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PANDEMICKÝ PLÁN 

vydáva Slovenský filmový ústav na základe prijatého Pandemického plánu SR pre 

Ministerstvo kultúry SR a po zasadnutí Krízového štábu MK SR, z ktorého  vyplynula úloha 

vypracovať vlastný Pandemický plán v každej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.   

Pandemický plán je rozpracovaný na jednotlivé etapy pandémie tak, ako sú tieto etapy 

určené v Pandemickom pláne SR  (t.j. aké opatrenia a v ktorej etape bude organizácia 

realizovať). 

I. Všeobecné ustanovenia: 

Zamestnanci organizácie musia dôsledne sledovať vývoj situácie pandémie a postupovať v 

zmysle pokynov Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len ÚVZ) 

ako aj Pandemickej komisie SR, riadiť sa týmto Pandemickým plánom, ako i ďalšími pokynmi 

Pandemickej komisie SFÚ – jej zloženie  tvorí prílohu č.1 

1. Dôsledne dodržiavať zásadu R-O-R (rúško – odstup – ruky), zvážiť účasť na 

hromadných podujatiach, návštevách, oslavách, zvlášť ak je to v lokalitách s vyšším 

výskytom ochorenia COVID-19  

2. Zabezpečiť dezinfekčné prostriedky (aj osobné čistiace prostriedky na ruky) a 

ochranné prostriedky pre zamestnancov (rúška, rukavice), 

3. Zabezpečiť dezinfekciu priestorov (podlahy, kľučky, a iné dotykové plochy, interiér, v 

priestoroch s klimatizáciou aj dezinfekciu vzduchu) výťahu, toaliet, kuchyniek a i. 

4. Zvážiť vstup do budov cudzím osobám z dôvodu ochrany zamestnancov, vstup 

cudzích osôb len s ochranným rúškom, pri vstupe povinná dezinfekcia rúk. 

5. Dôsledne realizovať opatrenia prijaté ÚVZ  v podmienkach SFÚ, ako i všetky ďalšie 

aktuálne opatrenia prijaté ÚVZ a Pande. 

6. Zákaz vstupu na pracovisko majú zamestnanci a osoby  pracujúce na dohody mimo 

pracovného pomeru (tzv. dohodári), ak: 

6.1 majú príznaky respiračného ochorenia a nemajú lekárom vylúčené 

ochorenie COVID-19.  Pre zamestnancov bude operatívne umožnená práca z 

domu v prípade, že im to zdravotný stav umožňuje, prípadne uplatnená 

prekážka v práci, ak nie sú PN, vyžaduje  sa urýchlené testovanie na COVID-

19. 

6.2 sú si vedomí skutočnosti, že sa stretli s osobou, ktorá bola pozitívne 

testovaná na COVID-19 v priebehu posledných 14 dní, až kým neabsolvujú 
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test s negatívnym výsledkom. Pre zamestnancov bude operatívne 

umožnená práca z domu, prípadne uplatnená prekážka v práci. 

6.3 sú si vedomí skutočnosti, že sa stretli sa s osobou B, ktorá sa stretla s 

osobou A, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19 v priebehu 

posledných 14 dní, až pokým neabsolvuje osoba B test, ktorý sa preukáže 

ako negatívny. V prípade pozitívneho testu platí postup špecifikovaný v 

bode 6.2. Pre zamestnancov bude operatívne umožnená práca z domu, 

prípadne uplatnená prekážka v práci. 

6.4 Oznámenie o kontakte s pozitívnou osobou alebo s potenciálne pozitívnou 

osobou na COVID-19, ktoré má za následok zákaz vstupu na pracovisko a 

testovanie na COVID-19  (vzor Oznámenia je v prílohe č. 2), je zamestnanec 

povinný oznámiť zamestnávateľovi tak, že oznámenie vyplní, vytlačí, 

podpíše a jeho sken alebo obrázok zašle e-mailom tajomníkovi Pandemickej 

komisie SFÚ, ktorým je  personalista – Ing. Ľubomír Kríž. Elektronická adresa 

pre zasielanie oznámení je:  lubomir.kriz@sfu.sk. 

6.5 Náklady na testovanie na COVID-19 znáša zamestnávateľ formou 

preplatenia individuálneho dokladu zamestnancovi, alebo úhradou faktúry v 

prípade objedania testovania pre viacerých zamestnancov, ak potreba 

testovania nevznikla v súvislosti so súkromným pobytom v zahraničí – 

bližšie v  bodoch 7 a 8. 

7. Zamestnanci, ktorí sa vrátili z pobytu (dovolenky, pracovnej cesty a i. ) z menej 

rizikových krajín presahujúceho 48 hodín (viď aktuálny zoznam na webstránke ÚVZ), 

sú povinní oznámiť túto skutočnosť zamestnávateľovi (vzor Oznámenia o návrate zo 

zahraničného pobytu je v prílohe č. 3). Zároveň sú povinní zostať v domácej 

karanténe aspoň 5 dní a pri nástupe do zamestnania sa preukázať negatívnym testom 

na COVID-19 na vlastné náklady, v prípade pracovnej cesty hradí náklady 

zamestnávateľ. Pre zamestnancov bude operatívne umožnená práca z domu, 

prípadne uplatnená prekážka v práci. 

Zamestnanci nie sú povinní sa hlásiť na príslušnom RÚVZ. V prípade, že sa u 

zamestnanca alebo jeho rodinného príslušníka prejavia príznaky respiračného 

ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a 

oboznámiť ho s cestovateľskou anamnézou. Lekár následne určí ďalší postup 

diagnostiky a liečby. To isté platí aj pre osoby, u ktorých sa objavia príznaky 

respiračného ochorenia a vedia, že boli v kontakte s osobou, ktorá prišla zo 

zahraničia. 
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8. Zamestnanci, ktorí sa vrátili z pobytu (dovolenky, pracovnej cesty a i. ) z tzv. 

„rizikových krajín“ (tie krajiny, ktoré nie sú na zozname), sú povinní túto skutočnosť 

oznámiť zamestnávateľovi (vzor Oznámenia o návrate zo zahraničného pobytu je  v 

prílohe č. 3). Zároveň sú povinní zostať v domácej karanténe 14 dní a pri nástupe do 

zamestnania sa preukázať negatívnym testom na COVID-19 na vlastné náklady, pri 

pracovnej ceste znáša náklady zamestnávateľ. Pre zamestnancov bude operatívne 

umožnená práca z domu, prípadne uplatnená prekážka v práci. 

Táto povinnosť nemá vplyv na povinnosti vyplývajúce z platných a účinných a 

všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä opatrení ÚVZ. 

 

9. Výskyt Covid-19 na pracovisku – v prípade, že na niektorom pracovisku bude zistený 

výskyt tohto ochorenia, nastáva  dezinfekcia priestorov antivirologickou polymérovou 

hmlou a pre zamestnancov bude operatívne umožnená práca z domu, prípadne 

uplatnená prekážka v práci na nevyhnutnú dobu. Súčasne bude zabezpečené 

hromadné testovanie zamestnancov na náklady organizácie.   

II. Cieľ pandemického plánu  

Pre prípad pandémie v Slovenskom filmovom ústave je cieľom zabezpečenie pripravenosti 

SFÚ na pandémiu akútnych respiračných ochorení (ďalej len „pandémia“), eliminácia 

zdravotnej a ekonomickej záťaže zamestnancov, chodu organizácie a plnenie odborných 

činností organizácie bez väčších obmedzení. 

III. Pandemická komisia 

Pandemickú komisiu menuje GR Slovenského filmového ústavu. Na jej rokovanie môže byť 

prizvaný ktorýkoľvek zamestnanec organizácie. 

Pandemická komisia navrhuje opatrenia v zmysle nariadení a odporúčaní ÚVZ, resp. MK SR, 

ktoré je potrebné a možné realizovať v podmienkach organizácie.  

IV. Epidémia a pandémia respiračných ochorení 

Epidémia v podmienkach SFÚ  je výskyt najmenej troch prípadov ochorenia, ktoré sú v 

epidemiologickej súvislosti. Pandémia respiračných ochorení je stav, keď sú splnené 

podmienky pandemického šírenia: potvrdenie prenosu nového vírusu z človeka na človeka, 

jeho prenos v populácii a výskyt zaznamenaný najmenej na dvoch kontinentoch. Pandémiu 

vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). 
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V. Plán pre jednotlivé fázy vývoja pandémie: 

Fáza 0: 

Vyhlásenie pandémie Svetovou zdravotníckou organizáciou. ÚVZ SR oznamuje vyhlásenie 

pandémie. Na základe vyhlásenej pandémie vzniká pre Slovenskú republiku ohrozenie 

verejného zdravia II. stupňa. V súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov podáva ÚVZ SR orgánu príslušnému na úseku 

civilnej ochrany obyvateľstva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR. Orgán 

civilnej ochrany (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) predkladá vláde Slovenskej 

republiky návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR. 

1. Dodržiavať štandardné preventívne opatrenia ako je umývanie rúk, osobná a 

respiračná hygiena, prípadne samoizolácia (domáca izolácia), testovanie, karanténa, 

sociálne dištančné opatrenia, t.j. odstupy jednotlivých osôb na pracoviskách ako i na 

chodbách a v iných priestoroch organizácie.  

2. Zistiť stav skladových zásob osobných ochranných prostriedkov – rúška, rukavice 

dezinfekčné prostriedky, ich doplnenie, doobjednanie.  

3. V priestoroch verejných kultúrnych podujatí (kino Lumière) dodržiavať vymedzené 

oddelené sedenia návštevníkov, diváci a zamestnanci kina  sú v kine povinní mať 

zakryté horné dýchacie cesty, pri vstupe do objektu si dezinfikovať ruky (samostojné 

automatické dávkovače dezinfekcie), zvýšiť bezpečnosť oddeleného priestoru 

predajcov lístkov na predstavenia (plexisklo), uplatňuje sa neutralizácia vzduchových 

sušičov rúk v priestoroch toaliet, dezinfekcia všetkých dotykových plôch, dezinfekcia 

vzduchotechniky kina pravidelným vstrekovaním antivirologickej látky, na 

dvojtýždňovej báze prebieha dezinfekcia priestorov antivirologickou polymérovou 

hmlou – bližšie viď Príloha č. 4 – Osmička bezpečnej a pohodlnej návštevy kina.  

4. Pracovisko - predajňa Klapka.sk – ochrana predajcu edičných produktov – rúško, 

rukavice, ochranný štít, návštevníci sú povinní mať zakryté horné dýchacie cesty, pri 

vstupe do objektu si dezinfikovať ruky (samostojné automatické dávkovače 

dezinfekcie) 

5. Pracovisko - Digitálna audiovízia - zamestnanci sú povinní mať zakryté horné dýchacie 

cesty, pri vstupe do objektu si dezinfikovať ruky (samostojné automatické dávkovače 

dezinfekcie),  uplatňuje sa neutralizácia vzduchových sušičov rúk v priestoroch 

toaliet, dezinfekcia všetkých dotykových plôch, dezinfekcia vzduchotechniky 

pravidelným vstrekovaním antivirologickej látky, na dvojtýždňovej báze prebieha 

dezinfekcia priestorov anitivirologickou polymérovou hmlou. 

6. Sídelná budova SFÚ – odborné a verejné pracoviská - zamestnanci a návštevníci sú 

povinní mať zakryté horné dýchacie cesty, pri vstupe na jednotlivé podlažia objektu, 
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dezinfikovať si ruky (samostojné automatické dávkovače dezinfekcie), prebieha  

upratovanie s dezinfekčnými prostriedkami -  toaliet, podláh a dezinfekcia všetkých 

dotykových plôch. na dvojtýždňovej báze prebieha dezinfekcia priestorov 

anitivirologickou polymérovou hmlou. 

7. Informovanie zamestnancov o stave a opatreniach v organizácii a v krajine. 

Vytypovanie rizikových skupín ohrozených osôb v organizácii. 

Fáza 1: 

Zhoršenie epidemiologickej situácie. Postupný nárast počtu zistených infikovaných osôb, 

postupné zvyšovanie počtov hospitalizovaných na infekčných klinikách a oddeleniach. 

1. Dodržiavať všetky preventívne opatrenia  stanovené vo Fáze 0. 

2. Obmedziť kapacitu kinosál a spôsob predaja vstupeniek v súlade s nariadeniami ÚVZ. 

3. Monitorovať možné rizikové faktory, príp. ohniská nákazy.  

4. Vykonať prípravné opatrenia na možné obmedzenie práce na pracoviskách a 

obmedzenie verejných kultúrnych podujatí v kine Lumière, ako i obmedzenie prístupu 

návštevníkom k zbierkam – knižnica, archív a i., ako i obmedzenie predaja na 

pracovisku Klapka.sk, na dvojtýždňovej báze prebieha dezinfekcia priestorov 

anitivirologickou polymérovou hmlou. 

Fáza 2: 

Ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie. Ďalší nárast počtu zistených infikovaných osôb. 

Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a oddelení je viac ako 50 %. Vznik ohnísk 

nákazy. 

1. Dodržiavať všetky preventívne opatrenia  stanovené vo Fáze 0. 

2. Monitorovať možné rizikové faktory, príp. ohniská nákazy.  

3. Obmedzenie verejných kultúrnych podujatí v kine Lumière – s paralelným 

zabezpečením prevádzky v režime „Kino Lumière doma“ prostredníctvom 

internetovej siete – streaming - Príloha č. 5 

4. Obmedzenie prístupu návštevníkom k zbierkam – knižnica, archív a i., ako i 

obmedzenie predaja na pracovisku Klapka.sk – so súčasným zabezpečením 

neobmedzeného predaja cez internet. 

5. Zabezpečiť meranie teploty prichádzajúcim osobám na vstupe do objektov SFÚ, pri 

zvýšenej teplote nebude osoba vpustená do objektu – zamestnanec je povinný 

kontaktovať lekára, ďalej sa bude postupovať podľa odporúčania lekára. 

6. Zabezpečenie kontinuálnej práce na všetkých odborných pracoviskách  v režime 

práce z domu – home office, prípadne uplatnenie prekážky v práci na strane 

zamestnávateľa. 
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Fáza 3: 

Núdzový stav na území Slovenskej republiky. Ďalšie zhoršenie epidemiologickej situácie. Ďalší 

nárast počtu zistených infikovaných osôb. Naplnenosť lôžkového fondu infekčných kliník a 

oddelení je viac ako 75 %. Začína úbytok zdravotníckeho personálu z dôvodov jeho 

infikovania chorými. Vznikajú ohniská nákazy, ktoré príslušné okresné úrady na návrh RÚVZ 

uzatvárajú do karantény. 

1. Dodržiavať všetky preventívne opatrenia  stanovené vo Fáze 0 až Fáze 2. 

2. Zrušenie verejných kultúrnych podujatí v kine Lumière, prebieha zabezpečenie 

prevádzky v režime „Kino Lumière doma“ prostredníctvom internetovej siete – 

streaming – Príloha č. 5 

3. Zrušenie prístupu návštevníkom k zbierkam – knižnica, archív a i., ako i  predaja na 

pracovisku Klapka.sk – so súčasným zabezpečením neobmedzeného predaja cez 

internet. 

4. Pravidelné vyhodnocovanie situácie v organizácii na zasadnutí Pandemickej komisie s 

periodicitou raz za 1 týždeň. 

5. Realizácia protiepidemických opatrení v organizácii podľa usmernenia hlavného 

hygienika SR a nariadení ÚVZ SR.  

Fáza 4: 

Postupný návrat do medzipandemického obdobia. 

1. Pred nástupom zamestnancov na jednotlivé pracoviská SFÚ zabezpečiť kompletnú 

dezinfekciu podláh, toaliet, dotykových plôch, ako aj ostatných interiérov formou 

dezinfekcie  anitivirologickou polymérovou hmlou. 

2. Dodržiavať všetky preventívne opatrenia  stanovené vo Fáze 0 až Fáze 3. 

3. Zabezpečiť meranie teploty prichádzajúcim osobám na vstupe do objektov (sídelná 

budova, kino Lumière, digitalizačné pracovisko, pracovisko Klapka.sk) 

4. Realizácia protiepidemických opatrení v organizácii podľa usmernenia hlavného 

hygienika SR a nariadení ÚVZ SR.  

Opatrenia ostávajú v platnosti podľa usmernení hlavného hygienika SR a nariadení ÚVZ SR. 

V Bratislave dňa: 26.8.2020 

Schválil : Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ 

Za Odborovú organizáciu : Ing. Marta Šuleková, ArtD., predsedníčka 
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Prílohy: 

Príloha č. 1 – Zloženie pandemickej komsie SFÚ 

Príloha č. 2 – Oznámenie o kontakte s pozitívnou alebo potenciálne pozitívnou  

                      osobou na COVID 19 

Príloha č. 3 – Oznámenie o návrate zo zahraničného pobytu / dovolenky 

Príloha č. 4 – Osmička bezpečnej a pohodlnej návštevy kina 

Príloha č. 5 – Projekt Kino doma 
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Príloha č. 1 

Zloženie pandemickej komsie SFÚ: 

Mgr. art. Peter Dubecký    - predseda 

Ing. Ľubomír Kríž     - tajomník 

Ing. Marta Šuleková, ArtD.,    - člen 

Atila Világi      - člen 

Bc. Zita Hosszúová     - člen 
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Príloha č. 2 

Oznámenie o kontakte s pozitívnou alebo potenciálne pozitívnou osobou na COVID-19 

Dolupodpísaný/á zamestnanec/kyňa Slovenského filmového ústavu 

(meno a priezvisko) 

si Vás týmto dovoľujem informovať, že som dňa    mal/a kontakt s pozitívnou 

a alebo potenciálne pozitívnou osobou na COVID-19 (meno a priezvisko).  

Bližší popis ( či sa jedná o pozitívne testovanú osobu alebo potenciálne pozitívnu osobu, 

koľko dní uplynulo od testovania, prípadne, kedy bude testovaná potenciálne pozitívna 

osoba a iné skutočnosti, ktoré považujete za potrebné uviesť v súvislosti s rizikom nákazy 

COVID-19): 

Týmto si dovoľujem požiadať zamestnávateľa o  umožnenie home office. V prípade, že 

zamestnávateľ mi nevie prideliť prácu formou home office, rešpektujem prekážku v práci a 

krátenie mzdy. 

Súčasne týmto prehlasujem, že vykonám všetky potrebné kroky k zabezpečeniu môjho 

testovania na COVID-19. 

V   dňa   

 podpis 
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Príloha č. 3  

Oznámenie o návrate zo zahraničného pobytu 

Dolupodpísaný/á zamestnanec/kyňa Slovenského filmového ústavu 

(meno a priezvisko) 

si Vás týmto dovoľujem informovať, že som sa dňa   vrátil/la  zo zahraničného 

pobytu (dovolenky, pracovnej cesty a i.°) z krajiny   (názov), ktorá je t.č. menej 

rizikovou / rizikovou krajinou° podľa zoznamu ÚVZ (°nehodiace sa škrtnite).  

Týmto si dovoľujem požiadať zamestnávateľa o  umožnenie home office. V prípade, že 

zamestnávateľ mi nevie prideliť prácu formou home office, rešpektujem prekážku v práci a 

krátenie mzdy. 

Súčasne týmto prehlasujem, že vykonám všetky potrebné kroky k zabezpečeniu môjho 

testovania na COVID-19. 

V   dňa   

 podpis 
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Príloha č. 4 

Osmička bezpečnej a pohodlnej návštevy kina 

Návšteva kina v čase korony vôbec nemusí byť strašiakom. Stačí dodržiavať zopár pravidiel a 

odporúčaní, ktoré sme zhrnuli v Osmičke bezpečnej a pohodlnej návšteve Kina Lumière: 

1. Vstup do kina a pobyt v kine je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami  

(rúško, šál, šatka). /Nariadenie. 

Nevzťahuje sa na: 

• deti do 3 rokov, 

• osoby so závažnými poruchami autistického spektra, 

• osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou 

nedostatočnosťou a osôb s kožnými  ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie 

rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu, 

• výkonných  umelcov  pri  podávaní  umeleckého  výkonu. 

2. Pri vstupe do kina si aplikujte dezinfekciu na ruky (alebo použite jednorazové 

rukavice). /Nariadenie. 

3. Nepodávajte si ruky. /Nariadenie. 

4. Udržujte v priestoroch kina rozostupy minimálne 2 metre (nevzťahuje sa na sedenie v 

kinosálach). /Nariadenie (od 1. 10. 2020). 

5. V kinosále je sedenie obecenstva možné v šachovnicovom modeli s maximálnou 

kapacitou 50 miest. /Nariadenie (od 1. 10. 2020). 

6. Vstupenky si zakúpte online. Online si viete preveriť i dostupnosť vstupeniek. Stačí 

„kliknúť“ na čas predstavenia a dostanete sa do nákupného košíka. Online predaj 

vstupeniek je možný aj tesne pred predstavením, zastavuje sa 5 minút pred 

začiatkom filmu. /Náš tip. 

7. Ďakujeme, že nenavštevujete kino, ak sa u vás prejavujú príznaky akútneho 

respiračného ochorenia. Personál kina má právo zmerať vám teplotu a v prípade 

zvýšenej teploty alebo kašľa vás požiadať, aby ste priestory kina opustili, zostali v 

domácej izolácii a telefonicky kontaktovali svojho lekára. Ak nesúhlasíte, aby vám 

personál kina odmeral teplotu (na základe náhodného výberu alebo evidentných 

príznakov ochorenia), opustite kino. Ďakujeme. Podrobné informácie nájdete na 

stránke korona.gov.sk. (doplnené 1. 10. 2020) 

8. Konzumácia pokrmov alebo nápojov v priestoroch prevádzky je zakázaná (od 

1.10.2020). 
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Čo robí kino v záujme znižovania rizika nákazy ochorením COVID-19? 

• Znížili sme kapacity kinosál, čím sa zvyšuje komfort pre návštevníkov, umožňuje 

dodržiavanie rozostupov, znižuje koncentrácia ľudí v interiéri a pod.). Aktuálne 

kapacity kinosál nájdete tu.  

• Vzduchotechnika je nastavená v súlade s odporúčaniami ÚVZ, doplnená o 

polymérovú dezinfekciu. 

• Pravidelne realizujeme polymérovú dezinfekciu všetkých priestorov kina, minimálne 

každých 21 dní.  

• Posledný termín: 14. 9. 2020. Ďalší plánovaný termín: 5. 10. 2020. 

• Zvýšili sme intenzitu  priebežnej dezinfekcie všetkých dotykových plôch (pred každým 

predstavením) a hygienických zariadení (každú hodinu). 

• Zabezpečili sme pre vás bezdotykové dezinfekčné zariadenia na ruky. 

• Vstupenky sa dajú zakúpiť online aj tesne pred začiatkom predstavenia (najneskôr 

však 5 minút pred oficiálnym začiatkom), nemusíte stáť v rade. 

• Čo môžeme robiť MY všetci v záujme znižovania rizika nákazy ochorením COVID-19? 

• Dodržiavať odporúčania a nariadenia ÚVZ, resp. sedmičku bezpečnej a pohodlnej 

návštevy Kina Lumière.  

• Byť voči sebe ohľaduplní. 

Spracované z dokumentov 

• Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození 

verejného zdravia z 29. 9. 2020 sp. zn: OLP/7852/2020  ("rúška"). 

• Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození 

verejného zdravia z 30. 9. 2020 sp. zn: OLP/7694/2020. 

• Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava  z 18. 9. 2020 číslo 

GTSÚ/14797/2020. 

Aktualizované: 1.10. 2020 

  



Pandemický plán Slovenského filmového ústavu 

13 

Príloha č. 5 

Kino Lumière doma 

Online projekt Kino Lumière doma, ktorý počas karanténnych opatrení prinášal klubové filmy 

priamo do vašich domácností, sme k 30. 6. 2020 ukončili. Ďakujeme vám za vašu priazeň a 

tešíme sa na vás v kinosálach Kina Lumière! 

Kiná po celom svete sú zatvorené. Majú nulové tržby, podobne ako distribučné spoločnosti, 

ktoré pre kiná filmy zabezpečujú. Mnohé filmy sa nestihli v kinách “ohriať” a už bol ich život 

pozastavený. Napriek tomu, že dlhodobo tvrdíme, že najlepším miestom na plnohodnotné 

sledovanie filmov je kinosála s veľkým plátnom a výnimočným zvukom a obrazom, 

mimoriadne situácie si vyžadujú mimoriadne riešenia. Ak nemôže divák prísť do kina, musí ísť 

kino za divákom. Jedným zo spôsobov, ako môžete podporiť legálne uvádzanie filmov na 

Slovensku a zároveň vdýchnuť aspoň trochu kyslíka slovenskej kinokultúre, je vyraziť si do 

kina online - navštíviť Kino Lumière doma, resp. umožniť Kinu Lumière, aby vás spolu s 

ďalšími fanúšikmi a fanúšičkami dobrých filmov navštívilo u vás doma. 

Na rozdiel od VoD služieb, predstavenie začne v presne určený deň a čas ako live stream. 

„Projekciu“ filmu si nemôžete stopnúť, zastaviť, pretočiť ani odložiť na zajtra, ale tak ako v 

kine ju absolvujete neprerušene v stanovenom čase. Môžete (ale nemusíte) s ďalšími 

divákmi a diváčkami četovať online – pred, počas i po premietaní. Čet si, samozrejme, 

môžete deaktivovať a filmu sa venovať nerušene. 

ONLINE Kino doma – ako na to? 

1. Skontrolujte si, či sa bez problémov viete dostať na stránku www.kino-doma.sk. 

2. Overte si (pre istotu) kvalitu svojho internetového pripojenia. 

3. Zakúpte si vstupenku na kino-lumiere.sk 

Upozornenie: Predstavenie je možné sledovať len na Slovensku, nekupujte si 

vstupenky, ak ste v zahraničí. Ďakujeme. 

4. Stream je k dispozícii 20 minút pred oficiálnym začiatkom predstavenia: 

a) Na stránke www.kino-doma.sk si kliknite na aktuálne predstavenie 

b) Zadajte svoje heslo (heslo = variabilný symbol vašej platby/objednávky voľnej 

vstupenky na dané predstavenie, nájdete ho v e-maile „Potvrdenie o nákupe 

vstupeniek“). 

5. V prípade, že vám heslo nefunguje, kontaktujte nás na info@kino-doma.sk. 

6. Prajeme vám príjemný filmový zážitok a tešíme sa na Vás v Kine Lumière doma. 
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Premietame doma 

Keďže v projekte Kino doma sa aj Vy, diváci a diváčky, stávate premietačmi a premietačkami, 

je potrebné, aby Vaše internetové pripojenie a zariadenie, na ktorom náš stream sledujete, 

spĺňali určité štandardy. 

Rýchlosť internetového pripojenia 

Pre sledovanie filmu v rozlíšení 1080p je zásadné, aby rýchlosť Vášho internetového 

pripojenia (bandwidth) dosahovala aspoň stabilných 7 Mbps. Tento údaj si môžete 

skontrolovať napríklad na stránke https://testmy.net/download. Majte však na pamäti, že 

rýchlosť internetového pripojenia sa v priebehu dňa mení, vo večerných hodinách môže (ale 

nemusí) byť pomalšia (alebo rýchlejšia). 

Kvalitu projekcie môže výrazne zvýšiť, ak Vaše internetové pripojenie nevyťažujete inými 

aktivitami (pozatvárajte si nadbytočné okná, karty v prehliadači, zastavte synchronizácie 

alebo sťahovanie na pozadí). Odporúčame vám tiež vymazať si v prehliadači cookies. 

Pre najlepšiu kvalitu projekcie vám odporúčame nastaviť si manuálne kvalitu obrazu na 

1080p (cez ozubené koliesko vo video playeri). V prípade kolísavého alebo slabšieho 

internetu, zvoľte kvalitu 720p, prípadne nižšiu. Vyhnite sa nastaveniu „auto“, pre vimeo live 

stream to nie je vhodná voľba. 

Internetový prehliadač 

Pre sledovanie nášho streamu odporúčame používať tieto internetové prehliadače a ich 

verzie: 

• Chrome 30 a vyššie 

• Firefox 27 a vyššie 

• Internet Explorer 11 

• Microsoft Edge 

• Safari 9 a vyššie 

Vaše zariadenie (PC, notebook, mobil) 

Odporúčame Vám, aby na zariadení, z ktorého sledujete náš stream, neprebiehali žiadne 

ďalšie procesy. kvalitu projekcie môže výrazne zvýšiť, ak zavriete ostatné programy, prípadné 

aktualizácie vykonáte ešte pred začiatkom streamu. 

Operačný systém 

Prehrávač Vimeo, na ktorom funguje náš stream, by mal správne pracovať na týchto 

operačných systémoch: 

• Windows 10 
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• Mac OS 10.12 Sierra a vyššie 

Testovacie video 

Pre otestovanie Vášho zariadenia odporúčame vyskúšať prehrávanie tohto testovacieho 

videa (znelka Europa Cinemas). Ak Vám bez problémov s načítavaním video hrá v rozlíšení 

1080p a rýchlosť Vášho internetu bude v čase nášho streamu dosahovať odporúčané 

hodnoty, nemal by byť Váš divácky zážitok ničím narušený. 

Smart TV 

Projekcie budú spravidla realizované cez web www.kino-doma.sk, prostredníctvom 

platformy Vimeo life streaming. Overiť si fungovanie Vimea na vašom Smart TV môžete aj 

prostredníctvom nášho skúšobného videa, upozorňujeme však, že to automaticky 

neznamená, že váš Smart TV podporuje Vimeo live streaming.  

Alternatívou je pripojenie notebooku k televízoru prostredníctvom HDMI kábla.  

Technická podpora 

Pri prípadných technických problémoch s prehrávaním nás kontaktujte na mailovej adrese 

info@kino-doma.sk. 

  

 

http://kino-doma.sk/?page_id=60
https://kino-doma.sk/?page_id=60
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