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Kino Lumière otvorí svoje kinosály v piatok 22. mája, 

vybrané výnimočné európske filmy uvedie zdarma  
 

Kino Lumière sa postupne opäť otvára divákom. Po spustení 4. fázy uvoľňovania 
sprístupní od piatka 22. mája svoje štyri kinosály pri dodržaní všetkých predpísaných 
nariadení. Premietať sa bude denne zatiaľ jeden film v každej kinosále. Vybrané 
výnimočné filmy z Minifestivalu európskych filmov, ktorý sa začína dnes v online projekte 
Kino doma, uvedie Kino Lumière súčasne online i na veľkom plátne zdarma.  
 
„Pri otváraní kina je pre nás kľúčová ochrana zdravia divákov, a preto dôsledne dbáme na 
zabezpečenie hygienických opatrení i na dodržanie potrebných pravidiel pri obsadzovaní kinosál,“ 
hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý Kino Lumière 
prevádzkuje. „Podľa našich výpočtov naplníme asi štvrtinu celkovej kapacity všetkých štyroch sál. 
Napriek tomu chceme dať možnosť divákom vrátiť sa do kín, aj keď to nebude zisková záležitosť a asi 
sa tak skoro nevrátime k bežnému hraciemu profilu.“  
 
Program prvých dní po otvorení sa bude niesť v duchu celkovej dramaturgie Kina Lumière 
zameranej na európsku a domácu kinematografiu i na kvalitné oceňované diela. Prvý deň 
premietania si diváci budú môcť pozrieť dokument V sieti (2019) Víta Klusáka, ktorý vstúpil do 
slovenských kín len päť dní pred ich zatvorením, premietať sa bude aj slovenský film Sviňa (2019) 
Mariany Čengel Solčanskej a Rudolfa Biermanna, ktorý mal pred pandémiou našliapnuté pokoriť 
prvú priečku rebríčka návštevnosti slovenských filmov v ére samostatného Slovenska.  
 
Diváci si počas prvého dňa môžu pozrieť aj špeciálnu čiernobielu režisérsku verziu oscarového filmu 
Parazit (2019), za ktorý režisér Joon Ho Bong získal Zlatú palmu na MFF Cannes, a patria mu aj štyri 
Oscary vrátane ceny za najlepší film ako prvému zahraničnému filmu. Na veľkom plátne bude 
uvedená tiež úvodná snímka aktuálne online prebiehajúceho Minifestivalu európskeho filmu, 
španielska dráma Všetci to vedia (2018) iránskeho režiséra Asghara Farhadiho, ktorá má na konte 
rovnako Zlatú palmu a množstvo ďalších ocenení.  
 
 „Programovanie filmov začneme tam, kde sme skončili pred zatvorením kín, pretože väčšina 
distribútorov preložila premiéry nových filmov na jeseň alebo na neurčito,“ hovorí o výbere filmov  
v prvých dňoch otvorenia Zita Hosszúová, manažérka Kina Lumière. „Preto budeme premietať filmy, 
ktoré mali v našom kine dobrú návštevnosť, alebo tie, ktoré si diváci po nasadení nestihli pozrieť. Od 
budúceho týždňa by sme už radi do programu zaradili aj novinky.“ Premietne sa napríklad ruská 
dráma Vysoké dievča (2019) Kantemira Balagova z obdobia obliehania Leningradu v roku 1945, 
ktorá sa v slovenských kinách vôbec nepremietala, alebo francúzska komédia Raoul Taburin (2018), 
nakrútená podľa rovnomennej knihy ilustrátora a humoristu Jeana-Jacqua Sempého.  
 



Po otvorení v Kine Lumière bude podobne ako v iných prevádzkach nevyhnutné dodržiavať prísne 
hygienické a epidemiologické nariadenia. V kinosálach sa bude dodržiavať predpísaný rozstup, vo 
foyeri sa bude môcť zdržiavať len obmedzený počet ľudí, diváci budú musieť mať prekryté horné 
dýchacie cesty a používať dezinfekciu rúk. Kino odporúča nákup vstupeniek online a tiež sledovať 
obsadenosť kinosál, ktorých kapacita bude obmedzená na základe predpísaných pravidiel, 
a jednotlivé projekcie sa tak môžu veľmi rýchlo vypredať. Premietať sa bude denne okrem nedele, 
kiná zatiaľ nedostali výnimku z nariadenia o zatvorených prevádzkach v posledný deň týždňa. 
V pondelok 25. mája bude Kino Lumière zatvorené z technických dôvodov. 
 
„Za dva a pol mesiaca tohto roka až do zatvorenia kín na začiatku marca prišlo do Kina Lumière 
skoro 35 000 divákov a vyzeralo to tak, že rok 2020 bude minimálne taký úspešný ako rok 2019, keď 
prišlo na naše predstavenia 120 000 divákov. Pandémia dobre naštartovanú cestu v kinopriemysle 
zastavila a návrat bude naozaj zložitý. Pevne dúfam, že situácia bude časom natoľko priaznivá, že 
nariadenia spojené s hygienickými opatreniami poľavia a vrátime sa do normálu. To bude zrejme 
možné až na jeseň,“ uzatvára Dubecký. 
 
V termíne od 21. do 29. mája sa v Kine Lumière budú na veľkom plátne premietať viaceré vybrané 
výnimočné filmy z Minifestivalu európskeho filmu, ktorý sa tento rok presunul do online priestoru 
v Kine doma. Podujatie každoročne prináša do regiónov Slovenska filmy podporené z programu 
Kreatívna Európa – MEDIA a prostredníctvom online projekcií si ich budú môcť pozrieť diváci po 
celom Slovensku. Návštevníci bratislavského Kina Lumière ich môžu vidieť aj priamo na veľkom 
plátne, premietať sa budú zdarma online i v kine.  
 

x x x 
 
Viac informácií o otvorení kina a podmienkach jeho návštevy nájdete tu: 
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8722/informacia-12311 
 
Program Kina Lumière: 
http://www.kino-lumiere.sk/  
 
FB stránka Kina Lumière: 
https://www.facebook.com/kinolumiere/ 
 
Viac informácií a program Minifestivalu európskych filmov: 
http://www.kino-lumiere.sk/klient-863/kino-241/stranka-8722/informacia-12256 
 
 

 
 

Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jediná štátna organizácia 
v oblasti audiovízie na Slovensku. Jej 
hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť 
definuje Zákon o audiovízii č. 40/2015 
Z. z. Súčasťou SFÚ ako pamäťovej 
a fondovej inštitúcie je špecializovaný 
filmový archív. Tvoria ho jedinečné 
filmové a s filmom súvisiace archívne 
fondy a zbierky, ktoré sú základom 
audiovizuálneho dedičstva SR. 
Vybudované má aj moderné 
digitalizačné pracovisko. 
Kontakt: Slovenský filmový ústav, 
Grösslingová 32, Bratislava, 
www.sfu.sk.  

Predajňa Slovenského filmového 
ústavu – Klapka.sk 
Predajňa Klapka.sk sa orientuje na 
slovenskú filmovú klasiku a súčasné 
slovenské audiovizuálne diela na DVD 
a blu-ray nosičoch. V ponuke má tiež 
odbornú literatúru z oblasti 
kinematografie a audiovízie 
slovenských a českých vydavateľstiev a 
vybrané diela z produkcie filmových 
archívov. Ponúka tiež možnosť online 
predaja a stabilný predajný pult má v 
priestoroch Kina Lumière. 
Kontakt: Klapka.sk, Grösslingová 43, 
Bratislava, www.klapka.sk. 
 

Kino Slovenského filmového ústavu – 
Kino Lumière 
Kino Lumière sa vo svojej dramaturgii 
prioritne zameriava na súčasnú 
slovenskú tvorbu, súčasnú európsku 
kinematografiu a zlatý fond slovenskej 
a svetovej kinematografie. Uvádza 
pravidelné vlastné cykly, tiež viaceré 
prehliadky a festivaly. Ide o prvé kino 
na Slovensku, ktoré získalo za 
dramaturgiu Cenu slovenských 
filmových novinárov a Cenu Europa 
Cinemas. Má štyri kinosály, vstupné je  
od 2,00 do 5,00 €.  
Kontakt: Kino Lumière, Špitálska 4, 
Bratislava, www.kino-lumiere.sk 

 
 
 
 
 
 
 

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 905 286 524, simona.notova@sfu.sk 
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