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MINISTERSTVO KULTÚRY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Bratislava 13. december 2005 

Číslo: MK-13567/2005-110/23785 

ROZHODNUTIE 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 

o zmene a doplnení zriaďovacej listiny Slovenského filmového ústavu 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade s § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

m e n í  a  d o p ĺ ň a  

rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní Zriaďovacej listiny 

Národného centra pre audiovizuálne umenie č. MK-1161/1998-1 z 1. augusta 1998 v znení 

neskorších zmien a doplnení takto: 

1. V ČI. 1 odsek 2 znie: 

V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní najmä tieto úlohy: 

a) vykonáva teoreticko-koncepčnú, výskumnú, dokumentačnú, koordinačnú a 

metodicko- poradenskú činnosť v oblasti kinematografie, 

b) iniciuje legislatívne normy ministerstva smerujúce k ochrane hodnôt 

národného kultúrneho dedičstva v tejto oblasti a k vytváraniu a stabilizácii 

systémového prostredia pre zabezpečenie kinematografickej kultúry v 

Slovenskej republike, 

c) ako špecializovaný verejný archív zabezpečuje odborné uskladnenie, 

ošetrovanie, uchovávanie, obnovu a požičiavanie všetkých filmových 

materiálov k slovenským filmom, ktoré sú súčasťou národného kultúrneho 

dedičstva Slovenskej republiky; ako člen Medzinárodnej federácie filmových 

archívov (FIAF) výberovo uchováva a sprístupňuje aj rozmnoženiny a 

dokumentačné materiály k zahraničným filmom, 
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d) vyhotovuje rozmnoženiny archívnych dokumentov audiovizuálneho dedičstva 

a umožňuje k nim prístup verejnosti, 

e) vykonáva práva autorov k audiovizuálnym dielam vyrobeným pred rokom 

1991 organizáciami štátu hospodáriacimi v oblasti audiovízie, ktoré vykonávali 

tieto práva na základe všeobecne záväzných právnych predpisov platných 

pred rokom 1997, ak k nim nevykonáva práva podľa osobitného predpisu iba 

Slovenská televízia; 

f) vykonáva práva výkonných umelcov k umeleckým výkonom predvedeným v 

audiovizuálnom diele podľa písmena e), 

g) je výrobcom zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálnych diel podľa 

písmena e), 

h) spravuje originálne nosiče audiovizuálneho diela podľa písmena e) vo 

vlastníctve Slovenskej republiky, 

i) svojou činnosťou zhodnocuje práva podľa písmena e) až g); na výkon práv 

podľa písmen e) a f) sa primerane vzťahujú ustanovenia autorského zákona o 

zamestnaneckom diele, 

j) koordinuje spoluprácu s medzinárodnými kultúrnymi inštitúciami a 

organizáciami v oblasti kinematografie a audiovízie a nadväzuje kontakty s 

partnerskými inštitúciami vyplývajúce najmä z členstva Slovenského 

filmového ústavu v medzinárodných inštitúciách, 

k) sústreďuje zvukovo-obrazové záznamy a rozmnoženiny kinematografických a 

iných audiovizuálnych diel v súlade so zákonom č. 212/1997 Z. z. v znení 

neskorších predpisov, organizuje ich spravovanie v záujme ochrany 

národného kultúrneho dedičstva a sprístupňuje ich odbornej verejnosti na 

študijné účely, 

l) vykonáva vydavateľskú a publikačnú činnosť, 

m) sústreďuje odbornú literatúru, tlač a sprístupňuje ju odbornej verejnosti, 

vyhľadáva, sústreďuje a spracováva materiály listinnej povahy a ďalšie 

dokumentačné materiály súvisiace s audiovizuálnymi dielami, 

n) vykonáva podpornú činnosť pri vzniku audiovizuálnych diel, publikácií, 

seminárov, festivalov a iných podujatí, 

o) organizuje a podieľa sa na realizácii kultúrnych podujatí, prehliadok a 

festivalov v Slovenskej republike i v zahraničí, 

p) prevádzkuje študijné kino v zmysle povinností a oprávnení vyplývajúcich z 

členstva v Medzinárodnej federácii filmových archívov (FIAF), 
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q) spolupracuje so stavovskými organizáciami filmových pracovníkov, 

vedeckými, kultúrnymi, vzdelávacími, umeleckými ustanovizňami a 

občianskymi združeniami, 

r) zabezpečuje administratívu a koordináciu súvisiacu s členstvom Slovenskej 

republiky v medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách v oblasti 

kinematografie a audiovízie, 

s) zabezpečuje činnosti Média Desk Slovensko – spoločnej kancelárie Slovenskej 

republiky a programu Európskej únie MÉDIA. 

2. ČI. 2 znie: 

1) Základnými organizačnými zložkami Slovenského filmového ústavu sú: 

a) Národný filmový archív, 

b) Národné kinematografické centrum. 

2) Osobitnou zložkou Slovenského filmového ústavu je kancelária Média Desk 

Slovensko. 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2006. 

František Tóth, minister kultúry Slovenskej republiky 

[pečiatka] Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
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