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Najdôveryhodnejší celoštátny denník na Slovensku

Prinášame fakty



Lucia Ležovičová 
lucia.lezovicova@mafraslovakia.sk

K
reatívne riadenie, dokonalý time management a hlavne 
zháňanie financií. Produkcia v sebe zahŕňa toľko potrieb, 
že si ich laik nevie ani predstaviť. A pritom výsledok sa 
nám zdá taký jednoduchý a samozrejmý. Dobrý film, na 

ktorý sa chodí do kina, seriál, ktorý denne pozerajú státisíce, 
alebo reklama či event, ktorý si každý zapamätá.

Príchod streamovacích spoločností prináša do prostredia 
produkčných agentúr úplne nové výzvy – dôraz na ešte väčšiu 
kvalitu, lepšiu kameru, réžiu, herecké výkony. Ako sa to všetko 
dá skĺbiť, ideálne tak, aby si produkt dokázal na seba aj zarobiť? 
Aké trendy vládnu súčasnej produkcii, s čím sa trápia producen-
ti a čo očakávajú od budúceho obdobia?

A čo na to štát? Vie svojimi mechanizmami podporiť potreby 
tvorcov? Akú úlohu v tomto svete zohrávajú televízie - verej-
noprávna a komerčné? Sú práve ony partnerom pre výrobu 
kvalitných diel? 

Presne na tieto otázky sa snaží hľadať odpovede príloha 
Stratégií, do ktorej ste sa práve začítali. Aktéri predstavujú 
svoje top projekty, televízie hovoria o lokálnom kontente, ktorý 
momentálne rozhoduje o ich úspechu a neúspechu. Divák sa 
chce totiž, viac ako kedykoľvek v minulosti, pozerať na dobrý 
seriál a kreatívne aj produkčne kvalitne spracovanú šou. A čo 
chce divák, to je jednoducho sväté.

Prinášame vám novú, voňavú špecializovanú prílohu. Nech sa 
vám dobre číta a nech produkčným spoločnostiam ide dobre 
biznis. A potom sa aj my budeme môcť tešiť na návštevu kina 
a večer pri televízii.

� Lucia�Ležovičová
 šéfredaktorka Stratégií

Produkcia s dôrazom  
na kvalitu

EditoriáL



Posledné roky poriadne otriasli nejedným 
odvetvím. Ako si stojí filmový priemysel, má 
pevné základy?
Na úvod treba povedať, že dvanásť rokov fungo-

vania Audiovizuálneho fondu (AVF) spôsobom, 

akým je zriadený a finančne zabezpečený, môže-

me vnímať ako zásadný a pevný bod v produ-

centskom živote. AVF je stabilná a transparentná 

inštitúcia. To, že vedieme debaty o tom, ako 

by v nej mali byť nastavené procesy a kritériá, 

je úplne normálne. Relatívne nový inštitút, 

takzvané vratky, správne nazývané podpora 

audiovizálneho priemyslu, je tiež nástroj, ktorý 

po jeho postupnom vývoji dnes dokážu využívať 

domáci producenti a je to veľká pomoc. A tu by 

som s pozitívami skončila.

Počúvam vás ďalej...
To, že sa RTVS z hľadiska financovania nachádza 

tam, kde sa nachádza, je pre nás producentov 

veľký problém, lebo je to druhá inštitúcia, ktorá 

je naším partnerom. A to najmä pri dokumentár-

nych filmoch alebo pri filmoch, ktoré sú svojím 

žánrom orientované na sofistikovanejšieho divá-

ka. Ak by RTVS navyše dokázala v hranom filme 

zafinancovať viac dielov, filmov, seriálov a diela, 

ktoré sú možno experimentálnejšie, umožnila 

tvorcom debutovať menšími projektmi, celé 

prostredie by bolo zdravšie. Napríklad v oblasti 

dokumentu robí skvelú prácu, hoci i tam jej vý-

razne chýbajú prostriedky. Jej podfinancovanie 

je pre tvorbu obrovský problém.

RTVS však nebola v takejto situácii stále. Kedy 
ste začali vnímať nepriaznivé zmeny?
Financovanie RTVS, predtým Slovenskej televízie 

a Slovenského rozhlasu, nebolo nikdy nastavené 

dobre. Paradoxne posledné zvýšenie koncesií 

schválila pravicová vláda – pred skoro dvadsia-

timi rokmi. Odvtedy sa nezvýšili, len sa zákonne 

znižoval okruh povinných osôb. Aj v tejto situácii 

nastal pozitívny obrat v období, keď bol v RTVS 

manažment Václava Miku a keď bol Tibor Búza 

programový riaditeľ. Televízia začala vnímať, čo 

v nezávislom prostredí vzniká, a snažila sa byť 

partnerom tam, kde to bolo možné. Prostriedky 

im však politici napriek sľubom nezvýšili. Zašlo 

to tak ďaleko, že RTVS už opakovane informova-

la producentské prostredie, že nemá prostriedky 

na podporu žiadnych nových projektov. To je 

fatálne nielen pre producentov a tvorcov, ale pre 

celú spoločnosť. Pretože filmy Učiteľka či V sieti 

spravia v témach, ktoré reflektujú, viac ako 

polročný seminár.

Pokiaľ ste limitovaní nedostatočnou podporou 
vo verejnoprávnej inštitúcii, kde hľadáte 
partnerov pri väčších projektoch?
Pred dvomi rokmi mohol byť film, ktorý mal 

šancu priniesť 300-tisíc divákov, sčasti zafinan-

covaný prostriedkami, získanými z distribúcie 

vopred. Toto už však po korone nejde. Takže je-

dinú šancu, ktorú ako producent máte, je byť so 

svojím projektom schopný uchádzať sa o kopro-

dukčné peniaze. Ako medzinárodný partner však 

Filmové  
prostredie  
je dnes  
pohyblivý piesok
Situácia vo filme 
je komplikovaná. 
Podfinancovaná 
RTVS nedokáže byť 
reálnym partnerom, 
novelizácia autorského 
zákona producentom 
komplikuje život a do 
toho sa výrazne mení 
trhové prostredie. Podľa 
Zuzany Mistríkovej, 
prezidentky Asociácie 
nezávislých producentov, 
je všetko tak zvláštne 
v pohybe. Producenti sa 
v tom snažia zorientovať, 
dúfajúc, že pripravované 
projekty budú mať 
zmysel.
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musíte presvedčiť kvalitou látky. A byť vnímaný 

aj v európskom kontexte ako krajina, ktorá má 

zodpovedných producentov. Len tak sa nejakým 

spôsobom môžete posúvať ďalej.

Súčasné úspešné projekty ako Cenzorka boli 
točené v koprodukcii s Českom a Ukrajinou, 
film Obeť okrem Česka ešte s Nemeckom. Dá sa 
klasifikovať, s ktorými partnermi spolupracu-
jete najčastejšie?
Samozrejme, najdôležitejším partnerom sú českí 

kolegovia. Česká televízia bola pre audiovizu-

álnu tvorbu oveľa silnejší a zásadnejší partner 

ako kedy Slovenská televízia a RTVS. Lenže, aj 

tam nastali obrovské problémy a veľkú časť 

zdrojov obmedzili. V minulosti bola ČT aktívnym 

partnerom aj tým slovenským filmom, ktoré 

boli z českej strany minoritné. Avšak, keď musíte 

škrtať, začínate prirodzene s projektmi, ktoré sú 

pre vás vzdialenejšie.

A do tejto náročnej situácie, spôsobenej neja-
kým politickými rozhodnutiami, prichádza ešte 
horúca téma postcovidovej zmeny v správaní 
divákov, klesajúcej návštevnosti kín, ekonomic-
ká recesia... Aké to má dosahy?
Producenti plánujú projekty s predstihom. Keď 

sa teraz pustili do produkcie filmu, ktorý sa 

točil tento rok, vplyvom inflácie sa im rozpočet, 

samozrejme, rozpadol. Inflácia spôsobila nárast 

nielen cien energie, ale aj nárast honorárov 

jednotlivých profesií, ktoré do filmu vstupujú. 

A ten finančný plán sa už jednoducho nemá o čo 

zvýšiť. Ísť do rizika a spoľahnúť sa, že sa vám 

peniaze vrátia z distribúcie, momentálne už tiež 

nemôžete. Pretože divácke správanie je v tejto 

chvíli veľmi komplikované. Celá tá situácia je 

teraz taká... No nejaví sa to ako perspektívne 

odvetvie, povedané slušne.

Kiná evidujú až polovičný pokles počtu 
návštevníkov. Vediete nejakú diskusiu so svojimi 
distribučnými partnermi?
Nechcem strašiť, ale kiná, ako aj ostatné 

kultúrne inštitúcie boli a sú prvé na rane. Pred 

tým sa zatvárali kvôli covidu a teraz je pre ne 

kľúčová otázka energií. Takže aká distribučná 

sieť prežije toto obdobie a čo to bude znamenať 

pre distribúciu filmov, ešte len uvidíme. Súvisí 

to, samozrejme, aj s tým meniacim sa diváckym 

návykom. A práve jednosálovky, ktoré vytvárali 

priestor aj pre slovenské filmy, artové filmy, sú 

najzraniteľnejšie. Snažíme sa s kolegami byť 

veľmi ústretoví, bojujeme o to, aby im prostried-

ky z fondu zvýšili. A hoci si nemyslím, že kiná 

zaniknú, je veľmi dôležité usilovať sa o to, aby 

v nich zostal priestor aj pre domáce filmy.

Kde budete hľadať nové distribučné príležitosti 
v celkom výrazne sa meniacom trende?
Na obzore sa črtá pomaličky sa prebúdzajúca 

domáca streamovacia platforma Voyo. Začína 

kopírovať medzinárodné platformy, ktoré prebe-

rajú aj funkciu partnera pre väčšie projekty, ktoré 

Napríklad 

v oblasti 

dokumentu 

robí RTVS 

skvelú prácu, 

hoci i tam jej 

výrazne chýbajú 

prostriedky. Jej 

podfinancovanie 

je pre tvorbu 

obrovský 

problém.

Kto je Zuzana Mistríková

Slovenská filmová producentka a pre-

zidentka Asociácie nezávislých produ-

centov. V 90. rokoch bola aj aktívnou 

poličkou. Počas revolučných politických 

a sociálnych zmien v novembrovom 

hnutí 1989 bola jedna z hlavných tvárí 

študentského hnutia. Dnes má na konte 

úspešné slovenské projekty ako Mečiar, 

Učiteľka a iné.

Martina Nevolná 

5www.strategie.sk | Produkcia



svojou kvalitou a spôsobom realizácie korešpon-

dujú s filmovou tvorbou. Príkladom nám môže 

byť Horiaci ker, kde sa téma ťažko dala zhmotniť 

do jedného filmu a tri diely pre ňu vytvorili adek-

vátnejší priestor.

Takže sa vám začína trh aspoň trochu 
rozširovať?
No dúfajme, on sa vlastne začal rozširovať aj 

z hľadiska medzinárodných platforiem. Súvisí 

to tiež s legislatívnymi zmenami na európskej 

úrovni, vďaka ktorým sú celosvetové platformy 

legislatívou tlačené, aby pôsobili i na domácich 

trhoch. A zároveň vedia, že domácim predpla-

titeľom musia ponúknuť niečo, čo ich oslovuje 

priamo, nielen celosvetové hity. Takže sa teraz 

pomaličky na tých trhoch obzerajú, dávajú 

nejaké signály, nakúpili nejaký obsah, teraz roz-

mýšľajú, do ktorých projektov pôjdu. Uvidíme...

S jedným z tejto skupiny partnerov však už 
nemôžete počítať, keďže HBO zrušilo svoje pôso-
benie v polovici Európy. Ako na toto reagovali 
filmári?
To bola ďalšia smutná správa. HBO platforma 

bola pomerne stabilný partner slovenských 

a českých tvorcov. Nie v zmysle objemu diel, ale 

v oblasti dokumentárneho filmu znamenala 

veľmi zásadného partnera. Napríklad, keď do 

nášho projektu Mečiar vstúpilo HBO, bolo jasné, 

že to je veľmi dôležitý partner nielen z hľadiska 

financovania, ale i z hľadiska tlaku na kvalitu 

obsahu.

V otvorenom liste vláde ste v októbri tohto 
roku žiadali zvýšenie fondu o tri milióny eur. 
V čom by táto jednorazová injekcia najviac 
pomohla?
Keď je obmedzený objem prostriedkov, tak 

niektoré veci na Slovensku vôbec nemôžu 

vznikať. Dokumentárny film s väčším rozpočtom 

sa u nás prakticky nedá realizovať. Lebo ak má 

fond v danom kole napríklad 200-tisíc na všetky 

projekty, tak jednému 100-tisíc nedajú. Financií 

by malo byť viac nielen preto, že je zložitá doba. 

Ale aj preto, aby mohla táto inštitúcia kopírovať 

potreby trhu a kinematografia mohla byť pestrá. 

Nemôžeme vyrábať iba komorné drámy. Živá 

kinematografia má byť schopná osloviť deti, 

osloviť väčšinového diváka, pokúšať sa o žánre, 

pretože to je pre zdravý vývoj spoločnosti 

dôležité.

Jednou z vecí, na ktorú ste nejeden raz apelova-
li, je absentujúci sponzorský zákon pre kultúru. 
Prečo je to také problematické zo strany štátu, 
keď v športe sú vhodne nastavené legislatívne 
podmienky aj pre komerčné spolupráce?
Prečo je kultúra posledná v rámci programového 

vyhlásenia vlády? Je to širší problém povedomia 

o tom, čo vlastne považujeme za kultúru a ako 

sme ju schopní vnímať v kontexte. Že je perma-

nentne prítomná vo všetkom, čo nás obklopuje. 

Celé to znie tak zložito, že potrebujeme nový 

zákon. V podstate by stačilo umožniť v daňovom 

zákone úľavy pre subjekty, ktoré chcú do kultúry 

a umenia investovať. Je dôležité povedať, že už 

dnes je do kultúry a umenia investovaných viac 

iných zdrojov ako tých štátnych.

Existujú pre filmovú tvorbu európske zdroje?
Európska únia financuje program Kreatívna 

Európa, v rámci ktorého funguje i program 

MEDIA. Poporuje tzv. development – vývoj filmo-

vých projektov. Pre projekty s medzinárodným 

potenciálom je to veľká pomoc. Navyše program 

podporuje i takzvané balíky projektov, čo je 

pre producentov veľmi dôležité. Pri absencii 

súkromných zdrojov a zdecimovaných zdrojoch 

z distribúcie žijú producenti „od projektu 

k projektu“. Mať zdroje na prípravu viacerých 

projektov je veľmi dôležité. Potom ešte existuje 

fond Rady Európy Eurimages. Je to nesmierne 

dôležitý nástroj, lebo podporuje koprodukcie až 

do výšky 17 percent ich rozpočtu. Sú to zvyčajne 

tie posledné zásadné peniaze, ktoré producenti 

zháňajú. Získať podporu je úspechom, je to 

nesmierne konkurenčné prostredie.

V lete tohto roku došlo k zmene odmeňovania 
autorov v audiovizuálnej tvorbe a médiách. Čo 
pre vás znamená novela autorského zákona?
Novela autorského zákona nám nesmierne 

skomplikovala život a tým, že aj pre oblasť au-

diovízie zakázala jednorazové licencovanie diel, 

nás dostala do právne veľmi neistej situácie. 

Aby ste ako producent mohli projekt financo-

vať, potrebujete licenciu na dlhé obdobie a bez 

obmedzenia teritórií. Lebo keď získate medzi-

národného predajcu, ako prvé musíte dokázať, 

že všetky práva sú vysporiadané. Avšak, zákon 

dnes hovorí, že producent môže takúto zmluvu 

uzatvoriť len na jeden rok.

Takže ako sa dajú teraz reálne uzatvárať 
autorské zmluvy?
Sú tam ďalšie možnosti, ktoré umožňujú 

uzavrieť pri určitých obmedzeniach a nových 

podmienkach výnosov zmluvy na dlhšie obdo-

bie. Ale právna neistota, v ktorej sa nachádzate, 

je nevybuchnutý granát. Vychádza to z abso-

lútneho nepochopenia toho, ako sa vyrábajú 

audiovizuálne diela. A sprevádzala to kampaň, 

ktorá vyvolávala dojem, že tvorcovia sú obete 

producentov, ktorí ich zneužívajú. Pritom my 

považujeme scenáristov, výtvarníkov a režisérov 

za partnerov, veď čo by sme bez nich dokázali 

vyrobiť. A opačne ich diela nemajú zmysel bez 

spojenia pri výrobe filmu a ten nevznikne bez 

producenta.

Aké kroky plánujete ďalej z Asociácie nezávis-
lých producentov v tomto podnikať?
Ja neviem, možno, že boli oblasti, v ktorých 

autori ťahali za kratší koniec. V každom prípade, 

vo filme to bol brutálny a neadekvátny zásah, 

navyše ďaleko nad rámec európskej legislatívy, 

ktorej zapracovanie bolo predmetom tento 

novely. Budeme sa snažiť tlačiť na novelizáciu.

Mohlo by sa zdať, že ľudia strácajú záujem 
o kultúru, neuvedomujú si jej hodnotu. Prečo 
je podľa vás dôležité, aby sme ju zveľaďo-
vali, nielen zo strany štátu, ale i samotnou 
spoločnosťou?
Neviem, čo iné dokáže udržať kohéziu určitého 

spoločenstva ako kultúra. Tá funkcia je úplne 

kľúčová. Umožňuje vzájomné pochopenie, re-

flektuje problémy, kultivuje, nastavuje hodnoty. 

Umenie je vrcholom toho ľadovca. Umožňuje 

nám zažiť niečo výnimočné. Preto je veľmi dôle-

žité, aby aj deti z miest, v ktorých nie sú divadlá, 

možno ani kiná, mali možnosť občas zažiť ten 

pocit niečoho slávnostného, veľkolepého.

Pri absencii 

súkromných 

zdrojov 

a zdecimovaných 

zdrojoch 

z distribúcie 

žijú producenti 

od projektu 

k projektu.

V podstate by 

stačilo umožniť 

v daňovom 

zákone úľavy 

pre subjekty, 

ktoré chcú do 

kultúry a umenia 

investovať. 

Už dnes je do 

kultúry a umenia 

investovaných 

viac iných zdrojov 

ako tých štátnych.
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Čo vládne vášmu segmentu? Ešte stále doznievajú obmedzenia a reštrikcie, ktorých 
sme boli svedkami v uplynulých dvoch rokoch? Alebo už funguje „nový normál“?

Trendy v produkcii

Viktor Šesták
zakladateľ a výkonný producent

Right&Stuff

Obdobie pandémie nás naučilo mať vždy okrem plánu B aj 

plán C a D. Situácia sa už viac-menej vrátila do normálu, no 

aj napriek tomu sme zostali obozretnejšími pri plánovaní 

produkcií.

Nataša Barošová
managing director

Promea Communication

U nás všetko funguje v normálnom režime ako pred tromi 

rokmi.

Ľubo Matejovič
výkonný riaditeľ

ALIEN studio

Z pohľadu nás ako VFX a 3D štúdia sa situácia v posled-

nom roku zmenila. Kým minulý rok bola väčšina našich 

projektov plne 3D, tento rok sme pocítili nárast záujmu 

o 3D produkciu kombinovanú s tou „živou“.

Adam Noška
Executive producer

Revers Films

Posledné roky mali vplyv na našu prácu predovšetkým 

v oblasti online servisov, ktoré poskytujeme našim 

klientom. Aktuálne je už bežný štandard, že nakrúcania 

a fotoprodukcie streamujeme pomocou šifrovacej tech-

nológie cez livestream priamo našim klientom a tí vedia 

byť súčasťou nakrúcania, aj keď sa fyzicky nachádzajú na 

inom mieste. Vyriešená je aj priama komunikácia so setom 

a zapracovanie real-time pripomienok. Do veľkej populari-

ty sa dostali aj aplikácie na konferenčné hovory, prostred-

níctvom ktorých dnes prebiehajú prípravné produkčné 

meetingy alebo zvukovýroby oveľa častejšie ako kedysi.

Rasťo Šesták
producent

DNA Production

Prísne preventívne opatrenia, aké fungovali počas pan-

démie (a umožnili nám pracovať), už dnes nezažívame. 

Napriek tomu sme však stále opatrní, takže ak má niekto 

príznaky, absolvuje test. Ak sa to dá, nahradí ho niekto 

z kolegov a v prípade, že by išlo o niektorého z kľúčových 

hercov, režiséra alebo podobne, preplánujeme výrobu. 

Musíme s takýmito situáciami počítať, ale už to ani zďale-

ka nie je také náročné ako v uplynulých rokoch.

Miriam Mrízová
Head of content

Promiseo

Zmenu vnímame v takmer automatickej požiadavke, aby 

boli podujatia či offline eventy streamované, bez ohľadu na 

ich obsah alebo cieľ. Živé prenosy realizujeme na niekoľ-

kých platformách simultánne, využívame virtuálne štúdio, 

rozšírenú realitu či rôzne grafiky a nástroje na interakciu. 

Zároveň ich však dokážeme lepšie prispôsobiť človeku, 

ktorý príde naživo, ale aj tomu, ktorý sa na ňom zúčastňuje 

online. Navyše, tých ďalších teasujeme live-time krátkymi 

formátmi, aby na event prišli. 

Štefan Hric
Managing partner
CREATIVE PRO (KE)

Obmedzenia  už ustupujú, avšak istá forma „strachu“ 

z ich znovuzavedenia akoby tu stále bola. Tak sa často 

stáva, že s dôležitými rozhodnutiami sa  vyčkáva veľmi 

dlho. Reálny čas príprav sa teda skracuje a veci, ktoré sa 

pred pandémiou pripravovali niekoľko mesiacov, dnes 

často musíme zvládať v priebehu týždňov. Pričom je, sa-

mozrejme, vyvíjaný aj vysoký tlak na efektivitu projektov. 

Toto však vnímam ako prechodný jav  a som si istý, že 

v blízkom čase sa situácia stabilizuje.

ANkeTA
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Nevieme doručiť filmy divákovi 

Na Slovensku vzniká 
relatívne veľa filmov, 
avšak ten posledný, 
najdôležitejší krok v rámci 
celého procesu, kríva. 
Je to často spôsobené 
absentujúcimi 
prostriedkami na 
marketing. A v dnešnej, 
krízami rozvrátenej 
spoločnosti, je to ešte 
horšie, tvrdí producent 
Peter Badač.

Čo vás musí presvedčiť, aby ste uverili v projekt 
a vôbec sa pustili do realizácie?
Existuje viacero ciest, ako sa k projektu dostať. 

Buď uverím v osobu tvorcu, v jeho autorskú vidi-

nu sveta a zanietenie. Môžem sa ujať už adaptácie 

niečoho populárneho, napríklad sfilmovať knižku, 

ktorá ma zaujme. Alebo mám pocit, že je v spoloč-

nosti istá pálčivá téma a nadchnem ňou nejakého 

scenáristu. Každý z producentov si vyberá iné 

cesty aj podľa motivácie, či chce primárne genero-

vať zisk alebo má skôr festivalové ambície.

V ďalšom kroku musíte pre projekt nadchnúť aj 
investorov. Máme dobre nastavené podmienky?
Z hľadiska financovania oproti Amerike, kde je 

film vnímaný vyslovene ako komerčná činnosť, 

ktorá si má na seba zarobiť, v našich podmien-

kach funguje aj financovanie verejné. Nahliada 

sa na film ako na umenie, a tým, že artikuluje 

a otvára dôležité témy, sa každá krajina snaží 

podporiť umelcov filmárov. Okrem fondov 

a televízií, ktoré potrebujú audiovizuálny obsah, 

tu máme tiež regionálne fondy, ktoré podporujú 

produkciu filmov čoraz viac aj kvôli turizmu 

nadväzujúcemu na film.

Prebúdza sa u nás trend filmového turizmu?
Áno, možno aj po úspešnej predlohe Game of 

Thrones, kde sa v Dubrovníku topia v záplave 

turistov aj vďaka tomu, že sa tam nakrúcalo, sa 

o to začali usilovať napríklad v Košickom kraji. 

Odrazu tu máte prílev ľudí, ktorí chcú vidieť 

miesta ako rôzne hrady a zámky z filmov. A na 

druhej strane samotné filmové projekty rozví-

jajú v tejto oblasti infraštruktúru. Česi si robili 

prieskum, ako sa míňajú peniaze z filmového 

rozpočtu, a zistili, že až 40 percent ide do pod-

pornej infraštruktúry ako ubytovanie, doprava, 

výroba kostýmov, stavba scén, parkovné a po-

dobne. To má pre daný región veľký prínos.

Takže platí: dáš, dostaneš. Na takomto princípe 
fungujú aj takzvané vratky, ktoré vracajú 
filmárom nejaké percento vynaložených 
nákladov na území krajiny?
Áno, takýmto stimulom sa krajiny snažia 

prilákať aj zahraničných filmárov. Na Slovensku 

máme napríklad 33-percentnú vratku. To 

Kto je Peter Badač

Patrí k mladšej generácii filmových 

producentov, má však za sebou niekoľko, 

po celom svete ocenených projektov. 

Absolvent FAMU v Prahe a bratislavskej 

VŠMU aktuálne pôsobí ako nezávislý pro-

ducent pod hlavičkou spoločnosti BFILM.
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znamená, že ak filmový štáb investuje mini-

málne 100-tisíc eur pri celovečernom filme, 

dostane späť 33-tisíc eur. Každá krajina sa 

snaží vytvoriť najlepšie podmienky, je to trošku 

taký supermarket. V Česku majú 20, Kanárske 

ostrovy 45 percent, severské krajiny napríklad 

nemajú vôbec.

To si však stojíme s 33 percentami dobre, nie?
Dalo by sa povedať. Akurát vzniká otázka, kde 

ich filmári u nás môžu minúť. Na Slovensku 

chýbajú štúdiá, chýbajú ateliéry, Koliba už 

nefunguje. Takže keď sa bavíme o tom, ako 

dotiahnuť veľké zahraničné štúdiá na Slovensko, 

tak absentujúce technické a priestorové zázemie 

je veľká nevýhoda. A hoci sme pre filmárov z USA 

či zo severských krajín atraktívni, vyhľadávajú 

u nás špecifické prostredie, často sa stáva, že 

radšej uprednostnia Česko alebo Maďarsko. 

A to aj napriek tomu, že by sme im na Slovensku 

vrátili 33 percent z rozpočtu projektu.

Vnímate ešte nejaké ďalšie produkčné bariéry?
Myslím, že nás veľmi limituje nedostatočná 

filmová infraštruktúra v zmysle ľudského 

kapitálu. Tým, že sme mali 10-ročný výpadok 

od roku 2000 až do vzniku Audiovizuálneho 

fondu, keď film vstal z popola, niektoré profesie 

úplne zanikli. A to nehovorím len o povolaniach, 

ktoré sú nutné na nakrúcanie. Bavíme sa o type 

ako animátor, 3D animátor, retušér, špecialis-

ta na špeciálne efekty, animácia bábok... To 

sú profesie, ktoré pracujú so softvérom a po 

ktorých je veľký dopyt. U nás, žiaľ, neexistujú 

alebo ich školy vzhľadom na potrebné množstvo 

negenurujú dostatočne. A myslím si, že by sa 

určite uživili – či už vo výrobe audiovizuálnych 

diel alebo v gamingu.

Dá sa to u nás vôbec študovať?
Máme Vysokú školu múzických umení 

a Akadémiu umení, ktoré pripravujú tvorcov. 

Je to však dôležité hlavne z kreatívnej stránky 

– formujú režisérov, kameramanov, strihačov, 

zvukárov. Absentujú však povolania, ktoré 

nepotrebujú vysokoškolské vzdelanie, sú to 

technické, výkonnejšie zamerania. Máme síce 

stredné školy, napríklad v Košiciach, Trenčíne 

a v Bratislave, ale tam úplne nefunguje napoje-

nie na prax. A tiež je dôležité týchto študentov 

pripraviť na to, že nie všetci musia vyštudovať 

vysokú. Je normálne, že niekto nemusí byť práve 

autor.

Audiovizuálny fond môže z verejných zdrojov 
dotovať 50 percent rozpočtu projektu. V prí-
pade, že ide o nejaký umelecký alebo rozpoč-
tový film, môže byť táto podpora vo výške 
90 percent. Aké ďalšie možnosti financovania 
využívate?
V praxi podpora z AVF vyzerá ešte trošku inak, 

lebo dotácia je selektívna a o zafinancovaných 

projektoch rozhoduje odborná komisia. Potom 

tu máme ešte automatickú podporu vo forme 

už spomínaných stimulov. Určitá časť môže 

ísť aj z televízií alebo niekde fungujú trhové 

peniaze, market money. Akurát získať minimál-

ne garancie od distribútorov vopred, než bude 

film uvedený v kinách, je na našom malom trhu 

náročné. S tým súvisí aj to, že v kvalite projek-

tov máme nejaký strop, cez ktorý jednoducho 

nepreletíme. Náš 5,5-miliónový trh nevygeneru-

je také príjmy, aby sme mohli natočiť historické 

drámy typu Koruna, ako robí Netflix. Je to veľmi 

ťažko financovateľné a v našich podmienkach 

to môže byť iba široká koprodukcia niekoľkých 

krajín. Viď napríklad seriál Mária Terézia.

Darí sa vám získavať investorov v súkromnom 
sektore?
Investícia do filmu je riziková. Nikto vám nega-

rantuje, že sa vám tie peniaze vrátia. Investori 

z toho dôvodu nie sú vôbec motivovaní inves-

tovať do filmových projektov. V iných krajinách 

vlády podporujú kultúru všeobecne tak, že veľké 

spoločnosti si môžu túto sumu odpísať z dane 

alebo daňového základu. U nás sa o tom hovorí 

už roky, ale politická vôľa na to nie je.

Myslíte si, že pre firmy by to bol dostatočný 
stimulačný nástroj?
Určite, pretože firmám je jedno, či daň zaplatia 

štátu alebo ju investujú do kultúry. Ale keďže 

takúto možnosť nemajú, investície do kultúry sú 

nad rámec. Pár firiem sa nás snaží podporovať 

v rámci budovania dobrého mena. Nie je to 

však nič kontinuálne s charakterom masívnejšej 

podpory, skôr ide o čerešničky na torte.

A nepristupujú k tomu firmy ako k investícii do 
svojej vlastnej reklamy, keď si film opatria 
brandingom?
Nebolo to tak, ale v roku 2017 sa začalo renomé 

slovenského filmu zlepšovať. Uviedli sme 

niekoľko silných titulov ako Čiara, Únos, Špina 

a podobne, ktoré v súčte získali viac ako milión 

divákov. To predstavovalo až 25 percent z cel-

kového počtu divákov. Od tohto momentu som 

začal pozorovať, že sa aj v komerčných subjek-

toch prebudil záujem o film, pretože zrazu to bol 

relevantný počet divákov. Len bohužiaľ prišiel 

covid, ktorý narušil vzostupnú tendenciu, keď 

diváci začali veriť v slovenskú produkciu, film 

mal určitú kvalitu a vznikalo žánrové spektrum. 

Covid nás vrátil o dekádu späť a dostať sa na 

predcovidovú úroveň bude trvať nejaký čas.

Nemalo by sa práve teraz zapracovať na 
komunikácii, otvárať s ľuďmi diskusiu?
Určite áno, ale je to ťažké. Pokles záujmu 

pramení aj z ekonomickej situácie. Ľudia teraz 

riešia úplne iné problémy, mám pocit, že zá-

bava prichádza na rad trošku neskôr. Ale máte 

pravdu, že marketing slovenských filmov nie 

je úplne silný. Veľa zaujímavých titulov len tak 

prehrmí, diváci sa ani nedozvedia, že niečo také 

existovalo. Na to, aký sme trh, produkujeme 

relatívne veľa filmov. Ale ako keby sme ich už 

nevedeli doručiť divákovi. Tento posledný krok 

je viac-menej najdôležitejší a zároveň u nás 

najviac kríva.

Nezostávajú už na propagáciu v rozpočte 
peniaze?
Keď strávite s projektom niekoľko rokov, 

nastáva, povedzme, taká únava materiálu. Aj 

producent, aj tvorcovia sú unavení. Zrejmý je 

i ten finančný element. Na reklamnú kampaň 

potrebujete peniaze, a keďže nemáte istotu 

návratnosti, veľa producentov už nechce inves-

tovať nič navyše.

Ak sa pri filme necieli na festivalové úspechy, 
naopak, chceli by ste osloviť väčšie spek-
trum divákov, nie je to bez kampane trošku 
kontraproduktívne?
Áno, môžeme povedať, že je to mrhanie pe-

niazmi. Keď si zoberieme, že väčšina filmov je 

financovaná z verejných zdrojov a potom sa už 

nedostanú k divákovi... tak skutočne ide o plyt-

vanie. V minulosti fungoval model, že komerčné 

subjekty podporovali aspoň fázu uvádzania fil-

mov do kín, pretože mali pocit, že značku dobre 

prepájali s filmom. Ale na takúto podporu, ako 

som už spomínal, teraz nie sú podmienky.

Ako vnímate aktuálnu ekonomickú krízu 
v Európe? Môže spôsobiť spomalenie či zastave-
nie výroby?
Práve naopak, mám pocit, že v Európe je 

over-production, vzniká takmer dvetisíc filmov 

ročne. Sám sa nad tým zamýšľam, že možno by 

sme mohli byť selektívnejší v dotáciách a znížiť 

objem produkcie. Samozrejme, rozumiem, že 

snaha každého tvorcu aj producenta je točiť. 

Nemyslím si však, že aktuálna cesta je dobrý 

spôsob nakladania s finančnými prostriedkami 

i celkovo správny prístup k udržateľnosti život-

ného prostredia. Takáto nadprodukcia neslúži 

ani divákom, ktorí vnímajú tak maximálne 10 

percent nových filmov. A teda nemáme ako 

obhájiť ich existenciu – pretože ani nerozvíjajú 

národno-kultúrne povedomie, ani neslúži ich ar-

chívna hodnota... A tak sa pýtam, či by niekomu 

chýbali, keby nevznikli.

Investícia do 

filmu je riziková. 

Nikto vám 

negarantuje,  

že sa vám 

peniaze vrátia.
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Na ktorých filmových projektoch ste 
v roku 2022 participovali a čo chystáte do 
budúcnosti? Ako sa vám osvedčila pozícia 
koproducenta?
Spoločne s Českou televíziou sme ako prvú 

koprodukčnú spoluprácu uviedli tento rok 

seriál Ultimátum. Na Prvý sviatok vianoč-

ný v prime time odvysielame náš druhý 

koprodukčný projekt, vianočnú rozprávku 

Krakonošovo tajomstvo. Ďalším seriálom, 

ktorý vzíde z koprodukcie s Českou tele-

víziou, je seriál Lovec. Jeho nakrúcanie sa 

začalo túto jeseň a bude pokračovať aj v roku 

2023. Máme však rozbehnutú spoluprácu aj 

s televíziou Prima na seriáli Zavolaj môjmu 

agentovi. Takéto spolupráce sú obojstranne 

výhodné, pretože sa delíme nielen o rozpo-

čet, ale aj o obsah. Môžeme tak ponúknuť 

našim divákom kvalitnejší projekt. Na našom 

malom televíznom trhu je spojenie českej 

a slovenskej strany skvelé aj vďaka tomu, že 

neexistuje takmer žiadna jazyková bariéra. 

Ak však hovoríme o koprodukcii vo všeobec-

nosti, vďaka spojeniu dvoch a viacerých strán 

je možné zvýšiť rozpočet, ktorý zabezpečí 

kvalitnejší obsah i vizuál. Príkladom môže byť 

seriál Slovania, ktorý vznikol v koprodukcii 

s ukrajinským partnerom.

Ako sa menia nároky televízie pri seriálovej 
tvorbe? Čo je dnes pre vás „must have“? 
Dokážu produkčné spoločnosti splniť 
vaše nároky? Je na to trh dostatočne 
pripravený?
Po príchode streamovacích služieb na sloven-

ský trh narástli očakávania divákov na kvalitu 

seriálovej tvorby. Naše prémiové seriály 

nakrúcame na filmové technológie a venuje-

me im viac času, napríklad sme pridali viac 

filmovacích dní. Snažíme sa veľa obsahu 

nakrútiť v našej vlastnej produkcii a myslím 

si, že nielen my, ale aj produkčné spoločnosti, 

s ktorými spolupracujeme, dokážu splniť 

rastúce nároky našich divákov. Spomeniem 

napríklad obľúbený seriál Nemocnica, ktorý 

nakrúcame v našich ateliéroch a vzniká 

od začiatku do konca pod našou strechou. 

Z našej dielne pochádza aj pripravovaný 

seriál Prokurátorka či seriál Iveta z pera Petra 

Kolečka.

Ako sa za posledné roky zmenili rozpočty 
na výrobu seriálov? Sú ešte stále pre vás 
rentabilné?

Tak ako rastú nároky na filmovú a televíznu 

tvorbu, rastú aj rozpočty na ne. Nie je možné 

očakávať, že ceny sa v našom biznise zastavia 

a v iných odvetviach nie.

Aké výzvy z oblasti nárokov na produkciu 
pred vás postavila vaša streamovacia 
platforma JOJ play?
Aktuálne pripravujeme projekty a seriály pri-

márne pre televíziu JOJ. Stratégiou platformy 

JOJ play je ponúknuť divákom naše seriály 

skôr, ako si ich budú môcť pozrieť v televízii. 

Neskôr však môžu prísť aj projekty aj špeciál-

ne pre JOJ play.

Aké máte plány na rok 2023? Čo očakávate 
v tejto sfére od najbližších mesiacov – 
z hľadiska nových projektov, rozpočtov, 
merania?
Na rok 2023 máme pripravených hneď nie-

koľko nových seriálov – Iveta, Prokurátorka, 

Einstein, Duch, Tomáš a Diana a ďalšie, ale sú-

časne pokračujeme vo výrobe a vysielaní se-

riálov a relácií, ktoré nám prinášajú stabilný 

výkon – Nemocnica, Hranica či mimoriadne 

úspešná šou Bez servítky. Ako sa bude vyvíjať 

trh, je veľmi ťažké predikovať, nevieme, akým 

smerom sa pohne aktuálna finančná kríza, 

ktorá zasiahla aj náš región, ako bude trhy 

ovplyvňovať vojna na Ukrajine, ako sa bude 

prejavovať inflácia. Sme pripravení na všetky 

scenáre, a preto chceme investovať čo najro-

zumnejšie. Za posledné roky sa nám podarilo 

výkonmi JOJ Group pokryť požiadavky trhy 

a súčasne priniesť atraktívnu a kvalitnú tele-

víznu ponuku, a to je naším cieľom aj naďalej.

JOJ: Koprodukcia 
pomôže zvýšiť 
rozpočet a zabezpečí 
kvalitnejší obsah
Televízia je podľa riaditeľky Výrobného úseku  
Slávky Adamíkovej pripravená na všetky scenáre  
a snaží sa aj pri produkcii seriálov a televíznych  
šou investovať rozumne.

Po príchode 

streamovacích 

služieb na 

slovenský 

trh narástli 

očakávania 

divákov na kvalitu 

seriálovej tvorby.

Televízna prOduKcia  
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Na ktorých filmových projektoch ste 
v roku 2022 participovali a čo chystáte  
do budúcnosti?
Markíza participovala na ôsmich filmoch, 

ktoré boli v tomto roku úspešne uvedené do 

kín, patria medzi ne napríklad tituly Princ 

mamáčik, Tajomstvo starej bambitky 2, 

Striedavka alebo Po čom muži túžia 2. Diváci 

ich už teraz alebo v nasledujúcich mesia-

coch môžu vidieť na Voyo a neskôr budú 

uvedené aj na obrazovkách TV Markíza. 

Zároveň aktuálne spolu s producentmi 

pracujeme na viac ako pätnástich ďalších 

filmoch, ktoré do kín pôjdu v rokoch 2023 

a 2024 – sú medzi nimi napríklad komédia 

Přání k narozeninám, dobrodružný film Buď 

chlap!, alebo romantická komédia Tátou 

proti své vůli.

Ako sa menia nároky televízie pri seriálo-
vej tvorbe? Čo je dnes pre vás „must have“? 
Dokážu produkčné spoločnosti splniť 
vaše nároky? Je na to trh dostatočne 
pripravený?
Kľúčové je, že máme skvelý tím, ktorý 

vyrába hranú tvorbu, a spolupracujeme 

s tými najlepšími profesionálmi na trhu. 

Za všetkých spomeniem našu šéfku vývoja 

hranej tvorby Evitu Twardzik, šéfprodu-

centku Alexandru Dubovskú, vynikajúcich 

režisérov Matúša Liboviča, Petra Hofericu 

a Braňa Mišíka, alebo skúsených kreatívnych 

producentov Petra Kelíška a Petra Nagya. 

Prinášame najsledovanejšie seriály ako 

Druhá šanca či Pán profesor, diváci nám 

tak dávajú mimoriadne pozitívnu spätnú 

väzbu a oceňujú, že im ponúkame kvalitnú 

hranú tvorbu so skvelými hercami. V našom 

portfóliu máme mix seriálov rôznych žánrov, 

ktorými sa snažíme zasiahnuť čo najväčšiu 

masu divákov. Primárne vždy hľadáme silné 

príbehy, ktoré majú potenciál zaujať a sú 

niečím výnimočné.

Ako sa za posledné roky zmenili rozpočty 
na výrobu seriálov? Sú ešte stále pre vás 
rentabilné?
Vždy pracujeme v rámci balíka peňazí 

vyčleneného na daný rok a ten rozdeľujeme 

medzi jednotlivé projekty a programy, ktoré 

ako Markíza vyrábame. Je to dobre namie-

šaný mix, ktorý zahŕňa zábavné šou, hranú 

tvorbu, spravodajstvo a publicistiku, rôzne 

menšie alebo eventové projekty. Kladieme 

veľký dôraz na čo najvyššiu vizuálnu, 

hereckú a produkčnú kvalitu našej seriálovej 

tvorby. Snažíme sa našim divákom vždy pri-

nášať len to najlepšie. Stále hľadáme cesty, 

ako slovenským divákom priniesť aj naozaj 

výpravné seriály, ktoré by zároveň boli 

rentabilné. Mimo veľkých zábavných šou 

patria pôvodné seriály medzi naše najsle-

dovanejšie programy, takže sa na ne určite 

sústreďuje naša veľká pozornosť.

Aké výzvy v oblasti nárokov na produkciu 
pred vás postavila vaša streamovacia 
platforma Voyo?
Voyo prináša prémiový obsah a sústreďuje 

sa na lokálne relevantné príbehy a témy. 

Primárne vyrábame projekty, ktoré majú 

tematický presah na Slovensku aj v Česku. 

Podieľajú sa na nich tí najlepší tvorcovia 

a producenti z oboch krajín, taktiež nám mi-

moriadne záleží na ich kvalite a vizuálnom 

spracovaní. Výhodou je, že máme kombino-

vané tímy na Slovensku aj v Česku a vieme 

tak efektívne rozdeľovať výrobné kapacity.

Aké máte plány na rok 2023? Čo očakávate 
v tejto sfére od najbližších mesiacov – 
z hľadiska nových projektov, rozpočtov, 
merania?
Markíza má v pláne prinášať aj naďalej 

úspešné nové programy, už na jar 2023 

uvedieme hneď tri seriálové novinky, ako 

aj nové reality šou a zábavné formáty. 

Samozrejme, novými sériami budú po-

kračovať etablované obľúbené programy, 

akými sú napríklad seriály Pán profesor 

a Výnimočná Nikol či veľkolepá tanečná šou 

Let's Dance. Sústreďujeme sa na to, aby sme 

ich divákom priniesli v čo najvyššej kvalite, 

so silnými a s atraktívnymi príbehmi. Pre 

budúci rok sme zvýšili investície do progra-

movej ponuky, pretože cítime, že Markíza 

prináša divácky najobľúbenejšie programy, 

a z toho dôvodu sme sa rozhodli ešte viac 

posilniť našu vlastnú tvorbu. Rovnako roz-

širujeme ponuku aj na Voyo, ktoré aktuálne 

zaradilo do svojej čoraz bohatšej knižni-

ce unikátny dokumentárny film z dielne 

redakcie publicistiky TV Markíza s názvom 

Interrupcie na Slovensku.

Markíza: Snažíme sa prinášať  
divákom to najlepšie
Zábavné šou a pôvodné seriály patria už dlhé roky medzi najobľúbenejšie  
tituly Markízy. Programová riaditeľka skupiny Silvia Majeská tvrdí, že stále  
hľadajú silné príbehy, ktoré majú potenciál zaujať.

Kľúčové je, že 

máme skvelý 

tím, ktorý vyrába 

hranú tvorbu, 

a spolupracujeme 

s tými najlepšími 

profesionálmi  

na trhu

Televízna produkcia 
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Na ktorých filmových projektoch ste v roku 
2022 participovali a čo chystáte do budúcnosti?
RTVS je najväčším koproducentom filmov na 

Slovensku, participovali sme na množstve 

filmových diel, ktoré sú kvalitné, úspešné a oce-

ňované nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. 

Momentálne pracujeme s množstvom zaují-

mavých hraných filmových projektov, ktoré sú 

v rôznom štádiu vývoja. Kinopremiéru už mali 

a čakajú na vysielanie v RTVS tieto filmy: Indián, 

Svetlonoc, Obeť, Čierne na bielom koni. Vo vý-

robe alebo pred kinopremiérou sú Moc, Invalid, 

Plastic symphony, Spiaci účet, Oči plné piesku, 

Prameň, Wishing on a star, Slúžka, Správa 

o záchrane mŕtveho, Cesta hrdinky. A ďalšie 

projekty ako Karavan, Konečne máme republiku 

či Potopa sú v etape prípravy výroby.

Ako sa menia nároky televízie pri seriálovej 
tvorbe?
Ambíciou RTVS je prinášať na obrazovky 

Jednotky témy, ktoré dokážu osloviť nadprie-

merný počet divákov s kvalitným spracovaním 

a vysielaním seriálu raz do týždňa. V žiadnom 

prípade sa do budúcnosti nechceme vyhýbať ani 

hraným seriálom s komediálnymi, romantickými 

alebo kriminálnymi príbehmi, pretože tieto žánre 

zaujímajú aj slovenských divákov. Dokazuje 

to sledovanosť pri vysielaní seriálov produko-

vaných európskymi verejnými televíziami na 

Jednotke. V prípade koprodukčnej spolupráce 

pri televíznych seriáloch s domácimi produ-

centmi ide niekedy aj o takzvané „manželstvo 

z rozumu“. Vzhľadom na možnosť uchádzať sa 

o finančnú podporu pre televíznu hranú tvorbu 

od Audiovizuálneho fondu, kde je oprávneným 

žiadateľom len nezávislý producent, a nie verejná 

televízia, je možnosť spolufinancovania aj touto 

cestou. To nám umožňuje vyššiu kvalitu spraco-

vania diela. V prípade koprodukčnej spolupráce 

so zahraničnými televíziami a s koproducentmi 

pri televíznych minisériách a seriáloch ide o získa-

nie cenných kreatívnych a výrobných skúseností, 

a tiež môžeme priniesť pestrejšie herecké obsa-

denie pre divákov na Slovensku. Predovšetkým 

s témami, ktoré sa nejakým spôsobom 

dotýkajú aj histórie alebo súčasnosti spojenej so 

Slovenskom, s jeho územím a príbehmi.

Ako sa za posledné roky zmenili rozpočty na 
výrobu seriálov?
Rozpočet každého seriálu závisí od jeho zame-

rania a spôsobu výroby. Ak vyrábate 80-dielny 

hraný seriál s vysielaním dva-, trikrát do týždňa, 

tak jeho výrobné náklady sú výrazne nižšie ako 

pri výrobe napríklad 12-dielneho seriálu vysie-

laného raz týždenne, a to nehovorím o denne 

vysielaných seriáloch. Ak porovnávame rovnaký 

typ seriálu a spôsob výroby, rast cien sa nevyhol 

ani oblasti televíznej výroby, ale nie sú to drama-

tické zmeny. Vyrábať sa dá len za také prostried-

ky, ktoré sú k dispozícii, a treba s nimi narábať 

maximálne efektívne. V tomto smere má výhodu 

vlastná výroba hraných seriálov v RTVS, pretože 

je lacnejšia o časť DPH a zisk produkčnej spoloč-

nosti, na druhej strane je potrebné v rozumnej 

miere podporovať aj tvorbu nezávislých produ-

centov, ak dokážu zaujať divákov.

Aké máte plány na rok 2023? 
RTVS v roku 2023 dokončí výrobu výpravné-

ho historického seriálu s pracovným názvom 

Niekedy v Európe a ďalšieho koprodukčného 

seriálu Pressburg a má ambície začať s realizá-

ciou aspoň jedného ďalšieho hraného seriálu, 

v súlade s projektom generálneho riaditeľa RTVS. 

Okrem toho, na základe obnovenej spolupráce 

s Českou televíziou, pripravujeme vzájomnú 

spoluprácu pri tvorbe vianočných rozprávok a fil-

mov, ktorých téma je spoločná pre obe krajiny 

a národy. Finančné zabezpečenie dramatickej 

tvorby je v štádiu rokovaní. Príjmy RTVS z konce-

sionárskych poplatkov sú na rovnakej úrovni ako 

pred 19 rokmi. Za posledné tri roky sa ešte znížili, 

vzhľadom na oslobodenie dôchodcov a zdravot-

ne znevýhodnených skupín obyvateľov od týchto 

poplatkov. Po doriešení finančného krytia sme 

v RTVS optimisti a očakávame zvýšenie záujmu 

divákov o programy RTVS. Osobitne na Jednotke, 

pretože môže prinášať témy a programy, ktoré 

ponúkajú kultivovaným spôsobom inú progra-

movú ponuku ako komerčné televízie a možnosť 

sledovania programov bez prerušenia reklamou.

RTVS: Chceme kultivovaným  
spôsobom ponúkať iné programy 
ako komerčné televízie
Verejnoprávna televízia spolupracuje na desiatkach projektov.  
Hovorí o nich riaditeľ sekcie programových služieb Vincent Štofaník.

Výhodu má vlastná 

výroba hraných 

seriálov v RTVS, 

pretože je lacnejšia.

TeleVízna pRodukCia  
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Agentúry naprieč brandžami hovoria 
o dvoch základných problémoch: ceny 
neúmerne rastú a máme problém 
s ľuďmi. Ako sa vám darí finančne aj 
personálne zabezpečiť výrobu vašich 
projektov?

Nedostatok peňazí 
aj talentu

Štefan Hric
Managing Partner  
CREATIVE PRO (KE)

Dennodenne sa snažíme svojou prácou ukazovať, že naša 

brandža je silná, stabilná a ponúka množstvo úžasných 

možností pre talentovaných ľudí. Investovať do ľudí čas, 

energiu a peniaze sa nám ukazuje ako najlepšia príprava 

na ťažké časy. Čo sa týka tlaku na cenu, tak ten tu bol sko-

ro vždy, jediné, čo pomáha, je zvyšovanie dôvery – keď 

budú klienti a zadávatelia vidieť, že platia odborníkom 

za kvalitné služby, bude sa zvyšovať aj ochota hľadať 

riešenia pri pokrývaní nákladov za kvalitu.

Ľubo Matejovič
výkonný riaditeľ

ALIEN studio

VFX produkcia je v tomto špecifická. S istotou možno 

povedať, že talentu na trhu by mohlo byť viac. Tento stav 

však nie je nový. Slovensko je malá krajina a naša práca nie 

je vôbec bežná. ALIEN studio má však stabilný tím. Navyše 

vždy ideme iba do projektov, ktoré dokážeme personálne 

zabezpečiť a nakoniec doručiť v najlepšej kvalite.

Viktor Šesták
zakladateľ a výkonný producent

Right & Stuff

Na trhu je v posledných rokoch cítiť veľký nedostatok senior-

ných ľudí. Našou výhodou je, že produkčné štáby sú z veľkej 

miery zložené z externých zložiek, no náš core team si stráži-

me. Koniec koncov, bez šikovných kolegov by to nešlo.

Nataša Barošová
managing director

Promea Communication

Talent sa vždy presadí.

Adam Noška
Executive producer

Revers Films

Aktuálne pociťujeme veľký nedostatok ľudí v mnohých 

profesiách v rámci filmového a reklamného biznisu 

a rovnako tak obrovský tlak na ceny. Túto sezónu sme 

mohli vidieť množstvo zahraničných filmových a seriálo-

vých produkcií nakrúcať na Slovensku svoje projekty, čo 

značne vyťažilo lokálne kapacity.

Rasťo Šesták
producent

DNA Production

Kvalitní ľudia sú vždy vzácni, dnes rovnako ako v minu-

losti, bude to tak aj v budúcnosti a my si to veľmi dobre 

uvedomujeme. Veľa našich kolegov sa pohybuje medzi 

Slovenskom a Českom, a ak sú jazykovo dobre vybavení, 

uchytia sa aj v zahraničných produkciách. My máme 

výhodu, že produkujeme nielen pre domáci, ale aj pre 

český trh a tam je toho momentálne dokonca viac. Ak 

sa pozriete na naše projekty, gro nášho tímu sa nemení. 

Staviame na štyroch pilieroch – kvalitné projekty, 

vzájomný rešpekt, dobré pracovné prostredie a včasné 

platenie faktúr. 

Miriam Mrízová
Head of content

Promiseo

V roku 2022 sme video oddelenie posilnili o troch ľudí, 

pričom už dlhodobo sa nám darí budovať interný tím 

prostredníctvom vzdelávania, aktuálnych technológií 

a softvéru. Zároveň máme pomerne nízku fluktuáciu. 

Vďaka tomu dokážeme väčšinu produkcií zabezpečiť 

in-house. Osvedčili sa nám spolupráce aj s univerzitami. 

Tlaky na ceny, samozrejme, sú, avšak tešíme sa, že aj fir-

my na Slovensku sa už postupne púšťajú do náročnejších 

produkcií a vedia oceniť kvalitu.

ANketA
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Návštevnosť kín v roku 2022 sa odhaduje na tri 
a pol milióna divákov, čo je oproti predcovido-
vému obdobiu stále o polovicu menej. Prečo sa 
diváci vracajú do kín tak veľmi pomaly?
Jedným z dôvodom je silnejúca streamovacia 
kultúra. Streamovacia aktivita bola teda vždy 
veľká, ale spájala sa s nelegálnym obsahom. 
Teraz sa to preklopilo do legálneho trávenia 
času. Určitú váhu má aj spohodlnenie spoloč-
nosti a samotná cena lístka do kina. Možno 
ponuka kín niekomu prestala vyhovovať a nie 
je ochotný platiť tieto peniaze za filmy, ktoré 
sa o pár mesiacov alebo týždňov aj tak dosta-
nú do streamu. Zároveň, intenzívnym tlakom 
na pozeranie filmov doma sa akoby vytratil 
filmový zážitok a vzniká aj také nepochopenie, 
že napríklad vo filmových kluboch sú tituly, 
ktoré na streame nie sú dostupné tak ľahko 
alebo vôbec.

No Netflix prišiel tento rok o 70 percent akcií 
a musel prepúšťať. Môžeme byť už svedkami 
presýtenosti trhu?
Áno, prichádzajú stále nové služby, ľudia nie sú 
ochotní platiť päť streamovacích platforiem, 
vyberajú, možno skúšajú, nie sú úplne lojálni. 
Oni sa však potom vrátia. Netflix tak výrazne 
zmenil pozíciu používateľského komfortu: 
streamuje sa vo vysokej kvalite, aj pre menšie 
trhy je všetko otitulkované alebo nadabované 
a hlavne, stal sa dostupný pre bežné rodiny. 
Stlačil cenu tak nízko a s takým komfortom 
služby a knižnicou... že nevidím žiadny dôvod, 

aby sa stretol s naozaj veľkými existenčnými 
rizikami.

V akej situácii sú jednosálovky a artové kiná?
Okrem zmeny správania a trendu v pozeraní 
filmov je ďalším výrazným faktorom, podpísa-
ným pod znížený záujem o kiná a o film celkovo, 
odchod veľkej časti mladých ľudí zo Slovenska. 
Tí by mali napĺňať kiná a kultúrne centrá. Prišli 
sme o istú skupinu veľmi dôležitej, kritickej 
masy, ktorá má záujem rozvíjať sa v tejto 
oblasti. A to ovplyvnilo návštevnosť hlavne klu-
bových kín, ktoré zažívajú teraz na Slovensku 
veľmi, naozaj veľmi náročné obdobie.

Odchod mladých ľudí za štúdiom či prácou však 
môžeme pozorovať na Slovensku už dlhšie...
Áno, ale podľa mňa tento trend silnie. Tínedžeri 
a ľudia približne do 35 rokov boli vždy primár-
nou cieľovou skupinou kín. Odlevom veľkej 
časti tejto populácie zaniká vo zvyšku potreba 
od priateľov, spoluštudentov, nemajú teda 
ambíciu napĺňať kultúrne priestory. Celkovo 
vnímam narastajúcu stratu zájmu o stretávanie 
sa v kultúrnych centrách a zdieľania času vo 
filmových kluboch. A covid rozhodne tomuto 
pádu nepomohol, skôr ho ešte viac prehĺbil.

Čo robí filmová obec pre to, aby sa prebudilo 
filmové povedomie?
Vymýšľajú sa rôzne aktivity, ktoré sú spojené 
s eventovým spôsobom pozerania artovej-
šieho filmu. Majú ambíciu nalákať ľudí do 

konkrétneho priestoru, ktorý môže byť zaují-
mavejší, spája sa to napríklad aj so špecifickým 
úvodom a s nejakou diskusiou. Popritom vzniká 
snaha vrátiť späť staré filmy, ktoré sa tiež pre-
klápajú do zážitkového pozerania a majú tak 
pridanú hodnotu v spájaní komunity. Akurát 
mám pocit, že do tejto komunity prichádza veľ-
mi málo mladých ľudí, že je to skôr o stretávaní 
sa stále tých istých... cinefilov.

Myslíte si, že je správne nastavená komuniká-
cia na cieľovú skupinu mladých ľudí, prípadne 
aktivity podporujúce predaj?
Ten typ filmov, ktorý potrebuje najviac pomôcť, 
nemá problém s cenou lístka. Je to viac o prio-
ritách mladých, pozrieť si napríklad Trojuholník 
smútku, víťazný film Cannes, v artovom kine. 
Takže problém vnímam skôr v neochote ľudí 
risknúť niečo iné. Je to možno strach, možno 
neskúsenosť.

Vy sám prednášate v kultúrnych centrách 
a na stredných školách. Vypozorovali ste 
niečo, čo by mohlo pomôcť zmeniť tento prístup 
mládeže?
Vhodná by bola nejaká edukačná pomôcka, 
podobná balíku odporúčanej literatúry. A teda 
balík filmov pre stredné a základné školy, ktoré 
by rozvíjali kultúru a zároveň aj pohľad do 
histórie. Lebo napríklad cez filmy sa dá veľmi 
dobre učiť dejepis, pohľad na umenie a vývoj 
spoločnosti, spoločenské témy a vôbec stav 
sveta ako takého. A možno by sa prebudil 

Strácame mladých, 
ktorí by mali  
zapĺňať naše kiná
Skôr ako svet zasiahla pandémia, slovenská 
kinematografia zažívala svoje obrodenie. V roku 2019 
bolo v kinách predaných 6,5 milióna lístkov. S covidom 
však nastal prepad na dva milióny a dodnes sa trend 
dvíha extrémne pomaly. Filmový kritik Peter Konečný 
vysvetľuje, prečo sa tak výrazne mení správanie 
divákov, aký je záujem o slovenské filmy a čo môže 
opäť naplniť kinosály.
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aj záujem o iný typ filmov, než je komerčný 

konzum. Film s výpovednou hodnotou, nejakou 

reflexiou sveta, ktorý v nás má vyvolať takú 

škálu emócií a premýšľania nad svetom, aby 

sme aj trošku kriticky vnímali veci okolo seba. 

Keby sa zvýšil záujem o takého filmy, možno by 

sme sa tak nemuseli báť tých volieb, čo prídu.

Tento rok mali v kine premiéry viaceré sloven-
ské filmy, ocenené na nadnárodných festiva-
loch. Jedným z nich bol film Obeť od mladého 
režiséra Michala Blaška, ktorý prilákal do kín 
menej než dvetisíc divákov. Znamená to, že na-
šinci strácajú záujem o slovenské produkcie?
Ľudia nie sú veľmi zvyknutí ísť do kina na iný 

než americký či český film. V mladej generá-

cii je často zafixovaný taký amerikanizmus, 

myslia si, že nič iné okrem americkej produkcie 

neexistuje. A celkovo, nedôveru v naše filmy 

podporil možno aj desaťročný výpadok sloven-

skej kinematografie. Je dôležité povedať, že 

v období po deväťdesiatom deviatom nastala 

úplná hluchota domáceho filmu, a tak sa stratil 

aj návyk ľudí vyhľadávať našu tvorbu. A keď sa 

začala situácia zlepšovať a cítili sme narastajúci 

záujem o slovenské filmy, prišiel covid.

Podobne je na tom aj film Svetlonoc, ktorý si 
prišlo pozrieť iba 12-tisíc divákov. Aké sú prie-
merné očakávané návštevnosti slovenských 
filmov?
Momentálne sme v stave, že nevieme preko-

nať desať- pätnásťtisíc divákov na kvalitných 

slovenských filmoch, a niekedy je to ešte oveľa 

menej. Ako keby tá kritická masa ľudí, ktorá má 

záujem o sledovanie tohto typu filmu, narazila 

na nejaké svoje limity. Samozrejme, najväčšia 

skupina divákov sa nechce ísť do kina utápať 

v problémoch iných, ale skôr odreagovať sa 

a zabaviť.

Môžu za nižšiu návštevnosť aj ťažký námet 
alebo žáner, ktoré producenti vyberajú?
Festivalové filmy ako Svetlonoc, Obeť či Piargy 

nie sú ľahké témy. Obzvlášť, ak žijeme v časoch, 

keď je vojna na Ukrajine, keď majú ľudia psy-

chické problémy z toho, čo sa deje, je tu inflácia, 

nárast cien, nestálosť toho, čo bude s elektri-

nou, do toho stále covid. A asi posledné je, že 

by sme v tejto krajine našli státisíce divákov, 

ktorí by sa chceli ísť pozrieť na film o dvoch 

ženách zažívajúcich stereotypné čarodejnícke 

vyháňanie v dedinskom prostredí, kde žena 

nemá mať žiadnu hodnotu. To sú veci, ktoré sú 

pre väčšinového diváka nestráviteľné. Aby ľudia 

chceli vidieť takéto filmy, musí byť na Slovensku 

„dobré počasie“.

Ak tieto témy nedokáže divák stráviť, nebolo 
by lepšie rovno ich cieliť na zahraničné trhy 
alebo iné vysielacie platformy?
To určite nie, pre nich je dôležité, aby to 

v kinách videlo aspoň tých dvetisíc ľudí. A keď 

vzniká film, vo väčšine prípadov sa chce dostať 

do kín a nielen do televízie. Uvedenie v slo-

venských kinách je zároveň veľmi dôležité, aj 

napriek tomu, že návštevnosť v niektorých 

kinách je smutná a až zúfalá.

Napriek tomu, na Slovensku vzniklo tento rok 
pomerne dosť filmov.
Áno, myslím, že momentálne máme veľmi 

zdravú produkciu v počte majoritných aj mi-

noritných filmov. Dosahujeme čísla vyše 30 až 

35 hraných, dokumentárnych a animovaných 

filmov. Čo sú na krajinu s 5,4 milióna obyvateľov 

a takým počtom kín, aký má, dobré čísla. Keď si 

zoberieme aj počet koprodukcií a porovnáme 

s kinematograficky silnými krajinami, ktoré 

majú iný počet obyvateľov, tak máme veľmi 

dobré nastavenie.

Môžeme našu tvorbu porovnávať s úrovňou 
európskej či svetovej produkcie?
Slovenská kinematografia má dobré filmy, 

má priemerné filmy i slabé filmy. Myslím si, 

že každá krajina má takéto levely. Medzi tie 

dobré patria často dokumenty, máme kvalitné 

a aj na festivaloch oceňované hrané filmy ako 

Sveltonoc, Piargy, Obeť... Majú síce nízku sledo-

vanosť, ale nie v dôsledku svojej kvality. Takéto 

tituly následne potrebujú uvedenie aj v RTVS, 

ktorá im vie výrazne pomôcť.

Aké sú prognózy do ďalšieho roku, podarí sa 
kinám prežiť ďalšiu sezónu?
Hneď v úvode roka nás čaká niekoľko lakmu-

sových papierikov v oblasti kín, ktoré sú mimo-

riadne dôležité. Prvý bude v rámci komerčnej 

tvorby Avatar – money maker a záchranca 

istého počtu kín na svete. Takže uvidíme, či sa 

mu to podarí. Zo slovenskej kinematografie je 

to pokračovanie Perinbaby s podtitulom Dva 

svety, niekoľko rokov odkladaný slovenský 

film. Tu očakávame návrat slovenských rodín 

na sledovanie slovenskej rozprávky. Avšak som 

úprimne veľmi zvedavý, ako to dopadne.

Ľudia nie sú 

veľmi zvyknutí 

ísť do kina na iný 

než americký  

či český film.

Kto je Peter Konečný

Absolvent VŠMU – Katedry filmovej vedy 

a multimédií. Filmový kritik. V roku 2000 

založil aj najčítanejší filmový portál 

Kinema.sk, dnes s najdlhšou históriou na 

Slovensku. Okrem toho organizuje a uvá-

dza Filmové večery Petra Konečného 

a spolupracuje na festivale Cinematik 

v Piešťanoch.
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Špičková produkcia mimo  
Bratislavy? Promiseo  
ju robí už šiesty rok

Live streamy, hybridné 
eventy, konferencie 
aj špičkové TV spoty. 
Agentúra Promiseo je 
jedinou marketingovou 
spoločnosťou na 
východe, ktorá má vlastné 
audiovizuálne štúdio. 
Ako prvá začala využívať 
3D tracking a Unreal 
Engine. Pri tvorbe sa 
spolieha nielen na svoj 
videotím, ale aj jeho 
spoluprácu s takmer 40 
zamestnancami z rôznych 
oddelení. A nedávno 
sa jej práca dostala až 
do Las Vegas. O tom, 
akým gigantom už svoje 
služby dodala, v čom 
drží prvenstvo a aké sú 
momentálne top trendy 
vo videoprodukcii, sme 
sa rozprávali s Head of 
content Miriam Mrízovou 
a Video directorom & 
Tech leadom Michalom 
Smoleňom.
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Keď si človek predstaví videoprodukciu, spája 
sa mu to zväčša s videomakermi a umelcami, 
Promiseo je však vnímané skôr v oblasti digitál-
nej reklamy. Ako to teda je?
M.M.: Promiseo existuje od roku 2009, sme čle-

nom ADMA, sme Premier Google Partner každý 

rok, odkedy tento status existuje, a históriu 

máme v oblasti performance. Už v roku 2016 

sme však začali s videoprodukciou, ktorá bola 

od svojho počiatku spojená s tvorbou animácií 

a vizuálnych efektov. Na týchto schopnostiach 

sme ešte pred covidom začali budovať aj vlastné 

audiovizuálne štúdio, v ktorom firma vyrieši 

všetko od podcastu až po TV spoty.

Ide dokopy digitálna agentúra a green screen?
M.M.:  Dokonca si myslím, že je to jedna z našich 

najväčších výhod. Štúdio s green screenom 

a 3D trackingom máme v tej istej budove ako 

40 špecialistov, počnúc dizajnérmi či motion 

grafikmi cez copywriterov, kreatívcov a web 

developerov až po špecialistov na dáta, progra-

matickú reklamu či sociálne siete. Či už človek 

rieši videoreklamu, alebo virtuálnu konferenciu, 

pre nás to neznamená len to natočiť a niekam 

to odoslať. Dokážeme vytvoriť stratégiu, do 

nej správne zasadiť tento formát, navrhnúť ho, 

pripraviť, odpropagovať, odstreamovať a ešte aj 

dáta z neho kvalitne vyhodnotiť a znova využiť. 

Live stream pre nás nie je celá veda, je to pre nás 

len bod obsahu v komplexnom systéme, s kto-

rým dokážeme pracovať. Ak je počas natáčania 

niečo potrebné doplniť či vyriešiť, nenaháňame 

externých dodávateľov, máme kompetenciu 

o poschodie vyššie vo vlastnej budove.

Spomenuli ste virtuálne konferencie, trendom 
sú aj hybridy. Máte v tejto oblasti skúsenosti?
M.M.:  Áno. Virtuálnych konferencií sme urobili 

množstvo, fungujeme s Unreal Enginom a 3D trac-

kingom, ktorý v čase, keď sme ich spúšťali, podľa 

našich vedomostí v oblasti reklamy ešte nikto 

nepoužíval. Máme s ním teda bohaté skúsenosti. 

Čo sa týka hybridov, dodať ich nie je problém. 

Napríklad začiatkom októbra sme svojpomocne 

urobili hneď dve takéto produkcie v tom istom 

čase, a to jednu v Žiline pre Deutsche Telekom 

a druhú pre letisko Košice v Košiciach. Na druhej 

strane, v trend hybridu až tak neveríme.

Prečo sa vám hybrid nepozdáva?
M.M.:  Máme za sebou niekoľko úspešných hyb-

ridných produkcií. Záleží však na cieli klienta. Ak 

chce mať počas live streamu pri sebe najdôle-

žitejších hostí, nezdá sa nám ideálne ich zavrieť 

do štúdia, kde majú byť ticho a nemôžu si urobiť 

ani kávu. V takom prípade máme pri štúdiu do-

robený priestor na relax a networking, v ktorom 

sa hostia môžu pripraviť či stretnúť, sledovať na 

veľkom plátne stream a do štúdia idú, keď sú 

tam potrební. Takto to u nás využila napríklad 

Americká obchodná komora a feedback bol 

výborný. Druhý problém vidíme pri firemných 

eventoch, kde, ak je možnosť pozrieť si stream 

alebo prísť naživo, veľa ľudí zvolí digitálnu formu 

a event len tak „binguje“. Message sa k nim teda 

dostáva ťažšie. To sme videli napríklad pri IT 

firmách. Potom to musí byť vymyslené profe-

sionálne, hybridne sme napríklad produkovali 

Deň otvorených dverí Univerzity Pavla Jozefa 

Šafárika.

Promiseo je pôvodom z východného Slovenska. 
Nelimituje vás tento trh pri technológiách, 
ktoré máte?
M.S.: Nie. Košice sú výhodou, pretože ten trh ne-

bol dostatočne pokrytý a spomedzi dvadsiatich 

najväčších subjektov v kraji využila naše služby 

viac ako polovica. Dnes však už bežne dodáva-

me služby klientom naprieč celým Slovenskom. 

Videá či konferencie sme dodávali Americkej ob-

chodnej komore, Nemeckej obchodnej komore, 

videá a virtuálne konferencie robíme pre giganty 

ako BASF, Carmeuse. Videá sme natáčali aj pre 

firmy Slovak Telekom či ESET, no dodávať služby 

vieme aj menším spoločnostiam, e-commerce 

projektom a podobne.

Je video, ktorým by ste sa pochválili?
M.S.: Túto otázku musíme rozdeliť. Myslím si, 

že hrdí môžeme byť nielen na video, ale aj celú 

kampaň pre Úniu nevidiacich a slabozrakých 

Slovenska a ich zbierku Biela pastelka. Reklamu 

ste možno videli v televízii, je to však o tom, čo 

sa spomínalo na začiatku. Nešlo len o peknú 

kameru či craftový strih. Reklama bola súčasťou 

celej komunikácie, ktorá extrémne zvýšila 

výnos v zbierke, a reálne sme pomohli ľudom, 

ktorí to potrebujú. Samozrejme, som hrdý aj 

na Promiseo, ktoré začínalo ako malá firma 

v Košiciach a dnes dodáva produkciu gigantom, 

ako sú BASF či Deutsche Telekom, či zabezpeču-

je konferenciu s dosahom na celú Európu. Hrdý 

som aj na to, keď sa na veľkom evente v USA náš 

klient prezentuje virtuálnou realitou, ktorú sme 

vytvorili len preňho. A teší ma, aj keď dodávame 

obsah klientom, ktorí sú menší a obyčajné video 

zasadené do kampane k ich prevádzke im zrazu 

pomôže nakopnúť ich predaj. No a potom sú tu 

špecialitky ako natáčania s Davidom Dobrikom.

David Dobrik? Točíte s influencermi?
M.S.: S influencermi, samozrejme, spolupracuje-

me. Je ich viac, dlhodobo napríklad robíme veci 

Mariánovi Čekovskému. David Dobrik nie je náš 

bežný klient, ale vďaka svojmu pôvodu nedávno 

navštívil Slovensko a štáb mu robilo Promiseo. 

Pomohli sme produkcii z USA zabezpečiť celý 

program, techniku, štáb a povolenia. Finálny 

klient bolo americké Discovery Channel. Je 

pomerne bežné, že aj keď so svojou produkciou 

na východ zavíta agentúra z Bratislavy alebo zo 

zahraničia, je pre nich jednoduchšie si od nás 

zobrať ľudí či techniku, ako to všetko doniesť.

Aké sú v súčasnosti top trendy vo 
videoprodukcii?
M.S.: Tak ako všetky oblasti, aj táto je výrazne 

poznačená pandémiou. Tá priniesla do po-

predia live streamy, virtuálne stretnutia a pod. 

Presvedčili sme sa o tom aj v Amsterdame na 

IBC 2022, kde bolo vidieť, ako sa naozaj každá 

firma snaží adresovať túto potrebu či už strea-

movacím hardvérom, LED stenami, inováciami 

na poli virtuálnych štúdií od high-end softvéru 

pre televízie až po takmer one-man-show 

riešenia pre takzvané indie studios. Aj keď stále 

je rozdiel medzi vyzretou technológiou v tomto 

smere, ktorá sa začína na šiestich cifrách, a ne-

spoľahlivými riešeniami, ktoré vznikli z nutnosti 

situácie, je zjavné, že táto medzera sa rýchlo 

uzatvára. Okrem dopytu zákazníkov je cítiť aj 

zmenu v spôsobe fungovania produkčného 

tímu, kde sa nutnosť pracovať z domu podpísala 

pod zmenou tradičného workflowu na cloudový. 

Či už sú to offline produkcie, pri ktorých sú 

strihači dnes schopní pracovať s natočeným 

materiálom už počas produkcie z home officu, 

alebo live streamy, kde môže byť v súčasnosti 

produkčný tím rozmiestnený po celom svete 

a zabezpečovať strih, animácie či kontrolu 

kamier z pohodlia domova. A pritom sa je stále 

na čo tešiť. Prototypy technológií s využitím 5G, 

ktorých sme boli svedkami, nás presvedčili, že 

o chvíľu bude možné hrať hry vo VR s protihráč-

mi na druhej strane planéty v reálnom čase.

Čo z toho robíte vy?
M.S.: Už od vzniku videooddelenia sme pri 

postprodukcii čerpali zo svojho know-how z ob-

lasti vizuálnych efektov. Preto aj náhly presun 

všetkých eventov do online priestoru bol pre nás 

ideálnou príležitosťou povýšiť fádne konferencie 

na vyšší level. Začalo sa to live streamami na 

zelenom plátne s našimi vlastnými custom virtu-

álnymi priestormi, k čomu sme postupne pridali 

3D tracking, teda aj pohyb kamery vo virtuálnom 

priestore, či export v reálnom čase pomocou 

Unreal Enginu. Využitie je rôzne, od diskusií 

a mítingov až po vianočné koncerty s Ondrejom 

Kandráčom – to všetko v nami vytvorenom 

prostredí. Taktiež sme aktívni pri tvorbe obsahu 

pre virtuálnu realitu, hlavne 360-stupňových 

videí – tak z hľadiska natáčania, ako aj výroby 

digitálnych prvkov či celých prostredí.

Košice sú výhodou, 

pretože ten trh 

nebol dostatočne 

pokrytý a spomedzi 

dvadsiatich 

najväčších 

subjektov v kraji 

využila naše služby 

viac ako polovica.
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DNA Production

Rasťo Šesták
producent

DNA Production

Názov projektu: JOZEF MAK

Klient: RTVS

Obdobie realizácie: 2021

Čím bol projekt výnimočný: Jozef Mak 

je spracovaním klasického príbehu, 

ktorý všetci poznáme, ale málokto ho 

naozaj čítal. Je to úžasné dielo plné 

vášní všetkého druhu. Ukazuje nám 

hrdinu, ktorému rozumieme, človeka, 

akých stretávame veľmi veľa, a o to je 

zaujímavejší.

Jozef MAk

Už aj u nás vidíme okrem globálnych 
hráčov typu Netflix, Disney, HBO aj 
lokálne streamovacie spoločnos-
ti. Dotýkajú sa vás tieto trendy? 
Vnímate väčší tlak na kvalitu obsa-
hu? Je podľa vás lokálny kontent 
konkurencieschopný?
Nedávno sme dokončili nakrúcanie mini-

série Matematika zločinu pre Voyo, takže 

áno, je to priestor, kde sa dá realizovať. 

Obrovská ponuka streamovacích služieb 

nás tiež všetkých stavia pred nároč-

nejšieho diváka, ktorý má latku kvality 

postavenú omnoho vyššie, ako to bolo 

ešte pred niekoľkými rokmi. A pokiaľ ide 

o lokálny kontent, ten bude pre divákov 

vždy atraktívny, predstavuje totiž niečo, 

čo poznajú, a mentalitu, s ktorou sa 

dokážu omnoho jednoduchšie stotož-

niť. Na druhej strane, ak ide o projekt, 

ktorý by mal mať geograficky širší zásah 

a neorientoval by sa prioritne na tunajší 

trh, musí byť univerzálnejší.

Aký vývoj v produkcii očakávate na 
budúci rok? Bude pokračovať digitálna 
revolúcia?
Rastúci záujem divákov o rôzne plat- 

formy kopíruje dnešný životný štýl 

a už rozhodne nemôžeme hovoriť len 

o mladých divákoch, ide to naprieč 

generáciami. Z pohľadu tvorcov to však 

ponúka priestor pre širší tematický 

záber a spôsob spracovania.

VizitkA PRoJektu

Réžia: Peter Bebjak

Scenár: Ondrej Šulaj

Kamera: Martin Rau

Architekt: Juraj Kuchárek

Hudba: Juraj Dobrakov

Kostýmový výtvarník:  
Ján Kocman

Umelecká maskérka:  
Michaela Kicková

Strih: Marek Kráľovský
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ALIEN studio

Ľubo Matejovič
riaditeľ, ALIEN studio

Klient: Free Andy (O2 Slovensko)

Obdobie realizácie: 2022

Typ produkcie: 3D produkcia

Stručný opis projektu: Kampaň O2 na 

rok 2022 je postavená na charakteroch 

dvoch psov – dogy Maxa a menšieho 

teriéra, ktorého sme dotvorili k vianočnej 

kampani. Oba sú realistické, pohybujú sa 

v reálnom prostredí a interagujú so živými 

ľuďmi. Max má navyše ľudské vlastnosti 

a vie rozprávať.

Čím bol projekt výnimočný: Práca na 

tomto projekte priniesla viacero výziev. 

Už samotná úloha vytvoriť psa, ktorý je na 

jednej strane na nerozoznanie od živého, 

no pritom vie rozprávať a má mimiku, bola 

jednou z nich. V tomto prípade sme využili 

všetky svoje skúsenosti získané pred nie-

koľkými rokmi pri tvorbe šušlajúceho psa 

z oceňovaných kampaní. Aby mohol Max 

vzniknúť, bolo potrebné najskôr vymode- 

 

lovať a otextúrovať neosrstený model a až 

následne vytvoriť a zafarbiť srsť. Skutočná 

doga je totiž inak fľakatá na koži a inak na 

srsti, a my sme vytvárali dogu 1: 1 k živému 

modelu. V prvej fáze kampane sme dorába-

li rozprávajúcu 3D hlavu na živého psa, kto-

rý sa hýbe. Neskôr sme Maxa dorábali do 

nakrútených záberov. Všetko, samozrejme, 

v realistickom stvárnení, no často mimo 

fyzikálnych možností reálneho sveta. 

Posledné spoty sme realizovali kompletne 

v 3D vrátane prostredí, v ktorých sa dej 

odohráva. V jednom spote sme vytvárali 

prostredia povrchu mesiaca, faraónskej 

hrobky, moderného bytu a umiestňovali 

Maxa do čiernobieleho filmu. Vo vianoč-

nom spote bolo zase potrebné vyrobiť celú 

ulicu aj so stopami v snehu, pri ktorých 

bola dôležitá hustota a ich tvar. Život 

v meste sme dosiahli pomocou 3D ľudí 

a áut pohybujúcich sa v pozadí ulice, ani-

movanými reflexiami na výklade predajne 

O2 a množstvom iných objektov.

3D proDukcIA cELoročNEj kAMpANE o2

Vnímate väčší tlak na kvalitu obsa-
hu? Je podľa vás lokálny kontent 
konkurencieschopný?
ALIEN studio sa dlhodobo snaží tvoriť 

kvalitatívne na svetovej úrovni. Podľa 

reakcií, ktoré máme aj zo zahraničia,  

sa nám to darí.

Aký vývoj v produkcii očakávate  
na budúci rok?
Je viac-menej isté, že zvýšené vstupné 

náklady v kombinácii so všeobecnou 

snahou trhu šetriť na marketingových 

nákladoch budú jednou z vecí, s ktorý-

mi sa budeme musieť v budúcom roku 

vyrovnať.

ALLIEN 

Produkcia eventov: 0 %

Produkcia tv programov: 0 %

Filmová produkcia: 0 %

Iné: 100 % VFX a 3D produkcia

ALIEN STuDIo

0+0+0+100

Celkový obrat v roku 2021:  
2 331 577 eur
Predpokladaný obrat v roku 2022:  
2 200 000 eur
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CREATIVE PRO  
(Slovensko)

Štefan Hric
Managing Partner  

CREATIVE PRO (KE)

Predpokladaný obrat v roku 2022:  
4,5 milióna eur

     Produkcia online a live eventov: 80 %
     Produkcia TV programov: 10 %
     Content, PR: 10 %

ŠTRukTúRA ObRATu

Klient: Úsmev ako dar
Obdobie realizácie: december 2021
Typ produkcie: TV produkcia
Stručný opis projektu: Cieľom vianoč-
ného benefičného koncertu Úsmev ako 
dar (vysielaného na RTVS) bolo motivo-
vať čo najviac ľudí, aby sa prostredníc-
tvom zaslania SMS stali spoluautormi 
šťastných príbehov, ktoré vytvára  
Úsmev ako dar.

Navrhli sme a vytvorili nový formát 
dramaturgie najstaršieho benefičného 
podujatia na Slovensku. Aby sme naplnili 
základnú dramaturgickú líniu – pred-
staviť Úsmev ako dar cez príbehy ľudí, 
ktorým organizácia pomáha –, potrebo-
vali sme vyprodukovať sedem krátkych 
dokumentárnych filmov v celkovej dĺžke 
25 minút. Precestovali sme viac ako 
tritisíc kilometrov po celom Slovensku, 
aby sme príbehy natočili v autentickom 
prostredí ich hlavných hrdinov.

Príbehy tvorili základnú štruktúru via-
nočného koncertu. V nich sme ukázali aj 
to, aké rôznorodé formy pomoci Úsmev 
ako dar poskytuje.

Na benefičnom koncerte vystúpili mnohé 
známe tváre. Mnohí zaangažovaní spe-
váci, hudobníci, tanečníci a moderátori 
podporili tento jedinečný koncert.

Výroba koncertu bola zložená z dvoch 
častí – produkcia dokumentárnych 
filmov, ktorú sme zabezpečovali vo vlast-
nej réžii, a produkcia samotného benefič-
ného koncertu, ktorú sme tvorili pod 
našou režijnou taktovkou spolu s výrob-
ným štábom RTVS. Strih, postprodukcia 
a finalizácia materiálu pred odvysielaním 
v RTVS už znova technicky prebiehala 
u nás. Koncert bol odvysielaný na Štedrý 
deň 2021 na Jednotke RTVS.

Čím bol projekt výnimočný: Naším 
poslaním je prinášať ľuďom zážitky. 
Či živé, online alebo televízne. Vždy 
hľadáme nové riešenia a nové cesty 
stvárnenia a tak to bolo aj teraz. Veríme, 
že naše dramaturgické, režijné a pro-
dukčné stvárnenie prinieslo autentický 
zážitok deťom aj dospelým a inšpirovalo 
divákov na pomoc tým, ktorí to najviac 
potrebujú.

VIAnOčný bEnEfIčný kOnCERT úSmEV AkO dAR 2021

80+10+10

Aký vývoj v produkcii očakávate  
v roku 2023?
Tlak na kvalitu, tlak na efektivitu, tlak na 
kreatívne riešenia. To však vôbec nemusí 
byť zlé, aj diamanty sa predsa rodia 
pod tlakom. Myslím si, že po pandémii 
sa situácia s digitálnymi riešeniami po-
stupne začne ustaľovať. Z riešení, ktoré 
narýchlo povznikali v pandemickom 
chaose, sa postupne vyberajú a rozvíjajú 
tie, ktoré dávajú zmysel. Je skvelé, že 
digitálne využívanie obsahu, ktorý vzni-
ká na eventoch, sa už postupne stáva 
pravidlom.

VIzITkA PROjEkTu

Produkcia: CREATIVE PRO,  
Filma production, RTVS
Veľkosť realizačného tímu: 40

Foto: M. Debnár
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Right & Stuff  
STORYTELLERS

Viktor Šesták
zakladateľ, výkonný producent  

Right & Stuff | STORYTELLERS

Produkcia eventov: 0 %
Produkcia tv programov: 0 %
Filmová produkcia: 0 %
Reklamná produkcia: 100 %

RIGHT&STUFF | STORYTELLERS

Klient: Studio Echt, Tatra banka
Obdobie realizácie: máj 2022
Typ produkcie: TV a online spot
Stručný opis projektu: Televízny a on-
line spot, ktorý sme pripravili pre Tatra 
banku, zobrazuje príbehy troch postáv 
na začiatku ich podnikateľskej cesty. 
Kampaňou Tatra banka promuje svoje 
produkty pre budúcich podnikateľov, 
ktorí už majú podnikateľský nápad, no 
možno ešte váhajú s prvým krokom a so 
založením vlastnej firmy.

Čím bol projekt výnimočný: Bola to 
relatívne ambiciózna výroba, ktorú sme 
z viacerých dôvodov museli vtesnať 
do jedného filmovacieho dňa. Spot 
sme točili na štyroch lokáciách, ktoré 
okrem toho, že museli spĺňať náročnú 

predstavu režiséra a klienta, museli byť 
v tesnej blízkosti, aby sme minimalizovali 
presuny štábu. Okrem toho to bola naša 
prvá spolupráca s klientom a o nárokoch 
na produkciu pre bankový sektor, kon-
krétne Tatra banku, zrejme hovoriť ani 
nemusím. Projekt však dopadol skvele 
a okrem toho sme sa opäť čo-to naučili.

TATRA BANKA – SLOBODU NÁPADOM

0+0+0+100

TOP KAMPANE

Aký vývoj v produkcii očakávate  
v roku 2023?
Už dlhšie obdobie sledujeme postupné 
prelievanie ATL budgetov do online 
kampaní, ktoré však vo svojej podstate 
už nie sú o nič menej náročné na výrobu 
ako niektoré televízne spoty. Preto sa 
snažíme edukovať koncových klientov, 
aby lepšie chápali, čo všetko je za výro-
bou priemerného spotu, pretože očaká-
vania sa často míňajú možnostiam.

VIZITKA PROJEKTU

Technické zabezpečenie:
REproduction, Daylight Rental
Producent: Viktor Šesták
Director: Dano Dekan
DOP: Majo Žilinčan
Foto: Matúš Bence

Celkový obrat v roku 2021: N/A
Predpokladaný obrat v roku 2022:  
500 000 €
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Promea

Nataša Barošová
managing director, Promea

Promea Communication vznikla v septembri 

roku 1999. Od začiatku sa profilovala ako 

eventová a produkčná agentúra. Za viac ako 

dvadsať rokov svojej úspešnej existencie si 

v oboch sférach vybudovala silné klientske 

portfólio. Okrem nespočetného množstva 

eventov Promea vyrobila viac ako 600 

televíznych spotov a jej majiteľka Nataša 

Barošová je koproducentkou viac ako 50 

filmov a televíznych projektov.

Filmová produkcia: 10 %

TV produkcia: 40 %

TVC (produkcia TV/online spotov): 10 %

Iné (eventy): 40 %

Promea CommuNiCatioN

10+40+10+40

výroba: 7 sérií  
2016 – 2022
opis: televízna show
zadávateľ: TV Markíza

tvoja tvár zNie Povedome

výroba: 2022
opis: súťažno-vedomostná hra  
pre mládež 8. až 9. ročníka ZŠ
zadávateľ: RTVS

Naj škola

výroba: 2022
opis: enviro dokument
zadávateľ: Nadácia VÚB

atlaS
výroba: 2020
opis: televízna benefícia
zadávateľ: TIPOS a TV Markíza

Najkrajšie viaNoCe

výroba: 2020
opis: televízna benefícia
zadávateľ: Slovenská sporiteľňa  
a TV Markíza

SPolu Pre SloveNSko

výroba: 2020
opis: enviro dokument
zadávateľ: Nadácia SPP

ČiSté vody

výroba: 2021
opis: 12-dielny cyklus  
dokumentárnych filmov  
o renesancii na Slovensku
zadávateľ: RTVS

reNeSaNČNé SloveNSko
výroba: 2020
opis: hraný seriál pre deti a mládež 
s publicistickými prvkami o ekológii 
a environmentalistike
zadávateľ: RTVS

ekoNauti

výroba: 2014 – 2020
opis: zábavno-vzdelávacia relácia  
pre deti od 11 – 13 rokov
zadávateľ: RTVS

daj Si ČaS

výroba: 2017 – 2018
opis:dokumentárna séria
zadávateľ: RTVS

Božie domy S vaNdalom

Už aj u nás vidíme okrem globálnych 
hráčov typu Netflix, Disney, HBO aj 
lokálne streamovacie spoločnos-
ti. Dotýkajú sa vás tieto trendy? 
Vnímate väčší tlak na kvalitu 
obsahu? Je podľa vás lokálny content 
konkurencieschopný?
Tlak na kvalitu tu bol a vždy bude. 
Slovenskí diváci vyžadovali a vyžadujú 
kvalitný content.

Aký vývoj v produkcii očakávate  
na budúci rok?
Som na trhu 30 rokov a stále to ide.
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Revers Films

Adam Noška
executive producer

Film production: 80 %

Fotoprodukcia: 20 %

ŠTRUKTÚRA OBRATU

80+20

TOP KAMPANE

Aký bol pre vás rok 2022 a aké sú vaše 
najbližšie ciele a ambície na rok 2023?
Máme za sebou zatiaľ najúspešnejší rok 

od vzniku našej produkcie a podarilo sa 

nám získať niekoľko nových klientov, me-

dzi ktorými môžeme spomenúť napr. J&T 

banku, O
2
 alebo Curaprox. Máme za se-

bou aj veľmi cenné skúsenosti pri servis-

nej produkcii globálneho spotu pre Škoda 

auto, keď sme ako prvá produkcia na 

Slovensku uzavreli zásadné cestné úseky 

v rámci Bratislavy na natočenie akčných 

automobilových záberov. Vo Vysokých 

Tatrách sa nám v spolupráci s Armada 

Films podarilo natočiť reklamný spot 

o slovenských vysokohorských nosičoch. 

Spolupracovali sme pri tom s klientom 

Radegast a horskou záchrannou službou. 

Ako prvá produkcia sme získali povolenie 

na nakrúcanie dronových záberov na 

štítoch Vysokých Tatier. V budúcom roku 

sme pripravení prijať všetky výzvy, udržať 

si našich aktuálnych klientov a veríme, že 

rozšírime naše portfólio spoluprác. Tak 

isto sa budeme ďalej snažiť nadväzovať 

medzinárodné spolupráce a prilákať 

na Slovensko čo najviac zahraničných 

produkcií.

Celkový obrat v roku 2021:  
850-tisíc eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: 
1 milión eur

Názov projektu: VÚB Fejm

Klient: VÚB

Agentúra: Triad

Stručný opis projektu: VÚB Fejm 

reprezentuje kampaň pre mladých ľudí. 

Takýmto spôsobom sme pristúpili aj 

k samotnej realizácii projektu a snažili sa 

vytvoriť drzý, mladý a vizuálne atraktívny 

spot, ktorý osloví svoju cieľovú skupinu.

Čím bol projekt výnimočný: Reklama 

dosiahla mimoriadny úspech na pre-

stížnom berlínskom festivale Berlin 

Commercial, keď bojovala v shortlistoch 

hneď vo viacerých kategóriách v kon-

kurencii s najúspešnejšími svetovými 

produkciami. Na tomto projekte spo-

lupracoval aj medzinárodne uznávaný 

colorgrader Joseph Bicknell z poprednej 

americkej postprodukčnej spoločnosti 

COMPANY3.

VÚB FEJM

VIZITKA PROJEKTU

Director: Maroš Milčík

DOP: Anna Smoroňová

Executive Producer:  
Adam Noška

Colors:  
Joseph Bicknell/COMPANY 3

Casting: Charlie Brown

J&T BANKA - ARCH INVESTMENTS

Názov projektu: J&T Banka - Arch 

Investments

Klient: J&T Banka

Agentúra: MW Promotion

Stručný opis projektu: Spot Arch 

Investments predstavuje výzvu smerom 

k súkromným jachtárom na podporu 

vedy a výskumu v oceánoch.

Čím bol projekt výnimočný: Tento 

projekt sme natáčali v medzinárodnom 

režijnom a kameramanskom obsadení 

v Lisabone. Produkcia pre nás predsta-

vovala obrovskú výzvu, keďže sme za 

jeden natáčací deň potrebovali natočiť 

dostatok materiálu na plnohodnotnú 

TVC produkciu a zároveň teasingovú 

online kampaň. Nakrúcanie na mori je 

mimoriadne logisticky náročné a zúčast-

nilo sa ho viac ako 80 členov tímu  

na ôsmich lodiach.

VIZITKA PROJEKTU

Director: Maxmilian Turek

DOP: Alexander “Saša” Šurkala

Executive Producer: Adam Noška

Music composer: Oliver Fillner/

LVGNC Studios

Client: J&T Banka

Agency: MW Promotion
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Ročné predplatné zahŕňa doručenie 12 vydaní mesačníka Evita magazín. 

Darčekové predplatné je možné objednať od 15. 10. 2022 do 22. 12. 2022. Predplatné zakúpené po dátume 14. 12. 2022 nebude zasielané spolu 

s darčekovou krabičkou, ale len vo forme vianočného voucheru, ktorý bude zaslaný iba e-mailom. Ak chcete obdarovať svojich blízkych, 

je potrebné pri nákupe predplatného rozlíšiť údaje platcu, t. j. osoby, ktorá produkt uhradí (tzv. fakturačná adresa), a údaje obdarovanej osoby, 

ktorej bude časopis doručený na adresu (tzv. doručovacia adresa). Darčekový set bude zaslaný na fakturačnú adresu platcu a predplatné časopisu 

bude zasielané na doručovaciu adresu obdarovaného. Predplatné z tejto ponuky sa začína od vydania 02/2023.

Darčekový set objednávajte: 
    predplatne@mafraslovakia.sk                       eshop.hnonline.sk                       +421 917 238 238

Darčekové  
ročné 

predplatné

33,69 €

ako darček pod stromček



Produkcia eventov: 0 %
Produkcia tv programov: 0 %
Filmová produkcia: 0 %
Iné: 100 % VFX a 3D produkcia

ALIEN STUDIO
Názov spoločnosti: ALIEN studio
Hlavné zameranie: 3D animácia a VFX
Rok vzniku: 2003
Kľúčoví ľudia: Martin Vančo, Ivan Uličný, Ivan Ožvald,  
Erika Štefková, Haike Tomková
Team: 20 ľudí
Riaditeľ: Ľubo Matejovič
Showreel: https://alien.sk/reels
Členstvo v profesijných združeniach: –
TOP 5 projektov alebo klientov: Free Andy – O

2
 CZ, O

2
 SK, Somebody & 

Somebody – Dedoles, MUW Saatchi & Saatchi – ČSOB

ŠTRUKTÚRA OBRATU

0+0+0+100
Produkcia online  
a live eventov: 80 %
Produkcia TV programov: 10 %
Content, PR: 10 %

CREATIVE PRO (SLOVENSKO)
Názov spoločnosti: CREATIVE PRO (Slovensko)
Hlavné zameranie: eventy & live communication, production
Rok vzniku: 2003 (2005)
Riaditeľ: Štefan Kozák, CEO, founder CREATIVE PRO Group
Kľúčoví ľudia: Hanka Kopkašová, Executive Director CREATIVE PRO (BA),  
Štefan Hric, Managing Partner CREATIVE PRO (KE)
Členstvo v profesijných združeniach a medzinárodných sieťach:  
BTL komunikačná asociácia, 27Names a ďalšie
TOP 5 klientov: N/A
Novozískaní klienti: ďakujeme všetkým našim novým klientom

ŠTRUKTÚRA OBRATU

80+10+10
DNA PRODUCTION
Názov spoločnosti: DNA Production
Hlavné zameranie: televízna a filmová produkcia
Rok vzniku: 2001
Kľúčoví ľudia: Rasťo Šesták (producent), Peter Bebjak (producent, režisér)
Členstvo v profesijných združeniach: The European Producers Club, APA
TOP 5 projektov alebo klientov 2022: Krakonošovo tajomstvo/TV JOJ a Česká 
televize, Jozef Mak/RTVS, Duch (samostatné verzie pre SK a CZ trh)/TV JOJ 
a Prima TV, Chlap/TV Nova, Specialisté /TV Nova

dnaproduction.sk

Filmová produkcia: 10 %
TV produkcia: 40 %
TVC (produkcia TV/online spotov): 10 %
Iné, eventy: 40 %

PROMEA COMMUNICATION
Názov spoločnosti: Promea Communication, spol. s r. o.
Adresa: Tvarožkova 8, 811 03 Bratislava
Telefón: +421 910 810 300
Email: promea@promea.sk
Sociálne siete: Instagram: @promea_communication
Web: www.promea.sk
Rok vzniku: 1999

ŠTRUKTÚRA OBRATU

10+40+10+40

Celkový obrat v roku 2021: 2 331 577 eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: 2 200 000 eur

Celkový obrat v roku 2021: 3 milióny eur  
(CREATIVE PRO, a. s., & CREATIVE PRO KE, s. r. o.)
Predpokladaný obrat v roku 2022: 4,5 milióna eur

ŠTRUKTÚRA TVORBY

 TV produkcia: 80 %
Filmová produkcia: 20 %

80+20

VIZITKY
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Film production: 80 %
Fotoprodukcia: 20 %

REVERS FILMS
Názov spoločnosti: Revers Films
Hlavné zameranie: Video a fotoprodukcia, servisná produkcia
Rok vzniku: 2015
Kľúčoví ľudia: Adam Noška, Maroš Milčík
Executive producer: Adam Noška
Showreel: https://revers.sk
TOP 5 projektov alebo klientov: VÚB, SLSP, Kofola – Rajec,  
J&T, O

2
, Curaprox

ŠTRUKTÚRA OBRATU

80+20
Celkovy obrat v roku 2021: 850-tisíc eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: 1 milión eur

Produkcia eventov: 0 %
Produkcia tv programov: 0 %
Filmová produkcia: 0 %
Reklamná produkcia: 100 %

RIGHT & STUFF | STORYTELLERS
Názov spoločnosti: Right & Stuff | STORYTELLERS
Hlavné zameranie: produkčná spoločnosť so zameraním  
na tvorbu reklamného obsahu
Rok vzniku: 2022
Kľúčoví ľudia: Viktor Šesták
Team: Viktor Šesták, Sebastián Šimunek, Simona Vavrincová
Riaditeľ: Viktor Šesták
Showreel: www.rightstuff.sk
Členstvo v profesijných združeniach: –
TOP 5 projektov alebo klientov: Tatra banka – Slobodu nápadom, VšZP – 
Nasleduj srdce, RONA – Irresistibly resistant, AUDI – Najdôležitejšie úspechy  
sú tie budúce, Klarstein Slovensko – Rozveseľte si domácnosť, EINS-ZWEI

ŠTRUKTÚRA OBRATU

0+0+0+100
Celkovy obrat v roku 2021: N/A
Predpokladany obrat v roku 2022: 500 000 eur

Film production: 25 %
Fotoprodukcia: 5 %
Eventy: 15 %
Iné: 55%

PROMISEO
Hlavné zameranie: Fullservisová agentúra
Rok vzniku: 2009
Kľúčoví ľudia: Peter Šoltés, CEO, Miriam Mrízová, Head of content,  
Michal Smoleň, Video director & Tech lead, Andrea Liszkai,  
Creative director, Martin Kušnír, Head of performance, Tomáš Šmelko,  
Account director
TOP 5 klientov: Slovak Telekom, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia,  
VSE, BASF, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

ŠTRUKTÚRA OBRATU

25+5+15+55
Celkový obrat v roku 2021: 1 728 529 eur
Predpokladaný obrat v roku 2022: 2 100 000 eur

VIZITKY
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EvEnty na kľúč

Čo ponúkame

hnkonferencie@mafraslovakia.sk

hnonline.sk/konferencie

Viac info na:

Sme eventová agentúra, ktorá 

zabezpečuje realizáciu odborných, 
lifestylových a spoločenských podujatí. 
Máme bohaté skúsenosti, spoľahlivých 
dodávateľov a rozsiahle databázy.

Konferencie
Výstavy
Diskusné fóra
Podujatia pre verejnosť
Semináre
Workshopy
Galavečery

Profesionálny produkčný servis

Zabezpečenie všetkých  
vašich požiadaviek

Medializácia v našich médiách

Odborné zastrešenie jediným 
mienkotvorným ekonomickým 

titulom na Slovensku 

Žiadna administratíva  
a fakturácia

Kreatívne spracovanie našimi 
internými pracovníkmi




