Zápis č. 1/2018
zo zasadnutia Komisie pre audiovizuálne dedičstvo
dňa 13. 3. 2018

Prítomní:

Ing. Peter Csordás, Mgr. Jana Kákošová, prof. PhDr. Martin Šmatlák, Mgr. Marian
Urban, Mgr. Marián Hausner
Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ, Mgr. art. Iva Sýkorová, tajomníčka
komisie

Na úvod zasadnutia generálny riaditeľ SFÚ privítal členov komisie. Podľa rokovacieho poriadku mal
po skončení funkčného obdobia predchádzajúceho predsedu Komisie pre audiovizuálne dedičstvo,
prof. Šmatláka, zasadnutie zvolať a riadiť ho do zvolenia nového predsedu.
Následne predsedajúci predniesol návrh programu rokovania:
1. Voľba predsedu Komisie pre audiovizuálne dedičstvo.
2. Informácia o splnení povinností výrobcov audiovizuálnych diel podľa § 36 a 38 zákona o
audiovízii.
3. Rôzne.
K návrhu programu nikto z prítomných nemal pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, preto predsedajúci
dal o návrhu hlasovať. Program rokovania komisia schválila jednomyseľne.

K bodu 1
Generálny riaditeľ SFÚ vyslovil názor zvoliť kvôli operatívnosti do funkcie predsedu zamestnanca
SFÚ. Za predsedu komisie navrhol riaditeľa Národného archívu, Mgr. Mariána Hausnera, ktorý so
svojou kandidatúrou vyslovil súhlas. Vzhľadom na to, že nikto z prítomných členov komisie
nepredniesol iný návrh kandidáta na predsedu komisie, dal predsedajúci o svojom návrhu hlasovať.
UZNESENIE č. 1/2018 z 13.3.2018
Komisia pre audiovizuálne dedičstvo zvolila za svojho predsedu Mariána Hausnera na funkčné
obdobie dvoch rokov.
Hlasovanie: ZA: 4 (Peter Csordás, Jana Kákošová, Marian Urban, Martin Šmatlák); PROTI: 0;
ZDRŽAL SA: 0.
M. Hausner nehlasoval.

K bodu 2
Komisia sa zaoberala plnením povinností výrobcov audiovizuálnych diel podľa § 36 a 38 zákona
o audiovízií podľa predloženého zoznamu odovzdaných nosičov a sprievodných materiálov k dielam
za rok 2017 a 2018 (do dátumu zasadania).
Prof. Šmatlák predniesol nasledovné pripomienky:
-

Predložiť na diskusiu návrh, aby za nesplnenie daných povinností boli pridelené mínusové
body pre kredit žiadateľa v registračnom systéme AVF.
SFÚ by mal posielať na základe plánu premiér Únie filmových distributérov vopred list,
v ktorom jednotlivých výrobcov upozorní na povinnosť zápisu diel do zoznamu slovenských
audiovizuálnych diel a na zákonné plnenie depozitnej povinnosti a akvizičnej činnosti. Ak
uplynie lehota na splnenie, mal by SFÚ pristúpiť k udeleniu sankcie V zmysle príslušných
ustanovení zákona.

-

Ak SFÚ po uplynutí zákonom určenej lehoty zašle povinnej osobe výzvu na splnenie
povinnosti aj s určením lehoty a povinná osoba v tejto lehote svoju povinnosť nesplní, musí
SFÚ prikročiť k udeleniu príslušnej sankcie v zmysle zákona.

Generálny riaditeľ SFÚ uviedol, že ak spoločnosti, ktoré sú uvedené v prehľade predloženom komisii,
nesplnia svoje povinnosti do piatku 16.3.2018, SFÚ týmto spoločnostiam udelí príslušné sankcie
v zmysle zákona.
Členovia komisie vyslovili súhlas s odosielaním listu, ktorý bude preventívne povinným osobám
pripomínať zákonné povinnosti výrobcu a bude odoslaný hneď po prvom uvedení audiovizuálneho
diela na verejnosti. Návrh listu rozošle tajomníčka komisie e-mailom.
Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nemal ďalšie pozmeňujúce návrhy, komisia prešla k ďalšiemu
bodu rokovania.

K bodu 4
Predseda komisie navrhol, aby Peter Csordás informoval o účasti na konferencii o uchovávaní dát
audiovizuálnych diel v Berlíne, na ktorom sa zúčastnilo viacero archívov.
Peter Csordás informoval, že išlo o ustanovujúcu schôdzu a ide o dlhodobý projekt. Otázkou je, či
a ako sa majú uchovávať denné práce, parciálne vizuálne efekty, metadáta a sprievodné materiály. To,
ako výsledky preniesť do praxe, je neukončené. V budúcnosti by bolo ideálne zamerať na
uschovávanie audiovizuálnych diel vo formáte DCDM namiesto formátu DCP, ktorý pracuje s väčšou
komprimáciou dát.
Členovia komisie sa v následnej diskusii venovali aj ďalším otázkam súvisiacim s uchovávaním
audiovizuálnych diel, ktoré sú predmetom depozitu.

Zapísala:

Mgr. art. Iva Sýkorová

Overil:

prof. PhDr. Martin Šmatlák, člen komisie

Bratislava 14. 3. 2018

