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Verejná prezentácia VS a odpočet
činnosti AVF
• Súčasť pravidelnej vonkajšej komunikácie
fondu a poskytovania informácií verejnosti
• Trvalý dialóg s odbornou verejnosťou a
komunikácia s audiovizuálnym prostredím
• Transparentnosť voči prispievateľom aj
voči žiadateľom

AVF v roku 2010
• Prvý rok „plného“ výkonu hlavnej činnosti =
získavanie, správa a rozdeľovanie finančných
zdrojov
• AVF bol administratívne pripravený za 5
mesiacov po zriadení kancelárie fondu ako
úplne novej inštitúcie
• Za 9 mesiacov od vymenovania členov rady
mal AVF prvú uzávierku na predkladanie
žiadostí a schválené všetky potrebné pravidlá

AVF v roku 2010 - princípy
• Zriadenie fondu = uplatnenie štandardných
princípov kultúrnej politiky EÚ:
 samosprávne riadenie
 oddelenie rozhodovania (výber projektov)
od priameho výkonu štátnej správy
 viac zdrojové financovanie a flexibilnosť
finančných tokov (mimo limitov št. rozpočtu)
 podpora celého hodnotového reťazca AV
diel– vývoj, produkcia, distribúcia, podujatia,
predaj, vzdelávanie, odborná reflexia...

AVF v roku 2010 – úpravy a zmeny
• Pri zachovaní základných princípov svojej
existencie AVF v roku 2010 priebežne
vyhodnocoval a upravoval podmienky podpory








zloženie OK a spôsob ich vytvorenia
úprava spôsobu činnosti OK (vypočutia, rada)
kritériá a spôsob hodnotenia žiadostí
otvorenie permanentnej výzvy
zamedzenie konfliktu záujmov
zvýšenie rozsahu zverejnených informácií

AVF v roku 2010 - financie
• Príspevok zo štátneho rozpočtu 4,5 mil.
eur = ročný priemer štátnych zdrojov do
audiovízie za roky 2006-2009; v 2011 a nasl.
= pokles na 3,5 mil.
• Prvý raz v doterajšej histórii – úhrady
príspevkov neštátnych subjektov
• Výsledok = prijaté úhrady
▫ 2 862 948,- eur (príspevky § 24-28)
▫ 26 661,- eur (admin. úhrady),
▫ SPOLU 2 889 609,- eur

Podiely príjmov AVF v 2010
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Príjmy AVF a trend vývoja poskytnutej podpory
v audiovízii (celkom eur)
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AVF – finančné efekty 2010
• Celkový objem poskytnutej finančnej podpory
▫ = 6 907 530 eur

• Zvýšenie objemu poskytnutých financií do
audiovizuálneho priestoru
▫ o 101,5% oproti dlhodobému priemeru (obdobie
2003-2009)
▫ o 55,2% oproti priemeru 2006-2009

• Zvýšenie disponibilného objemu sa uskutočnilo
bez zvýšenia požiadaviek na štátny rozpočet

AVF – finančné ciele / výsledky 2010
• Priemerná ročná podpora audiovízie z
verejných zdrojov v prepočte na 1 obyvateľa
▫ EÚ do 2008 = 3,25 eur
▫ SR do 2008 = 0,61 eur (18,8% priemeru EÚ)
▫ AVF v 2010 = 1,27 eur

• Nárast oproti priemeru v SR = o 108%
• Dosiahnutá úroveň priemeru EÚ = 39,1%

AVF – finančné ciele a výsledky 2010
• Podiel HDP SR na celkovom HDP EÚ = 0,5%
• Dlhodobý cieľ = podiel 0,5% podpory
audiovízie poskytnutej v SR na celkovom objeme
podpory audiovízie v štátoch EÚ

• Dlhodobý cieľ vo finančnom vyčíslení podľa
priemeru EÚ do 2008 = 8 mil. eur ročne
• Podpora AVF v 2010 = 86,34% tohto cieľa

Podpora AVF v 2010 – podiely
78,58%

2,46%
3,13%

15,83%

P 1 (vývoj, tvorba a produkcia AV diel)
P 2 (distribúcia AV diel a podujatia v audiovízii)
P 3 (vzdelávanie, výskum, edičná činnosť a AV výchova)
P 4 (technologický rozvoj - digitalizácia kín)

Podpora AVF v 2010 – podiely v P1
67,88%

10,06%
13,09%
3,53%

5,44%

1.1 hraná tvorba

1.2 dokumentárna tvorba

1.3 animovaná tvorba

1.4 školská a experimentálna tvorba

1.5 tvorba pre deti do 12 rokov

AVF – výsledky podpory 2010
MK SR
priemer
2007-2009

AVF 2010

Počet podaných žiadostí

262

508

94,26

Počet podporených
žiadostí

114

265

132,97

Suma požadovaná
celkom v eur

21 479 997

44 989 905

109,45

Suma poskytnutá
celkom v eur

4 450 882

6 907 530

55,19

Priemerná suma na
jednu žiadosť v eur

39 129

26 066

- 33,38

Podiel podané /
podporené žiadosti v %

43,50

52,17

19,92

nárast /
pokles v %

AVF – výsledky podpory 2010
MK SR
priemer
2007-2009

AVF 2010

301 820

791 800

162,34

produkcia AV diel

2 693 580

4 121 702

53,02

hrané diela

2 055 136

3 907 470

90,13

dokumentárne diela

818 801

792 922

- 3,16

animované a detské diela

265 262

393 110

48,20

85 510

191 578

124,04

minoritné koprodukcie

143 800

180 000

25,17

podujatia

804 183

802 500

- 0,21

18 200

59 980

suma poskytnutých
prostriedkov na
vývoj AV diel

školské filmy a iné

distribúcia zahr. filmov

nárast /
pokles v %

229,56

AVF a MK SR – podpora AV diel (ročne)
3907470

hrané

2055136

792922

dokumentárne

anim.a detské

minor.koprod.

818801

393110
265262

180000
143800

AVF
MK SR

Vývoj podpory – podujatia (celkom suma v eur)
900 000
800 000

844 254
769 608

791 500

776 796

802 500

700 000
600 000

festivaly
celkom

500 000
400 000

2007

2008

150 000

2006

100 000

232 400

464 715

200 000

464 715

300 000

464 715

MFF BA

0

2009

2010

Vývoj podpory – celkom suma v eur
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Vývoj podpory – počet projektov
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Vývoj podpory – podiely na celkovej sume
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AVF – výsledky podpory 2010
• Zachovanie priemerného ročného objemu
podpory z predchádzajúceho obdobia (2006-2009)
ako „východiskového minima“ v každej z
jednotlivých oblastí audiovízie
• Dôraz na podporu tvorby a produkcie AV diel
ako na dominantnú oblasť AV kultúry a
priemyslu
• Zvýšenie podpory kinematografickej tvorby s
dôrazom na hranú tvorbu a detské diela
• Podpora nových oblastí v audiovízii (doteraz
nepodporované) = experimenty, debuty,
digitalizácia kín, profes. vzdelávanie a AV výchova

AVF – výsledky podpory 2010
• 12 dlhometrážnych hraných filmov pre
kiná v príprave, produkcii, postprodukcii
(majoritné SK produkcie) + 1 minoritná
koprodukcia
• 3 hrané televízne seriály + 3 hrané TV filmy
• 13 dokumentárnych filmov pre kiná v
realizácii alebo dokončených
• 5 animovaných kinematografických
filmov v realizácii alebo dokončených + 1
minoritná koprodukcia v príprave

AVF 2010 – počet podporených AV diel
vývoj

produkcia
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13

hrané – TV

8

6
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AVF 2010 – počet ostatných projektov
oblasť

počet
podporených

distribúcia AV diel (SK) - kiná

10

distribúcia AV diel (SK) - DVD

12

distribúcia AV diel (zahraničné) – kiná

15

podujatia

49

edičná činnosť

7

výskum, vzdelávanie, výchova

14

prezentácia v médiách

2

digitalizácia kín

5

AVF – podpora 2010 a trendy 2011+
 Od extenzívnej podpory (viac ako 50%
podporených žiadostí) k intenzívnej podpore =
zvýšiť priemernú sumu podpory na 1 žiadosť.
 Vyvážený pomer jednotlivých rodov AV tvorby,
riešiť podporu „kombinácie“ rodov (hraný /
dokument).
 Hľadať možnosti pre „garantované minimum“
podpory SK filmov v distribúcii, DVD, propagácii
a na medzinárodných podujatiach.
 Stabilizovať kľúčové podujatia v oblasti AV
kultúry s dôrazom na zastúpenie SK diel.
 Hľadať možnosti ďalších zdrojov pre
digitalizáciu kín.

AVF – strategické ciele 2011+
 udržať a rozvíjať finančné zdroje fondu
 preveriť možnosti uplatnenia nepriamej
podpory AV priemyslu (daňové nástroje,
investičné stimuly)
 vytipovať oblasti pre uplatnenie princípu
„automatickej“ podpory niektorých aktivít
 zvyšovať transparentnosť AV prostredia ako
celku (štatistické zisťovanie informácie, rozpočty,
vyúčtovania)
 podporovať rozvoj profesionálnej prípravy a
iniciovať kontinuálnu odbornú reflexiu

AVF v roku 2011
• Zodpovedná správa finančných zdrojov s
dôrazom na kladný výsledok hospodárenia (vrátane
úspor v prevádzke – nevyhnutné pre 2011)
• Zvýšenie transparentnosti a poskytovania
informácií o výsledkoch činnosti (nový web,
štatistiky pre verejnosť)
• Flexibilita administrácie v poskytovaní
finančných zdrojov
• Zvýšenie automatizácie procesov (žiadosti,
hodnotenie, vyúčtovania, kontrola – ďalší vývoj
registračného systému)

AVF v roku 2011 – priority
• Notifikácia schémy štátnej pomoci
poskytovanej prostredníctvom fondu
• Zvýšenie rozsahu a výkonu kontrolných
činností v zameraní na
hospodárenie fondu,
používanie poskytnutej podpory prijímateľmi
výpočet a úhrady príspevkov do fondu

• Priebežné vyhodnocovanie činnosti a
prípadné úpravy predpisov (legislatívny
proces, vnútorné predpisy)

AVF a štátna pomoc
2006

2007

2008

2009

2010

2011+

MK SR Audiovízia (3.2 až 3.5) – schéma ŠP
MK SR Audiovízia (3.1, 3.6 až 3.8) do 2009, ostatní priebežne, AVF v
2011 – pomoc de minimis (limit 200 tis. eur /žiadateľ /obdobie)
všetci vrátane AVF 2010 – malá
pomoc (limit 500 tis. eur /
žiadateľ, na obdobie trvania)
AVF
schéma

AVF a štátna pomoc
• Sledovanie limitov poskytnutej štátnej
pomoci



na žiadateľa (pomoc de minimis, malá pomoc)
= nominálne limity – maximálna suma
prijatej pomoci (AVF v 2010 a prvý polrok 2011)



na projekt (schéma pomoci) = percentuálne
limity poskytnutej podpory vo vzťahu k
rozpočtu (AVF po notifikácii novej schémy)

AVF v 2011
• Všetky čiastkové činnosti a hlavné procesy
vo výkone podpornej činnosti fondu a v
získavaní finančných zdrojov sú zabezpečené
v potrebnej kvalite a rozsahu.
• Východiskové nastavenie zdrojov,
kompetencií a podmienok podpory je funkčné,
fond je flexibilný pri prijímaní čiastkových
úprav pravidiel.
• Rozdelenie kompetencií má svoje zákonité
limity, ale je lepšie ako koncentrácia moci.

Diskusia
Permanentná, korektná a vecná
diskusia je prejavom profesijnej
zrelosti audiovizuálneho prostredia
ako funkčného systému a
perspektívneho celku.

