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Slovenský filmový ústav spustil predaj  
na www.klapka.sk  

 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) necelý rok po otvorení svojej prvej oficiálnej 
predajne s filmologickou a filmovou literatúrou, DVD a CD nosičmi a ďalšími 
filmovými materiálmi pod názvom Klapka.sk spustil aj internetový predaj na 
www.klapka.sk. Záujemcovia z radov odbornej i laickej verejnosti tak na 
internetovej stránke predajne nájdu v ponuke celý sortiment kamennej predajne, 
ku ktorému sa môžu dostať pohodlnou cestou zo svojich domovov.  
 
Internetová mutácia predajne www.klapka.sk sa vyvíjala paralelne s otvorením predajne na 
Grösslingovej ul. 43 v Bratislave v máji 2008, s jej spustením sa čakalo do chvíle, kedy bude  
užívateľsky prístupná v maximálne možnej miere pre všetkých záujemcov o filmovú kultúru 
a umenie. „Spustenie internetovej stránky sa realizovalo začiatkom roka 2009. Internetová 
predajňa Klapka.sk poskytuje prehľad o ponúkanom sortimente a sprístupňuje ho tak 
potenciálnym záujemcom i mimo miesta pôsobnosti samotnej predajne v Bratislave. Internetový 
predaj totiž prekonáva územné bariéry osobného predaja, a tak je sortiment predajne dostupný 
každému, nezávisle od miesta, kde sa nachádza. Vybavujeme dokonca objednávky aj zo 
zahraničia,“ hovorí o zavedení internetového predaja na www.klapka.sk vedúci predajne 
Klapka.sk Adrián Žiška.  
 
Systém internetového predaja je v základnej štruktúre rozdelený na knihy, časopisy, DVD 
nosiče, Blu-ray disky, CD nosiče a soundtracky, plagáty, fotosky, fotografie a iné produkty, ktoré 
sa ďalej delia na podskupiny podľa zamerania (film, fotografia, divadlo, zahraničné) a 
podľa žánru (akčné, animované, dobrodružné, dokumentárne, dráma, film-noir, horor, komédia, 
krimi, muzikál, mystery, romantické, sci-fi, seriály, športové, triler, vojnové, western), okrem toho 
sú v predaji aj DVD z edície Slovenský film 60., 70. a 80. rokov. Podľa slov Adriána Žišku predaj 
ponúka nielen tituly z edičného oddelenia SFÚ, ale aj z iných vydavateľstiev, zväčša 
v domácom a českom jazyku. „Klapka.sk je predajňou SFÚ s ponukou publikácií, časopisov, 
DVD nosičov prednostne z produkcie SFÚ a potom ďalších slovenských či zahraničných, 
predovšetkým českých vydavateľstiev. Zameranie predajne je tak primárne na tituly 
v slovenskom a českom jazyku. Okrem produkcie SFÚ ponúka Klapka.sk pre záujemcov 
napríklad aj dokumenty Pavla Barabáša z K2 štúdia či tituly spoločnosti Artileria, ktorá okrem 
iného produkovala aj ocenené dokumenty Slepé lásky či Iné svety. Z českých vydavateľstiev 
máme v ponuke tituly z Národného filmového archívu Praha, český odborný filmový časopis 
Cinepur, ako aj slovenské vojnové filmy z produkcie Řitka video.“  
 
Na stránke www.klapka.sk sa nachádzajú aj informácie o najpredávanejších tituloch i o nových 
a pripravovaných produktoch. V roku 2008 bol v predajni Klapka.sk najväčší záujem o DVD 
nosiče, predalo sa 1 241 ks, počet predaných publikácií bol 370 ks. Najpredávanejšie tituly 
z ponuky DVD nosičov boli filmy Medená veža a Orlie pierko Martina Hollého, Ružové sny 
Dušana Hanáka, DVD s dokumentmi August 1968 a DVD Pacho, hybský zbojník Martina 
Ťapáka z edície Slovenský film 70. rokov. Najväčší záujem z oblasti publikácií bol o knihy 
Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky Jurija M. Lotmana, filmologický časopis pre vedu 
o filme a pohyblivom obraze Kino-Ikon 1/2008 a o zborník z filmologickej konferencie 
Interpretácia a film. Internetová stránka záujemcom ponúka tiež možnosť byť informovaný 



o novinkách prostredníctvom pravidelného mailing listu a komunikáciu s návštevníkmi 
prevádzkovateľ stránky zvyšuje formou ankiet na tému slovenskej kinematografie. Spôsob on-
line predaja na www.klapka.sk sa realizuje formou platby na dobierku alebo prevodom na účet. 
Do budúcna predajňa Klapka.sk plánuje organizovať výstavy a dražby na podporu predaja 
plagátov a fotosiek a autogramiády pri príležitosti vydania zaujímavých knižných a DVD titulov či 
pri príležitosti jubileí významných osobností slovenskej kinematografie. Fanúšikovia slovenskej 
kinematografie tak budú mať možnosť získať unikátnu publikáciu alebo DVD s autogramom 
svojho obľúbeného tvorcu. 
 

 
Predajňa SFÚ pod názvom Klapka.sk a s podtitulom „Vaša brána do sveta filmu“, ktorá sídli na 
Grösslingovej ulici č. 43 v Bratislave, bola slávnostne otvorené 15. mája 2008. Na ploche takmer 22 
štvorcových metrov záujemcom ponúka bohatý výber slovenských i zahraničných filmových publikácií, 
časopisov, DVD nosičov z produkcie SFÚ i ďalších vydavateľstiev, CD s filmovými soundtrackmi,  
plagáty k slovenským i zahraničným filmom i tematické filmové tričká. Predajňa je otvorená päť dní 
v týždni v popoludňajších hodinách – v pondelok a v piatok od 13.00 do 17.00 hod., v utorok, stredu 
a vo štvrtok od 14.00 do 18.00 hod. Súčasťou priestorov predajne Klapka.sk je aj študijná mediatéka 
SFÚ.  
 

   Kontakt na predajňu Klapka.sk:  
    tel.: + 421 2 5263 0642 
    e-mail: klapka@klapka.sk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kontakt: Simona Nôtová, tlačová tajomníčka SFÚ, tel.: +421 2 57 10 15 25, fax: +421 2 52 73 32 14, notova@sfu.sk 


