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V cc : Návrh na digitalizáciu kina Tekov - predloženie 

Mestské stredisko kultúry a športu p.o. týmto predkladá na rokovanie Finančnej komisie 
pri MsZ v Zlatých Moravciach spracovaný návrh projektu Mesta Zlaté Moravce na 
digitalizáciu Kina Tekov. 

S pozdravom 

Mgr~sla:~~uG 
poverený riaditeľ 



, 
PROJEKT MESTA ZLATE MORAVCE 

DIGITALIZÁCIA KINA TEKOV 

V meste Zlaté Moravce má premietanie filmov dlhoročnú tradíciu. Prvé filmy sa v meste začali 
premietať začiatkom roku 1914 vo vtedajšom Prikrylovskom dome /dnc.~ná cukrárd1 na Župnej ulici/ 
a toto premietanie sa tešilo veľkému záujmu vtedajších obyvateľov. Budovu dnešného Kina Tekov 
v Zlatých Moravciach v roku 1951 odkúpilo vtedajšie vedenie Mesta od bývalej Slovenskej banky, 
budovu prestavali a prvý film sa v novom kine premietal dľía 17.1.1953 za účasti 320 divákov. Aj 
napriek tomu, že premietanie filmov v Zlatých Moravciach má už l 00 ročnú tradíciu v súčasnej dobe 
hrozí to že Mesto Zlaté Moravce bude musieť kino z dôvodu slabej návštevnosti zatvoriť. K podobnej 
hrozbe došlo v polovici roku 2012, kedy sa postupne prestali distribuovať filmy na 35 milimetrovom 
filmovom formáte, ktoré sa premietali v našom kine a filmové spoločnosti začali distribuovať filmy na 
DVD nosičoch, alebo v digitálnej forme. Vzhľadom na túto vzniknutú situáciu. Mesto Zlaté Moravce 
v rámci zachovania kamenného kina Tekov v meste pristúpilo k zakúpeniu novej technológie 
premietania filmov a to E-cinema HO, za sumu 5 400,00 E, jedná sa o projektor z ktorého sa 
premietajú filmy na DVD nosičoch. Táto technológia sa v kine Tekov využíva do dnešného dľía. 

Momentálne je na filmovom trhu situácia taká. že filmové spoločnosti distribuujú nové a premiérové 
filmy v digitálnej podobe a v obmedzenom počte distribuujú ročné a staršie filmy na DVD nosičoch. 
čo sa prejavuje na návštevnosti kina : 

V roku 20ll bola návštevnosť 10 Oll divákov, tržba 21 918€ - 35 mm formát filmov. 

V roku 2012 bola návštevnosť 7 339 divákov. tržba 16 194€ - do októbra 2012 35 mm formát filmu. 
potom DVD nosič. 

V roku 2013 bola návštevnosť 3 471 divákov, tržba 7 071 E - DVD nosič. 

Na porovnaní návštevnosti kina v posledných rokoch vidíme, že občania nemajú záujem o sledovanie 
starších filmov ktoré si pri súčasne dostupných technológiách môžu pozrieť v pohodlí domova , ale 

zaujímajú sa o premietanie premiérových filmov a filmových trhákov, ale tieto filmy filmové 

spoločnosti distribuujú výlučne iba v digitálnej forme. čo samozrejme nevieme premietať v našom 
kine Tekov. 

Na základe predložených skutočností a na základe zachovania 100 ročnej tradície premietania filmov 

v našom meste , mesto Zlaté Moravce cestou Mestského strediska kultúry a športu pod ktorého správu 
Kino Tekov patrí, pripravuje projekt digitalizácie Kina Tekov ktorá zahrúuje - zakúpenie digitálneho 
projektoru s 20 technológiou a príslušenstvom/ podľa ?áujmu s 111ožnosľo1111cskor.~icho dokzípcnia JD 

technológie 1 . a zakúpenie zvukového systému s príslušenstvom. všetko prispôsobené na rozmerv 
miestnosti kina Tekov. 

Nákladv na projekt : 

digitálny projektor s 20 technológiou+ príslušenstvo 77 000,00 E 

zvukový systém+ príslušenstvo 

spolu 96 000,00 € s DPH. s montážou 
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Náklady na projekt sú vytvorené z cenových ponúk spoločností, ktoré zabezpečujú predaj 

a montáž digitálnych zariadení do kín, skutočné cenové ponuky vo výberovom konaní môžu byť 

nižšie/ tak ako v mestách ktoré už kiná digitalizovali /. 

Financovanie projektu Mestom Zlaté Moravce: 

spoluúčasť Mesta Zlaté Moravce v hotovosti 9 600,00 € 

pôžička Mesta od Audiovizuálneho fondu s 1 % ročným úrokom 53 400,00 € 

Prostriedky získané z iných zdrojov : 

dotácia! nenávratná /od Audiovizuálneho fondu 33 000,00 € 

spolu 96 000,00 € 

V zdigitalizovaných kinách v iných mestách vzrástla priemerná návštevnosť z 13 až 25 divákov na 
film na 100 až 150 divákov na film. V našom kine po zdigitalizovaní predpokladáme nárast priemernej 
návštevnosti z 15 na 100 divákov na film, to je mesačne cca 1 OOO divákov pri cene jedného lístka 
3,50 € a 4,50 € predpokladaná tržba je cca 3 500 €, z toho 50% pre filmovú spoločnosť, pre kino 
zostáva čistá tržba cca 1 700,00 € mesačne. Samozrejme všetko závisí od popularity premietaných 
filmov, ktoré si samozrejme vyberá z predkladanej ponuky filmových spoločností samotné kino. Podľa 
uvedenej finančnej analýzy predpokladáme, že kino by bolo schopné samo splácať úver od 
Audiovizuálneho fondu s 1 % ročným úrokom a nebol by zaťažený rozpočet mesta so splácaním 
tohoto úveru. 

Pôžička Mesta od Audiovizuálneho fondu s 1 % ročným úrokom 53 000,00 € 

Splatnosť na 3 roky 17 600,00 €/rok, 1460,00 €/mes. 

Audiovizuálny fond v roku 2014 končí s poskytovaním nenávratných dotácií na digitalizáciu kín. 
Žiadosti na nenávratnú dotáciu digitalizácie kina je potrebné zaslať do 17.3.2014, čo je zároveň 
posledný termín na podanie žiadosti na poskytnutie nenávratnej dotácie na účely digitalizácie 
jednosálových kín. 

Podmienkou Audiovizuálneho fondu na poskytnutie uvedených finančných prostriedkov je 
predloženie uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiterstva v ktorom poslanci zaujali súhlasné 
stanovisko s realizáciou projektu Digitalizácie kina Tekov v Zlatých Moravciach. 

Z radov obyvaterov mesta Zlaté Moravce ako aj obyvateľov okolitých obcí vzniká požiadavka 

digitalizácie kina v Zlatých Moravciach ako spádovej oblasti 32 obcí. Na sociálnych sieťach 

a internetových portáloch prebieha na túto tému plodná diskusia, kde občania jednoznačne požadujú 

takúto modernizáciu premietania nových a premiérových filmov aby nemuseli navštevovať digitálne 

kiná v iných mestách ako Nitra, Levice, Toporčany a iné. 
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poverený riaditeľ MSKŠ 


