDIA, Obsahový blok (Content Cluster).

> 12. júl 2021, 10.00 - 12.00, Pistoriho palác
Informačný seminár, podprogram Kultúra 2021.

> 9. august 2021, Nová Cvernovka
Umelecká rezidencia - dovolenka alebo drina? / Predstavenie vybraných
štipendijných programov, určené pre umelcov a pracovníkov v kultúre
(i-Portunus, rezidenčné centrum Reaktor v Novej Cvernovke, tanečný
program Residance).

> 3.- 4. september 2021, Nová Cvernovka
Sharpe|Music Festival 2021 / The Future is NOW: What can the music
industry do face to face climate crisis?
Hostia: Teresa Moore (A Greener Festival, UK), Eva Van Netten (Welcome
To The Village, NL), John Robb (The Green Britain Academy, UK).

> 7.- 8. september 2021
RegioFórum Gemer 2021 / Občianske združenie Quirinus v spolupráci
s Kreatívnou Európou organizovalo interdisciplinárnu vedeckú konferenciu
a fórum o rozvoji regiónov.

> 12.-13. september 2021
DOX IN VITRO / Dvanásty ročník medzinárodného workshopu pre začínajú-
cich dokumentaristov, uskutočnil sa v hybridnej forme (tútori: Ove Risho/j
Jensen, Dánsko, Peter Jaeger, Rakúsko, Phil Jandaly, Kanada-Švédsko,
Ondrej Starinský, Slovensko, plus zástupcovia dvoch projektov v Piešťanoch,
ostatní zástupcovia projektov online).

> 18. september, Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom
Nasuti - Art and Sustainability Festival 2021 / Prvý festival súčasného
umenia so zameraním na ekológiu a udržateľnosť.

> 7. -10. október 2021, Nová Cvernovka
TEH92 CAMP MEETING BRATISLAVA / Medzinárodná konferencia siete
európskych nezávislých kultúrnych centier Trans Europe Halles.

> 6.-10. december 2021
European Cinema Night / Program Kreatívna Európa MEDIA v spolupráci
so sieťou kín Europa Cinemas a kinom Lumiére usporiadal už štvrtý ročník
prehliadky European Cinema Night (online).

inForMaČnÉ seMinÁre, preZentÁCie, poDuJatia
a konFerenCie
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Gump (r. F. A. Brabec, CZ, 2020), Automatická podpora kinodistribúcie, Continental Film



> Creative Europe Desk Slovensko, ako jediná zo všetkých kancelárií programu
Creative Europe v Európe, vydáva podrobnú správu o národnom audiovizuál-
nom priestore. V máji vydala kancelária CED Slovensko už po štrnástykrát Správu
o stave slovenskej audiovízie v angličtine i slovenčine. Text Správy o stave slo-
venskej audiovízie v roku 2020 kompiloval renomovaný filmový publicista Mi-
roslav Ulman, redaktorom bol Vladimír Štric. Správa je určená medzinárodným
a domácim inštitúciám, organizáciám a ďalším subjektom v audiovizuálnom
priestore a má už stabilné renomé uznávaného a vysoko ceneného zdroja kom-
plexných informácií o dianí v slovenskej audiovízii.
> V produkcii filmov v roku 2020 došlo k poklesu o tretinu. Vzniklo 28 sloven-
ských celovečerných filmov, oproti 44 filmom v roku 2019. Mnoho premiér sloven-
ských filmov bolo presunutých do roku 2021, alebo dokonca 2022.
> Najväčšie straty boli zaznamenané v kinodistribúcii: počet premiér klesol
medziročne o 40 %, počet premiér domácich filmov o 53 %. Do kín prišlo 2 364
814 divákov, čo je takmer o 64 % menej, ako v roku 2019. Hrubé tržby klesli o
62 % na úroveň 13,996 milióna EUR. Tieto čísla samozrejme klesali v celej Eu-
rópe, konkrétne napríklad návštevnosť kín o 70 %.
> Kiná na Slovensku boli zatvorené 116 dní, čo predstavuje takmer tretinu roka
a aj keď boli otvorené, čelili problémom s nedostatkom filmov, obmedzeniami
kapacity a s obnovením dôvery divákov. Najviac boli zasiahnuté multiplexy, by-
tostne závislé od blockbusterov a predaja občerstvenia, napríklad sieť CINEMAX
bola zatvorená 169 dní. Poklesy počtu filmových premiér sa výrazne prejavili
hlavne v počte premiér amerických filmov.
> Pandémia sa ale na druhej strane stala aj výzvou a priniesla viacero pozitívnych
skutočností: V kinách boli mimoriadne úspešné slovenské filmy, ktoré obsadili
tri prvé priečky v počte divákov, najviac divákov prišlo do kín na film Sviňa,
konkrétne 395 604. Viaceré, predovšetkým súkromné spoločnosti, reagovali na
pandémiu mimoriadne pružne. Vzniklo niekoľko veľmi zaujímavých a pre divákov

6

sprÁva o stave slovenskeJ auDiovÍZie
v roku 2020

Ľúbil som svoju ženu (r. I. Enyedi, HU, DE, FR, IT, 2021), Automatická podpora kinodistribúcie, Film Europe
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Správa o stave slovenskej audiovízie 2020

atraktívnych online distribučných platforiem (Kino doma, Kino z gauča, Kiná
spolu) a významne sa rozšírila ponuka služieb VOD (ASFK, Filmtopia, Film Eu-
rope – Edisonline). Pritom ani jedno kamenné kino nezaniklo.
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Tím projektu Trenčín EHMK 2026 po vyhlásení výsledkov

> Trenčín na Európske hlavné mesto kultúry 2026 kandidoval nielen ako mesto,
ale ako celý Trenčiansky región s prepojením na Zlínsky kraj. Názov projektu znie
Pestovanie zvedavosti. Je to tiež hlavná myšlienka, ktorá spája všetky aktivity.
Pod pojmom „Pestovanie zvedavosti“ môžeme rozumieť: rozvíjanie predstavivos-
ti, spoluprácu v skupinách, stretávanie sa a diskutovanie. Plánovaný program sa
zameriava hlavne na rozširovanie a posilňovanie už existujúcej kultúrnej infra-
štruktúry. Plánuje pracovať s potenciálom rieky Váh a rozšíriť svoje aktivity i na
neďaleký vidiek. V roku 2020 poslankyne a poslanci Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne podporili kandidatúru schválením rozpočtu na prípravu prihlášky,
spolufinancovanie a podporu projektu. V roku 2021 schválili založenie Krea-
tívneho inštitútu Trenčín (KIT) a zvýšenie finančnej participácie mesta na 5,4 mi-
lióna EUR. Na príprave spolupracuje aj Trenčiansky samosprávny kraj spolu
s poslankyňami a poslancami Krajského zastupiteľstva. I oni odsúhlasili 5 milió-
nov EUR na podporu projektu a spoluzaloženie KITu s mestom Trenčín. Kandi-
datúru podporila aj Krajská organizácia cestovného ruchu.

trenČÍn, eurÓpske HlavnÉ Mesto kultÚrY 2026
> Na podporu investičných projektov Európskeho hlavného mesta kultúry Mini-
sterstvo kultúry z eurofondov vyčlenilo sumu 40 miliónov EUR. Projekt podporuje
i Ministerstvo obrany v súvislosti s programovým naplnením Posádkového klubu
(ODA) a Ministerstvo zahraničných vecí – rozvíjanie vzťahov s Európou a svetom
bude pre projekt zásadné. Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa zapojí do
mnohých projektov a monitoringu projektu. Podporu zámeru vyjadrili veľkí
zamestnávatelia i malé spoločnosti a prevádzky. Vďaka organizáciám v Trenčíne
a v regióne majú organizátori dôveru nielen v to, že program bude mať kto reali-
zovať, ale aj v to, že jeho odkaz bude v Trenčíne stále živý aj po roku 2026. Pri
príprave projektu Trenčín vstúpil do úplne inej dimenzie – Európskej dimenzie.
Preto organizátori oslovili odborníkov z regiónu, zo Slovenska, z Európy aj zo sveta.
Spolu 221 umelcov a kurátorov z 19 krajín prisľúbilo obohatiť plánovaný pro-
gram.
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Rytieri spravodlivosti (r. A. T. Jensen, DK, 2020), Automatická podpora kinodistribúcie, Film Europe


