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Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,
Združenie prevádzkovateľov kín (ZPK) na Slovensku a Únia filmových distribútorov SR (ÚFD) rozumie
a má pochopenie pre opatrenia v situácii, ktorej je vystavená vláda Slovenskej republiky v súvislosti
s pandémiou, ktorej Slovenská republika v súčasnosti čelí. Zároveň však veríme, že aj vláda Slovenskej
republiky rozumie a má pochopenie pre zložitú ekonomickú situáciu, v ktorej sa nie vlastnou vinou kiná
a filmoví distributéri (ale aj ďalšie subjekty kultúrneho a kreatívneho priemyslu) ocitli. Z tohto dôvodu sme
sa ako jediné reprezentatívne organizácie slovenských prevádzkovateľov kín a slovenských filmových
distributérov rozhodli Vaším prostredníctvom adresovať túto otvorenú výzvu vláde Slovenskej republiky.
Od utorka 10. marca 2020 platí bezprecedentný, celoslovenský generálny zákaz kultúrnych podujatí.
Všetci naši členovia k tomuto zákazu pristúpili zodpovedne a ihneď na určený čas zatvorili svoje prevádzky,
pričom opatrenia na zmiernenie mimoriadnej situácie prijímali už aj pred zavedením celoplošného zákazu.
ZPK pritom reprezentuje drvivú väčšinu všetkých súkromných i verejných komerčne fungujúcich
jednosálových kín a združuje tiež, s výnimkou jedného prevádzkovateľa, všetkých prevádzkovateľov multikín.
Bezproblémová realizácia rozhodnutia štátu by nebola možná bez súčinnosti ÚFD, ktorá združuje všetkých
trhovo významných filmových distribútorov a ktorej členovia plne spolupracovali.
Hoci niektorí členovia vlády uskutočnili konzultácie so zamestnávateľmi vo vlastnom sektore, aby sa
uistili, že prijaté opatrenia na zmiernenie pandémie a ich trvanie nepredstavujú nenapraviteľnú záťaž, takéto
konzultácie v našom rezorte doteraz neprebehli. Na rozdiel od výrobného priemyslu či úradov nie je
pre našich členov s ohľadom na samotnú podstatu prevádzky home office či flexikonto reálnou možnosťou.
Tak, ako je home office či flexikonto pre premietača, uvádzača či pokladníka s ohľadom na jeho činnosť
nezmyselný, nemá význam ani pre dramaturga nasadzujúceho filmy do kín, ak sa nepremieta.
Jediným príjmom kín sú tržby divákov, ktoré sú životne dôležité aj pre filmových distribútorov.
Od návštevnosti sa kinám odvíja dokonca aj verejná podpora kín od Audiovizuálneho fondu a na tržby je tiež
napojený odvod kín do Audiovizuálneho fondu. Zatvorenie kín tak zníži príjmy aj do Audiovizuálneho fondu,
čo môže mať vplyv na ďalšie stovky pracovných pozícií v oblasti audiovizuálnej produkcie. Kiná tak nielenže
nemajú žiadne príjmy, ale od 10. marca kumulujú čistú prevádzkovú stratu generovaním nákladov
na udržanie priestorov, zamestnancov a pod. Naši členovia sa navyše stretávajú aj so zbytočne vynaloženými
nákladmi na propagáciu predstavení, ktoré sa nie ich vinou neuskutočnili.
Právnej a ekonomickej neistote, ktorej naši členovia čelia, nepridáva ani informačné vákuum, ktorému
sme vystavení, pokiaľ ide o informácie o možných scenároch ekonomického riešenia situácie. Hoci bola
medzičasom na Slovensku vyhlásená už aj mimoriadna situácia, informácie o opatreniach hospodárskej
povahy prichádzajú iba v náznakoch.
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Vaším prostredníctvom, vážený pán predseda vlády SR, preto vyzývame vládu Slovenskej republiky,
aby zaviazala aj ministerku kultúry, do ktorej rezortu audiovizuálny priemysel patrí, aby v spolupráci
s ministrom financií pripravila na rokovanie vlády SR návrhy opatrení kompenzujúcich dôsledky
mimoriadnej situácie a ďalších opatrení zmierňujúcich ekonomické dôsledky mimoriadnej situácie
na oblasť filmovej distribúcie a ďalších zraniteľných odvetví kreatívneho a kultúrneho priemyslu.
Vážený pán predseda vlády SR, naši členovia v snahe napomôcť zmiernenie šírenia pandémie vykonali
všetko, čo bolo v ich silách. Veríme preto, že vláda Slovenskej republiky bude empatická voči obavám, ktoré
zdieľajú naši členovia spolu s ďalšími odvetviami kreatívneho priemyslu, a pristúpi ku komplexnému riešeniu
mimoriadnej situácie aj záchrannými opatreniami v ekonomickej oblasti tak, ako to zabezpečili už viaceré
krajiny EÚ.
Je pre nás totiž dôležité, aby sa aj naši zamestnanci po skončení pandémie mali kam vrátiť.
S pozdravom
Za ZPK:
Jozef Valachovič, predseda Predsedníctva ZPK, v. r.
Magdaléna Sokolová, podpredsedníčka Predsedníctva ZPK, v. r.
Za ÚFD:
Ing. Peter Kot, člen Rady ÚFD, v. r.
Ing. Michal Drobný, člen Rady ÚFD, v. r.
Ing. Tomáš Janísek, člen Rady ÚFD, v. r.
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