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1. SÚČASNÝ STAV A STREDNODOBÁ PERSPEKTÍVA ORGANIZÁCIE 

 

Svoje rozhodnutie opätovne kandidovať na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského filmového 
ústavu (ďalej SFÚ) som prijal po dôkladnom zvážení, nakoľko považujem za prínosné pre túto inštitúciu 
pokračovať v procesoch nastavených počas môjho aktuálneho funkčného obdobia. Domnievam sa, že SFÚ 
je v súčasnosti moderným filmovým archívom minimálne stredoeurópskeho významu s vysoko 
kvalifikovaným personálnym obsadením, je rešpektovanou inštitúciou a so všetkou skromnosťou si 
dovolím veriť tomu, že moje plány a vízie pre nasledujúce päťročné obdobie by mohli jej postavenie 
posilniť a zvýšiť kvalitu a rozsah realizovaných činností. 

SFÚ je štátna príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR (ďalej MK SR), ktorá bola zriadená k 1. 
januáru 1991 Rozhodnutím MK SR č. MK-2610/1990-1 o zriadení Slovenského filmového ústavu – 
Národného kinematografického centra zo dňa 11. 12. 1990. Slovenský filmový ústav – Národné 
kinematografické centrum (SFÚ – NKC) ako samostatný právny subjekt vznikol so zámerom vytvoriť 
profesionálne zázemie pre výkon predovšetkým filmovo-archívnych a dokumentačných činností, ako aj 
prezentácie slovenskej kinematografie a ďalších súvisiacich činností. Vývin slovenskej kinematografie 
v ďalších rokoch potvrdil opodstatnenie existencie inštitúcie s takýmto zameraním. 

V rokoch 1993 – 1998 došlo k viacerým účelovým zmenám vo fungovaní inštitúcie, ktoré viedli až 
k ohrozeniu jej fungovania, k strate schopnosti vykonávať činnosti stanovené zriaďovateľom a k oslabeniu 
jej odborného zázemia. SFÚ sa na prelome rokov 1998 a 1999 nachádzal v stave priameho ohrozenia 
a bolo nevyhnutné riešiť základné otázky a potreby pre zachovanie jeho existencie. V rokoch 1999 až 2001 
sa po stabilizovaní existenčných parametrov inštitúcie podarilo nadviazať na pôvodné zámery zriadenia 
SFÚ. Následne pod mojím vedením v rokoch 2002 až 2008 nastal postupný rozvoj základných okruhov 
činností SFÚ. Celospoločenský význam SFÚ ako národnej pamäťovej a zbierkovej inštitúcie so stabilným 
miestom v kontexte medzinárodného audiovizuálneho prostredia sa zvýšil prijatím zákona č. 343/2007 Z.z. 
(audiovizuálny zákon), ktorý definoval SFÚ do 30. 6. 2015, od 1. 7. 2015 nadobudol účinnosť nový zákon č. 
40/2015 Z.z. (ďalej zákon o audiovízii). SFÚ sa do pripomienkovania pripravovanej novelizácie zákona 
aktívne zapájal a spolupracoval v tejto oblasti s MK SR. Prijatím nového zákona sa rozšírila oblasť 
pôsobenia Rady SFÚ a minister kultúry SR nanovo menoval členov rady. Komisia pre audiovizuálne 
dedičstvo sa nadobudnutím účinnosti zákona o audiovízii stala orgánom SFÚ a štyria jej členovia boli 
taktiež menovaní ministrom kultúry (do 30. 6. 2015 bola komisia poradným orgánom generálneho 
riaditeľa SFÚ, ktorý jej členov aj menoval). V zmysle zákona o audiovízii sú orgánmi SFÚ generálny riaditeľ, 
Rada SFÚ a komisia pre audiovizuálne dedičstvo. 

Poslanie SFÚ stanovuje §20 zákona o audiovízii: 

a) podieľa sa na uchovávaní, ochrane, obnove, zveľaďovaní a sprístupňovaní 
audiovizuálneho dedičstva ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho dedičstva Slovenskej 
republiky s cieľom uchovania audiovizuálnej tvorby ako formy kultúrneho 
vyjadrovania, 

b) podieľa sa na propagácii a prezentácii audiovízie, 

c) vykonáva vedeckú a výskumnú činnosť. 

Hlavnou ideou môjho projektu riadenia, pochopiteľne, nie sú zásadné zmeny v kvalitne 
nastavených procesoch, ale kontinuita nižšie popísaných rozrastajúcich sa činností.  

Podľa zákona o audiovízii je základnou organizačnou jednotkou SFÚ pre oblasť ochrany a obnovy 
audiovizuálneho dedičstva Národný filmový archív (ďalej NFA), na čele ktorého stojí riaditeľ NFA 
a zastrešuje dve hlavné zbierkové oddelenia – oddelenie filmového archívu a oddelenie dokumentácie 
a knižničných služieb, ďalej oddelenie vedy a výskumu a Digitálnej audiovízie. NFA je v zmysle rozhodnutia 
MV SR špecializovaným verejným archívom a tvoria ho jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne 
fondy a zbierky. Prvým okruhom činnosti SFÚ je teda odborná archivácia, obnova, katalogizácia, 



 4 

digitalizácia a sprístupňovanie audiovizuálneho dedičstva spolu so všetkými súvisiacimi činnosťami 
(dokumentácia a knižnica, mediatéka, podpora vzdelávania a archívne kino, požičiavanie archívnych 
filmov, spolupráca na príprave a realizácii audiovizuálnych diel najmä s využitím archívneho fondu). 
V oblasti využívania finančných zdrojov a fondov Európskej únie bola v rámci Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti (ďalej OPIS) vytvorená Prioritná os č. 2 „Rozvoj pamäťových a fondových 
inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“ (ďalej OPIS PO2) a SFÚ sa stal prijímateľom nenávratného 
finančného príspevku na realizáciu Národného projektu č. 5 Digitálna audiovízia, ktorý je v súčasnosti 
v udržateľnosti a SFÚ vďaka nemu vybudoval špičkové digitalizačné pracovisko. Vďaka projektu Digitálna 
audiovízia sa SFÚ zaradil aj medzi moderné európske filmové archívy, ktoré sú schopné filmové dedičstvo 
prostredníctvom digitalizácie priniesť do digitálneho kina. Národný projekt Digitálna audiovízia SFÚ 
realizoval od roku 2011, v spolupráci s partnerom, ktorým je Rozhlas a televízia Slovenska. K fyzickému 
ukončeniu projektu, t. j. ukončeniu realizácie aktivít projektu došlo k 30. 11. 2015, kedy boli všetky 
merateľné ukazovatele úspešne naplnené, k finančnému ukončeniu projektu došlo k 22. 6. 2016, čím bol 
projekt celkovo ukončený. Od 23. 6. 2016 sa projekt dostal do obdobia udržateľnosti na 5 rokov od 
ukončenia projektu, počas ktorých sa SFÚ zaviazal ročne zdigitalizovať minimálne 50 filmových objektov (v 
roku 2016 to bolo 72 filmových objektov, rovnako aj v roku 2017). Udržateľnosť projektu Digitálna 
audiovízia za SFÚ zabezpečujú najmä pracovníci oddelenia Digitálna audiovízia Národného filmového 
archívu v priestoroch digitalizačného pracoviska SFÚ na Špitálskej č. 4 v Bratislave, ktoré bolo vybudované 
v prvej polovici roku 2014 a vytvára komplexný funkčný a systémový celok na realizáciu digitalizácie a 
digitálneho reštaurovania filmového dedičstva s priamymi väzbami na celý proces uchovávania a 
sprístupňovania audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Súčasťou činností v NFA je aj vytváranie 
špecializovaných databáz v informačnom systéme SK CINEMA. Od roku 2001 je SFÚ členom 
Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF). 

Základnou organizačnou jednotkou pre oblasť verejného prístupu ku kinematografickému umeniu 
a audiovizuálnemu dedičstvu je Národné kinematografické centrum (ďalej NKC), na čele ktorého stojí 
riaditeľ NKC, hlavnými súčasťami NKC sú oddelenie filmových podujatí, Audiovizuálne informačné 
centrum, edičné oddelenie, vrátane vydávania mesačníka Film.sk. Druhým hlavným okruhom pôsobnosti 
SFÚ je teda prezentácia slovenskej audiovizuálnej kultúry a priemyslu na zahraničných aj domácich 
podujatiach. Hlavné činnosti NKC sú organizácia filmových podujatí a spolupráca pri organizácii s 
partnerskými subjektmi na Slovensku a v zahraničí, koordinácia projektov medzinárodnej prezentácie 
Slovenska a slovenskej audiovízie na najvýznamnejších svetových filmových festivaloch a filmových trhoch, 
spolupráca s partnerskými profesionálnymi organizáciami na Slovensku a v zahraničí, spolupráca so 
zastupiteľskými úradmi SR a slovenskými inštitútmi v zahraničí pri organizácii prezentácie slovenskej 
kinematografie na oficiálnej štátnej úrovni ako aj pri ďalších podujatiach, ďalej organizácia 
a spoluorganizácia pracovných stretnutí profesionálov na medzinárodnej úrovni (medzinárodné 
konferencie, semináre a iné informačno-vzdelávacie podujatia pre odborníkov z oblasti audiovízie na 
Slovensku), zabezpečovanie informačného servisu k dianiu v slovenskej audiovízii smerom k slovenskej 
a zahraničnej odbornej aj laickej verejnosti, vydávanie odborných a propagačných publikácií zameraných 
na prezentáciu slovenskej kinematografie, koordinácia a spolupráca so zodpovednými pracovníkmi pri 
realizácii prezentácie SFÚ a slovenskej kinematografie na internete (webstránky SFÚ, sociálne siete), 
intenzívna spolupráca s NFA. 

K hlavným činnostiam NKC v rámci podriadených oddelení patrí aj sústreďovanie a zverejňovanie 
informácií a štatistík o slovenskom filme, zabezpečovanie plnenia programu štátnych štatistických 
zisťovaní, pri ktorých sa spolupracuje s MK SR, ako aj s ostatnými organizáciami v rezorte MK SR a 
spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti audiovízie, edičná činnosť – vydávanie DVD a blu-ray nosičov, 
periodických i neperiodických publikácií, vrátane mesačníka Film.sk a časopisu Kino-Ikon, správa 
internetových stránok, vytváranie databázy subjektov pôsobiacich na Slovensku v oblasti audiovízie, ako aj 
databázy všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie v Európe. NKC zabezpečuje výmenu 
informácií medzi týmito subjektmi, vytvára a pravidelne aktualizuje databázu pripravovaných slovenských 
filmov, ktorá slúži ako jeden zo základných nástrojov prezentácie slovenského filmu (v jednotlivých fázach 
projektu, ale i dokončeného filmu). NKC spolupracuje so stavovskými organizáciami v oblasti 
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kinematografie (Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Asociácia nezávislých producentov, 
Slovenská filmová a televízna akadémia, Asociácia slovenských filmových klubov, Únia filmových 
distributérov SR, Slovenský filmový zväz a ďalšie) na spoločných podujatiach, odborných seminároch a 
stretnutiach, koordinuje spoločný postup pri závažných otázkach audiovizuálneho prostredia na 
Slovensku, pôsobí ako servisné pracovisko pre slovenských zástupcov vo fonde Eurimages a Európske 
audiovizuálne observatórium, úzko spolupracuje so zahraničnými filmovými informačnými portálmi. 
Spolupracuje tiež so zahraničnými kultúrnymi inštitútmi na Slovensku, Ministerstvom zahraničných vecí 
SR, sekciou medzinárodnej spolupráce MK SR, so slovenskými kultúrnymi inštitútmi v zahraničí a s inými 
organizáciami, pripomienkuje medzištátne kultúrne dohody medzi ministrom kultúry SR a rezortnými 
partnermi v iných štátoch. 

V zameraní najmä na prezentáciu audiovizuálnej kultúry a priemyslu je od roku 2006 SFÚ 
prostredníctvom riaditeľa NKC členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion (EFP). NKC 
zabezpečuje realizáciu Projektu prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí. Vychádzajúc 
z úspešne realizovaného projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR a národného 
projektu Digitálna audiovízia, sa rozširujú možnosti a zároveň zvyšujú nároky na ešte intenzívnejšiu 
prezentáciu slovenského audiovizuálneho dedičstva na Slovensku a v zahraničí. NKC je zodpovedné aj za 
správu a aktualizáciu webstránok www.sfu.sk, www.filmsk.sk, obe webstránky zastrešuje edičné 
oddelenie. Webstránka www.aic.sk ako informačný portál slúži k aktívnej propagácii slovenskej 
kinematografie na Slovensku i v zahraničí, a funguje v úzkom prepojení s ostatnými webstránkami SFÚ. Jej 
administráciu zastrešuje riaditeľ NKC a tiež Audiovizuálne informačné centrum a oddelenie filmových 
podujatí. 

K oddeleniam spadajúcim priamo pod generálneho riaditeľa patrí oddelenie generálneho riaditeľa 
SFÚ, prostredníctvom ktorého SFÚ podľa zákona o audiovízii realizuje výkon práv k slovenským filmom 
vyrobeným pred rokom 1997 v podmienkach štátneho monopolu. SFÚ obchodnou činnosťou zhodnocuje 
práva a výnosy používa najmä na odborné uchovávanie a konzervovanie audiovizuálnych diel a všetkých 
filmových a dokumentačných materiálov k nim, ako aj na koprodukčnú spoluprácu pri vzniku nových 
audiovizuálnych diel, podporu ich prezentácie, sprístupňovania a iné. V roku 2017 v záujme maximálnej 
transparentnosti a nad rámec povinností stanovených zákonom realizoval SFÚ licencovanie TOP filmov pre 
slovenských televíznych vysielateľov formou obchodnej verejnej súťaže, k náročným úlohám patrilo 
stanovenie jej podmienok. Oznámenia o jednotlivých vyhlásených výzvach obchodnej verejnej súťaže 
podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na 
podávanie cenových návrhov na získanie výhradných licencií z ponuky vybraných TOP filmov boli zverejnené na 
internetovej stránku SFÚ. Celoplošným vysielateľom, ktorí zareagovali na prieskum trhu, boli oznámenia 
súčasne aj písomne doručené. Všetky predložené cenové návrhy hodnotí päťčlenná komisia vymenovaná 
generálnym riaditeľom SFÚ (jeden člen komisie je súčasne členom komisie pre audiovizuálne dedičstvo, ktorá 
je orgánom SFÚ v zmysle §23 zákona o audiovízii). Výsledky tohto nového spôsobu licencovania vyhodnotíme 
po skúšobnom dvojročnom období. Rozširujú sa aj iné spôsoby šírenia audiovizuálnych diel, ktoré SFÚ 
licencuje, napr. Video on Demand (VOD). Z hľadiska príjmov SFÚ ide o základnú činnosť, ktorá tvorí 
najdôležitejšiu súčasť napĺňania tržbovej stránky rozpočtu. Napriek zložitej finančnej situácii televíznych 
vysielateľov, a s tým spojenej náročnosti obchodných rokovaní, sa SFÚ pod mojím vedením doposiaľ vždy 
podarilo plánované tržby naplniť a udržať tak vyrovnaný rozpočet. Darí sa to dosiahnuť aj vďaka 
zvyšovaniu kvality nosičov, ktoré prešli procesom záchrany a obnovy a ich postupnej digitalizácii, 
zintenzívneniu úsilia, ako aj vďaka stabilným a dlhoročne budovaným korektným obchodným vzťahom. 

Oddelenie generálneho riaditeľa od 1. 1. 2017 používa elektronický registratúrny systém NUNTIO 
ASSR a zabezpečuje kompletnú evidenciu spisov, plní aj funkciu podateľne, realizuje zverejňovanie zmlúv 
v Centrálnom registri zmlúv, súčasťou oddelenia je aj tlačová tajomníčka. 

Súčasťou činností SFÚ je aj poskytovanie metodickej pomoci a koordinácia aktivít slovenských 
producentov, distributérov a iných kultúrnych profesionálov pri získavaní podpory z programu Kreatívna 
Európa. SFÚ v zmysle §21 bod (1) písmeno u) zákona o audiovízii „zabezpečuje činnosť informačných 
kancelárií programov Európskej únie a Rady Európy na podporu audiovízie“. V súvislosti so schválením 

http://www.sfu.sk/
http://www.filmsk.sk/
http://www.aic.sk/
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nového programu Kreatívna Európa na roky 2014 – 2020 (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 
1295/2013 z 11. decembra 2013) vznikla 1. januára 2014 kancelária Creative Europe Desk Slovensko 
(ďalej „CED“). Do nej sa začlenili predchádzajúce kancelárie Kultúrny kontaktný bod a MEDIA Desk. 

SFÚ obnovil prevádzku objektu bývalého Filmového klubu na Špitálskej ul. 4 v Bratislave (ktorý má 
vo svojej správe od roku 1991) pod názvom Kino Lumière – Kino Slovenského filmového ústavu (ďalej len 
Kino Lumière) dňa 5. septembra 2011. Kino postupne prešlo zásadnou rekonštrukciou a modernizáciou 
a teší sa narastajúcemu záujmu divákov, ako aj organizátorov mnohých festivalov, prehliadok, workshopov 
a iných podujatí, ktoré sa v kine organizujú. Významne narastajúci trend návštevnosti prekonal v roku 
2017 rekordných 100 000 divákov. Záverečná fáza modernizácie kina je naplánovaná na rok 2019. 
Dramaturgiu kina tvorí programová rada, pričom prioritami sú súčasná slovenská tvorba, súčasná 
európska kinematografia, „zlatý“ fond slovenskej a svetovej kinematografie (Filmotéka) a programy pre 
detských divákov a školské projekcie. 

 

Technická špecifikácia kinosál – k 31. 12. 2017 

 Kinosála K1 Kinosála K2 
Kinosála K3 
Filmotéka (FIAF) 

Kinosála K4 

kapacita: 195 79 36 44 

35 mm projekcia: MEO 5X B3e MEO 5X B3e MEO 5X B3e MEO 5X B3e 

digitálna projekcia 2D: Kinoton, DCP30MXII Barco DCP 30 SX II Barco DP2K – 8S Barco DP2K – 8S 

projekcia 3D: Nie Nie Nie Nie 

 zvuk: 
Dolby Digital 
Surround EX (7.1) 

Dolby Digital 
Surround EX (7.1)  

Dolby Digital 5.1 
Dolby Digital 
Surround EX (7.1) 

Dvd/bluray/PC/projekcia: Áno Áno Áno Áno 

mikrofóny: 1ks, bezdrôtový 1ks, bezdrôtový Nie Nie 

titulkovacie zariadenie: srt štandard srt štandard srt štandard srt štandard 

bezbariérový prístup  Áno Áno Nie Nie 

 

Kino Lumière je členom medzinárodného združenia kín Europa Cinemas, predstavujúceho  
mechanizmus na podporu uvádzania európskych filmov, pričom konkrétne finančné dotácie získavajú kiná, 
ktoré vo svojom programe venujú dostatočný priestor európskym produkciám. V januári 2015 prevzalo 
Kino Lumière z rúk zástupkyne Europa Cinemas prestížne ocenenie „BEST PROGRAMMING AWARD“ za 
rok 2013. Europa Cinemas každoročne udeľuje ocenenia v troch kategóriách: najlepšia dramaturgia, 
najlepšie aktivity pre mladé publikum a najlepší prevádzkovateľ. Cenu za najlepšiu dramaturgiu získalo 
Kino Lumière spolu s najstarším bratislavským kinom Mladosť. V súvislosti s týmto ocenením zástupcovia 
Europa Cinemas uvádzajú, že „cenu za najlepšiu dramaturgiu získali spoločne dve artové kiná v hlavnom 
meste Slovenska, v krajine, kde americké filmy prilákali do kín takmer 80 percent všetkých divákov. Obe 
kiná majú svoju unikátnu históriu a identitu a určujú kultúrny štandard.“ O ocenení rozhodla odborná 
porota v roku 2014 za dramaturgiu predchádzajúceho roka. Vyberala z 1182 kín s 3194 sálami zo 69 krajín 
sveta, ktoré spoločnosť Europa Cinemas v súčasnosti združuje. Kino Lumière cenovo zvýhodňuje a 
poskytuje zľavy pre držiteľov preukazov členov filmových klubov, ZŤP a ZŤP sprievod, seniorov. SFÚ prijíma 
kultúrne poukazy MK SR s označením „Kino“. Kino Lumière aktívne informovalo o možnosti platby 
kultúrnymi poukazmi predovšetkým prostredníctvom stránky www.kino-lumiere.sk, sociálnych sietí 
a prostredníctvom aktívnej komunikácie so zástupcami základných a stredných škôl v bratislavskom 
regióne, ako aj prostredníctvom tlačovín kina. 

http://www.kino-lumiere.sk/
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Pozn. v roku 2016 bolo kino z dôvodu renovácie prístupné verejnosti len 8 mesiacov. Kino bolo prvýkrát v plnohodnotnej celoročnej 
prevádzke v roku 2017 (digitalizované všetky štyri kinosály, všetky štyri kinosály s novým kinosedením a upravenou eleváciou). 

 
Kino Lumière má v súčasnosti medzi širokou i odbornou verejnosťou dobré meno, je populárne, 

expresívne povedané na vrchole svojich síl. Aktuálne je v pozícii, keď už nemusí budovať, ale 
predovšetkým atraktívne prevádzkovať filmový klubový dom – Arthouse európskeho charakteru, ktorý 
chce byť miestom formálnych aj neformálnych stretnutí nielen divákov s filmom, ale aj filmových tvorcov, 
pre ktorých sa toto miesto opätovne stalo „stánkom“ slovenského filmu. V tejto činnosti budeme naďalej 
pokračovať realizáciou zaujímavých projektov, prehliadok a festivalov predovšetkým slovenského 
a európskeho filmu s využívaním modernej formy predaja vstupeniek, predaja preukazov členov filmových 
klubov a vernostných kariet LUMIERKA, sprístupňovaním kultúry a podpory návštevnosti prostredníctvom 
prijímania kultúrnych poukazov, realizáciou školských audiovizuálnych predstavení s cieľom zvyšovať 
audiovizuálnu gramotnosť mládeže, starostlivosťou o projekčné technológie, komunikáciou a spoluprácou 
so subjektmi, ktoré majú záujem o využitie projekčných služieb kina (testovacie projekcie, filmové 
prehliadky a festivaly, premiéry a iné filmologické podujatia), ako i realizáciou výstav v priestoroch foyer 
kina. 

V nadväznosti na úlohy SFÚ určené v zákone o audiovízii a pre zvýšenie možností na prístup 
verejnosti k audiovizuálnemu dedičstvu, zriadil SFÚ ešte v roku 2008 samostatné oddelenie – predajňu 
Klapka.sk, ktorá sa orientuje na ponuku audiovizuálnych diel, odbornej literatúry a sprievodných 
grafických materiálov k audiovizuálnym dielam. Ponuka je určená pre širokú verejnosť. Postupne predajňa 
Klapka.sk upevnila a rozšírila na trhu svoju etablovanú pozíciu s prevažne slovenskou audiovizuálnou 
tvorbou, prednostne zameranou na filmové médium. Pracovisko Klapka.sk je situované oproti sídlu SFÚ na 
Grösslingovej ul. 43 v Bratislave. Predajňa sa už od svojho vzniku zameriava predovšetkým na ponuku 
slovenských audiovizuálnych diel a odbornej filmovej literatúry pre širokú verejnosť. Čiastočne 
sprostredkováva aj odborné publikácie a časopisy zo zahraničia pre profesionálov z audiovizuálneho 
prostredia, členov filmových klubov a pod. Na tento účel slúži nielen samotná predajňa na Grösslingovej 
ul. s priamym a zásielkovým predajom, ale aj mini Klapka v Kine Lumière, webová stránka, predaj na 
filmových festivaloch na Slovensku i v zahraničí aj stánkový predaj na domácich podujatiach. Snaha o 
podporu predaja a vyšší komfort nákupu pre zákazníkov viedli v roku 2017 k zabezpečeniu platobného 
terminálu od VÚB, ktorý je inštalovaný v kamennej predajni Klapka.sk, a k implementácii ecard riešenia 
VÚB do novej stránky www.klapka.sk, ktorá tak môže byť spustená v novej podobe v roku 2018. 

http://www.klapka.sk/
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Logickým vyústením potreby vykonávať nové úlohy vyplývajúce zo zákona o audiovízii bolo 
rozšírenie pôvodného ekonomického oddelenia k 1. 1. 2016 na novozriadený Útvar ekonomiky 
a manažmentu, ktorý tvoria ekonomické oddelenie, oddelenie IT a hospodárskej správy, personálne 
a mzdové oddelenie, samostatný referát verejného obstarávania a samostatný referát evidencie 
slovenských AVD a osôb v audiovízii. 

SFÚ je v roku 2018 legislatívne, ekonomicky, organizačne, technologicky aj personálne 
stabilizovanou inštitúciou, ktorá vykonáva široké spektrum nezastupiteľných činností v oblasti 
audiovizuálnej kultúry na Slovensku a ktorá má vytvorené základné predpoklady pre ďalší rozvoj 
v strednodobej perspektíve inštitúcie, ako aj v dlhodobom horizonte rozvoja audiovízie. 

 

Strednodobá perspektíva organizácie – hlavné projekty 

SFÚ bude aj v nasledujúcom období pokračovať v realizácii prioritných projektov, ktorými sú: 

 Projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky 

 Zákonný depozitár – ošetrenie originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích materiálov 

 Projekt informačného systému SK CINEMA 

 Projekt Prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí 

 Vedecká a výskumná činnosť 

 

1.1 Projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR (projekt schválený vládou 
Slovenskej republiky) 

Projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie patrí 
k dlhodobým projektom SFÚ a v súčasnej podobe sa začal realizovať v roku 2006 po schválení vládou 
Slovenskej republiky (17. 5. 2006, uznesenie vlády č. 441/2006) ako dlhodobý projekt s výhľadom do roku 
2020. Systematicky sa začal realizovať v nadväznosti na pristúpenie SR k Európskemu dohovoru o ochrane 
audiovizuálneho dedičstva a Protokolu o ochrane televíznej produkcie, čím sa vláda SR zaviazala okrem 
iného zabezpečiť pre archívy potrebné prostriedky na plnenie úloh definovaných dohovorom, podporovať 
reštaurovanie predmetov audiovizuálneho dedičstva a povoliť ich reprodukovanie s cieľom reštaurovania, 
vykonať príslušné opatrenia na zabezpečenie ochrany audiovizuálneho dedičstva a podporiť rozvoj 
technológií a depozitov určených na uchovávanie a reštaurovanie predmetov audiovizuálneho dedičstva. 

Cieľom projektu je systematická ochrana a postupné obnovenie fondu audiovizuálneho dedičstva 
primárne na filmových nosičoch pri zachovaní pôvodnej kvality, pričom je nevyhnutné dodržať všetky 
medzinárodné normy a štandardy archivačnej činnosti. Realizáciu projektu zabezpečujú pracovníci 
oddelenia filmového archívu NFA. 

Dňa 9. 1. 2013 vláda SR uznesením č. 16 schválila návrh aktualizácie Projektu Systematickej 
obnovy audiovizuálneho dedičstva SR na roky 2013 – 2015. V októbri 2015 SFÚ v súlade s plánom úloh 
vyplývajúcich z uznesenia vlády č. 441/2006 vypracoval a predložil MK SR návrh aktualizácie Projektu 
systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR na ďalšie obdobie. Následne bol materiál predmetom 
medzirezortného pripomienkovania a po zapracovaní vznesených pripomienok bol Ministerstvom kultúry 
SR predložený na rokovanie vlády. Začiatkom roka 2016 Vláda SR uznesením č. 15 z 13. 1. 2016 schválila 
návrh aktualizácie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR na roky 2016 – 2018. 

Ešte v roku 2015 SFÚ vypísal medzinárodné verejné obstarávanie služieb podľa určených 
parametrov na dodávateľské práce k uvedenému projektu, víťazom ktorého sa pre štvorročné obdobie 
2016 – 2019 stala spoločnosť Ateliéry Bonton Zlín, a.s. (od 1. 12. 2016 na základe fúzie zlúčením s 
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univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti Ateliéry Bonton Zlín a.s. sa stala spoločnosť Bonton, a.s.). 
Digitalizácia laboratórne obnovených filmových materiálov sa realizuje v digitalizačnom pracovisku SFÚ. 

Primárnou aktivitou projektu je postupná komplexná obnova filmových materiálov. Proces obnovy 
zahŕňa i odbornú diagnostiku stavu filmových materiálov, opravu, preventívne ošetrenie a následné 
odborné uloženie rozmnožovacích a zabezpečovacích materiálov postupne k všetkým zbierkovým 
filmovým fondom (fond rozmnožovacích materiálov predstavuje v súčasnosti 10 314 232 milióna metrov 
filmovej suroviny (a približne 1,7 milióna metrov filmovej suroviny po obnove)). Od začiatku realizácie 
projektu do konca roka 2017 bolo zdiagnostikovaných a kompletne ošetrených 8 019 168 metrov 
rozmnožovacích a zabezpečovacích materiálov, pre budúce obdobie ostáva spracovať 2 295 064 metrov. 

Uloženie filmových materiálov sa realizuje podľa kritérií Medzinárodnej federácie filmových 
archívov (ďalej FIAF) na dlhodobé uchovávanie filmov. V špecializovaných filmových laboratóriách sa po 
diagnostike a opravných procesoch pristupuje k výrobe duplikátnych rozmnožovacích a zabezpečovacích 
filmových materiálov a kombinovaných kópií (prípadne kópií obrazu) na filmovej podložke polyester. 
Zbierky SFÚ sú kontinuálnou akvizičnou činnosťou postupne rozširované aj o nové diela (povinný depozit a 
akvizičná činnosť podľa zákona o audiovízii), ako aj o staršie diela a záznamy získané akvizíciou od iných 
subjektov. 

Špecifickou súvislosťou vo vzťahu k archívnym zbierkam SFÚ je skutočnosť, že k archivovaným 
slovenským filmovým dielam je SFÚ v zmysle zákona o audiovízii zároveň aj výrobcom a zastupuje práva 
autorov a výkonných umelcov (t. j. nie je iba archívom). Obnovenie materiálov je nevyhnutnou 
podmienkou ich ďalšieho využívania v televíznom vysielaní, vo videodistribúcii (DVD, Blu-ray), šírení 
napr. formou Video On Demand a východiskom ich následnej digitalizácie pre využitie v nových 
médiách, ale najmä v digitálnych kinách. 

V roku 2006 získal SFÚ do vlastníctva priestor v Pezinku – Panholec, ktorý prešiel kompletnou 
rekonštrukciou. Priestor od 1. 4. 2009 slúži ako centrálny depozit na uloženie filmových zbierok podľa 
kritérií FIAF. Filmový archív SFÚ do týchto priestorov postupne sťahoval filmové materiály po procese 
systematickej obnovy. Išlo o materiály, ktoré prešli základnou dezinfekciou (po ich diagnostike, oprave, 
ultrazvukovom vyčistení, dezinfekcii a prebalení do plastového obalu), ako aj o materiály po procese 
systematickej obnovy (laboratórna výroba nových rozmnožovacích duplikátov a nových kombinovaných 
kópií na uchovanie na podložke polyester). SFÚ tak v súčasnosti disponuje dvoma vlastnými depozitnými 
priestormi (majetok štátu v správe SFÚ), a to v sídelnej budove (vhodné ako operatívny priestor pre 
výpožičky a priestor pre technickú kontrolu filmového materiálu) a druhým je spomínané depozitné 
pracovisko v Pezinku. V sídelnej budove, v depozitoch, ktoré zodpovedajú svojím technologickým 
vybavením podmienkam FIAF na dlhodobé uchovávanie filmových kópií, SFÚ uchováva aj pozitívne 
filmové kópie určené na distribučné a prezentačné účely. 

V súčasnosti SFÚ nedisponuje priestorom na uchovávanie zabezpečovacích rozmnožovacích 
materiálov (pôvodných aj obnovených). Duplikačný pozitív (DP) a intermediát pozitív (IMP), nemôžu byť v 
zmysle noriem a archívnych pravidiel uchovávané na identickom mieste ako originálne negatívne 
materiály. Tieto rozmnožovacie materiály sú dočasne uložené taktiež v depozite v Pezinku, t. j. na 
identickom mieste ako originálne negatívne materiály. 

 Pre súčasné zbierky SFÚ a ich kompletne obnovené duplikáty bude nevyhnutné zabezpečiť ďalšie 
depozitné pracovisko, spĺňajúce základné kvalitatívne požiadavky na uchovávanie audiovizuálií, s rozlohou 
cca 350 m² plochy (pri uložení materiálov v mobilných regáloch) a cca 150 m² manipulačnej plochy. 
Celková rozloha priestoru by nemala byť menšia ako 500 m². Následne bude nevyhnutné zabezpečiť 
kapitálové prostriedky na rekonštrukciu priestorov tak, aby vyhovovali medzinárodným normám (najmä 
izolácie stien, klimatizácia, mobilné regále, obslužné miestnosti a pod). Náklady na rekonštrukciu sa budú 
môcť presnejšie vyčísliť až na základe poznania konkrétneho objektu. Podľa kvalifikovaného odhadu (z cien 
za práce a tovary potrebné na rekonštrukciu archívu v roku 2018) možno predpokladať náklady v objeme 
115 000 EUR. Pri predpokladanom náraste rozmnožovacích materiálov a plynulej realizácii projektu táto 
rozloha postačuje na časový horizont 20 rokov. 
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V súvislosti s činnosťou SFÚ ako zákonného depozitára a s tým súvisiacou akvizíciou 
neošetrovaných filmových materiálov sa ukazuje aj požiadavka na zabezpečenie medziskladu pre 
neošetrené preberané akvizície. Tento materiál nie je možné uchovávať v depozitoch s už ošetreným 
materiálom, a to najmä z dôvodu vysokého rizika rozšírenia plesní, ktorými z väčšej časti trpia neodborne 
uchovávané akvizície. Tento materiál nie je možné umiestňovať ani v sídelnej budove SFÚ, a to z dôvodu 
nevhodného vplyvu na zdravotný stav zamestnancov a na uchovávané už nezávadné materiály, ale aj 
vzhľadom na akútny stav súvisiaci s nedostatkom voľného priestoru. Rozlohu priestoru na dočasné 
uloženie zbierok pred ich ošetrením nie je v súčasnosti možné kvantifikovať na základe metráže, keďže 
takýmto údajom SFÚ z objektívnych dôvodov nedisponuje. Odhadom možno uviesť, že rozloha 
medziskladu by nemala byť menšia ako 200 m². Nevyhnutnosť zabezpečenia medziskladu v najbližšom 
období vychádza najmä z toho, že dobrovoľní depozitári budú postupne prenechávať SFÚ svoje filmové 
materiály. Už v súčasnosti má SFÚ prevedené do správy majetku niekoľko tisíc kotúčov materiálu, ktoré sú 
dočasne uložené v objektoch iných inštitúcií. Predpokladané náklady na rekonštrukciu by nemuseli 
presiahnuť 30 000 EUR (vzhľadom na to, že nie je potrebné dodržiavať až tak náročné teplotné parametre 
ako pri depozite obnovených duplikátov). 

Okrem depozitu filmových materiálov SFÚ sústreďuje a uchováva aj audiovizuálne diela 
a zvukovoobrazové záznamy na iných (analógových a digitálnych) nosičoch v rozličných formátoch. SFÚ 
disponuje aj dvoma prenajatými depozitnými priestormi na filmové materiály, a to v Bratislave na 
Martákovej ul. a v Pezinku (z dlhodobého hľadiska vzhľadom na výšku prenájmu za priestor Cargo Pezinok 
zvažuje SFÚ výhodnosť jeho prípadného zakúpenia do vlastníctva, čo je podmienené príspevkom 
zriaďovateľa na kapitálové výdavky). 

Súčasťou projektu systematickej obnovy je aj technologický koncept vybavenia pracoviska pre 
inšpekčné práce a vybrané prezervačné činnosti vo filmovom archíve SFÚ. Vlastné inšpekčné pracovisko 
pre zabezpečenie základných kontrolných a inšpekčných procesov je pre správne fungovanie depozitného 
pracoviska SFÚ nevyhnutné vybudovať vo filmovom depozite v Pezinku bez toho, aby kinematografické 
diela museli opustiť jeho objekt. Primárnou úlohou pracoviska bude zabezpečenie výkonu periodických, 
predpísaných inšpekčných a prezervačných činností priamo v objekte filmového archívu a priebežné 
sledovanie ich stavu, a to s cieľom predchádzať vzniku trvalých škôd na novovyrobených materiáloch 
vysokej hodnoty bez nutnosti transportu archivovaných kinematografických diel mimo depozitného 
pracoviska v Pezinku. Tieto činnosti nemajú alternatívu a je bezpodmienečne nutné ich vykonávať. 
Pracovisko doposiaľ nedisponuje potrebným vybavením pre tieto základné operácie a činnosti: mokré a 
suché čistenie filmu, prevíjanie, inšpekcia filmu, meranie geometrických rozmerov, lepenie, spájanie a 
zváranie filmového pásu, ktoré sú predmetom jeho dobudovania v nasledujúcom období.  

V zmysle vyššie uvedeného je možné stanoviť nasledovné strednodobé priority projektu 
Systematickej obnovy a ďalších aktivít súvisiacich s projektom: 

- vyriešenie rozšírenia depozitných priestorov v správe SFÚ určených na uloženie duplikačných 
pozitívov a ďalších akvizíciou získaných filmových materiálov s dlhodobou výhľadovou kapacitou 
(uloženie týchto materiálov musí byť podľa kritérií FIAF zabezpečené v iných priestoroch než 
uloženie originálnych rozmnožovacích materiálov); časové určenie priority – do konca roka 2020, 

- technologické vybavenie pracoviska pre inšpekčné a prezervačné činnosti v zákonnom depozite 
SFÚ (Pezinok – Panholec). 

Organizácia výroby vo filmových laboratóriách zodpovedá rozvrstveniu východiskových 
materiálov, dodaných ako predloha na výrobné postupy pri všetkých výrobných skupinách filmových 
materiálov. Ku každému filmovému titulu bol zhotovený kontrolný písomný protokol, popisujúci stav 
dodaného filmového materiálu, následne sa zvolil najvhodnejší postup pre opravu defektov a spôsob 
výroby v ďalších technologických stupňoch, t.j. aj novej kombinovanej kópie v tzv. technologických 
odporučeniach. Z toho vyplývali požiadavky na jednotlivé druhy laboratórnych kopírovacích materiálov a 
spracovateľský laboratórny proces. Tieto boli rozdielne podľa toho, či bol dodanou predlohou zo SFÚ 
duplikačný materiál, negatív alebo kombinovaná kópia. 
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V zásade sa vždy nové kópie vyrábajú na filmovú surovinu, ktorej podložku tvorí polyester, čo je 
zárukou stálosti fyzikálnych a rozmerových parametrov i s výhľadom do budúcich desaťročí. V súlade s 
podmienkami zadania zo strany SFÚ, sú vo výrobnom procese používané najmodernejšie typy filmových 
surovín uceleného a nadväzujúceho technologického radu. Situácia na trhu s filmovými surovinami sa však 
pomerne dynamicky vyvíja, dodávateľsky monopolizuje a je veľmi ťažké predpokladať stav výroby, 
ponuku, plynulosť dodávok a ceny filmových surovín na trhu pre najbližšie obdobie výroby. 

K prácam pre SFÚ sú používané tieto typy filmovej suroviny: 
- ČB pozitív – KODAK 2302 
- ČB duplikačný pozitív – KODAK 2366 
- ČB duplikátny negatív – KODAK 2234 
- ČB duplikačný materiál – KODAK SEPARATION 2238 
- Farebný intermediát – KODAK 2242 
- Farebná duplikačná surovina typu INTERNEGATIVE 2272 
- Farebný pozitív – KODAK 2393. 

Ambíciou SFÚ je pokračovať v projekte aj po roku 2020, do ktorého bol pôvodne naplánovaný.  

Základný rozpis rozpočtu projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva na rok 2018 – 2020 
– pozri Príloha č. 1. 

 

1.2 Zákonný depozitár – ošetrenie originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových 
materiálov 

SFÚ v zmysle zákona o audiovízii ako zákonný depozitár vykonáva činnosti, ktorých obsahom je 
odborné uchovávanie, ošetrovanie, konzervovanie a obnova audiovizuálneho dedičstva. 

Rozsiahle zbierkové fondy SFÚ sú členené do niekoľkých skupín podľa viacerých kritérií: 

- podľa druhu filmového materiálu (kópia obrazu (ďalej KO), kombinovaná kópia filmu (ďalej KK), 
negatív obrazu (ďalej NO), negatív zvuku (ďalej NZ), duplikátny negatív (ďalej DN), duplikačný pozitív 
(ďalej DP), pozitív zvuku (PZ), magnetický pás (MP)) 

- podľa druhu audiovizuálneho diela (hrané, dokumentárne, spravodajské, animované, iné) 

- podľa druhu dokumentu (filmové materiály, listinné materiály, fotografické materiály, grafické 
materiály, trojrozmerné archiválie), 

- podľa krajiny pôvodu (komplexné archívne filmové a sprievodné materiály k slovenským filmom, 
výberovo archívne materiály k zahraničným filmom). 

Okrem filmových materiálov sú súčasťou archívnych zbierok aj audiovizuálne diela a zvukovo-
obrazové záznamy na elektronických nosičoch (digitálne aj analógové nosiče). 

Špeciálnu skupinu tvoria nesmierne cenné historické materiály zaradené do troch samostatných 
fondov – Fond HISTORICKÉ MATERIÁLY (1896 – 1945) (filmové materiály a fragmenty dokumentov, 
hraných, animovaných, reklamných a spravodajských filmov), Fond NÁSTUP (filmové materiály 
spravodajského filmu – Slovenský zvukový týždenník Nástup z rokov 1938 – 1945) a Fond ŠKOLFILM (1941 
– 1949). Rozsiahly je tiež fond slovenských filmov v cudzojazyčných verziách, ktorý sa využíva 
predovšetkým na prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí. 

Archivovaný filmový materiál je surovina špecifická z hľadiska dvoch hlavných neoddeliteľných 
charakteristík, ktoré limitujú jeho neskoršie použitie napríklad pre obnovenú výrobu nových kópií či 
elektronických záznamov. 

Prvú skupinu tvoria vplyvy, ktoré vyplývajú z podstaty konštrukcie filmových materiálov. Typickým 
javom je napríklad tzv. zmrštenie. Je to proces, ktorý sa nedá zastaviť, jeho následky sa však dajú výrazne 
zmierniť vhodnými podmienkami uloženia. Ďalším typickým vplyvom je efekt tzv. octového syndrómu, 
ktorý sa v praxi eliminuje použitím tzv. molekulárnych sít. Blednutie a nezvratná degenerácia farbív 
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nesúcich obrazový záznam sa prejavuje nielen na prvých farebných filmoch. Činnosti, ktorými je možné 
predchádzať, resp. zmierňovať tieto nežiaduce vplyvy, je potrebné vykonávať systematicky a plošne na 
celom archívnom fonde. 

Druhú skupinu tvoria mechanické poškodenia, spôsobené opotrebovaním materiálu v celom 
filmovom technologickom reťazci, ktorým sa však nedá úplne zabrániť. Dá sa len zmierniť ich vplyv 
dodržiavaním technologickej disciplíny v jednotlivých miestach technologického reťazca. Paradoxom 
zostáva fakt, že najviac postihnuté touto skupinou defektov sú práve najúspešnejšie filmové diela, ktoré 
logicky z dôvodu výroby veľkého množstva kópií absolvujú veľký počet prechodov príslušnými 
zariadeniami. 

Treťou skupinou sú nesprávne či nekvalitne realizované technologické operácie v poslednej fáze 
dokončenia filmu. Ich vplyv sa väčšinou prejavuje až s väčším časovým odstupom a miera poškodenia 
každého filmového titulu je rozdielna, prakticky sa nikdy úplne nezhoduje s iným filmom. Z toho vyplýva 
potreba detailného posúdenia stavu každého filmu osobitne. V uvedených prípadoch sa nedajú uplatniť 
paušálne kritériá, akým je napríklad vek archivovaného materiálu. Rovnako aj výber nápravných 
technických a technologických operácií je nutné vykonať pre každý titul osobitne. 

Z analýzy stavu časti archívneho fondu vyplýva veľmi dôrazná potreba neodkladného a plošného 
rozvinutia procesu záchrany filmového archívneho fondu. V súlade s aktualizovaným projektom 
Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva sa pokračovalo s obnovou filmových materiálov. Okrem 
titulov zadaných na kompletnú obnovu bola na ošetrenie a diagnostiku zaradená aj časť rozmnožovacích 
materiálov, ktorá vykazovala závažné ohrozenie. Dôvodom bolo napadnutie plesňami časti materiálov 
prevzatých zo Štúdia Koliba, a.s. v rokoch 2005 – 2008, kde boli uložené v absolútne nevyhovujúcich 
podmienkach. Tieto materiály boli zaradené na ošetrenie a diagnostiku vzhľadom na možnosť šírenia 
infekcie i z dôvodu plánovaného presunu materiálov do nového depozitného priestoru. Nový depozitný 
priestor je vybavený v súlade s prísnymi kritériami FIAF na uchovávanie a budú v ňom postupne uložené 
všetky filmové materiály, tvoriace filmovú zložku národného audiovizuálneho dedičstva. Originálne 
rozmnožovacie a zabezpečovacie filmové materiály je však možné umiestniť do nového priestoru 
s vyhovujúcimi podmienkami na uchovávanie až po podrobnej diagnostike ich stavu a kompletnom 
ošetrení, ktoré zahŕňa aj proces odplesnenia. Vzhľadom na to, že po zániku Slovenskej filmovej tvorby 
v slovenských podmienkach neexistujú špecializované filmové laboratóriá, rozmnožovací a zabezpečovací 
materiál je potrebné na účely diagnostiky a ošetrovania zadávať na spracovanie do externého prostredia. 
Za účelom uchovania originálov audiovizuálneho dedičstva boli v rámci prioritného projektu na ošetrenie 
realizované práce v špecializovaných Filmových laboratóriách spoločnosti Bonton, a.s. 

Z vyššie uvedených dôvodov je nevyhnutnosťou realizovať prioritný projekt Zákonný depozitár – 
ošetrenie originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových materiálov až do kompletného 
ošetrenia celého zbierkového fondu originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových 
materiálov. 

Základný rozpis rozpočtu projektu na roky 2018 až 2020 – pozri Príloha č. 2. 

 

1.3 Projekt informačného systému SK CINEMA 

SFÚ v zmysle zákona o audiovízii vytvára a prevádzkuje informačný systém, ktorý tvorí súčasť 
informačného systému verejnej správy. Tento projekt integrovaného automatizovaného audiovizuálneho 
informačného systému pod názvom SK CINEMA realizuje SFÚ od roku 2002 na základe projektu 
schváleného MK SR. Informačný systém SK CINEMA je určený na spracovávanie, uchovávanie, prepájanie, 
organizáciu, vyhľadávanie a prezentáciu informácií a poznatkov, ktoré sa získavajú, vytvárajú a využívajú 
pri práci jednotlivých oddelení SFÚ. Ide o dlhodobý projekt SFÚ, ktorý je komplementárnou súčasťou 
projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR a priamo súvisí aj s národným projektom 
Digitálna audiovízia, t. č. v udržateľnosti (napríklad sú preň nevyhnutné aj výstupy z projektu SK CINEMA, 
ktoré sú súčasťou digitálnych filmových objektov – ako metadáta). 
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Predmetom spracovania prostredníctvom softvérových prostriedkov informačného systému budú 
postupne všetky zbierky, fondy a artefakty v správe SFÚ, ako aj informácie a poznatky z oblasti 
slovenskej audiovizuálnej kultúry a kinematografického umenia, s dôrazom na slovenské 
kinematografické diela a vytváranie Slovenskej národnej filmografie. Systém sa buduje na platforme 
knižničného informačného systému ARL (Advanced Rapid Library), ktorý je prispôsobovaný požiadavkám 
SFÚ a potrebám katalogizácie audiovizuálnych diel. Platforma ARL v plnej miere umožňuje adaptabilitu 
systému pre potreby katalogizácie audiovizuálnych diel a súvisiacich dokumentov, ako aj pre základnú 
správu digitálnych objektov, a zároveň poskytuje dostatočné možnosti pre interoperabilitu systému a jeho 
čiastkových databáz. V procese spracovávania archívnych, dokumentačných, knižničných zbierok a fondov 
SFÚ sa prostredníctvom ARL realizujú odborné činnosti (najmä filmografický, bibliografický, 
dokumentografický, faktografický, historiografický a archívny popis), ktorých výstupom sú databázové 
záznamy rozličných typov. Pokračuje nárast počtu nových záznamov (pozri nižšie graf so štatistickými 
ukazovateľmi za roky 2007 až 2017), ako aj vytváranie elektronických kópií archívnych dokumentov alebo 
ich častí na pracovné účely s možnosťou ich prepojenia na katalogizačný záznam, pričom sa realizuje 
prostredníctvom modulu Content server softvéru ARL. 

 

Významnou udalosťou projektu SK CINEMA bolo sprístupnenie na internete. V druhom polroku 
2013 sa realizovala najmä príprava na sprístupnenie výstupov z projektu SK CINEMA prostredníctvom 
webového rozhrania – od nevyhnutných úprav databázových záznamov, doplnení elektronických kópií 
zbierkových predmetov a archívnych dokumentov pracovníkmi SFÚ až po úpravy webového rozhrania 
IPAC na základe požiadaviek SFÚ dodávateľom softvérového riešenia (napríklad grafického riešenia 
webového portálu). Od 30. 11. 2013 je filmový portál SK CINEMA sprístupnený na internete v 
experimentálnej prevádzke v slovenskej verzii. Databázy SFÚ (Slovenská filmová databáza, Katalóg SFÚ, 
Heslár SFÚ) sú tak dostupné pre širokú verejnosť na adrese www.skcinema.sk, kde sa za rok 2014 
uskutočnilo 42 781 vyhľadávaní, za rok 2015 až 102 671 vyhľadávaní (ku koncu roka 2015 bol do systému 
implementovaný modul digitálna kronika systému ARL pre zaznamenávanie udalostí v oblasti 
kinematografie a audiovízie). Za rok 2016 sa uskutočnilo 109 483 vyhľadávaní a za rok 2017 až 186 147 
vyhľadávaní, čo svedčí o významne vzrastajúcom záujme o filmový portál. V nadväznosti na pravidelný 
upgrade ARL bola implementovaná aj nová verzia webového rozhrania IPAC4, avšak vzhľadom na potreby 
jeho ďalších úprav bude pre používateľov dostupné až počas roka 2018. 

Pokračovanie v projekte informačného systému o slovenskej kinematografii SK CINEMA je jedným 
zo strategických cieľov SFÚ, ako sa uvádza aj v Stratégii rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich 

http://www.skcinema.sk/
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národnej infraštruktúry v rezorte kultúry. Ďalší rozvoj informačného systému SK CINEMA je nevyhnutný 
aj v zmysle záväzkov, ktoré pre SR vyplývajú z Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva 
(zo dňa 8. 11. 2001), Záverov Rady o Európskom filmovom dedičstve vrátane výziev digitálnej éry (zo 17. – 
18. 11. 2010), Odporúčania Komisie o digitalizácii kultúrneho materiálu, jeho dostupnosti online a o 
uchovávaní digitálnych záznamov (zo dňa 27. 10. 2011) a v mnohých aspektoch ich dopĺňa Odporúčanie 
Európskeho parlamentu a Rady o filmovom dedičstve a konkurencieschopnosti súvisiacich priemyselných 
odvetví (zo dňa 16. 11. 2005). Okrem iného sa v nich odporúča, aby členské štáty prijali opatrenia na 
podporu katalogizácie a indexácie, európskej štandardizácie a interoperability filmografických databáz a 
ich prístupnosti pre verejnosť, napríklad prostredníctvom internetu, ako aj opatrenia na spoluprácu medzi 
určenými subjektmi a povzbudzovanie a podporovanie výmeny informácií medzi určenými subjektmi na 
národnej a európskej úrovni, napríklad s cieľom zostaviť európsku filmografiu. 

Obsahovým zameraním, štruktúrou, softvérovými nástrojmi a štandardmi je informačný systém 
SK CINEMA pripravený vytvoriť základ katalógu audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. 

Vzhľadom na súčasný stav SK CINEMA a na jeho predpoklady pre ďalší rozvoj v súlade so 
Stratégiou rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich národnej infraštruktúry v rezorte kultúry, ako aj 
s národným projektom Digitálna audiovízia v udržateľnosti je potrebné zabezpečiť rozvoj informačného 
systému v rámci nasledovných priorít: 

- Zvýšenie technickej interoperability systému; 

- Zvýšenie sémantickej interoperabilty systému a obohatenie obsahu; 

- Prepojenie informačného systému SK CINEMA s informačnými systémami na medzinárodnej, 
národnej, medziinštitucionálnej a inštitucionálnej úrovni; 

- Zvýšenie rozsahu a kvality služieb poskytovaných používateľom a sprístupnenie obsahu 
prostredníctvom webového rozhrania; 

- Rozvoj ľudských zdrojov v SFÚ v oblasti katalogizácie a odborného popisu; 

- Doplnenie hardvérového vybavenia, technologického zariadenia a bežného softvéru. 

Hlavné ciele projektu SK CINEMA: 

 Slovenská národná filmografia v elektronickej podobe a jej kontinuálne vytváranie ako uceleného a 
kontextového informačného zdroja o slovenských kinematografických a iných audiovizuálnych 
dielach, ako aj jej zapojenie do európskej filmografie, 

 realizácia základného historiografického a odborného výskumu v oblasti kinematografie 
a audiovízie (primárne zameranie na dejiny slovenskej kinematografie) a vytvorenie infraštruktúry 
pre podporu filmologického výskumu, 

 elektronická katalogizácia a odborný popis archívnych dokumentov a zbierkových predmetov 
audiovizuálneho dedičstva SR v správe SFÚ a výhľadovo aj v správe iných organizácií v pôsobnosti 
štátu, resp. verejnej správy, 

 sprístupňovanie predmetov audiovizuálneho dedičstva SR v elektronických náhľadoch 
a poskytovanie komplexných a overených informácií, poznatkov a vedomostí z oblasti slovenskej 
audiovizuálnej kultúry a kinematografického umenia, najmä o slovenských audiovizuálnych dielach, 
tvorcoch, výrobcoch, podujatiach a súvisiacich činnostiach v audiovizuálnej oblasti, 

 poskytovanie služieb SFÚ prostredníctvom informačného systému a tým zefektívnenie a skvalitnenie 
filmovo-archívnych, archívnych, dokumentačných, informačných a knižničných služieb, ktoré SFÚ 
poskytuje verejnosti. 

Základný rozpis rozpočtu projektu SK CINEMA na roky 2018 až 2020 – pozri Príloha č. 3. 
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1.4 Projekt Prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí 

Projekt predstavuje model optimálneho rozsahu prezentácie slovenskej kinematografie 
a audiovízie nad rámec bežných činností a možností SFÚ. Je prirodzenou nadstavbou bežných činností SFÚ, 
zameranou na zvýšenie rozsahu a intenzity propagácie a prezentácie slovenskej kinematografie 
v medzinárodnom kontexte, t.j. na medzinárodných filmových fórach, prehliadkach a na jej priblíženie 
zahraničnej verejnosti. Projekt je koncipovaný v súlade poslaním SFÚ a úlohami podľa zákona o audiovízii 
v oblasti prezentácie slovenskej kinematografie, audiovizuálnej kultúry a priemyslu v zahraničí. Projekt na 
roky 2009 – 2011 bol predložený vedeniu MK SR a prerokovaný dňa 11. 12. 2008, ministrom kultúry bol 
schválený v apríli 2009 a realizoval sa v nasledujúcom období rokov 2009 – 2011. Následne sa od roku 
2012 kontinuálne realizoval v stanovených trojročných obdobiach (2010 – 2012, 2011 – 2013, 2012 –  
2014, 2013 – 2015, 2014 – 2016, 2015 – 2017, 2016 – 2018, 2017 – 2019 ). Zatiaľ posledná aktualizácia 
projektu na obdobie rokov 2018 – 2020 vychádza z rozpracovaného stavu roku 2017. Na základe 
rozhodnutia MK SR o podpore projektu SFÚ realizuje projektované činnosti v rámci finančných možností 
pridelenej podpory. Projekt vychádza z cieľov zahraničnej politiky SR, medzinárodných bilaterálnych a 
multilaterálnych záväzkov a z priorít prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí, stanovených MK SR. 
V medziach predkladaného projektu riadenia predpokladám plynulé pokračovanie a aktualizáciu 
predmetného projektu pre obdobie nového funkčného obdobia nasledujúcich päť rokov. 

SFÚ sa uvedeným oblastiam činnosti venuje aj v rámci svojich základných činností z konktraktu. 
Nejde o zdvojenie činností, ani o duplicitu v zúčtovaní činností vo vzťahu ku kontraktu SFÚ. Projekt je 
nastavený výlučne na stanovené prioritné aktivity a na zvýšenie efektivity a úrovne základných činností 
realizovaných v rámci riadnej činnosti SFÚ. 

S prirodzenými partnermi zo slovenského audiovizuálneho prostredia SFÚ spolupracuje na báze 
individuálnych dohôd, ich špecifických potrieb a zamerania a v rámci ich finančných a organizačných 
možností. 

Projekt predpokladá základné oblasti činností nasledovne: 

- prezentácia diel slovenskej kinematografie na medzinárodných podujatiach v zahraničí, 

- členstvo SFÚ v European Film Promotion, 

- členstvo v kinematografickom fonde Rady Európy Eurimages prostredníctvom národného zástupcu, 

- profesionálne „industry“ podujatia na Slovensku zamerané na zvýšenie kvality a rozsahu prezentácie 
slovenskej kinematografie a audiovízie v medzinárodnom kontexte, 

- rozširovanie fondu filmových materiálov SFÚ pre zahraničnú prezentáciu, 

- vydávanie propagačných publikácií zameraných na slovenskú kinematografiu a audiovíziu, 

- prezentácia na internete doma i v zahraničí a ďalšie. 

Uvedené oblasti prezentácie sú komplementárne úzko prepojené a spoločne vytvárajú celkové 
smerovanie prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v národnom a medzinárodnom kontexte. 

Cieľom SFÚ je zabezpečovať uvedenie slovenských audiovizuálnych diel v súťažných a vedľajších 
sekciách medzinárodných festivalov v zahraničí. Vďaka činnosti v minulom období sa podarilo SFÚ 
etablovať ako jeden z hlavných kontaktných bodov pre záujemcov o slovenskú kinematografiu. 
Propagačná činnosť smerom k medzinárodným filmovým festivalom je realizovaná v súčinnosti 
s producentmi uvádzaných diel (SFÚ práva výrobcu k predmetným filmom nevykonáva). SFÚ v rámci 
svojich personálnych a finančných možností podporuje producentov filmových diel, pôsobí ako konzultant, 
sprostredkovateľ, podieľa sa na vytváraní festivalovej stratégie ich filmov a pri vybraných významných 
festivaloch zabezpečuje aj základný festivalový servis. Dlhodobým cieľom je aktívne udržiavať existujúce 
vzťahy s medzinárodnými filmovými festivalmi a priebežne rozširovať kontakty s festivalmi o krajiny, kde je 
prezentácia slovenskej kinematografie zatiaľ na nižšej úrovni. Ťažšie dosiahnuteľnými oblasťami sú 
dlhodobo filmové festivaly v krajinách mimo Európy, predovšetkým vzhľadom na náklady spojené 
s prezentáciou v geograficky vzdialených oblastiach. 
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Z hľadiska prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí sú nemenej dôležité samostatné 
programové bloky (sekcie) typu „fokus“ na národnú kinematografiu, ktoré tvoria bežnú súčasť 
festivalových programov a majú výrazne pozitívny dopad na tvorbu povedomia o kinematografii vybranej 
krajiny v medzinárodnom kontexte. V prípade dohodnutého „slovenského fokusu“ je SFÚ hlavným 
partnerom podujatia a vykonáva pre zahraničného partnera festivalový servis a zároveň zabezpečuje aj 
propagáciu podujatia. 

Výrazne sa venuje prezentácii diel copyrightovo spadajúcich pod SFÚ v zmysle zákona o audiovízii 
(ktorých je výrobcom a vykonáva práva autorov a výkonných umelcov), t.j. dielam z Národného filmového 
archívu SFÚ, tvoriacim tzv. zlatý fond slovenskej kinematografie. SFÚ sa sústreďuje na ich prezentáciu 
prostredníctvom ponuky retrospektív a profilov tvorcov, tematických blokov, vychádzajúc z aktuálnych 
výročí slovenských tvorcov, ako aj z umeleckých smerovaní vybraných partnerských festivalov. Pre tieto 
diela zabezpečuje SFÚ plný festivalový servis. Pri organizácii uvedených podujatí vychádza z výročí 
a významných udalostí z dejín slovenskej kinematografie, zároveň flexibilne reaguje na požiadavky zo 
strany zahraničných partnerov. 

Zásadnou súčasťou uvedených činností je priama účasť odborných pracovníkov SFÚ ako aj 
samotných filmových tvorcov a ďalších zástupcov slovenského audiovizuálneho prostredia na podujatiach 
v zahraničí. Priama osobná účasť zástupcov SFÚ na podujatiach má zásadný význam pre realizáciu projektu 
s perspektívou osobných profesionálnych kontaktov do budúcnosti. 

Kľúčovou oblasťou v kontexte rozsahu pridelenej podpory projektu je realizácia prezentácie na 
medzinárodných filmových trhoch v rámci najvýznamnejších medzinárodných filmových festivalov na 
svete – MFF Cannes (Marché du film) a MFF Berlinale (European Film Market). Prezentačné pavilóny na 
uvedených festivaloch a ich trhoch patria k najväčším, ako aj najnákladnejším projektom propagácie 
Slovenska a slovenskej audiovízie, ktoré zastrešuje a realizuje SFÚ. Na uvedených prestížnych podujatiach 
je Slovensko dnes už etablované, záujem medzinárodných filmových profesionálov o jeho kinematografiu 
rastie. Zvyšuje sa zároveň aj osobná účasť slovenských filmových profesionálov. Zabezpečenie týchto 
súčastí je základnou prioritou SFÚ v oblasti prezentácie. Stánok na filmovom trhu European Film Market 
na MFF Berlín SFÚ realizuje od roku 2006 ako spoločný projekt troch krajín: Slovenskej republiky, Českej 
republiky a Slovinska. Na filmovom trhu Marché du Film na MFF Cannes je SR súčasťou spoločného 
pavilónu s Českou republikou, projekt sa realizuje od roku 2004. 

Významné miesto v prezentácii slovenskej kinematografie venuje SFÚ vybraným dôležitým 
medzinárodným podujatiam v zahraničí s cieľom zabezpečiť uvedenie slovenských audiovizuálnych diel 
v súťažných a vedľajších sekciách a prítomnosť slovenských fimových profesionálov na týchto podujatiach 
(napr. MFF Karlove Vary i na ďalších zahraničných podujatiach). 

Okrem hotových audiovizuálnych diel SFÚ pracuje i s projektmi rozpracovaných filmov 
a napomáha ich včasnej prezentácii na medzinárodných filmových a koprodukčných fórach (filmové trhy, 
výberové fóra typu „pitching“ a súťaže), kde majú vybrané slovenské projekty možnosť na seba upozorniť 
už v jednotlivých fázach projektu (vývoj – produkcia – postprodukcia) a prilákať tak záujem potenciálnych 
koproducentov, zástupcov medzinárodných filmových festivalov a world sales agentov. Zásadnou súčasťou 
týchto aktivít je členstvo SFÚ v medzinárodnej organizácii European Film Promotion. 

Samostatným projektom v oblasti filmových koprodukčných fór je spolupráca s prestížnym MFF 
Karlove Vary a sekciou Industry, v rámci ktorej SFÚ zabezpečuje účasť vybraných projektov pripravovaných 
filmov, ako aj služby medzinárodných odborníkov (konzultantov) v spolupráci s Českým filmovým centrom 
/ Státním fondem kinematografie Praha. 

Industry podujatia dôležité pre podporu prezentácie slovenskej kinematografie (reprezentatívny 
výber): When East Meets West (Trieste), Cinemart (MFF Rotterdam), Co-Production Market (MFF Berlín), 
Meeting Point Vilnius (MFF Vilnius), Annecy (International Animated Film Festival and Market), MFF 
Karlove Vary (projekty oddelenia Film Industry), CentEast Varšava (MFF Varšava), Sofia Meetings (MFF 
Sofia), Mannheim Meeting Place (MFF Mannheim), Connecting Cottbus (Nemecko), Baltic Event 



 17 

(Estónsko), IDFA Amsterdam, East Silver (MFDF Jihlava), New Cinema Network (MFF Rím), Agora Film 
Market (MFF Thessaloniki) a ďalšie. 

Vzhľadom na aktuálne možnosti SFÚ ostávajú zatiaľ nepokryté niektoré dôležité oblasti 
prezentácie na filmových trhoch, ako napr.: American Film Market a MFF Toronto – zásadné pre prienik na 
trhy amerického kontinentu, Ázijský filmový trh a MFF Busan – zásadné pre prienik na trhy ázijského 
kontinentu, novovytvorený filmový trh popri MFF Benátky, medzinárodný trh krátkych filmov (napr. 
Annecy, Clermont Ferrand), trhy archívnych filmov (napr.: MIFA Lyon) a pod. SFÚ sa v rámci svojich 
možností usiluje napomôcť účasti slovenských filmových diel na uvedených podujatiach. 

V rámci prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí je dôležité v rámci finančných 
a personálnych možností koncepčne a strategicky zameriavať sa aj na prezentáciu krátkeho filmu. Záujem 
o slovenský krátky film vo svete za posledné obdobie postupne rastie a túto tendenciu je potrebné 
podchytiť a nastaviť jej správny smer (napr. prostredníctvom účasti na zásadných európskych festivaloch 
a trhoch krátkych filmov – napr. Annecy, Clermont-Ferrand). Podobná situácia je aj v oblasti slovenského 
dokumentárneho filmu, kde je taktiež potrebná aktívnejšia účasť na zásadných festivaloch a trhoch 
dokumentárnych filmov (napr. účasť na IDFA Amsterdam, DOC Lisboa atď.) 

Nemenej dôležitou súčasťou prezentácie slovenskej kinematografie je na základe úzkej spolupráce 
s NFA zabezpečovať účasť archívnych slovenských filmov na špecializovaných podujatiach venovaných 
filmovému dedičstvu (Festival Lumière Lyon, Il Cinema Ritrovato Bologna, International Kurzfilmtage 
Oberhausen, Cannes Classics, vedľajšie programové sekcie medzinárodných filmových festivalov venované 
archívnym filmom a ďalšie). 

Podstatnou súčasťou projektu je tiež kontinuálne rozširovanie fondu filmových materiálov SFÚ pre 
zahraničnú prezentáciu, vydávanie propagačných publikácií zameraných na slovenskú kinematografiu 
a audiovíziu a v rastúcej miere prezentácia prostredníctvom internetu a ďalších elektronických médií. 
Činnosti projektu sú realizované odbornými pracovníkmi NKC pod vedením riaditeľa NKC. 

Na základe ohlasov z domáceho i zahraničného profesionálneho prostredia možno konštatovať, že 
realizovaný projekt kontinuálne napĺňa svoje ciele a efektívne prispieva k rastu úrovne a kvality 
prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí. 

Je namieste poukázať na súčasný pozitívny stav slovenského audiovizuálneho prostredia, ktoré 
umožnilo, aby bolo v roku 2017 dokončených 31 celovečerných hraných a dokumentárnych filmov (oproti 
9 filmom v roku 2010). S tým priamo súvisí aj rastúci záujem zahraničia (medzinárodné filmové festivaly a 
industry platformy, zastupiteľské úrady atď.) o dokončené i pripravované slovenské filmy. Prezentácia 
slovenskej kinematografie je základnou úlohou organizačnej jednotky NKC, ktorá však pri spomínanej 
produkcii dosahuje v súčasnosti svoje personálne limity, nakoľko popri novej filmovej produkcii NKC  
zastrešuje aj nemenej dôležitú prezentáciu slovenského audiovizuálneho dedičstva. Z hľadiska koncepcie 
a ďalšieho udržateľného rozvoja NKC je nevyhnutné, aby došlo k personálnemu posilneniu tímu 
minimálne o jedného zamestnanca na plný pracovný úväzok. 

Základný rozpis rozpočtu projektu prezentácie na roky 2018 – 2020 – pozri Príloha č. 4. 

 

1.5 Vedecká a výskumná činnosť SFÚ 

Oddelenie vedy a výskumu začalo svoju činnosť 1. januára 2016, v nadväznosti na znenie § 20 písmeno 
c) zákona o audiovízii, podľa ktorého SFÚ „vykonáva vedeckú a výskumnú činnosť“. Vedecko-výskumná 
činnosť bola v rokoch 2016 a 2017 predmetom prioritného projektu, ambíciou SFÚ je realizovať vedecko-
výskumnú činnosť v rámci kontraktu so zriaďovateľom. Primárnymi cieľmi oddelenia sú vytvárať 
podmienky pre rozvoj vedecko-výskumnej činnosti, vyvíjať a spolupracovať na vzdelávacích 
a pedagogických aktivitách. 
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Oddelenie po svojom vzniku prevzalo do svojej kompetencie vzdelávací cyklus Filmový kabinet, ktorý 
SFÚ organizoval už od roku 2013 a každý semester doposiaľ bol vždy vypredaný, SFÚ má záujem v tomto 
projekte pokračovať aj v ďalšom období. 

Vo Filmotéke – Študijnej sále SFÚ sa koná bohatý odborný a popularizačný program, pracovník 
oddelenia vedy a výskumu je jedným z troch kurátorov Filmotéky. Z programu Filmotéky môžeme 
vyzdvihnúť cyklus Carte Blanche, ktorého zámerom je pripomínať významné osobnosti slovenskej 
kinematografie a kultúry pri príležitosti ich jubileí a zároveň vytvárať „databázu“ kurátorských konceptov, 
ktoré dotyčné osobnosti vždy prezentujú stručným textom v programovom bulletine Filmotéky. 

Keďže jednou z činností oddelenia vedy a výskumu je aj odborná garancia a príprava prekladov filmovo-
vedeckej literatúry na vydanie, oddelenie vypracovalo edičný návrh publikácií, ktoré by pripadali do úvahy 
na preklad v blízkej budúcnosti. 

Bol vypracovaný štatút Vedeckej a edičnej rady SFÚ, ktorá je poradným odborným orgánom 
generálneho riaditeľa SFÚ. Návrh štatútu bol predložený aj Rade SFÚ, ktorá zobrala na vedomie 
informáciu o zámere vytvoriť Vedeckú a edičnú radu SFÚ. Vedecká a edičná rada SFÚ garantuje 
a usmerňuje vedecko-výskumnú činnosť, v rámci roka 2017 sa skonštituovala a zasadala celkom trikrát. 

V spolupráci s pracovníkmi edičného oddelenia sa zabezpečilo zverejnenie prezentácie časopisu 
Kino-Ikon na webovom sídle SFÚ (http://www.sfu.sk/kino-ikon/casopis) v slovenskom aj v anglickom 
jazyku. Prezentácia časopisu touto formou bola nevyhnutným predpokladom pre podanie žiadosti 
o zaradenie časopisu do abstraktovej databázy SCOPUS. Následne bola v novembri podaná žiadosť 
o zaradenie časopisu do uvedenej databázy, pričom odpoveď očakávame (podľa vyjadrenia tímu databázy 
SCOPUS) v horizonte 6 až 12 mesiacov od podania žiadosti. 

SFÚ vypracoval žiadosť o hodnotenie spôsobilosti SFÚ vykonávať výskum a vývoj, ktorá bola 
úspešná, a dňa 25. 5. 2017 bolo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR vydané osvedčenie 
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj pre SFÚ s platnosťou na šesť rokov. 

Základný rozpis rozpočtu vedecko-výskumnej činnosti na roky 2018 – 2020 – pozri Príloha č. 5. 

 

1.6 Ostatné činnosti SFÚ v strednodobej perspektíve 

Významnou úlohou pre nastávajúce obdobie je pokračovanie projektu Digitálna audiovízia 
v udržateľnosti, ktorého hlavným cieľom je aj v ďalšom období digitalizácia audiovizuálneho dedičstva 
Slovenskej republiky. Súčasťou projektu je plnenie záväzných merateľných ukazovateľov, t.j. 
zdigitalizovanie 50 filmových objektov ročne. 

Pre jeho napĺňanie je potrebné udržiavať digitalizačné pracovisko SFÚ, ako aj zabezpečiť jeho 
kontinuálny rozvoj a aktualizáciu najmä v zmysle technologickom a personálnom, pretože vytvára 
predpoklady pre samotnú digitalizáciu filmových objektov. Realizácia činností spojených s digitalizáciou 
filmových objektov úzko nadväzuje na dlhodobé prioritné projekty SFÚ: projekt systematickej obnovy 
audiovizuálneho dedičstva SR a projekt informačného systému SK CINEMA. 

V nadväznosti na doterajšiu tradíciu, zákonom určené postavenie, poslanie a úlohy bude SFÚ aj v 
strednodobej perspektíve rozvoja naďalej zabezpečovať tieto svoje hlavné kontinuálne činnosti: 

- zbierkové a katalogizačné činnosti filmového archívu: odborné uchovávanie, systematické ošetrovanie 
a obnova fondu slovenských filmov, akvizícia a katalogizácia nových zbierkových predmetov 
(audiovizuálne materiály), výpožičky filmových materiálov, katalogizácia a systémový popis jednotlivých 
archiválií v integrovanom elektronickom katalógu (databáze) aj v čiastkových databázach; 

- ostatné zbierkové a katalogizačné činnosti: získavanie, spracovávanie, katalogizácia, odborný popis, 
ošetrovanie, digitalizácia a archivovanie materiálov listinnej, fotografickej a výtvarnej povahy (scenáre, 
plagáty, fotografie, výrobné a distribučné listy, notové záznamy a iné) a pozostalostných fondov; 
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- dokumentačné, informačné a výpožičné činnosti: knižničná a bibliografická činnosť, akvizičná činnosť, 
vývoj a napĺňanie informačného systému a sprístupňovanie špecializovaných databáz, rešeršná činnosť, 
výpožičná činnosť mediatéky, štatistické zisťovania za oblasť kinematografie; 

- edičné činnosti: vydávanie neperiodických publikácií, mesačníka Film.sk, spolupráca na vydávaní 
filmologického časopisu Kino-Ikon, vydávanie rozmnoženín slovenských filmov na nosičoch DVD a Blu-
ray; 

- výskumné činnosti: základný historický výskum slovenskej kinematografie a audiovízie, vyhľadávanie, 
sústreďovanie, analýza a vyhodnocovanie historických materiálov z oblasti slovenskej kinematografie 
ako akreditované výskumné pracovisko; 

- zmluvné postupovanie licenčných práv: predaj licencií na použitie slovenských audiovizuálnych diel 
vyrobených organizáciami vo výlučnej pôsobnosti štátu pred rokom 1997 v zmysle zákona o audiovízii; 

- propagačné, prezentačné a koordinačné činnosti: propagácia slovenskej kinematografie na filmových 
podujatiach na Slovensku aj v zahraničí, správa vlastnej internetovej stránky, internetových stránok 
Audiovizuálneho informačného centra, Film.sk, Creative Europe Desk, SK CINEMA, spolupráca 
s európskymi organizáciami v audiovízii, spolupráca so slovenskými profesijnými organizáciami 
a združeniami pôsobiacimi v audiovízii, 

- prevádzkovanie vlastného Kina SFÚ – Kina Lumière so zameraním na slovenskú a európsku 
kinematografiu (členstvo v združení kín Europa Cinemas), podpora edukatívnych aktivít – Filmový 
kabinet, prevádzkovanie jediného archívneho kina Filmotéka – študijného kina SFÚ; 

- obchodné činnosti: rozširovanie pôsobenia predajne Klapka.sk (spolupráca predajne s renomovanými 
internetovými predajcami, rozšírenie predajcov na zmluvnom základe na Slovensku aj v zahraničí, 
rozšírenie možností on-line predaja, vyhľadávanie nových dodávateľov za účelom rozšírenia ponuky 
a pod.), predaj DVD, blu-ray, predaj neperiodických a periodických publikácií; 

- odborné a konzultačné činnosti: vypracúvanie stanovísk a oponentských posudkov pre potreby MK SR, 
spolupráca s Audiovizuálnym fondom pri vystavovaní potvrdení pre žiadateľov o podporu, že SFÚ 
neeviduje žiadne nevysporiadané povinnosti žiadateľa vyplývajúce zo zákona o audiovízii alebo zo 
štatistického zisťovania v oblasti kultúry, ak sa na žiadateľa takéto povinnosti viažu, 

- spolupráca na príprave legislatívnych noriem v oblasti audiovízie; 

- úlohy vyplývajúce z postavenia zákonného depozitára podľa zákona o audiovízii, akvizičné činnosti 
podľa § 38 zákona o audiovízii, zber údajov pre evidenciu osôb pôsobiacich v audiovízii a slovenských 
audiovizuálnych diel, metodické usmerňovanie dobrovoľných depozitárov, povinnosti podľa § 36 až 38 
zákona o audiovízii; 

- ďalšie úlohy a činnosti vyplývajúce zo zákona o audiovízii. 

 

2. ORGANIZAČNÉ ČLENENIE SFÚ 

 

V nadväznosti na zákon o audiovízii má SFÚ dve základné organizačné zložky, ktorými sú Národný 
filmový archív (NFA) a Národné kinematografické centrum (NKC). Osobitnou organizačnou zložkou SFÚ je 
kancelária Creative Europe Desk Slovensko. 

Orgány a systém riadenia SFÚ definuje zákon o audiovízii, orgánmi SFÚ sú generálny riaditeľ, Rada 
SFÚ a komisia pre audiovizuálne dedičstvo. 

NFA zastrešuje oddelenie filmového archívu (ktorého súčasťou je referát zákonný depozit 
a akvizičná činnosť a oddelenie mediatéky), oddelenie dokumentácie a knižničných služieb, informačný 
systém SK CINEMA, pracovisko Digitálna audiovízia a oddelenie vedy a výskumu. 
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NKC zastrešuje oddelenie filmových podujatí, Audiovizuálne informačné centrum, edičné 
oddelenie, redakciu Film.sk a referát informačných kancelárií programov EÚ a Rady Európy. Pod priamu 
pôsobnosť generálneho riaditeľa spadá oddelenie generálneho riaditeľa, oddelenie Klapka.sk, Kino SFÚ –  
Kino Lumière, obchodný referát a útvar ekonomiky a manažmentu. Pod spomínaný útvar spadá 
ekonomické oddelenie, personálne a mzdové oddelenie, oddelenie IT a hospodárskej správy, referát 
verejného obstarávania, referát evidencie slovenských AVD a osôb v audiovízii. 

K zmene a doplneniu organizačnej štruktúry došlo v roku 2016, predovšetkým v súvislosti s novými 
úlohami a činnosťami v nadväznosti na zákon o audiovízii. Ďalším dôvodom bola aplikačná prax zákonných 
ustanovení, ako i pokračujúca informatizácia verejnej správy. Nárast ekonomickej agendy, zmeny zákonov, 
činnosti súvisiace s verejným obstarávaním, ako i plnenie nových povinností podľa zákona č.40/2015 Z.z. 
spojených s evidenciou slovenských audiovizuálnych diel a osôb pôsobiacich v audiovízii boli dôvodom 
zriadenia Útvaru ekonomiky a manažmentu, ktorého súčasťou je ekonomické oddelenie, personálne 
a mzdové oddelenie, oddelenie IT a hospodárskej správy, samostatný referát verejného obstarávania a 
referát evidencie slovenských AVD a osôb v audiovízii. Podľa §20 písm. c) zákona č.40/2015 Z.z. sa zriadilo 
oddelenie vedy a výskumu. V súvislosti s §21 písm. u) zákona č.40/2015 Z.z. bol zriadený samostatný 
referát činností informačných kancelárií programov EU a Rady Európy. Doterajší referát mediatéky sa stal 
súčasťou oddelenie filmového archívu a za účelom posilnenia licencovania slovenských filmov do 
zahraničia bol zriadený obchodný referát. Základné organizačné členenie SFÚ je určené zákonom o 
audiovízii a je dostatočným organizačným predpokladom pre výkon všetkých hlavných činností SFÚ a pre 
plnenie jeho úloh a poslania v strednodobom horizonte. Súčasný stav a organizačná štruktúra sú vzhľadom 
na plnenie hlavných úloh a výkon činností SFÚ vyhovujúce. Platné organizačné členenie SFÚ (organizačná 
štruktúra) je uvedené v Prílohe č. 6. 

Súčasná organizačná štruktúra sa ukázala ako funkčná a efektívna, umožňujúca efektívnu 
vertikálnu i horizontálnu komunikáciu s dobrou spätnou väzbou, ako i spoluprácu v rámci prierezových 
projektov. Fyzický stav k 31. 12. 2017 bol 92 interných zamestnancov, jeden pracovník má súbežný 
pracovný pomer, 3 zamestnankyne sú na rodičovskej dovolenke (ďalej RD) a 2 zamestnankyne na 
materskej dovolenke (ďalej MD). Prepočítaný evidenčný stav (pracovných úväzkov) zamestnancov SFÚ 
ku dňu 31. 12. 2017 bol 84,10, v rámci strednodobého výhľadu je nevyhnutný nárast o 3 pracovné 
úväzky oproti roku 2018 (85), t.j. na 88 úväzkov. 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov: 

- vysokoškolské vzdelanie: 68 zamestnancov; 

- úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou: 23 zamestnancov; 

- stredné vzdelanie bez maturity: 1 zamestnanec. 

Prostriedkom na zabezpečenie kvalitného plnenia úloh SFÚ je zabezpečiť personálnu stabilitu a aj 
primerané finančne ohodnotenie pracovníkov, na ktorých sa kladú zvýšené nároky. 

 

 Základná štruktúra ľudských zdrojov SFÚ : 

 
  Organizačné zložky a útvary SFÚ Fyzický 

stav k 
31.12.2017 

Fyzický stav 
k 
31.12.2020  

 GENERÁLNY RIADITEĽ 1 1 

1. NÁRODNÝ FILMOVÝ ARCHÍV – riaditeľ 
 
 

1 1 

 koordinátor IS SK CINEMA 0 0 
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 oddelenie filmového archívu (vrátane mediatéky a referátu zákonný 
depozit a akvizičná činnosť) 

19 19 

 oddelenie dokumentácie a knižničných služieb 14+2MD+1RD 14 

 Digitálna audiovízia 17+2RD 
 
 111MD 
MMMD 
111MD 

17 

 oddelenie vedy a výskumu 1 3 

2. NÁRODNÉ KINEMATOGRAFICKÉ CENTRUM – riaditeľ 1 1 

 oddelenie filmových podujatí 2 3 

 oddelenie Audiovizuálne informačné centrum 2 2 

 oddelenie edičné 2 2 

 redakcia Film.sk 2 2 

 referát informačných kancelárií programov EÚ a RE 0 0 

3. Creative Europe Desk SR - vedúci kancelárie 1 1 

 kancelária Creative Europe Desk Slovensko 
 

3 3 

4. Útvar ekonomiky a manažmentu – riaditeľ 
 

1 1 

 ekonomické oddelenie 
 

5 5 

 personálne a mzdové oddelenie 
 

1 1 

 oddelenie IT a hospodárskej správy 
 

2 2 

 referát verejného obstarávania 
 

1 1 

 referát evidencie slovenských AVD a osôb v audiovízii 
 

1 1 

5.  ODDELENIA PRIAMO RIADENÉ GENERÁLNYM RIADITEĽOM   

 oddelenie generálneho riaditeľa 4  4 

 kino Lumière 
 

3 3 

 oddelenie Klapka.sk 2  2 

 obchodný referát 1 1 

 SPOLU 87+ 
3RD+2MD 

90  

 

Popis činnosti organizačných zložiek a jednotlivých oddelení SFÚ sa nachádza v Organizačnom poriadku 
SFÚ a jeho Dodatkoch, ktorý bol vydaný počas môjho pôsobenia v pozícii štatutára SFÚ a je zverejnený na 
webovej stránke SFÚ. Konkrétny súpis činnosti oddelení v jednotlivých rokoch je pravidelne veľmi 
podrobne spracovaný do Výročných správ SFÚ, ktoré sú tiež všetky zverejnené na webovej stránke 
www.sfu.sk. 

 

3. EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE ORGANIZÁCIE 

 

SFÚ je štátna príspevková organizácia, ktorá hospodári podľa príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na štátny rozpočet SR.  

Základné finančné a ekonomické zabezpečenie organizácie vychádza z týchto zdrojov: 

- príspevok zo štátneho rozpočtu na činnosť organizácie, 

- účelovo určené príspevky na realizáciu prioritných projektov SFÚ, 

- príspevok Európskeho spoločenstva na činnosť kancelárie Creative Europe Desk Slovensko, 
príspevok z Europa Cinemas na podporu návštevnosti Kina Lumière, 

- vlastné výnosy organizácie, 

- kapitálové príjmy organizácie (odpisy z majetku), 

- iné zdroje - dotácie z Audiovizuálneho fondu od roku 2012 a iné. 

http://www.sfu.sk/
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Základným cieľom hospodárenia SFÚ v strednodobom horizonte je vyrovnaný rozpočet a 
hospodársky výsledok organizácie. Rozpočet organizácie na rok 2018 a rozpočtový výhľad do roku 2020 
predpokladá príjmy a výdavky v sume cca 7,46 milióna EUR. Vzhľadom na viaceré nové úlohy a činnosti 
SFÚ vyplývajúce zo zákona o audiovízii, aj s ohľadom na realizáciu strednodobých a dlhodobých 
prioritných projektov SFÚ je možné uvedenú sumu vnímať ako minimálnu garanciu na realizáciu všetkých 
určených úloh a cieľov SFÚ a pre zabezpečenie jeho kontinuálnych činností. Predpokladom rozvojového 
konceptu SFÚ v nasledujúcom období je však zvýšenie celkového objemu disponibilných finančných 
zdrojov organizácie na priemernú úroveň cca 7,7 milióna EUR ročne. 

Zvýšenie plánovaného objemu finančných prostriedkov je možné dosiahnuť najmä financovaním 
prioritných rozvojových projektov SFÚ v kombinácii štátneho rozpočtu, účelovo určených finančných 
zdrojov a príspevkov z AVF, prípadne ďalších zdrojov – v prípade realizácie vedeckej činnosti je možné 
čerpať finančné prostriedky z grantového systému Ministerstva školstva, vedy a športu SR. 

 

Optimálna štruktúra finančného zabezpečenia organizácie v strednodobom horizonte by mala byť 
nasledovná: 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad základných ekonomických ukazovateľov SFÚ v období rokov 2013 – 2017 – skutočnosť 
a strednodobý výhľad na roky 2018 – 2020 

1 príspevok zo štátneho rozpočtu na činnosť inštitúcie celkom 64% 

 z toho príspevok zo štátneho rozpočtu na prioritné projekty 66% 

2 príspevky z rozpočtu EÚ – Creative Europe Desk Slovensko, Europa Cinemas 1,5% 

3 výnosy z vlastnej činnosti organizácie 13% 

4 iné zdroje – AVF a iné dotácie  2% 

5 kapitálové príjmy 19,5% 
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    Skutočnosť v €     
Strednodobý výhľad 
v €   

Ukazovateľ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A 1 2 4 5 6 7 
8 9 

Výnosy z hlavnej činnosti 5079726 7507738 8493065 7676849 7239403 7455413 7460000 7465000 

z toho príspevok-transfer MK SR 
– výnosy 

3796956 5032735 5775088 4974027 4419265 4728413 4780000 4790000 

z toho výnosy z kapitálových 
transferov 

209336 1345462 1589598 1728544 1642694 1557000 1500000 1480000 

z toho vlastné výnosy 
organizácie včítane zdrojov EU, 
AVF a iných zdrojov 

1073434 1129541 1128379 974277 1176444 1170000 1180000 1195000 

Náklady na činnosť celkom 5070710 7503625 8484069 7669796 7229232 7455413 7460000 7465000 

v tom: Systematická obnova 
audiovizuálneho dedičstva a 
jeho sprístupňovanie 

1493726 1493726 1493726 1498241 1510332 1519992 1529652 1538652 

v tom: Digitálna audiovízia - od 
r. 2016 v udržateľnosti 

804101 3296179 3379668 824887 971439 1202000 1202000 1202000 

v tom prioritné projekty – 
ostatné 

305667 744172 306438 1312872 405500 468600 450000 450000 

Z toho:spotreba materiálu 177410 201334 271303 114818 105076 120000 125000 125000 

           spotreba energie 78980 121742 151974 134174 146956 150000 150000 150000 

           opravy a údržba 26209 35465 693972 957478 56048 86000 57000 57000 

           cestovné 53868 59737 50155 62059 62063 65000 65000 65000 

           náklady na reprez. 5206 3306 5433 6539 16451 8000 6000 6000 

           ostatné tovary a služby 2226731 3219545 2473482 2220797 2647165 2827901 2821452 2789552 

           osobné náklady 1411090 2168911 2608487 1887053 1963486 2012664 2069700 2126600 

           Z toho mzdové  847019 1373445 1636225 1183028 1210289 1247664 1286000 1326000 

           dane a poplatky 2815 7244 7331 6209 7548 7548 7548 7548 

            ostatné prevádzkové 
náklady 

7101 10956 115 3690 1753 2000 2000 2000 

Odpisy HaNIM a oprav. Položky 278677 1345462 1889877 1927007 1848384 1800000 1780000 1760000 

Finančné náklady (DPH, 
ochranné organizácie, poistné, 
bank. Poplatky, rezervy a i. 

802337 329275 331524 349860 372947 375000 375000 375000 

Daň z príjmov PO 286 648 416 112 1355 1300 1300 1300 

Prepočítaný stav pracovníkov 58 58 135 84 85 85 87 88 

v tom Digitálna audiovízia 3 77 77 17 17 17 17 17 

Hospodársky výsledok – zisk 9016 4113 8996 7053 10171 0 0 0 

 

Špecifikácia vlastných výnosov – pozri Príloha č. 7. 
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4. PRIESTOROVÉ A TECHNOLOGICKÉ ZABEZPEČENIE ORGANIZÁCIE 

 

SFÚ v súčasnosti disponuje administratívnymi, depozitnými, technologickými a ďalšími priestormi, 
ktoré má ako majetok štátu vo svojej správe, vo výpožičke alebo prenajaté od tretích osôb. Celková 
rozloha priestorov, ktoré sú majetkom štátu v správe SFÚ je 6451 m2 a celková rozloha prenajatých 
priestorov od tretích osôb je 1598 m2. Pomer priestorov v správe SFÚ a priestorov vo výpožičke, resp. 
prenajatých priestorov je 75,2 : 24,8. 

Z hľadiska lokalizácie ide o tieto priestory: 

 sídelná budova SFÚ na Grösslingovej ul. 32 v Bratislave – majetok štátu v správe SFÚ (administratívne 
priestory, depozitné priestory, technologické priestory, priestory pre služby verejnosti, bytové priestory, 
ostatné priestory), celková rozloha priestorov je 2229 m2 (mínus 332 m2 – 4 byty prevedené do osobného 
vlastníctva = 1897 m2 ) 

 priestory na Špitálskej ul. č. 4 (Filmový klub – Kino Lumière) – majetok štátu v správe SFÚ (priestory 
pre služby verejnosti, priestory pre digitalizačné pracovisko, administratívne priestory, ostatné priestory), 
celková rozloha priestorov je 2068 m2 

 priestory na depozit originálnych filmových materiálov, komplex Cargo Pezinok, prízemie – majetok 
štátu v správe SFÚ (depozitné priestory, technologické priestory), celková rozloha priestorov je 888 m2 

 priestory študijného, technologického a prezentačného pracoviska Klapka.sk na Grösslingovej ul. č. 43 – 
dlhodobý prenájom (depozitné priestory, technologické priestory, priestory pre služby verejnosti), celková 
rozloha priestorov je 204 m2 

 priestory na dočasný depozit filmových kópií, komplex Cargo Pezinok, 1. poschodie – dlhodobý 
prenájom (depozitné priestory), celková rozloha priestorov je 813 m2 

 priestory na dočasný depozit predovšetkým listinných a knižničných materiálov na základe zmluvy 
o výpožičke od MK SR (bývalé Hurbanove Kasárne) na Kollárovom nám. 10 – 1. a 2. poschodie, priestory 
boli v predchádzajúcom období postupne upravované pre uloženie zbierok, boli nainštalovalované pevné 
regály, okenné fólie a ďalšie vybavenie, celková plocha je 549,04 m2 

 priestory na dočasný depozit filmových kópií – cudzojazyčných verzií slovenských filmov v CO kryte na 
Martákovej ul. v Bratislave – dlhodobý prenájom (depozitné priestory), celková rozloha priestorov je 153 
m2 

 priestory na dočasné na uloženie listinných materiálov prebratých zo Štúdia Koliba, a.s., ktoré sú 
uložené v priestore na Jakubovom námestí č. 12 v Bratislave – na základe zmluvy o výpožičke od MK SR 
(depozitné priestory), celková rozloha priestorov je 72,30 m2 

 administratívne priestory pre sídla kancelárií Creative Europe Desk Slovakia na Grösslingovej ul. 45 – 
dlhodobý prenájom (kancelárske priestory), celková rozloha priestorov je 39,14 m2 

 

Z hľadiska účelu využitia je pasportizácia priestorov nasledovná: 

- budova na Grösslingovej ul. 32 – celkom 2229 m2 (mínus 332 m2=1897 m2 ) z toho 

- kancelárie 685 m2 (31%) 

- depozity zbierok 491 m2 (22%) 

- knižnica 89 m2 (4%) 

- ostatné priestory 530 m2 (24%) 

- 5 bytových priestorov 434 m2 (19%), z toho 4 v osobnom vlastníctve (332 m2) 
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- Filmový klub na Špitálskej ul. 4 v Bratislave – celkom 2068 m2, z toho: 

- kinosály 663 m2 (32%) 

- kancelárie 82 m2 (4%) 

- sklady 112 m2 (5%) 

- chodby a sociálne zariadenia 641 m2 (31%) 

- priestory digitalizačného pracoviska 570 m2 (28%) 

- depozitné priestory Pezinok Cargo – celkom 888 m2, 100% účel využitia na depozit a technologické 
pracovisko k depozitu. 

 

SFÚ má v súčasnosti relatívne zabezpečené svoje administratívne priestory, pričom takmer celá 
administratíva, vrátane pracovísk pre odborných pracovníkov, je lokalizovaná v sídelnej budove SFÚ na 
Grösslingovej ul. 32 (výnimkou je len špecializované pracovisko Klapka.sk, ktoré je lokalizované v dlhodobo 
prenajatých priestoroch oproti sídelnej budove SFÚ na Grösslingovej ul. 43). Od mája 2012 má SFÚ dve 
kancelárske miestnosti s príslušenstvom pre činnosť kancelárie Creative Europe Desk Slovakia lokalizované 
v dlhodobo prenajatých priestoroch oproti sídelnej budove SFÚ na Grösslingovej ul.  45. Sídelná budova 
SFÚ prešla rekonštrukciou v roku 2004, toho času je nevyhnutná jej základná údržba – výmena okien 
z dôvodu vysokého úniku tepla a následné vymaľovanie objektu s čiastočnou výmenou podlahových 
krytín, ktorá je naplánovaná na obdobie jún – august 2018. Výmena okien je hradená z fondu opráv 
spoločenstva vlastníkov, ktoré tvorí SFÚ spolu so 4 majiteľmi bytových priestorov. 

Depozitné priestory pre uloženie filmových zbierok a ďalších materiálov má SFÚ k dispozícii vo 
vlastných i v prenajatých priestoroch. Celková rozloha depozitných priestorov je 3 118,24 m2, z čoho 
vlastné priestory tvoria 1481 m2 (47,5%), dlhodobo prenajaté priestory, resp. priestory vo výpožičke 
tvoria 1637,24 m2 (52,5%). Pre zabezpečenie potrebnej miery ochrany archívnych zbierok, 
zodpovedajúceho technologického vybavenia pre ich dlhodobé uloženie a s výhľadom výrazného nárastu 
depozitnej aj akvizičnej činnosti súvisiacej so zákonom o audiovízii, je potrebné, aby celková rozloha 
disponibilných depozitných priestorov pre uloženie všetkých zbierok SFÚ bola cca 4000 m2 (výhľadová 
potreba do roku 2020) a podiel rozlohy vlastných depozitov by v cieľovom stave bol na úrovni cca 75%. 
Iba tak je možné zabezpečiť potrebnú technologickú úroveň pre dlhodobé uloženie zbierok a dosiahnuť 
efektivitu vložených investícií do zhodnotenia vlastných priestorov. Zároveň sa dosiahne úspora na 
nákladoch za prenájom depozitných priestorov a aj požadovaná miera ich ochrany a bezpečnosti uloženia 
zbierok. 

Ako už bolo uvedené v časti 1.1 (Projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR), pre 
kompletne obnovené duplikátne materiály (t.č. dočasne umiestnené v depozite v Pezinku), bude 
nevyhnutné zabezpečiť ďalšie depozitné pracovisko, spĺňajúce základné kvalitatívne požiadavky s 
rozlohou cca 500 m², čo pri predpokladanom náraste rozmnožovacích materiálov a plynulej realizácii 
projektu postačí na časový horizont 20 rokov. V súvislosti s činnosťou SFÚ ako zákonného depozitára a s 
tým súvisiacou akvizíciou neošetrovaných filmových materiálov vznikla aj požiadavka na zabezpečenie 
medziskladu pre neošetrené preberané akvizície. Rozloha priestoru na dočasné uloženie zbierok pred ich 
ošetrením by mala byť minimálne 200 m². 

Predmetom očakávaného nárastu zbierkových fondov bude najmä: 

- zákonný depozit audiovizuálnych diel a akvizičná činnosť podľa zákona o audiovízii, 

- výstupy z Projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR, 

- materiály klasifikované ako audiovizuálie na základe rozhodnutia komisie pre audiovizuálne dedičstvo, 

- filmové materiály sústredené zo štátnych inštitúcií. 

SFÚ vo svojich zbierkach disponuje rôznorodými fondmi z hľadiska charakteru jednotlivých 
materiálov. Na rozdiel od iných národných zbierkových inštitúcií, ktoré majú relatívne vyprofilovaný 
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charakter zbierok podľa dominantnej povahy dokumentov (knižnica, galéria, múzeum), má SFÚ vo svojich 
zbierkach okrem filmov a iných zvukovoobrazových záznamov aj ďalšie rôzne archívne, zbierkové 
a dokumentačné materiály, pričom väčšina z nich si vyžaduje osobitnú odbornú starostlivosť a primerané 
podmienky pre dlhodobé uloženie. Aj preto je potrebné okrem priestorového vybavenia zabezpečiť aj 
potrebné technologické vybavenie s dominantnou orientáciou na periodickú kontrolu a kontinuálne 
ošetrovanie filmových materiálov aj ďalších audiovizuálnych nosičov na aktuálnej typovej úrovni. 

 

5. VYBRANÉ MANAŽÉRSKE OPATRENIA PO NÁSTUPE DO FUNKCIE 

 

V súvislosti so zabezpečením úloh a činností SFÚ vyplývajúcich zo zákona o audiovízii, z plánu 
strednodobého rozvoja organizácie a z jej dlhodobých prioritných projektov navrhujem uskutočniť tieto 
opatrenia a rozhodnutia: 

- výrazne posilniť vedecko-výskumnú činnosť v inštitúcii, dobudovať oddelenie vedy a výskumu o ďalších 
dvoch interných pracovníkov a stanoviť dlhodobé a strednodobé vedecko-výskumné témy a projekty 
s možnosťou zapojenia sa do čerpania finančných zdrojov z grantového systému Ministerstva školstva, 
vedy a športu SR, 

- personálne posilniť NKC o jedného interného pracovníka v súvislosti s organizovaním podujatí s filmom 
a prezentáciou slovenskej kinematografie doma i v zahraničí, 

- predložiť Rade SFÚ na vyjadrenie návrh rozpočtu SFÚ na rok 2019 v zmysle ustanovenia § 24, ods. 2 
písm. b) zákona o audiovízii – IV. štvrťrok 2018, 

- predložiť Rade SFÚ na vyjadrenie návrh kontraktu SFÚ na rok 2019 – IV. štvrťrok 2018, 

- pripraviť aktualizáciu Cenníka platených služieb a sadzobníka poplatkov NFA v súvislosti s novými 
službami – IV. štvrťrok 2018, 

- zrealizovať záverečnú fázu modernizácie a prestavby Kina Lumière, ktorá je podmienená príspevkom 
MK SR na kapitálové výdavky v sume 1 365 000 € v zmysle schváleného projektu, ktorý pre nedostatok 
zdrojov nebol podporený v roku 2017, ani v roku 2018. Veríme, že v roku 2019 budeme môcť pristúpiť 
k záverečnej etape revitalizácie kina, 

- iniciovať uchádzanie sa o členstvo v Association of European Cinémathèques (ACE), ktorá v súčasnosti 
združuje 44 európskych filmových archívov – 2018/2019, 

- spustenie základnej anglickej verzie filmového portálu SK CINEMA – 2018/2019, 

- integrácia stránky Audiovizuálneho informačného centra www.aic.sk do informačného systému SK 
CINEMA ako osobitnej databázy – 2020, 

- spustenie novej verzie webovej stránky predajne Klapka.sk – II. polrok 2018. 

 

6. ZÁVEREČNÁ SUMARIZÁCIA 

 

Projekt riadenia a rozvoja SFÚ vychádza z mojich pracovných skúseností, ktoré som získal počas 
svojej viac ako 19-ročnej riadiacej praxe. Za hlavnú úlohu nasledujúceho funkčného obdobia považujem 
zachovanie kontinuity vo všetkých oblastiach činnosti SFÚ, ktoré sa z roka na rok rozrastajú. Počas 
predchádzajúceho obdobia sa mi podarilo vybudovať vysoko profesionálny tím odborníkov na vedúcich 
pozíciách kľúčových oddelení organizácie, s ktorými chcem v práci i naďalej pokračovať. Od 1. 1. 2016 bol 
v súvislosti s plnením ďalších úloh, vyplývajúcich zo zákona č. 40/2015 Z.z. o audiovízii zriadený Útvar 
ekonomiky a manažmentu, pod ktorý boli okrem iných zaradené úlohy viesť register osôb pôsobiacich 
v audiovízii a register audiovizuálnych diel, riaditeľkou útvaru sa stala dlhodobá interná zamestnankyňa a 
štatutárna zástupkyňa, ktorá od roku 2000 pracuje s vynikajúcimi výsledkami na pozícii hlavného ekonóma 

http://www.aic.sk/
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inštitúcie. Teší ma, že po dlhom období hľadania sa podarilo k 1. 6. 2016 obsadiť pozíciu riaditeľa 
organizačnej zložky Národný filmový archív profesionálne zdatným a zanieteným odborníkom 
z prostredia interných pracovníkov SFÚ. Rovnako ma teší, že po odchode predošlej dlhoročnej riaditeľky 
NKC bola zmena na poste riaditeľa Národného kinematografického centra k 1. 1. 2017 zrealizovaná 
pracovníkom z vnútorného prostredia SFÚ, pričom výsledky jeho viac ako ročného pôsobenia dokazujú 
správnosť tohto rozhodnutia. Cítim podporu a dôveru zo strany môjho najbližšieho tímu vo vedení, ako aj 
zo strany ďalších kolegov, čo mi dodáva silu a odhodlanie pokračovať v začatej práci aj v ďalšom funkčnom 
období. 

Súčasne personálny rozvoj v zmysle ďalšieho vzdelávania pracovníkov SFÚ považujem za kľúčový 
pre všetky činnosti SFÚ. Vzhľadom na to, že napríklad v oblasti filmového archívnictva neexistuje na 
Slovensku formálne vzdelávanie, považujem za dôležité podporovať účasť pracovníkov SFÚ na školeniach, 
workshopoch, konferenciách, kongresoch a nielen doma, ale aj v zahraničí. A veľmi ma teší napríklad, že 
v roku 2018 sa už tretí pracovník SFÚ zúčastní na Letnej škole filmového reštaurovania FIAF v Bologni, kde 
bolo vybratých len 48 uchádzačov z celého sveta. 

Všetky ciele a priority na roky 2013 až 2017 stanovené v kontraktoch SFÚ na jednotlivé roky sa 
podarilo splniť. Najdôležitejšou priebežne napĺňanou úlohou bolo odborné uchovávanie, ošetrovanie, 
konzervovanie, obnova a katalogizácia a postupná digitalizácia audiovizuálneho dedičstva Slovenskej 
republiky a jeho sprístupňovanie na študijné, vzdelávacie a vedecké účely. Meranie úspešnosti SFÚ 
v mnohých ohľadoch nie je exaktne možné, ale je často vyjadrené aj ohlasom v médiách, resp. ponukami 
na ďalšiu spoluprácu, pričom táto odozva bola veľmi kladná. SFÚ v minulom období môjho pôsobenia 
splnil všetky záväzné ukazovatele plánu činnosti a rozpočtu a každoročne dosiahol zlepšený 
výsledok hospodárenia. Súčasne intenzívne a efektívne zabezpečoval správu majetku štátu v súlade 
s príslušnými osobitnými predpismi. SFÚ pokračoval v realizácii rozpracovaných prioritných projektov 
s dosiahnutím plánovaných výsledkov a výstupov činnosti. Zároveň zabezpečoval kontinuálny výkon 
všetkých svojich hlavných činností a úloh, ktoré sú nevyhnutné a nezastupiteľné z hľadiska uchovávania 
audiovizuálneho dedičstva, ako aj z hľadiska rozvoja a prezentácie nových hodnôt kinematografickej 
a audiovizuálnej kultúry Slovenskej republiky. 

Transparentnosť hospodárenia SFÚ v minulom funkčnom období potvrdzujú aj vykonané kontroly. 
Uskutočňoval sa každoročný pravidelný audit činnosti a hospodárenia kancelárie Creative Europe Desk 
Slovensko (v minulosti kancelárie Kultúrny kontaktný a kancelárie MEDIA Desk). Audítor vykonával 
auditovanú účtovnú uzávierku, vypracoval Správu audítora o overení dokladov a externý audit, doposiaľ 
vždy bez zistenia nedostatkov. V roku 2015 sa realizovala v SFÚ kontrola Najvyššieho kontrolného úradu 
SR „Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciách v oblasti kultúry č. KA-064/2015/1030 za 
roky 2013 a 2014“ s tým, že neboli zistené žiadne porušenia, ktoré by zakladali povinnosť vrátenia 
finančných prostriedkov. V roku 2016 sa uskutočňovala finančná kontrola na mieste – dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejným prostriedkami v rokoch 2014 
a 2015 kontrolnou skupinou odboru kontroly a inšpekcie MK SR. Výsledok kontroly bol vysoko 
uspokojivý, nakoľko napriek zložitosti kontrolovaného obdobia rokov 2014 a 2015 (realizácia projektu 
Digitálna audiovízia) zistenia nie sú závažného charakteru a SFÚ nie je viazaný žiadnou vratkou do 
štátneho rozpočtu. V roku 2017 bola realizovaná kontrola Pražskej správy sociálneho zabezpečenia, 
kontrolované boli odvody sociálneho zabezpečenia za interného zamestnanca SFÚ z Českej republiky za 
obdobie bolo 20. 1. 2014 – 30. 6. 2017, rovnako bez zistenia nedostatkov. S výsledkami kontrol bola vždy 
oboznámená Rada SFÚ. 

Digitálna agenda sa v súčasnom období výrazne dotýka predovšetkým oblasti audiovízie, 
prechádza zásadnými zmenami spojenými s digitálnym vysielaním, premietaním v digitálnych kinách, do 
popredia sa dostávajú nové formy šírenia audiovizuálnych diel prostredníctvom internetu, mobilných 
operátorov a podobne. Tento smer bude v nastávajúcom období pokračovať a zvyšovať svoju intenzitu. 
Nakoľko len obnovené a laboratórne ošetrené filmové materiály môžu prechádzať procesom digitalizácie, 
je nevyhnutné pokračovať v projekte Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR a urobiť všetko 
pre jeho pokračovanie aj po roku 2020. Šírenie audiovizuálnych diel cez internet, ich zverejňovanie 
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a sprístupňovanie vyžaduje rozsiahlu autorsko-právnu ochranu a vytvorenie takých technických 
softvérových riešení, ktoré zabezpečia nielen ochranu osobnostných práv autorov, ale vytvoria 
i mechanizmy na zabezpečenie úhrady primeranej odmeny pre nositeľov práv zo šírenia týmito digitálnymi 
cestami. Katalogizácia kinematografických diel v digitálnom veku je oblasťou, ktorá výsledky základného 
výskumu dokumentačných a informačných materiálov súvisiacich s audiovizuálnymi dielami vkladá do 
informačného systému a vytvára rozsiahlu databázu SK CINEMA. Digitalizácia je aj významný krok smerom 
k sprístupňovaniu audiovizuálneho dedičstva, SFÚ musí byť pripravený pre spoluprácu s televíznymi 
vysielateľmi, kde rozlíšenie HD je štandardom televízneho vysielania a Video on Demand je vzrastajúcou 
formou šírenia filmov a DCP je štandardom pre digitálne kiná. 

V budúcom období bude SFÚ okrem činností v zmysle kontraktu a zákona o audiovízii plniť 
nasledovné strategické ciele: 

- realizácia úloh vyplývajúcich z projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR; 

- zabezpečenie trvalej udržateľnosti národného projektu Digitálna audiovízia a pokračovanie 
v systematickej digitalizácii a digitálnom reštaurovaní slovenských filmov v digitalizačnom pracovisku 
SFÚ aj po tomto období; 

- pokračovanie v projekte informačného systému o slovenskej kinematografii SK CINEMA, zvyšovanie 
jeho interoperability a zapojenie SFÚ do európskych projektov filmových databáz; 

- výkon činností zákonného depozitára a výkon dohľadu nad plnením povinností týkajúcich sa fondu 
audiovizuálneho dedičstva SR v zmysle zákona o audiovízii; 

- vykonávanie vedeckej a výskumnej činnosti; realizácia aplikovaného výskumu v oblasti dejín slovenskej 
kinematografie, dobudovanie oddelenia vedy a výskumu, spracovanie koncepcie podpory výskumu, 
bádateľských štipendií v spolupráci s AVF; 

- vydávanie slovenských filmov na DVD a blu-ray v zmysle prijatej koncepcie; 

- premietanie filmov v kine SFÚ – Kine Lumière v zmysle prijatej dramaturgie, ukončenie modernizácie 
kina; 

- sprístupňovanie audiovizuálneho dedičstva SR verejnosti a propagácia slovenskej kinematografie a 
audiovizuálnej kultúry na podujatiach v SR aj v zahraničí, zastupovanie a koordinácia členstva SR 
v medzinárodných organizáciách v oblasti kinematografie a audiovízie; 

- zvyšovanie tržieb z vlastnej činnosti (obchodné zhodnocovanie práv k slovenským filmom v správe SFÚ, 
zvyšovanie návštevnosti Kina Lumière, predaj edičných výstupov SFÚ prostredníctvom predajne 
Klapka.sk, výpožičky a ďalšie služby NFA), 

- personálny a organizačný rozvoj inštitúcie a jej ľudských zdrojov, posilnenie odborného zázemia pre 
hlavné činnosti formou ďalšieho vzdelávania pracovníkov a externej spolupráce; 

- spolupráca so stavovskými organizáciami, predovšetkým so Slovenskou filmovou a televíznou 
akadémiou a s Asociáciou slovenských filmových klubov, na filmových podujatiach spoločného záujmu 
(udeľovanie národnej filmovej ceny Slnko v sieti, každoročná prehliadka slovenských filmov 
v spolupráci aj s AVF, Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest na Slovensku, putovná filmová 
prehliadka Projekt 100, premietanie európskych filmov v Kine Lumière a pod.), 

- spolupráca s Audiovizuálnym fondom, hľadanie alternatívnych a doplnkových zdrojov financovania 
vedľajších činností organizácie, 

- skvalitňovanie poskytovaných služieb a zdokonaľovanie spätnej väzby pri jednotlivých aktivitách SFÚ 
a jeho prioritných projektoch (spolupráca s radou SFÚ a s komisiou pre audiovizuálne dedičstvo), 

- spolupráca s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v oblasti noriem pre 
kinematografické diela 

- spolupráca s VŠMU – filmová a audiovizuálna výchova, špecializovaný študijný program na digitálne 
reštaurovanie (odborné stáže poslucháčov a absolventov v SFÚ), 
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- príprava odbornej a verejnej diskusie k možnosti zriadenia Filmového (audiovizuálneho) múzea, 

- vytvorenie stratégie medzinárodných aktivít posilňujúcich postavenie slovenskej kinematografie na 
európskych festivaloch, 

- vypracovanie projektu verejného uvádzania slovenských filmov, ku ktorým autorské práva v zmysle  
zákona o audiovízii vykonáva SFÚ, na DCP pre digitálne kiná, vrátane tvorby nových prezentačných 
materiálov k nim 

- vytvorenie pravidelného cyklického programu slovenských filmov zo zbierok Národného filmového 
archívu 

- aktívnejšia spolupráca s partnerskými inštitúciami v rámci FIAF i s okolitými filmovými archívmi (napr. 
ČR, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina a pod.). 

SFÚ je národná pamäťová a zbierková inštitúcia a audiovizuálne dedičstvo, ktoré SFÚ spravuje, 
ochraňuje, odborne ošetruje a sprístupňuje, je neoddeliteľnou súčasťou národného kultúrneho 
dedičstva a na jeho ochranu SFÚ zabezpečuje primerané podmienky zodpovedajúce medzinárodným 
požiadavkám a záväzkom SR v tejto oblasti. Okrem splnených cieľov a priorít stanovených v zákone 
o audiovízii a kontrakte ma teší to, že Kino Lumière si našlo svojho diváka, je spoluorganizátorom 
veľkého množstva podujatí a prešlo zásadnou rekonštrukciou a modernizáciou. Veľmi si vážim aj 
podporu Audiovizuálneho fondu pri predkladaných projektoch, predovšetkým pri digitalizácii kinosál 
v Kine Lumière. Teší ma, že dlhoročná náročná práca bola v roku 2016 zavŕšená vydaním prvého zväzku 
publikácie Dejiny slovenskej kinematografie 1896 – 1969, autorov Václava Maceka a Jeleny Paštékovej. 
Úspešné bolo licencovanie slovenských filmov televíznym vysielateľom, darilo sa aj predaju DVD, 
publikácií a s tým súvisiace pôsobenie predajne SFÚ Klapka.sk. A mám radosť aj z toho, že za výsledky 
činnosti SFÚ predovšetkým v oblasti sprístupňovania, digitalizácie či katalogizácie sa nemusíme hanbiť 
ani v porovnaní s okolitými krajinami, kde majú filmové archívy dlhšiu históriu. 

Rovnako by som rád vyzdvihol vydanie reprezentatívnej 10-dielnej blu-ray kolekcie Slovenský film 
pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v rámci projektu SK PRES. Tvorí 
ju päť filmov zo zlatého fondu a päť titulov z novodobej histórie slovenskej kinematografie. Kolekcia počas 
nášho predsedníctva od 1.7. 2016 prezentovala slovenskú kinematografiu v krajinách Európskej únie, na 
jej podporu vyšli aj dobové plagáty k jednotlivým titulom. Blu-ray nosiče majú šesť jazykových verzií, 
voliteľné titulky sú anglické, nemecké, francúzske, španielske, talianske, ruské a pre nepočujúcich aj 
slovenské. Bonusy predstavujú informácie o filme a tvorcoch v slovenskom a anglickom jazyku, dopĺňa ich 
fotogaléria. Súčasťou nosičov je tiež dvojjazyčný booklet rovnako s informáciami o filme a tvorcoch, s 
fotografiami a vyobrazením pôvodného plagátu z čias uvedenia filmu v kinách. Táto reprezentatívna 
desaťdielna blu-ray kolekcia Slovenský film je jedným z unikátnych projektov ako zviditeľniť a prezentovať 
Slovensko vo svete. 

SFÚ v roku 2016 vydal svoju prvú elektronickú publikáciu. Stala sa ňou už vypredaná tlačená kniha 
Rozprava o westerne česko-slovenskej autorskej dvojice filmových teoretikov a estetikov Petra 
Michaloviča a Vlastimila Zusku. 

Slovenské filmy copyrightovo spadajúce podľa zákona o audiovízii pod SFÚ sa darí obchodne 
zhodnocovať a napĺňať tak najzákladnejšiu časť tržbovej stránky rozpočtu, tieto archívne filmové diela sú 
celoročne prítomné na televíznych obrazovkách, ako aj v rámci služieb Video on Demand. 

Pracovníci a spolupracovníci SFÚ zastupovali Slovensko v porotách na medzinárodných filmových 
prehliadkach a festivaloch, aktívne sa zúčastňovali konferencií a seminárov na Slovensku aj v zahraničí 
a venovali sa publikačnej činnosti. Vzdelávací a prehľadový cyklus Filmový kabinet v Kine Lumière sa 
stretol s pozitívnou odozvou u laikov i v kruhoch odbornej verejnosti a bude naďalej pokračovať. 

Vďaka úspešnému naplneniu cieľov projektu Digitálna audiovízia sa SFÚ zaradil medzi moderné 
európske filmové archívy, ktoré sú schopné filmové dedičstvo prostredníctvom digitalizácie priniesť do 
digitálneho kina. 
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SFÚ prostredníctvom predajne Klapka.sk podporuje vecnými darmi charitatívne projekty či 
filmové festivaly. 

Rád by som prispel k tomu, aby slovenská kinematografia v súvislosti s pozitívnymi výsledkami 
návštevnosti a stúpajúcim záujmom o slovenský film v minulom roku bola vnímaná vo väčšom rozsahu. 
Preto rok 2021 so 100. výročím od nakrútenia Siakeľovho Jánošíka je možné charakterizovať ako 
storočnicu slovenskej kinematografie. Malo by ísť o celoročný projekt, ktorý sa pokúsim prostredníctvom 
MK SR a ďalších inštitúcií zrealizovať. Radi by sme slovenskú kinematografiu odprezentovali ako 
kinematografiu, ktorá prežila svoje veľké chvíle, neskôr aj úpadok, a v súčasnosti je slovenský film bežným 
účastníkom á-čkových festivalov, spomeňme napríklad nedávnu svetovú premiéru nového filmu Martina 
Šulíka Tlmočník na Berlinale. 

O myšlienke zriadenia Múzea slovenského filmu uvažujem dlhodobo, myslím, že naša 
kinematografia si ho zaslúži. V súčasnosti pripravujeme projekt, ktorý budeme môcť predložiť najprv Rade 
SFÚ a potom na MK SR. Zriadenie Múzea slovenského filmu ako organickej zložky SFÚ popri jeho 
existujúcich činnostiach by sa mohlo stať aj spoločnou aktivitou nielen SFÚ, ale aj Slovenskej filmovej 
a televíznej akadémie, Vysokej školy múzických umení, Audiovizuálneho fondu, Asociácie slovenských 
filmových klubov, Slovenského technického múzea a iných prípadných záujemcov. 

O zodpovednosť za riadenie tejto inštitúcie sa uchádzam už na tretie funkčné obdobie, a preto je 
pochopiteľné, že hlavnou myšlienkou predkladanej koncepcie nie sú zásadné zmeny, ale reflexia 
doterajších činností za účelom skvalitnenia a zvýšenia ich profesionálnej úrovne a pokračovanie v začatých 
procesoch, vďaka ktorým je SFÚ v súčasnosti kľúčovou štátnou organizáciou v oblasti audiovízie na 
Slovensku. Plní úlohy v zmysle zákona o audiovízii, ako aj v zmysle kontraktu s MK SR, ktoré voči SFÚ 
vykonáva funkciu zriaďovateľa. SFÚ je plnohodnotným partnerom obdobných inštitúcií v zahraničí a je 
riadnym členom dvoch medzinárodných organizácií, ktoré priamo súvisia s hlavnými činnosťami SFÚ (od 
roku 2001 – Medzinárodná federácia filmových archívov FIAF a od roku 2006 – organizácia European Film 
Promotion).  

Rok 2018 je pre SFÚ rokom 55. výročia svojho vzniku a verím, že sa dostal do širšieho povedomia 
ako nenahraditeľná národná inštitúcia, starajúca sa o kinematografické dedičstvo, ale aj ako moderná 
inštitúcia, ktorá je schopná reagovať na výzvy novej digitálnej éry a má profesionálny potenciál aktívne 
ovplyvňovať charakter audiovizuálneho prostredia na Slovensku. 

SFÚ vykonáva svoju činnosť transparentne, efektívne a o svojej práci pravidelne informuje 
verejnosť, predovšetkým prostredníctvom tlačových správ, výročných tlačových konferencií a verejných 
odpočtov činnosti. 

Verím, že výsledky mojej dlhoročnej činnosti na pozícii generálneho riaditeľa SFÚ a predložený 
projekt riadenia a ďalšieho kontinuálneho rozvoja Slovenského filmového ústavu sú dobrým základom pre 
to, aby tak, ako som sa celý život venoval filmu, mohol som sa mu venovať aj naďalej... 

 

 

 

 


