
1 

 

Projekt riadenia a rozvoja Slovenského filmového ústavu. 

 
 

 

Vážení členovia Rady Slovenského filmového ústavu, 

 

dovoľte mi, aby som Vám predstavil moju predstavu o riadení a rozvoji Slovenského 

filmového ústavu. Slovenský filmový ústav budem zodpovedne riadiť a rozvíjať v súlade s 

ustanoveniami Audiovizuálneho zákona, štatútu Slovenského filmového ústavu, 

Organizačného poriadku a metodických usmernení s dôrazom na jeho napredovanie a rozvoj. 

Mojim cieľom je takisto kontinualita v oblasti rozpracovaných projektov a nadväzovanie 

užššej spolupráce s parterskými organizáciami v Európe. Na začiatku výkonu funkcie sa 

zamerám na fungovanie jednotlivých organizačných zložiek, ktorými sú Národný filmový 

archív, Národné kinematografické centrum a Media Desk Slovensko. Na základe Swot 

analýzy vypracovanej v spolupráci s riadiacimi a vedúcimi pracovníkmi základných 

organizačných zložiek spoločne vyhodnotíme silné a slabé stránky fungovania spomenutých 

organizačných zložiek a budem prímať opatrenia smerujúce k neustálemu zlepšovaniu 

momentálnej situácie. Mojimi partnermi v tomto procese budú akvizičná komisia pre 

zbierkové a archívne činnosti, edičná komisia pre vydavateľské a publikačné činnosti, 

redakčná rada mesačníka Film.sk, pracovná skupina pre informačný systém SK Cinema, 

komisia pre audiovizuálne dedičstvo, Rada Slovenského filmového ústavu a Ministerstvo 

kultúry. Audiovizuálne dedičstvo, ktoré SFÚ spravuje, ochraňuje, odborne ošetruje a 

sprístupňuje, je neoddeliteľnou súčasťou národného kultúrneho dedičstva a na jeho ochranu je 

potrebné vytvoriť primerané podmienky zodpovedajúce medzinárodným požiadavkám a 

záväzkom Slovenskej republiky v tejto oblasti. Základnou dlhodobou prioritou činností a 

aktivít SFÚ pre nasledujúce obdobie je výkon zákonného depozitára audiovizuálnych diel, 

komplexná odborná starostlivosť o kinematografickú zložku národného kultúrneho dedičstva 

Slovenskej republiky a v rámci nej najmä kompletná systematická záchrana a obnova 

filmových zbierkových fondov vrátane ich digitalizácie, postupná digitalizácia archívnych 

fondov za účelom ich dlhodobého uchovania a sprístupňovania prostredníctvom nových 

technológií, odborná katalogizácia zbierkových predmetov a fondov, ich informačno-

obsahový popis a sprístupňovanie odbornej i laickej verejnosti. Po nástupe do funkcie 

generálneho riaditeľa, reálnom oboznámení sa s prebiehajúcimi projektami a agendou 

Slovenského filmového ústavu a v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich 
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z Audiovizuálneho zákona vypracujem strategický plán rozvoja Slovenského filmového 

ústavu na následujúce funkčné obdobie a predložím ho na prerokovanie Rade SFÚ. Následne 

pripravím aktualizáciu organizačnej štruktúry vzhľadom k budúcim úlohám a činnostiam tak, 

aby organizačná štruktúra, čo možno najvernejšie odrážala aktuálnu situáciu v súvislosti 

s rozvojovými zámermi a  skvalitnením a  zefektívnením činností a  úloh SFÚ, vyplývajúcich 

z Audiovizuálneho zákona. Po konzultáciách s riaditeľmi a vedúcimi pracovníkmi pripravím 

Rade SFÚ na posúdenie analýzu pracovných miest s dôrazom na optimalizáciu organizačnej 

štruktúry a zefektívnenia chodu jednotlivých pracovísk. Ďalej vypracujem program ďalšieho 

rozvoja a vzdelávania ľudských ľudských zdrojov, vzhľadom na efektívne plnenie 

programových úloh. Mojim cieľom je prehĺbenie spolupráce s európskymi filmovými 

archívmi a partnerskými organizáciami a vysielanie pracovníkov SFÚ na výmenné stáže do 

zahraničia, za účelom rozšírenia vedomostí a spoznania práce svojich kolegov v odbore. 

V zmysle ustanovenia Audiovizuálneho zákona, § 28, odsek 1, písmeno c), predložím Rade 

SFÚ na vyjadrenie návrh rozpočtu na rok 2014. V súvislosti s projektom Digitálna audiovízia 

budem s Radou SFÚ konzultovať pripravované projektové kroky a po konzultáciách 

predkladať na vyjadrenie plán realizačných opatrení. Projekt digitalizácie audiovizuálneho 

umenia bude mať v mojej práci prioritné postavenie. Je šancou na obnovu a uchovanie nášho 

kultúrneho dedičstva a jeho zachovania pre nasledujúce generácie. S ohľadom na projekt 

Digitálna audiovízia predložím Rade SFÚ na posúdenie návrh na rozšírenie prípadne 

vybudovanie nových depozitných priestorov zodpovedajúcich európskym normám na 

dlhodobú archiváciu audiovizuálnych diel. Mojou ďalšou prioritou je pokračovanie v projekte 

budovania a rozširovania slovenskej filmovej databázy a informačného systému SK Cinema. 

Samozrejmosťou je podpora a spolupráca na medzinárodných filmových a  kultúrnych 

projektoch  a  podujatiach prostredníctvom organizačnej zložky SFÚ - MEDIA Desk 

Slovensko. Ďalšou z mojich priorít bude zintenzívnenie spolupráce s mladými talentami z 

Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave, ako aj s ďalšími 

umeleckými školami na Slovensku formou workshopov, prezentácií, ukážok reštaurovania, 

digitalizácie a archivovania audiovizuálneho umenia. 

 

Vážení členovia Rady Slovenského filmového ústavu, 

mojím cieľom ako budúceho možného generálneho riaditeľa je vybudovanie progresívneho, 

dynamického a otvoreného Slovenského filmového ústavu, ktorý bude kompetenčným 

centrom pre všetkých milovníkov kultúry audiovizuálnych diel na Slovensku. 
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Slovenský filmový ústav 

 

Slovenský filmový ústav bol založený 1. apríla 1963 v Bratislave. Samostatnou 

inštitúciou sa SFÚ stal v roku 1991. Samostatným členom Medzinárodnej federácie 

filmových archívov FIAF sa stal v roku 2001. SFÚ je štátna príspevková organizácia 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zriadená ku dňu 1. januára 1991 Rozhodnutím MK 

SR č. MK-2610/1990-1 o zriadení Slovenského filmového ústavu – národného 

kinematografického centra zo dňa 11. 12.1990 v znení neskorších zmien a doplnení. 

Slovenský filmový ústav je podľa Audiovizuálneho zákona právnická osoba so sídlom v 

Bratislave. Slovenský filmový ústav je príspevková organizácia štátu finančnými vzťahmi 

napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva kultúry. SFÚ 

sa ako štátna organizácia priamo zúčastňuje a spolupodieľa na uchovávaní, ochrane, 

odbornom spracovaní, sprístupňovaní a zveľaďovaní národného kultúrneho dedičstva, na 

vytváraní a šírení nových hodnôt v oblasti filmového umenia a kinematografickej kultúry 

Slovenskej republiky. Orgánmi Slovenského filmového ústavu sú generálny riaditeľ a rada.  

 

Úlohy Slovenského filmového ústavu 

 

Slovenský filmový ústav sa v oblasti audiovízie a kinematografie podieľa na: 

 

1. Uchovávaní, ochrane a obnove audio vizuálneho dedičstva ako neoddeliteľnej súčasti  

     kultúrneho bohatstva  Slovenskej republiky s cieľom uchovania audiovizuálnej tvorby       

     ako formy kultúrneho vyjadrovania. 

2. Spracovávaní a zveľaďovaní audiovizuálneho dedičstva s cieľom zachovania hodnôt   

    slovenskej audiovizuálnej tvorby. 

3. Spracovávaní a šírenií poznatkov z oblasti audiovizuálnej kultúry, osobitne kinematografie   

    a audiovizuálneho umenia Slovenskej republiky. 
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Prioritné ciele Slovenského filmového ústavu v nasledujúcom období 

1. Kontinuita  v projektoch ochrany, obnovy a rozširovania archívneho fondu. 

2. Pokračovanie projektu digitalizácie dokumentačných materiálov o slovenskej 

    kinematografii a projektu informačného systému SK Cinema. 

3. Vytváranie podmienok pre uchovávanie audiovizuálneho dedičstva  

so zameraním na vybudovanie moderných archívnych priestorov a odborných    

digitalizačných a reštaurátorských pracovísk na spracovávanie a ošetrovanie filmového 

materiálu a na spracovanie a archivovanie digitalizovaných audiovizuálnych nosičov. 

4. Sprístupňovanie audiovizuálneho dedičstva verejnosti a propagácia 

    slovenskej kinematografie a audiovizuálnej kultúry na podujatiach doma aj 

    v zahraničí, zastupovanie a koordinácia členstva Slovenskej republiky  

    v medzinárodných organizáciách v oblasti kinematografie a audiovízie 

5. Zvyšovanie tržieb z vlastnej činnosti, najmä obchodné zhodnocovanie práv 

     k slovenským filmom v správe SFÚ a archívne činnosti. 

6. Hľadanie alternatívnych a doplnkových zdrojov financovania vedľajších činností 

    organizácie, získanie prostriedkov z podporných programov EÚ a z ďalších 

    medzinárodných zdrojov na dofinancovanie prioritných projektov  

7. Personálny a organizačný rozvoj inštitúcie a jej ľudských zdrojov, posilnenie 

    odborného zázemia pre hlavné činnosti formou ďalšieho vzdelávania 

    pracovníkov. 

8. Neustále skvalitňovanie poskytovaných služieb a zdokonaľovanie spätnej väzby  

    pri jednotlivých aktivitách SFÚ a jeho prioritných projektoch. 

 

Činnosti Slovenského filmového ústavu  

 

Slovenský filmový ústav vykonáva v oblasti audiovízie a kinematografie najmä tieto činnosti: 

 

1. Zabezpečuje odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie a obnovu audiovizuálneho   

    dedičstva ako zákonný depozitár. 

2. Umožňuje prístup verejnosti k audiovizuálnemu dedičstvu na študijné, vzdelávacie a  

    vedecké účely. Na tento účel môže vyhotovovať aj rozmnoženiny audiovizuálnych diel,  
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    zvukovo-obrazových záznamov a zvukových záznamov, ktoré sú súčasťou audiovizuálneho   

    dedičstva. 

3. Vyhľadáva, získava, sústreďuje, katalogizuje, uchováva a umožňuje prístup k originálom    

    alebo rozmnoženinám audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj     

    dokumentačné a informačné materiály súvisiace s audiovizuálnymi dielami 

    a zvukovo-obrazovými záznamami. 

4. Monitoruje a podieľa sa na technologickom a technickom pokroku v oblasti uchovávania  

    audiovizuálnych diel a etických pravidiel ochrany a obnovy audiovizuálnych diel. 

5. Vykonáva teoreticko-koncepčnú, vedeckú, výskumnú, dokumentačnú, koordinačnú,  

    vzdelávaciu, bibliografickú, rešeršnú, metodicko-poradenskú činnosť a edičnú činnosť 

    vrátane vydávania periodických publikácií a neperiodických publikácií a nosičov   

    slovenských audiovizuálnych diel. 

6. Vytvára a prevádzkuje informačný systém, ktorý tvorí súčasť informačného systému     

    verejnej správy. 

7. Prevádzkuje špeciálnu knižnicu a mediatéku určenú na študijné, odborné, výskumné  

    a vzdelávacie účely. 

8. Prevádzkuje audiovizuálne technické zariadenie a kino na uvádzanie audiovizuálnych diel  

    na verejnosti audiovizuálnym predstavením. 

9. Spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti audiovízie a kinematografie a         

    zastupuje v týchto organizáciách Slovenskú republiku. 

10. Využívaním audiovizuálneho fondu realizuje výrobu slovenských audiovizuálnych diel  

       alebo sa na výrobe audiovizuálnych diel podieľa. 

11. Prideľuje medzinárodné štandardné číslo audiovizuálneho diela (ISAN) ako národná  

      agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel. 

12. Organizuje a podieľa sa na organizácii kultúrnych podujatí, prehliadok a festivalov v  

      Slovenskej republike i vzahraničí,podieľa sa na propagácii audiovízie a kinematografie 

      vrátane propagácie audiovizuálneho dedičstva,poskytuje zahraničným informačným   

      centrám a audiovizuálnym databázam informácie z oblasti slovenskej audiovízie a 

      kinematografie a plní úlohy národnej filmotéky. 

13. Vedie evidenciu dobrovoľných depozitárov a metodicky usmerňuje postupy pri ochrane a    

      obnove fondu audiovizuálneho dedičstva,poskytuje ministerstvu odbornú súčinnosť pri 

      kontrole dobrovoľných depozitárov, spolupracuje s kinematografickými fondmi,    

      spolupracuje s odbornými a profesijnými organizáciami a ďalšími osobami pôsobiacimi v    
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      oblasti audiovízie a kinematografie, spolupracuje s výrobcami audiovizuálnych diel 

      vyrábaných na území Slovenskej republiky. 

14. Získava, spracováva, poskytuje a hodnotí údaje z oblasti audiovízie a kinematografie. 

15. Slovenský filmový ústav ďalej 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 

      vysielateľ zriadený zákonom vysielajúci televíznu programovú službu. 

16. Vykonáva práva výkonných umelcov k umeleckým výkonom predvedeným v   

       audiovizuálnom diele podľa písmena a),vykonáva práva výrobcov zvukových záznamov,  

       výrobcov zvukovo-obrazových záznamov a vysielateľov, ktorých záznamy alebo    

       vysielanie boli použitév audiovizuálnom diele  

17. Je výrobcom zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálnych diel, spravuje nosiče  

      audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov ktoré sú majetkom štátu. 

18. Zhodnocuje svojou činnosťou majetkové práva, najmä udeľuje súhlas na použitie   

      predmetov ochrany a patrí mu aj primeraná odmena a náhrada odmeny podľa osobitného 

      predpisu, chráni záujmy autorov, výkonných umelcov a iných nositeľov práv, najmä je   

      oprávnený domáhať sa ochrany práv v súlade s osobitnými predpismi.  

 

Prioritné projekty SFÚ 

Prioritnými projektami Slovenského filmového ústavu sú najmä systematická obnova, 

archivácia a sprístupňovanie audiovizuálneho dedičstva a budovanie informačného systému 

SK Cinema. Tento dlhodobý prioritný projekt integrovaného automatizovaného 

audiovizuálneho informačného systému SK CINEMA tvorí súčasť informačného systému 

verejnej správy. SFÚ ho realizuje od roku 2002 a určený je na spracovávanie, uchovávanie, 

prepájanie, organizáciu, vyhľadávanie a prezentáciu informácií a poznatkov, ktoré sa 

získavajú, vytvárajú a využívajú pri práci jednotlivých oddelení SFÚ. Je komplementárnou 

súčasťou projektu Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie a 

priamo súvisí aj s národným projektom Digitálna audiovízia. Predmetom spracovania 

prostredníctvom softvérových prostriedkov informačného systému sa postupne stávajú všetky 

zbierky, fondy a artefakty v správe SFÚ, ako aj informácie a poznatky z oblasti slovenskej 

audiovizuálnej kultúry a kinematografického umenia s dôrazom na vytváranie Slovenskej 

národnej filmografie. V procese spracovávania filmových, archívnych, dokumentačných a 
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knižničných zbierok a fondov SFÚ sa realizujú najmä činnosti odborného popisu a 

katalogizácie, ktorých výstupom sú databázové záznamy rozličných typov. V roku 2012 

pokračoval nárast počtu záznamov, vložených do systému. Vlani bolo vytvorených 42 922 

nových záznamov, čo ku koncu roka 2012 predstavuje 281 195 všetkých záznamov v 

systéme. Výrazný nárast počtu záznamov súvisel aj so začatím realizácie projektu Digitálna 

audiovízia, v ktorom bolo vytvorených 9 580 nových záznamov. V nadväznosti na 

pripravované sprístupnenie výstupov z projektu SK CINEMA širokej verejnosti 

prostredníctvom internetu bol v roku 2012 pripravený nový grafický návrh vizuálnej podoby 

webového rozhrania, ktorý tento rok čaká implementácia. 

Takisto sem patrí národný projekt Digitálna audiovízia. Tento unikátny projekt je 

financovaný z Operačného programu Informatizácia spoločnosti a jeho schválená výška je 24 

miliónov euro, ktoré sa rozdelia v určitom pomere medzi SFÚ a RTVS. Samotný projekt sa 

oficiálne začal 1. mája 2011 prípravnou fázou, pričom realizácia jeho aktivít je naplánovaná 

do 30. júna 2015. Ide o unikátny projekt v celoeurópskom meradle, ktorý má ambiciózne 

ciele. V spolupráci s RTVS vybudovať dve špecializované digitalizačné pracoviská a 

zdigitalizovať minimálne 58700 audiovizuálnych kultúrnych objektov. Digitalizačné 

pracovisko SFÚ by malo byť vybudované v treťom štvrťroku 2012 v suteréne Kina Lumiére 

na Špitálskej č. 4, zároveň sa budú modernizovať ďalšie pracoviská, ktorých činnosti priamo 

súvisia s procesmi digitalizácie. Ide o odborné pracoviská v sídelnej budove SFÚ na 

Grösslingovej ulici č. 32 v Bratislave a depozitáre v Pezinku. Proces digitalizácie sa skladá z 

prípravných prác, konverzie a postprocessingu. Výstupom bude minimálne 1 000 

zdigitalizovaných filmových objektov s popisnými metadátami pre dlhodobé uchovávanie vo 

vysokom i nízkom rozlíšení. Projekt Digitálna audiovízia vytvorí základ pre systematické 

narábanie s audiovizuálnymi objektmi v medzinárodných formátoch, zachráni vybranú časť 

diel pred mechanickou deštrukciou a iným znehodnotením a jeho výsledky sa budú môcť 

využívať na edukačné, vedecko-výskumné i osvetové účely. 

Ďalším dlhodobým projektom je Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a 

jeho sprístupňovanie sa v súčasnej podobe začal realizovať v roku 2006 s výhľadom do roku 

2020. Jeho cieľom je systematická ochrana a postupné obnovenie fondu audiovizuálneho 

dedičstva primárne na filmových nosičoch pri zachovaní pôvodnej kvality, pričom je 

nevyhnutné dodržať všetky normy a štandardy archivačnej činnosti. Najkomplikovanejšiu 

oblasť prác v tomto projekte tvorí obnova fondu dlhometrážnych filmov. Procesom 
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kompletnej laboratórnej obnovy dlhometrážnych a stredometrážnych hraných filmov v roku 

2012 prešlo 12 titulov, ďalej 21 titulov krátkometrážnych a stredometrážnych 

dokumentárnych filmov, 67 titulov dlhometrážnych a krátkometrážnych animovaných filmov 

a 5 titulov historických filmov na nitrocelulózovej podložke. Z fondu spravodajských filmov 

bolo obnovených celkovo 216 titulov. Realizovala sa aj obnova a záchrana filmových 

materiálov získaných z pozostalostí po tvorcoch Pavol Haspra, Ivan Rumanovský a Martin 

Slivka. Diagnostikou a kompletným ošetrením samostatne mimo filmových materiálov k 

titulom zaradeným do procesu obnovy vlani prešlo 238 162 metrov filmového 

rozmnožovacieho materiálu. Všetky ošetrené a zdiagnostikované pôvodné materiály i 

novovyrobené materiály sú uložené v nových plastových obaloch s novým štítkovým 

označením v centrálnom depozite audiovizuálií SFÚ. Celkové údaje metráže obnovy a 

spracovania filmových materiálov a minutáží prepisov k sprístupňovaniu za rok 2012 

predstavujú 1 727 859 metrov laboratórneho ošetrenia a spracovania a 352 257 metrov 

nových vyrobených materiálov 35 mm filme. 

 

Zákonný depozitár 

 

Slovenský filmový ústav vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany audiovizuálneho 

dedičstva. Slovenský filmový ústav v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva metodicky 

usmerňuje katalogizáciu, ochranu a obnovu fondu audiovizuálneho dedičstva, posudzuje 

audiovizuálnu hodnotu audiovizuálnych diel, zvukovo-obrazových záznamov a zvukových 

záznamov podľa § 32; na účely posudzovania audiovizuálnej hodnoty zriaďuje generálny 

riaditeľ poradný orgán pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva. Zákonný depozitár je 

povinný odovzdať Slovenskému filmovému ústavu originálne nosiče audiovizuálií a 

sprievodné dokumenty k nim, ktoré prestane uschovávať, a to najneskôr v deň ukončenia tejto 

činnosti, alebo ak mu bola v súvislosti s nimi uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa 

odseku 2, a to najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení 

pokuty. Slovenský filmový ústav je povinný odborne uschovávať a ošetrovať audiovizuálie, 

ktoré uchováva ako zákonný depozitár. Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je 

povinný odovzdať do bezodplatného depozitu Slovenskému filmovému ústavu audiovizuáliu 

podľa § 32 ods. 2 písm. a) až c) na originálnom nosiči vrátane sprievodného materiálu 

najneskôr do 30 dní odo dňa jeho prvého uvedenia na verejnosti; to sa nevzťahuje na výrobcu 
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slovenského audiovizuálneho diela, ktorý je zákonným depozitárom.Výrobca slovenského 

zvukového záznamu ume leckého výkonu je povinný odovzdať do bezodplatného depozitu 

zákonnému depozitárovi podľa § 33 ods. 1písm. b) audiovizuáliu podľa § 32 ods. 2 písm. d) a 

e) naoriginálnom nosiči vrátane sprievodného materiálu najneskôr do 30 dní odo dňa jeho 

prvého uvedenia naverejnosti; to sa nevzťahuje na výrobcu slovenského zvukového záznamu 

umeleckého výkonu, ktorý je zákonným depozitárom. Orgánom dohľadu nad dodržiavaním 

povinností podľa tohto zákona je ministerstvo, ktoré dohliada na dodržiavanie povin ností 

podľa § 11 ods. 1, § 13 a § 47 ods. 5, Slovenský filmový ústav, ktorý dohliada na dodržia 

vanie povinností podľa § 33 ods. 2 a 3, § 34 ods. 1, 2 a 4, § 35 ods. 3 až 5, § 36 ods. 1 a 2 a 

Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá dohliada nadodržiavanie povinností podľa § 14 až 16,  

§ 17 ods. 2 až 4, § 18 až 21 a obec, ktorá dohliada na dodržiavanie povinností podľa § 11. 

 

Ďalšie činnosti Slovenského filmového ústavu 

Slovenský filmový ústav sa vo svojej činnosti prostredníctvom svojej organizačnej 

zložky - Národného filmového archívu zameriava najmä na profesionálnu obnovu, archiváciu, 

katalogizáciu a sprístupňovanie audiovizuálnych diel. SFÚ prevádzkuje knižnicu a mediatéku, 

archívne kino, požičovňu audiovizuálnych diel a spolupracuje aj na ich príprave a výrobe. 

V rámci archívnych činností sa podieľa na tvorbe špecializovanej audiovizuálnej databázy 

v rámci informačného systému SK Cinema. SFÚ sa taktiež prostredníctvom svojej 

organizačnej zložky – Národného kinematografického centra aktívne podieľa na prezentácii 

slovenskej filmovej kultúry a priemyslu. V rámci Národného kinematografického centra 

prezentuje slovenské audiovizuálne diela na domácich a zahraničných podujatiach, zverejňuje 

informácie a štatistiky o slovenskom filme a prezentuje slovenskú kultúru doma aj 

v zahraničí. Slovenský filmový ústav taktiež vykonáva práva k slovenským filmom 

vyrobeným pred rokom 1991. Túto svoju činnosť vykonáva na základe Audiovizuálneho 

zákona a v záujme zachovania filmových práv vo vlastníctve Slovenskej republiky. Výnosy 

z týchto práv Slovenský filmový ústav využíva najmä na podporu a prezentáciu domácej 

tvorby.  
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Hlavné organizačné zložky SFÚ 

Národný filmový archív 

 

Národný filmový archív zabezpečuje odborné uskladnenie, ošetrenie, uchovanie a obnovenie 

filmových a audiovizuálnych materiálov slovenskej produkcie a výberovo, v súlade s 

ustanoveniami Medzinárodnej federácie filmových archívov - FIAF aj významných diel 

zahraničnej produkcie. Filmové zbierky sú dôležitou zložkou kultúrneho dedičstva a sú 

štátom chráneným národným majetkom, zvereným do archívnej správy Slovenského 

filmového ústavu. Za stanovených podmienok ukotvených vo výpožičnom poriadku archív 

zapožičiava filmový materiál filmovým profesionálom a vzdelávacím subjektom. 

Do konca roka 2008 mali filmoví profesionáli a iní záujemcovia k dispozícii v archíve SFÚ 

357 celovečerných hraných filmov zo slovenskej produkcie. Ich zoznam a ďalšie informácie o 

nich nájdete vo filmovej databáze a ich menný zoznam v katalógu filmov. 156 z nich je s 

cudzojazyčnými podtitulkami. V archíve je 3 157 krátkych a stredometrážnych filmov, z toho 

66 v cudzojazyčnej verzii, ďalej 295 unikátnych historických dokumentárnych materiálov 

nakrútených od roku 1895. Archív celkovo uskladňuje 3 546 slovenských a 4 278 

zahraničných filmov, 212 čísiel periodika Nástup (od roku 1938), 2 316 čísiel periodika 

Týždeň vo filme (od roku 1945), 364 čísiel periodika Československý filmový týždenník (od 

roku 1957), 156 čísiel periodika Svet vo filme (od r.1958), 180 čísiel periodika Sonda (od 

roku 1976) a 73 titulov Školfilmu. Oddelenie archívu poskytuje rešeršné služby, výbery 

materiálov na strihacom stole a zabezpečuje študijné projekcie. Z filmových materiálov 

poskytuje hmotný substrát na tvorbu strihových dokumentárnych filmov, retrospektív a 

audiovizuálnych programov. 

Národné kinematografické centrum SFÚ 

Národné kinematografické centrum SFÚ zastrešuje Oddelenie filmových podujatí, Edičné 

oddelenie a Audiovizuálne informačné centrum. Má na starosti sústreďovanie a poskytovanie 

komplexných informácií a služieb súvisiacich so slovenskou kinematografiou, prezentácie 

slovenského filmu doma a v zahraničí, podporuje podujatia so zahraničným filmom na 

Slovensku a je zodpovedné za vydávanie všeobecných a odborných filmologických publikácií 

v rámci edičnej činnosti SFU.  

 

http://www.slovakia.culturalprofiles.net/?id=5202
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Oddelenie filmových podujatí 

Oddelenie filmových podujatí má na starosti prezentáciu slovenského filmu doma a v 

zahraničí. Spoluorganizuje prehliadky slovenských filmov v rámci filmových podujatí na 

Slovensku a v zahraničí, je komunikačným partnerom pre organizátorov filmových festivalov 

a prehliadok so záujmom o uvedenie slovenskej filmovej produkcie. Zabezpečuje účasť SFÚ 

na medzinárodných podujatiach s filmom, uskutočňovaných na území Slovenskej republiky. 

Zabezpečuje činnosti súvisiace s pôsobením SFÚ ako organizátora alebo spoluorganizátora 

podujatí s filmom, spolupracuje pri ich príprave a zabezpečuje úlohy a záväzky SFÚ vyplývajúce 

z medzištátnych alebo z iných kultúrnych dohôd, Vybavuje colnú agendu pri dovoze a pri vývoze 

filmového materiálu a audiovizuálnych diel a zabezpečuje komplexné informácie a materiály 

potrebné na prezentáciu SFÚ v zahraničí. Spolupracuje 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 a pripomienkuje 

medzištátne kultúrne dohody medzi ministrom kultúry SR a rezortnými partnermi v iných štátoch.  

Edičné oddelenie 

Edičné oddelenie vydáva na základe dlhodobo vytýčenej koncepcie a na základe edičných 

plánov odbornú filmovú literatúru, zabezpečuje komplexnú prípravu publikácií (redakčné a 

jazykové spracovanie, grafická úprava textov), spolupracuje pri príprave DVD nosičov so 

slovenskými filmami a koordinuje priebeh finálnej technickej realizácie tlačovej produkcie 

(bulletiny, plagáty, letáky, pozvánky a iné propagačné materiály). Oddelenie priamo 

zodpovedá za odbornú, technickú a vecnú úroveň všetkých tlačových výstupov SFÚ. 

Sekundárny okruh činností edičného oddelenia tvoria jeho aktivity v oblasti styku s 

verejnosťou a médiami. Od roku 1999 uskutočňuje vydavateľskú činnosť podľa modelu, v 

ktorom sú vydávané knižné tituly rozdelené do piatich samostatných edícií. Hlavným 

zámerom zvolenej vydavateľskej stratégie je pritom dosiahnuť súmerné pokrytie rôznorodých 

sfér kinematografie a súčasne uplatnenie celého spektra odlišných spôsobov ich možnej 

reflexie.  

 

 

 

http://www.sfu.sk/articles.php?category_id=10
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Audiovizuálne informačné centrum 

Audiovizuálne informačné centrum je súčasťou Slovenského filmového ústavu – Národného 

kinematografického centra. Jeho hlavnou činnosťou je:  

 zabezpečovať kontakt so zahraničnými inštitúciami a poskytovať im prístup k 

relevantným informáciám z oblasti slovenského kinematografického a 

audiovizuálneho prostredia  

 zhromažďovať, spracúvať a medzi slovenskými subjektami distribuovať informácie, 

ktoré z oblasti audiovízie a prichádzajú na Ministerstvo kultúry SR alebo do 

Slovenského filmového ústavu a sú určené odborníkom z oblasti slovenskej 

kinematografie/audiovízie  

 pôsobiť ako servisné a kontaktné pracovisko pre Európske audiovizuálne 

observatórium (EAO) a Eurimages, uchovávať agendu zo všetkých zasadnutí 

správnych rad organizácií  

 zabezpečovať kontakt s programami EAO a Eurimages a využívať možnosti, ktoré 

slovenskej strane z členstva v nich vyplývajú  

 v spolupráci s partnerskými inštitúciami (Ministerstvom kultúry SR, Slovenskou 

asociáciou producentov v audiovízii, Úniou slovenských filmových distribútorov a 

pod.) za slovenské teritórium poskytovať relevantné informácie o 

filmovom/audiovizuálnom prostredí pre informačné centrá a audiovizuálne databázy v 

zahraničí  

 pravidelne aktualizovať adresár subjektov pôsobiacich v slovenskej audiovízii, ktorý 

zverejňuje na svojej internetovej stránke a vo Filmovej ročenke  

 podieľať sa na prezentácii slovenského filmu a audiovízie v zahraničí  

 spoluorganizovať medzinárodné odborné semináre a workshopy s problematikou 

financovania filmu a jeho manažmentu.  

 

MEDIA Desk Slovensko 

Kancelária MEDIA Desk je organizačnou zložkou Slovenského filmového ústavu a jej 

činnosť je financovaná zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskou komisiou. Jej 

úlohou je zabezpečovať distribúciu informácií o programe MEDIA a administratívnu podporu 

pre predkladateľov projektov. 

http://www.aic.sk/
http://www.aic.sk/
http://www.sfu.sk/
http://www.culture.gov.sk/
http://www.aic.sk/eao/index.html
http://www.aic.sk/eao/index.html
http://www.aic.sk/eao/index.html
http://www.aic.sk/eao/index.html
http://www.aic.sk/eurimages/
http://www.sapa.cc/
http://www.sapa.cc/
http://www.sapa.cc/
http://www.aic.sk/adresar.html
http://www.sfu.sk/
http://europa.eu.int/comm
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Činnosť kancelárie MEDIA Desk 

 zabezpečovanie distribúcie informácií o programoch MEDIA 

 ich sprístupňovanie v slovenských prekladoch na distribúciu v tlačenej i elektronickej 

forme 

 príprava a realizácia propagačných kampaní 

 avíza na jednotlivé uzávierky (inzercia, publikovanie a podobne) 

 zabezpečovanie administratívnej podpory pre podávateľov projektov  

 poskytovanie konzultácií, informácií o termínoch a podmienkach jednotlivých 

programov 

 koordinácia s centrálou programov MEDIA a s ďalšími partnermi v zahraničí 

 

Oddelenia Slovenského filmového ústavu 

 

Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb 

Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb získava, uchováva, archivuje a spracúva 

materiály listinnej, fotografickej, grafickej a výtvarnej povahy. Knižničný fond obsahuje 

knihy, časopisy, filmové scenáre, diplomové práce, vysokoškolské skriptá a iné publikácie. 

Tieto materiály spracúva šesť odborných pracovníkov. Dokumentácia predstavuje zbierku 

sprievodných materiálov listinnej povahy k približne 370 slovenským hraným filmom (od 

roku 1921) a k dokumentárnym, animovaným a zahraničným hraným filmom.  Oddelenie 

spracúva aj materiály o slovenských a zahraničných filmových tvorcoch. Archivuje približne 

11 300 personálnych profilov, zbierku sprievodných materiálov k českým hraným filmom a 

zbierku materiálov k slovenským, českým a zahraničným filmovým podujatiam a festivalom. 

Oddelenie dokumentácie vlastní zbierky sprievodných listinných materiálov k slovenským 

hraným,dokumentárnym,spravodajským, animovaným a niektorým televíznym filmom, 

zbierky sprievodných listinných materiálov k zahraničným hraným filmom, zbierky 

výstrižkov o jednotlivých filmoch, zbierky výstrižkov o jednotlivých filmových tvorcoch, 

zbierky dokumentačných a propagačných materiálov k slovenským a zahraničným filmovým 

podujatiam a festivalom, pozostalostné a osobné fondy slovenských filmových tvorcov. 
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Hlavné činnosti oddelenia dokumentácie a knižničných služieb: 

 poskytuje konzultačné a informačné služby pre odbornú verejnosť.  

 pre potreby rôznych filmových spoločností, festivalov a prehliadok spracúva 

kompletné filmografie slovenských filmových tvorcov 

 spracúva kalendár výročí slovenských filmových tvorcov 

 spolupracuje s edičným oddelením SFÚ  

 priebežne poskytuje odborné podklady a filmové informácie k slovenskej filmovej 

tvorbe a pre Filmovú ročenku 

 spracúva informácie o filmových udalostiach, o novýchknižných prírastkoch, o 

slovenských filmových periodikách, o filmových festivaloch a prehliadkach 

slovenských filmov doma i v zahraničí, o slovenskej filmovej tvorbe - hranej, 

dokumentárnej a animovanej, o oceneniach na domácich i zahraničných festivaloch, i 

o zosnulých tvorcoch, taktiež o študentskej filmovej tvorbe a absolventoch VŠMU, o 

slovenských filmových tvorcoch v ČR, o študentských festivaloch na Slovensku a v 

zahraničí a pod. 

 získava, triedi a archivuje listinné materiály predmetového katalógu, týkajúce sa 

kinematografie (katalógy k festivalom, propagačné materiály, bulletiny, tlačové 

správy, festivalové denníky, protokoly o cenách... atď.)  

 vystrihuje a zaraďuje výstrižky z tlače (recenzie k filmom, festivalom, prehliadkam a 

seminárom, rozhovory s hercami a tvorcami filmov, analýzy, štatistiky... atď.)  

 zostavuje, kompletizuje a aktualizuje filmografie nielen k slovenským, ale i k českým 

a zahraničným hercom a tvorcom 

 vykonáva monitoring k jednotlivým festivalom a podujatiam, na ktorých Slovenský 

filmový ústav participoval  

 aktualizuje informácie o slovenských festivaloch, prehliadkach a seminároch,  

spolupracuje s organizátormi festivalov, prehliadok a seminárov na Slovensku a v 

zahraničí 

 vyhotovuje a archivuje výrobné a distribučné listy k slovenským, českým a 

zahraničným dlhometrážnym filmom, uvádzaným v slovenskej distribúcii  

 poskytuje služby xerografické a reprografické, t.j. kópie a rešerše z archívnych 

dokumentov. 
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Fotoarchív 

Fotoarchív predstavuje samostatný zbierkový fond fotografií, fotosiek, fotonegatívov, 

diapozitívov, plagátov, diplomov, kalendárov, rôznych filmových ocenení a iných grafických 

materiálov archívnej a dokumentačnej povahy. Spracúva rozsiahlu zbierku asi 600 500 

fotografií a fotosiek, približne 100 tisíc fotonegatívov, diapozitívov a kinofilmov, cca 6 200 

plagátov, 70 kalendárov a diplomov a iných grafických materiálov zo slovenských, českých a 

zahraničných filmov a filmových podujatí a o slovenských, českých a zahraničných 

filmových tvorcoch. Hlavnou náplňou fotoarchívu je triedenie, spracovávanie (prírastkovanie, 

evidencia, identifikácia), sprístupňovanie a ochrana bohatého zbierkového fondu. V 

súčasnosti prebieha elektronické spracúvanie archívnych materiálov. Fotoarchív postupne 

digitalizuje najvýznamnejšie zbierky plagátov, fotografií a fotonegatívov zo slovenských 

filmov. Fotoarchív vlastní zbierky fotografií zo slovenských a zahraničných filmov, festivalov 

a filmových podujatí, portrétne fotografie, zbierky plagátov zo slovenských a zahraničných 

filmov, filmových festivalov a podujatí ,zbierky kalendárov, diplomov a ocenení, zbierky 

fotografií a plagátov v pozostalostných a osobných fondoch slovenských filmových 

tvorcov.Fotoarchív poskytuje xerografické a reprografické služby, t.j. kópie a rešerše z 

archívnych dokumentov, scany fotografií z albumov na diskety alebo CD-nosiče v zmysle 

výpožičného poriadku SFÚ. 

Hlavné činnosti fotoarchívu: 

 priebežne dopĺňa fotografické zbierky slovenských, českých a zahraničných filmových 

tvorcov, fotografické a plagátové zbierky zo slovenských, českých a zahraničných 

hraných, dokumentárnych a animovaných filmov 

 pokračuje v postupnom počítačovom napĺňaní údajov k fotozbierkam a zbierkam 

plagátov, diplomov a kalendárov k slovenským hraným, dokumentárnym a 

animovaným filmom a filmovým tvorcom 

 spracováva rozsiahly fond fotonegatívov, diapozitívov a kinofilmov slovenskej 

proveniencie  

 poskytuje odborné rešerše a spolupracuje pri príprave výstav filmových plagátov 

Bratislave 

 realizuje rozsiahlu informačnú, konzultačnú a poradenskú činnosť pre externých i 

interných užívateľov 
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 poskytuje scany fotografických materiálov fotografií, fotosiek a plagátov pre 

externých i interných objednávateľov a pre potreby Slovenských inštitútov v zahraničí 

 profily niektorých slovenských filmových tvorcov možno doplniť o bohatý 

informačný a dokumentačný zdroj listinných a fotografických materiálov z osobných a 

pozostalostných fondov, do ktorých možno po ich archívnom spracovaní nahliadnuť. 

 poskytuje služby predovšetkým záujemcom z radov novinárov, študentov a 

filmológov 

 realizuje reprografické služby, t.j. kópie (scany na CD-nosiče alebo diskety) a rešerše 

z archívnych materiálov. Scanujú sa predovšetkým fotografie a fotosky slovenských, 

českých a zahraničných filmových tvorcov a zo slovenských, českých i zahraničných 

filmov pre slovenské časopisy, periodiká i knižné publikácie. Ku skenovaniu 

archívnych materiálov sa pristúpilo predovšetkým z dôvodu ochrany fotografického 

fondu. 

 

Knižnica 

Knižnica je jedinou knižnicou filmologickej literatúry na Slovensku. Nachádza sa tu 

knižničný fond 7 640 kníh, 1600 filmových scenárov a zatiaľ čiastočne sprírastkovaný fond 

slovenských filmových scenárov prevzatých zo Štúdia Koliba a.s. Ďalej tu záujemcovia nájdu 

diplomové práce, skriptá, sprírastkovaný fond knižničnej povahy na CD nosičoch (30 ks) a 

1560 zviazaných ročníkov filmových časopisov.  

Bibliografia 

Bibliografia denne spracúva články zo slovenskej, českej a zahraničnej tlače za prebiehajúci 

rok a zostavuje ucelený bibliografický súpis článkov za uplynulý rok. Z dennej tlače a 

objednaných časopisov evidovaných v knižnici SFÚ spracúva v programe BIBLIS záznamy o 

filmovom dianí na Slovensku a v zahraničí, rozhovory a portréty slovenských a zahraničných 

filmových tvorcov. Na jednotlivých výstrižkoch, ktoré sa archivujú v príslušných fondoch, sa 

zaznamenávajú základné údaje ako sú názov periodika, ročník, číslo, dátum, strany.  
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Hlavné činnosti bibliografie:  

 priebežne bibliograficky spracúva jednotlivé výstrižky archivované vo fondoch a 

zbierkach dokumentácie a knižnice SFÚ. Zaraďujú sa i články z filmových časopisov 

určených do väzby  

 bibliograficky pravidelne spracúva články zo slovenských a českých filmových 

časopisov, ktoré sa nenachádzajú v SFÚ  

 spolupracuje na redakčnej a grafickej úprave pripravovanej bibliografie článkov 

"Slovenský film" za uplynulý kalendárny rok  

 priebežne dopĺňa i chýbajúce výstrižky k slovenským hraným filmom z primárnych 

zdrojov archivovaných v Univerzitnej knižnici  

 spracúvajú podklady pre Filmovú ročenku - bibliografický súpis článkov o 

slovenskom filme 

 poskytuje bibliografické odkazy na aktuálne mediálne ohlasy o činnosti SFÚ na 

webovú stránku SFÚ, ako i generálnemu riaditeľovi SFÚ  

 pripravuje ucelené bibliografické súpisy článkov o filme zo slovenskej, českej a 

zahraničnej tlače  

 

Klapka.sk 

Klapka.sk je oficiálna predajňa Slovenského filmového ústavu, v ktorej záujemcovia z 

odbornej ale i laickej verejnosti nájdu široký sortiment filmologickej literatúry, CD a DVD 

nosičov a ďalších filmových materiálov.Od 15. mája 2008 ponúka predajňa záujemcom na 

ploche takmer 22 štvorcových metrov bohatý výber slovenských i zahraničných filmových 

publikácií, časopisov, DVD nosičov z produkcie Slovenského filmového ústavu a ďalších 

vydavateľstiev, CD s filmovými soundtrackmi a plagáty k slovenským i zahraničným filmom, 

či tematické filmové tričká. Súčasťou priestorov novej predajne je študijná videotéka SFÚ, 

ktorá doteraz sídlila na druhom poschodí budovy SFÚ na Grösslingová ulici č. 32. 
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Záver 

 

Napriek tomu, že na Slovensku stále cítiť dopady finančnej a hospodárskej krízy, som 

pripravený z pozície generálneho riaditeľa plniť a rozširovať všetky základné činnosti SFÚ so 

zámerom vytvorenia moderného filmového archívu a kompetenčného centra európskeho 

významu. Vo svojej činnosti by som plynulo nadviazal a pokračoval v realizácii prioritných 

projektov Digitálnej audiovízie, Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva a jeho 

sprístupňovaniu, Integrovaného audiovizuálneho informačného systému SK Cinema 

a projektu Prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí.  

 

V Bratislave, dňa 04.04. 2013 

                                                                                                                                       

................................................ 

     Mgr. art. Andrej Beseda 

 

 


