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Výzva:  4/2016 

Kód žiadosti:  7189234227 

Číslo žiadosti/zmluvy:  AVF 626/2016-4/4.3 

Projekt:  Kino Lumiere - Kino Slovenského filmového ústavu - modernizácia kina - 
výmena kinokresiel a úpravy elevácie, skvalitnenie pohodlia návštevníkov kina, 
vytvorenie sedenia pre imobilných návštevníkov, zlepšenie pozorovacej 
vzdialenosti a uhlov 

Prijímateľ: Slovenský filmový ústav 

 

Popis projektu a záväzné vecné výstupy projektu 
 
 

Popis projektu: 
Kino Lumiere, filmový klub so 40-ročnou tradíciou je kinom dennej prevádzky v Bratislave, ktoré je 
prioritne  
a)zamerané na uvádzanie súčasnej slovenskej produkcie a súčasnej európskej inematografie (v súlade 
s odporúčaniami Europa Cinemas, ktorého je členom)  
b)orientované na klubového, resp. náročného diváka.  
Kino Lumiere spolu s Kinom Mladosť získalo v roku 2014 cenu Europa Cinemas za najlepšiu 
dramaturgiu.  
Základným zámerom projektu je výmena kinokresiel a úpravy elevácie (stupňov) hľadiska, ktorá je 
nevyhnutnosťou pre ďalšiu prevádzku kina, nakoľko pôvodné kreslá sú nielen vysoko amortizované, 
ale ich technické parametre nezodpovedajú požiadavkám STN, stiesnenosť a nepohodlie doterajších 
kinokresiel častokrát komentovali i návštevníci kina.  
Už v predchádzajúcej etape opráv a výmen (november – február 2015) bol Slovenský filmový ústav 
nútený v Kinosále K4 poškodené a vysoko amortizované kinokreslá vyradiť a dočasne ich nahradil 
zapožičaním spolu s kobercovou krytinou.  
K tejto modernizácii Slovenský filmový ústav pristupuje v III. etape opráv a výmen v Kine Lumiere, 
ktorá prebieha v období od II. polovice júna do konca októbra 2016.  
Súčasne je pre nové kinokreslá, ktoré zodpovedajú STN nevyhnutné realizovať novú eleváciu – 
úpravu stupňov hľadiska, čím sa zabezpečí nielen požadovaná vzdialenosť v uličkách medzi 
jednotlivými radmi, ale i zlepšenie pozorovacej vzdialenosti a pozorovacích uhlov na projekčné 
plátno, nakoľko sa zvyšuje celkové sedenie v kinosálach, v Kinosále K1 dokonca o 70 cm.  
Súčasne úpravou elevácie dôjde k vytvoreniu 5-tich miest pre telesne postihnutých návštevníkov 
„vozíčkárov“ kina.  
Slovenský filmový ústav za účelom zabezpečenia dodávateľa kinokresiel a úpravy elevácie realizoval 
verejnú súťaž v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, uverejnenej o Vestníku verejného obstarávania č. 119/2016 pod zn. 
10090-WYT. Víťazom verejného obstarávania je spoločnosť HOKO-VH s.r.o., ČR.  
Cieľom projektu je zabezpečenie nevyhnutného komfortu a pohodlia pre divákov pri filmových 
projekciách v súlade STN, vytvorenie sedenia pre imobilných návštevníkov a zlepšenie pozorovacej 
vzdialenosti a uhlov na projekčné plátna. Splnením tohto cieľa očakávame i pozitívny dopad na 
návštevnosť kina Lumiere, ktorá od jeho otvorenia každoročne stúpa:  
2012 - 36 155 divákov  
2013 - 52 032 divákov  
2014 - 65 921 divákov  
2015 - 80 567 divákov  
Súčasne modernizácia kina poskytne dôstojný priestor pre realizáciu premiér slovenských 
audiovizuálnych diel, filmových prehliadok, festivalov a iné podujatia s filmom - worshopy, semináre 
a i.   
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Práce a dodávky boli ukončené v súlade s projektom a zodpovedajú požadovaným normatívom, 
slávnostné otvorenie kina Lumiere  bude 23.11.2016. 
 
  
Záväzné vecné výstupy projektu: 
 
Prijímateľ dodá poskytovateľovi v písomnej podobe podrobnú technickú špecifikáciu záväzných 
vecných výstupov projektu v tejto záväznej štruktúre údajov: 

Typ Počet Technická špecifikácia Cena v €      
s DPH 

Sedadlá    

    
 
 

         

Celková cena    

 
Predložením podrobnej technickej špecifikácie vecných výstupov prijímateľom je podmienená 
úhrada prvej splátky poskytnutej dotácie. 
 

    
 
 
Bratislava, ...........................................   Bratislava, ........................................... 
          
 
 
 
 
  .............................................................          ............................................................. 
   poskytovateľ (podpis)                     prijímateľ (podpis) 

 
 
 
 
 
.....................................................................  

poskytovateľ (podpis) 
 
 
 


