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1. SÚČASNÝ STAV A STREDNODOBÁ PERSPEKTÍVA ORGANIZÁCIE 
 
Slovenský filmový ústav (ďalej 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 v znení neskorších zmien a doplnení. Slovenský filmový ústav – 
Národné kinematografické centrum (SFÚ – NKC) ako samostatný právny subjekt vznikol so 
zámerom vytvoriť profesionálne zázemi pre výkon archívnej, dokumentačnej, bibliografickej, 
edičnej, výskumnej, informačno-osvetovej a obchodnej činnosti v slovenskej kinematografii. Vznik 
SFÚ – NKC na jednej strane predstavoval osamostatnenie filmového archívu, výskumu a 
dokumentácie od závislosti na výrobnom podniku (od svojho vzniku v roku 1963 do konca roku 
1990 bol SFÚ súčasťou štátneho podniku Slovenský film, resp. Slovenská filmová tvorba), ale aj 
vytvorenie inštitucionálneho zázemia pre výkon tých činností, ktoré v predchádzajúcom systéme 
kinematografie zabezpečovali monopolné štátne inštitúcie (Československý Filmexport, 
Československý filmový ústav, Ústredie slovenského filmu). Vývin slovenskej kinematografie 
v ďalších rokoch potvrdil opodstatnenie existencie inštitúcie s takým zameraním, aké mal SFÚ – 
NKC v čase svojho vzniku.  

V rokoch 1993 – 1998 došlo k viacerým účelovým zmenám vo fungovaní inštitúcie, ktoré 
viedli až k ohrozeniu jej nezávislosti, k strate jej schopnosti vykonávať činnosti stanovené 
zriaďovateľom a k oslabeniu jej odborného zázemia. Inštitúcia, ktorá má svoje nezastupiteľné 
miesto v kontexte slovenskej kinematografie, kultúry a spoločnosti, sa na prelome rokov 1998 a 
1999 nachádzala v stave priameho ohrozenia a nevyhnutne musela riešiť základné otázky a 
potreby pre zachovanie svojej existencie.  

V období od roku 1999 do roku 2001 sa po stabilizovaní existenčných parametrov 
inštitúcie podarilo nadviazať na pôvodné zámery zriadenia SFÚ. Následne v rokoch 2002 až 
2008 nastal postupný rozvoj všetkých základných okruhov činností SFÚ, ktorý je v súčasnosti 
rešpektovaným odborným pracoviskom. Jeho nezastupiteľné postavenie bolo v roku 2007 
zdôraznené prijatím zákona č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia 
a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých 
výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej audiovizuálny zákon). Orgánmi SFÚ sú 
generálny riaditeľ a Rada SFÚ. K 29. 9. 2008 bola s prihliadnutím na zastúpenie zákonných 
depozitárov vymenovaná odborná komisia pre audiovizuálne dedičstvo, ktorá je poradným 
orgánom generálneho riaditeľa pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva. Jej činnosť  je 
upravená audiovizuálnym zákonom a Štatútom SFÚ. SFÚ ako jediná pamiatková a fondová 
inštitúcia v oblasti audiovízie plní úlohy a realizuje svoje aktivity v dvoch hlavných okruhoch 
činnosti. 

Prvým okruhom je odborná archivácia, obnova, katalogizácia a sprístupňovanie 
audiovizuálneho dedičstva spolu so všetkými súvisiacimi činnosťami (dokumentácia a knižnica, 
mediatéka, základný výskum, podpora vzdelávania a archívne kino, požičiavanie archívnych 
filmov, spolupráca na príprave a realizácii audiovizuálnych diel najmä s využitím archívneho 
fondu). Súčasťou archívnych činností je aj vytváranie špecializovaných databáz v informačnom 
systéme SK CINEMA. Jednou z dvoch hlavných organizačných zložiek SFÚ je preto Národný 
filmový archív, ktorý je v zmysle rozhodnutia MV SR špecializovaným verejným archívom 
a tvoria ho jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a zbierky. 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. 

Druhým hlavným okruhom pôsobnosti SFÚ je aktuálna prezentácia slovenskej 
audiovizuálnej kultúry a priemyslu, sústreďovanie a zverejňovanie informácií a štatistík 
o slovenskom filme, prezentácia slovenskej filmovej kultúry na domácich aj zahraničných 
podujatiach, edičná činnosť, správa internetových stránok. Všetky tieto činnosti zabezpečuje 
druhá hlavná organizačná zložka SFÚ – Národné kinematografické centrum. 
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Významnou oblasťou činnosti SFÚ je výkon práv k slovenským filmom vyrobeným pred 
rokom 1991 v podmienkach štátneho monopolu. Túto činnosť vykonáva SFÚ podľa 
audiovizuálneho zákona, obchodnou činnosťou zhodnocuje práva a výnosy používa najmä na 
podporu prezentácie, tvorby a sprístupňovania slovenských filmov. Súčasťou činností SFÚ je aj 
poskytovanie metodickej pomoci a koordinácia aktivít slovenských producentov, distributérov 
a iných kultúrnych profesionálov pri získavaní podpory z programov Európskej únie – z programu 
MEDIA prostredníctvom kancelárie MEDIA Desk Slovensko (od 1. 1. 2006 delimitáciou z MK 
SR) a programu KULTÚRA (2007 – 2013) prostredníctvom kancelárie Kultúrny kontaktný bod 
Slovensko, ktorá bola do SFÚ delimitovaná z Divadelného ústavu od 1. 1. 2013.  

SFÚ vykonáva všetky svoje hlavné činnosti a aktivity ako jediná štátna organizácia 
pôsobiaca v oblasti audiovízie v Slovenskej republike. Prijatie audiovizuálneho zákona 
s účinnosťou od 1. 1. 2008 bolo pre SFÚ dôležitou legislatívnou zmenou, ktorá potvrdila 
postavenie, zameranie činnosti, organizačné členenie a rozvojové smerovanie SFÚ po roku 1998 
a zároveň zvýšila a zákonom definovala kompetencie a odbornú pôsobnosť SFÚ v dvoch 
hlavných okruhoch činností existujúcich už od jeho vzniku v roku 1991 ako samostatného 
právneho subjektu. Zákon súčasne potvrdil právny stav v oblasti výkonu práv k slovenským 
filmom vyrobeným pred rokom 1991. 

SFÚ je v roku 2013, po mojom päťročnom funkčnom období v pozícii jeho štatutára 
v zmysle audiovizuálneho zákona, legislatívne, ekonomicky, organizačne, technologicky aj 
personálne stabilizovanou inštitúciou, ktorá vykonáva široké spektrum nezastupiteľných 
činností v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku a ktorá má vytvorené 
základné predpoklady pre svoj ďalší rozvoj v strednodobej perspektíve inštitúcie, ako aj 
v dlhodobom horizonte rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu v Slovenskej republike. 
 
Strednodobá perspektíva organizácie – hlavné projekty 
SFÚ bude aj v nasledujúcom období pokračovať v realizácii hlavných projektov, ktorými sú: 
 Projekt Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky 
 Národný projekt č. 5 Digitálna audiovízia 
 Projekt informačného systému SK CINEMA  
 Projekt prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí 

 
 

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 vykonávať 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. Dňa 9. 1. 2013 vláda SR 
uznesením č. 16 schválila návrh aktualizácie Projektu Systematickej obnovy 
audiovizuálneho dedičstva SR na roky 2013 – 2015.  

Primárnou aktivitou projektu je postupná komplexná obnova filmových materiálov. Proces 
obnovy zahŕňa 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 
približne 9,7 milióna metrov filmovej suroviny). Od začiatku realizácie projektu do konca roka 
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2012 bolo zdiagnostikovaných a kompletne ošetrených 4 331 406 metrov rozmnožovacích 
a zabezpečovacích materiálov, pre budúce obdobie ostáva spracovať 5 301 661 metrov.  

Uloženie filmových materiálov sa realizuje podľa kritérií Medzinárodnej federácie 
filmových archívov (ďalej FIAF) na dlhodobé skladovanie 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 s následným prepisom obnovených filmových titulov na 
digitálny nosič. V rokoch 2008 – 2011 sa laboratórne spracovanie archívnych fondov (vrátane 
diagnostiky a ošetrenia) a výroba nových materiálov uskutočňovali v certifikovaných filmových 
laboratóriách spoločnosti Ateliéry Bonton Zlín, a.s., kompletný reťazec digitálneho 
postprodukčného spracovania filmových materiálov zabezpečovala spoločnosť STUDIO 727, 
s.r.o. (výsledný master bol vo formáte HDCAM SR, následne sa realizovali prepisy na zálohové 
digitálne nosiče a ich rozmnoženiny v rôznych elektronických formátoch za účelom ďalšieho 
sprístupňovania). Z dôvodu ukončenia zmluvy na tieto dodávateľské služby k 31. 12. 2011 
vypísal SFÚ v novembri 2011 medzinárodnú verejnú nadlimitnú súťaž na obstarávanie len 
laboratórnych služieb podľa určených parametrov na obdobie rokov 2012 – 2015, nakoľko 
digitalizácia laboratórne obnovených filmových materiálov sa bude realizovať v národnom  
projekte Digitálna audiovízia (pozri nižšie časť. 12). Víťazom verejnej súťaže sa stali certifikované 
filmové laboratóriá – spoločnosť Ateliéry Bonton Zlín, a.s., ktorá v ďalšom štvorročnom období 
zabezpečuje záchranu a obnovu audiovizuálneho dedičstva zákonného depozitu SFÚ. V období 
do roku 2011 boli digitálne operácie filmových materiálov, ktoré prešli laboratórnym ošetrením, 
súčasťou projektu. V súvislosti s prípravou a následným podpisom zmluvy o realizácii národného 
projektu Digitálna audiovízia bola digitalizácia presunutá do projektu Digitálna audiovízia. Zbierky 
SFÚ sú kontinuálnou akvizičnou činnosťou postupne rozširované aj o nové diela (povinný depozit 
a akvizičná činnosť podľa audiovizuálneho zákona), 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 audiovizuálneho zákona 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. 

Projekt obnovy počíta aj s postupnou inventarizáciou filmových materiálov v zbierkach 
iných štátnych inštitúcií a organizácií verejnej správy (v rezorte kultúry aj v iných oblastiach) 
a s ich postupným sústredením v depozitoch SFÚ, ktoré by sa tak mali stať centrálnym 
archivačným a odborných pracoviskom v Slovenskej republike, určeným na uloženie, kontinuálne 
ošetrovanie, obnovu a katalogizáciu audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov na 
filmových nosičoch. 

V roku 2006 získal SFÚ do vlastníctva nový skladový priestor v Pezinku – Panholec, 
ktorý prešiel kompletnou rekonštrukciou. Priestor od 1. 4. 2009 (po skúšobnej dobe) slúži ako 
centrálny depozit na uloženie filmových zbierok podľa kritérií FIAF. Filmový archív SFÚ do týchto 
priestorov od apríla 2009 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 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 
skladovými priestormi (majetok štátu v správe SFÚ), a to v sídelnej budove (vhodné ako 
operatívny sklad 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 uskladnenie filmových kópií, 
SFÚ uchováva aj pozitívne filmové kópie určené na distribučné a prezentačné účely. V 
súčasnosti SFÚ nedisponuje skladovým priestorom na uloženie zabezpečovacích 
rozmnožovacích materiálov (pôvodných aj obnovených). Duplikačný pozitív (DP) a intermediát 
pozitív (IMP), nemôžu byť v zmysle noriem a archívnych pravidiel uskladnené na identickom 
mieste ako originálne negatívne materiály. Tieto rozmnožovacie materiály sú dočasne uložené u 
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dodávateľa laboratórnych služieb. Aktuálne množstvo zabezpečovacieho rozmnožovacieho 
materiálu, ktorému doposiaľ chýba trvalý depozit, je nasledovný (stav k 31. 12. 2012): 

 
 druh filmovej podložky počet kotúčov počet metrov 
 triacetát DP 9 678 2 723 640 
 polyester DP, IMP (po obnove) 1 660    431 095 
 

Pre súčasné zbierky SFÚ a ich kompletne obnovené duplikáty bude nevyhnutné 
zabezpečiť ďalšie depozitné pracovisko, spĺňajúce základné kvalitatívne požiadavky na 
uskladnenie audiovizuálií, s rozlohou cca 350 m² skladovej plochy (pri uložení materiálov v 
mobilných regáloch) a cca 150 m² manipulačnej plochy. Celková rozloha skladového 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 2008) možno predpokladať 
náklady v objeme 95 000 EUR. Pri predpokladanom náraste rozmnožovacích materiálov 
a plynulej realizácii projektu táto rozloha postačuje na časový horizont 20 rokov. 

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 uskladniť v skladoch s už 
ošetreným materiálom, a to najmä z dôvodu vysokého rizika rozšírenia plesní, ktorými z väčšej 
časti trpia neodborne uskladnené akvizície. Tento materiál nie je možné umiestňovať ani v 
sídelnej budove SFÚ, a to z dôvodu nevhodného vplyvu na zdravotný stav zamestnancov a na 
uskladnené už nezávadné materiály, ale aj vzhľadom na akútny stav súvisiaci s nedostatkom 
voľného priestoru. Rozlohu skladového priestoru na dočasné uskladnenie 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 uskladnené 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. Pri tejto činnosti SFÚ možno v strednodobom horizonte očakávať výrazný nárast, a to 
najmä v súvislosti s výkonom zákonného depozitu audiovizuálnych diel (iné diela než 
kinematografické), ako aj v súvislosti s akvizičnou činnosťou SFÚ a s očakávanými výstupmi 
komisie pre audiovizuálne dedičstvo. SFÚ disponuje aj dvoma prenajatými skladovými priestormi 
na filmové materiál a to v Bratislave na Martákovej ulici a v Pezinku sklad Cargo (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). 

Objekty pre depozitné pracovisko a medzisklad by bolo možné zabezpečiť aj z vlastných 
kapacít MK SR alebo presunom správy nepotrebného majetku od iného orgánu ústrednej štátnej 
správy. V roku 2012 MK SR ponúkalo možnosť využiť na dočasné skladové účely (v zmysle 
zmluvy o výpožičke na obdobie 4 rokov) priestory bývalých Hurbanových kasární v Bratislave. 
Ponúkané priestory nespĺňali požadované parametre statiky a vlhkosti pre filmové materiály, 
a tak SFÚ prevzal do výpožičky 289,8 m² dňom 14. 12. 2012 na uskladnenie predovšetkým 
listinných materiálov. Pre SFÚ je potrebné neustále sledovať ponukové konania nepotrebného 
majetku štátu za účelom bezodplatného získania nevyhnutných skladových priestorov pre filmové 
materiály. SFÚ koncom roka 2011 prejavil záujem o ponuku Ministerstva školstva SR (MŠ SR), 
konkrétne o prízemnú budovu na Budišínskej ulici v Bratislave, uskutočnil obhliadku priestoru a 
okamžite ešte v decembri 2011 zaslal na MŠ SR písomnú žiadosť o prevod tejto budovy do 
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správy majetku štátu SFÚ. MŠ SR pozastavilo tento proces, nastali personálne zmeny 
zodpovedných pracovníkov a na žiadosť doteraz nezaujalo stanovisko.  

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 v archívnom 
sklade v Pezinku bez toho, aby kinematografické diela museli opustiť objekt filmového archívu. 
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 priestory 
uskladnenia 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. Predbežná 
cenová kalkulácia základnej skupiny zariadení pre inšpekčnú a niektoré oblasti prezervačnej 
činnosti – pozri tabuľka 1 v Prílohe č. 1. 

SFÚ v súčasnej dobe disponuje zariadeniami schopnými robiť len jednoduché prepisy 
(Analog Betacam, DVD a monitor HDTV 4:4:4) a kontrolné projekcie v kvalite SDTV. Nemá 
napríklad možnosť vkladať do týchto prepisov svoje vlastné ochranné logo a nedisponuje ani 
žiadnym zariadením na prehratie/záznam vo formáte HDTV či už pre účely kontrolnej projekcie 
alebo prepisu. SFÚ nemá ani jednoduchú strižňu, logo inserter alebo zariadenie na konverziu dát 
do Digital Cinema formátu, JPEG2000, MXF. Pre jednoduché prepisy, strihy, kontrolné projekcie 
a ďalšiu základnú prácu s digitalizovaným archívnym materiálom je nevyhnutné aspoň základné 
technologické vybavenie archívneho pracoviska SFÚ. Skutočnosť, že SFÚ nedisponuje v 
súčasnosti týmito zariadeniami, sa sčasti nahrádza objednávaním týchto služieb a sčasti ich 
nevykonávaním. Tento stav sa musí vyriešiť, inak hrozí reálne znehodnotenie materiálov. 
Cenová kalkulácia základného technologického vybavenie archívneho pracoviska SFÚ pre prácu 
s digitalizovaným archívnym materiálom v súčinnosti s plnením depozitnej a akvizičnej povinnosti 
v zmysle audiovizuálneho zákona – pozri tabuľka 2 v Prílohe č. 1. 

Kompletne navrhnuté a schválené digitalizačné pracovisko na najvyššej typovej úrovni je 
súčasťou projektu Digitálna audiovízia a bude vybudované v suteréne filmového klubu na 
Špitálskej ulici č. 4 v Bratislave. Vybudovaním takéhoto pracoviska sa zabezpečia aj technológie 
pre inšpekčné práce a prezervačné činnosti pracoviska filmového archívu SFÚ. 
 

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 2014, 

- technologické vybavenie odborného prepisového a štúdiového pracoviska SFÚ s 
primárnym zameraním na kontrolu, ošetrovanie a sprístupňovanie nefilmových 
(analógové a digitálne) nosičov audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov 
(multiformátové kontrolné a prepisové pracovisko); časové určenie priority – do konca 
roka 2013 (v projekte Digitálna audiovízia), 

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

Základný rozpis rozpočtu projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva na rok 
2013 – 2015 – pozri Príloha č. 1. 
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1.2  Národný projekt č. 5 Digitálna audiovízia 
 

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). Za jednu 
z najdôležitejších skutočností pôsobenia SFÚ je možné považovať fakt, že na základe prijatých 
riadiacich a strategických dokumentov, akými sú Štúdia uskutočniteľnosti OPIS PO2, Revízia 
OPIS a Stratégia rozvoja fondových a pamäťových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry 
v rezorte kultúry, sa stal SFÚ za oblasť audiovízie prijímateľom nenávratného finančného 
príspevku národného projektu č. 5 Digitálna audiovízia. Partnerom projektu bol určený 
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej RTVS). Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. MK-35/2012-M bola podpísaná dňa 6. 3. 2012. 
 Projekt Digitálna audiovízia kladie dôraz na rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií 
a jeho primárnym zámerom je digitalizácia audiovizuálneho dedičstva. V rámci projektu budú 
vybudované digitalizačné pracoviská SFÚ a RTVS a následne sa uskutoční digitalizácia ich 
kultúrnych objektov. Jeho výsledkom bude základ pre systematické narábanie so 
zdigitalizovanými audiovizuálnymi kultúrnymi objektmi na Slovensku a vytvorenie podmienok pre 
ich využívanie. Pre SFÚ, ktorý v novembri 2011 predložil žiadosť o nenávratný finančný 
príspevok na tento projekt, predstavuje nielen rozšírenie činností a pracovných pozícií, ale 
rovnako aj záväzok voči národnej audiovízii. Realizácia projektu je naplánovaná do polovice roku 
2015, ale jeho výstupy i dopady budú monitorované až do 30. 6. 2020. V rámci zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného záväzku boli schválené celkové oprávnené výdavky v 
čiastke 24 089 940,37 EUR, z toho SFÚ v sume 15 439 576,48 EUR a RTVS v sume 
8 650 363,89 EUR. 
 

Vzhľadom na nastavenie OPIS PO2 boli v projekte zvolené štyri hlavné aktivity, ktoré napĺňajú 
merateľné ukazovatele: 

1. vybudovanie digitalizačného pracoviska SFÚ, 
2. digitalizácia kultúrnych objektov SFÚ, 
3. vybudovanie digitalizačného pracoviska RTVS, 
4. digitalizácia kultúrnych objektov RTVS. 

 
Digitalizačné pracovisko SFÚ bude vybudované v objekte Filmového klubu na Špitálskej 

ul. č. 4 v Bratislave na ploche cca 750 m2. Zároveň sa budú modernizovať ďalšie pracoviská, 
ktorých činnosti priamo súvisia s procesmi digitalizácie. Ide o pracoviská v hlavnej budove SFÚ 
na Grösslingovej ulici č. 32 v Bratislave (modernizácia sa týka filmovej projekcie, inšpekčných a 
prevíjacích stolov, zavedenia systému čiarových kódov a pod.) a v priestoroch depozitu 
v Pezinku (zavedenie systému čiarových kódov). V uvedených priestoroch vzniknú nasledujúce 
odborné pracoviská: pracovisko prezervačných činností, pracovisko skenu obrazu, pracovisko 
digitalizácie a reštaurovania zvuku, pracovisko digitálnych strižní, pracovisko digitálnych 
obrazových retuší, pracovisko digitálnych farebných korekcií a filmová projekcia, pracovisko 
tvorby mástrov a derivátov, pracovisko správcu siete a administrátora databázy, pracovisko 
páskovej knižnice (operatívne dátové úložisko,) serverovňa, zázemie pre malé kamerové štúdio. 
Podporné aktivity projektu sú projektové riadenie, publicita a informovanosť a slúžia na 
zabezpečenie riadenia a administrácie projektu, vrátane jeho prezentácie a propagácie. 
Projektový tím si SFÚ buduje v rámci interných kapacít a majú v ňom zastúpenie aj manažéri 
partnera projektu.  

V období od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku sa začali realizovať všetky aktivity projektu. V oblasti hlavných aktivít SFÚ sa 
uskutočnili prípravy na vybudovanie digitalizačného pracoviska formou prípravy a realizácie 
verejného obstarávania. Dňa 27. 3. 2012 vyústila verejná súťaž do elektronickej aukcie. 
Ukončenie práce komisie sa predpokladá do konca marca 2013 a uzatvorenie zmluvy 
s dodávateľom stavebných prác a dodávok do konca apríla 2013. Digitalizácia kultúrnych 
objektov SFÚ začala prepisom diagnostík filmových nosičov, ktoré prešli procesom obnovy vo 
Filmových laboratóriách v Zlíne. Pre úspešnú realizáciu projektu Digitálna audiovízia sú 
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nevyhnutné aj výstupy z projektu SK CINEMA (pozri nižšie časť 1.3), ktoré budú súčasťou 
digitálnych filmových objektov (ako metadáta). Aj u partnera RTVS sa realizujú prípravné práce 
na vybudovanie digitalizačného pracoviska formou prípravy a realizácie verejného obstarávania, 
ako aj samotná digitalizácia audio objektov.  

Projekt Digitálna audiovízia vytvorí základ pre systematické narábanie 
so zdigitalizovanými audiovizuálnymi kultúrnymi objektmi na Slovensku v súčasných formátoch, 
konformných s európskymi štandardmi, zachráni vybranú časť diel pred mechanickou 
deštrukciou či ďalším znehodnotením a uľahčí prístup k efektívnemu využívaniu diel pre 
edukačné, vedecko-výskumné i osvetové účely. Udržateľnosť projektu po jeho skončení (30. 6. 
2015) až do roku 2020 je veľkou výzvou pre smerovanie SFÚ najmä z hľadiska finančného 
a personálneho zabezpečenia, nakoľko SFÚ je viazaný udržaním minimálne 12-tich pracovných 
miest odborných pracovníkov digitalizačného pracoviska a zabezpečením prevádzky 
digitalizačného pracoviska minimálne v jednej zmene. Počas doby realizácie projektu počítame 
s trojzmennou prevádzkou. Pokiaľ by súčasný partner projektu RTVS dokázal po jeho skončení 
vyčleniť finančné prostriedky na udržanie i viaczmennej prevádzky, je SFÚ pripravený z dôvodu 
efektívneho využívania vybudovaného špičkového digitalizačného pracoviska realizovať 
digitalizáciu filmových objektov patriacich RTVS. Na túto tému som už viedol s generálnym 
riaditeľom RTVS konzultácie, pričom aj zo strany RTVS by o takúto spoluprácu bol predbežný 
záujem. 

Národný projekt Digitálna audiovízia je najväčším digitalizačným projektom 
audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike. Základné indikátory a rozpis rozpočtu projektu 
Digitálna audiovízia – pozri Príloha č. 2.  
 
 

1.3    Projekt informačného systému SK CINEMA  
         (projekt schválený MK SR) 
 
SFÚ v zmysle audiovizuálneho zákona 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, realizovaným v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) – 
Prioritná os 2. 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. SFU v kontexte informačného systému SK CINEMA realizuje základný historický a 
odborný výskum a poskytuje podklady a materiály pre aplikovaný výskum v oblasti 
kinematografie a audiovízie a priamo spolupracuje na aplikovanom výskume (primárne 
zameranie na dejiny slovenskej kinematografie, výberovo na zahraničné kinematografie). 

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, ako aj 
vytváranie elektronických kópií archívnych dokumentov alebo ich častí na pracovné účely s 
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možnosťou ich prepojenia na katalogizačný záznam, pričom sa začal realizovať novým 
spôsobom prostredníctvom modulu Content server softvéru ARL.  

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 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. 

Z hľadiska interných potrieb SFÚ je informačný systém SK CINEMA koncipovaný ako 
organizované prepojenie ľudí a informačno-komunikačných technológií (s primárnou 
úlohou elektronickej katalogizácie a odborného popisu). Z technologického hľadiska je 
informačný systém riešený ako otvorený a jeho postupné vytváranie aj napĺňanie údajmi 
je dlhodobý proces. Po rokoch výrazného nárastu katalogizačných a ostatných typov záznamov 
(k 31. 12. 2012 bol celkový počet záznamov 281 195) a plánovanom priamom sprístupnení 
verejnosti on-line prostredníctvom webového rozhrania v 1. fáze implementácie (po upgrade 
webového rozhrania na verziu IPAC3, ktorá sa uskutočnila 27. 4. 2012 a následnej úprave 
požiadaviek zo strany SFÚ), je aj v nasledujúcom období naďalej prioritou rozvoj webového 
rozhrania (kontextualizácia, prezentácia elektronických kópií dokumentov a pod.), zvyšovanie 
interoperability systému, analýza a zavedenie technológií sémantického webu, ako aj ďalšie 
rozširovanie spektra informačných služieb, poskytovaných prostredníctvom systému SK 
CINEMA. Zároveň je nevyhnutne potrebné riešiť zvyšovanie informačnej bezpečnosti (uloženia 
dát a elektronických kópií dokumentov, nepretržitá prevádzka a iné). 

Obsahovým zameraním, štruktúrou, softvérovými nástrojmi a štandardmi je informačný 
systém SK CINEMA pripravený vytvoriť základ katalógu audiovizuálneho dedičstva 
Slovenskej republiky. Zároveň by sa zvýšením interoperability systému malo zabezpečiť jeho 
prepojenie s existujúcimi alebo pripravovanými databázami kultúrneho dedičstva v SR, ako aj v 
medzinárodnom kontexte (napr. European Film Gateway, Europeana). 

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 rámci Operačného programu 
Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova 
ich národnej infraštruktúry, 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. 
Pre úspešnú realizáciu projektu Digitálna audiovízia sú nevyhnutné aj výstupy z projektu SK 

CINEMA, ktoré budú súčasťou digitálnych filmových objektov (ako metadáta).  
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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 2013 až 2015 – pozri Príloha č. 3.    
 
 

1.4       Projekt prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí  
     (projekt schválený MK SR) 
 
Projekt predstavuje model optimálneho rozsahu prezentácie slovenskej kinematografie a 

audiovízie, nad rámec bežných činností a možností SFÚ. Predstavuje prirodzenú nadstavbu 
bežných činností SFÚ, zameranú na zvýšenie rozsahu a intenzity propagácie a prezentácie 
slovenskej kinematografie v medzinárodnom kontexte, t.j. na medzinárodných filmových fórach, 
prehliadkach, a jej priblíženie zahraničnej verejnosti. Je koncipovaný v súlade poslaním SFÚ 
a úlohami podľa audiovizuálneho zákona v oblasti prezentácie slovenskej kinematografie, 
audiovizuálnej kultúry a priemyslu v zahraničí. Projekt na obdobie rokov  2009 – 2011 vychádzal 
z rozpracovaného Programového vyhlásenia vlády SR v pôsobnosti MK SR na rok 2008, z cieľov 
zahraničnej politiky SR, medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych záväzkov a z priorít 
prezentácie slovenskej kultúry v zahraničí, stanovených MK SR. Po schválení ministrom kultúry 
(apríl 2009) sa plne realizoval v nasledujúcom období rokov 2009 – 2011. V roku 2011 SFÚ 
pripravil aktualizáciu projektu na roky 2012 – 2014 a následne na základe požiadavky 
zriaďovateľa spracoval aktualizáciu projektu na roky 2013 – 2015, s rozpočtovanými nákladmi 
v optimálnej a minimálnej verzii, rešpektujúc zložitú finančnú situáciu a možnosti zriaďovateľa 
v redukovanej podobe nevyhnutných nákladov. Na základe rozhodnutia MK SR o podpore 
projektu bude SFÚ realizovať projektované činnosti v rámci finančných možností pridelenej 
podpory. V medziach predkladaného projektu riadenia predpokladám plynulé pokračovanie 
a aktualizáciu predmetného projektu pre obdobie nového funkčného obdobia do roku 2018. 

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

Od roku 2012 sa SFÚ stal riadnym žiadateľom o príspevok z Audiovizuálneho fondu 
(AVF) a zároveň pristúpil aj k zmene pri zabezpečovaní projektu prezentácie. S cieľom 
zabezpečiť viaczdrojové financovanie predkladá SFÚ predmetný projekt formou žiadosti 
o dotáciu aj na Audiovizuálny fond. S prirodzenými partnermi zo slovenského audiovizuálneho 
prostredia spolupracuje na báze individuálnych dohôd, ich špecifických potrieb a zamerania a 
v rozsahu 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, 
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- profesionálne 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 a ďalšie. 

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

Kľúčovou oblasťou z hľadiska rozsahu pridelenej podpory projektu, je realizácia 
prezentácie na medzinárodných filmových trhoch v rámci najvýznamnejších medzinárodných 
filmových festivalov vo svete – MFF Cannes a MFF Berlín. Prezentačné pavilóny na uvedených 
trhoch patria k najväčším, ako aj k najnákladnejším projektom propagácie Slovenska 
a slovenskej audiovízie, ktoré zastrešuje a realizuje SFÚ. Na uvedených prestížnych podujatiach 
sa Slovensko už etablovalo, 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 
Európskom filmovom trhu na MFF Berlín realizuje SFÚ od roku 2006 ako spoločný projekt 
troch krajín: SR, 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, i prítomnosť slovenských fimových 
profesionálov na týchto podujatiach (napr. MFF Karlove Vary a ďalšie zahraničné podujatia). 
Okrem dokončených audiovizuálnych diel pracuje SFÚ i s projektmi rozpracovaných filmov 
a napomáha ich včasnej prezentácii na medzinárodných filmových a koprodukčných fórach 
(filmové trhy, výberové fóra typu „pitching“ a súťaže). Zásadnou súčasťou týchto aktivít je 
členstvo SFÚ v medzinárodnej organizácii European Film Promotion. 

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 realizujú odborní pracovníci NKC pod vedením 
riaditeľa NKC. Základný rozpis rozpočtu projektu prezentácie – pozri Príloha č. 4.    
 
 

1.5     Ostatné kontinuálne činnosti SFÚ v strednodobej perspektíve  
 
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 uskladnenie, 
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; 

- 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, správa 
internetovej databázy SFD, štatistické zisťovania za oblasť kinematografie; 
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- edičné činnosti: vydávanie neperiodických publikácií, mesačníka Film.sk, spolupráca na 
vydávaní filmologického časopisu Kino-Ikon, vydávanie rozmnoženín slovenských filmov 
na nosičoch DVD; 

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

- zmluvné postupovanie licenčných práv: predaj licencií na použitie slovenských 
audiovizuálnych diel vyrobených organizáciami vo výlučnej pôsobnosti štátu pred rokom 
1991 v zmysle audiovizuálneho zákona; 

- 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, MEDIA Desk a Klapka.sk, spolupráca s európskymi organizáciami v audiovízii 
(program Európskej únie MEDIA, program Európskej únie Kultúra 2007 – 2013,  
kinematografický fond rady Európy Eurimages, Európske audiovizuálne observatórium), 
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 z audiovizuálneho zákona 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 audiovizuálneho zákona, 

akvizičné činnosti podľa § 36 audiovizuálneho zákona, zber údajov pre evidenciu osôb 
pôsobiacich v audiovízii, metodické usmerňovanie dobrovoľných depozitárov, výkon 
dohľadu nad povinnosťami podľa § 33 až 36; 

- výskumné činnosti: základný historický výskum slovenskej kinematografie a audiovízie, 
vyhľadávanie, sústreďovanie, analýza a vyhodnocovanie historických materiálov z oblasti 
slovenskej kinematografie (s perspektívou akreditácie SFÚ ako výskumného pracoviska); 

- ďalšie úlohy a činnosti vyplývajúce z audiovizuálneho zákona.  
 
 

2. ORGANIZAČNÉ ČLENENIE SFÚ A ZAMERANIE ČINNOSTI 
JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK 

 
V nadväznosti na postavenie, úlohy a činnosti SFÚ vyplývajúce z audiovizuálneho zákona 

má SFÚ dve základné organizačné zložky, ktorými sú: 
- Národný filmový archív (NFA) 
- Národné kinematografické centrum (NKC) 

Osobitnými organizačnými zložkami SFÚ sú kancelária MEDIA Desk Slovensko 
a kancelária Kultúrny kontaktný bod. 
 

Základné organizačné členenie SFÚ je určené audiovizuálnym zákonom a je 
dostatočným organizačným predpokladom pre výkon všetkých hlavných činností SFÚ a pre 
plnenie jeho úloh a poslania v strednodobom horizonte. Súčasný stav, štruktúra a popis činností 
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jednotlivých pracovných miest SFÚ sú vzhľadom na plnenie hlavných úloh a výkon činností SFÚ 
v princípe vyhovujúce. Súčasné organizačné členenie SFÚ (organizačná štruktúra) je uvedené 
v Prílohe č. 6. V strednodobom výhľade je potrebné zabezpečiť finančné zdroje na nárast počtu 
odborných pracovných miest najmä vzhľadom na zabezpečenie niektorých nových činností 
vyplývajúcich priamo z audiovizuálneho zákona, ako aj z hlavných projektov SFÚ, a obsadiť 
pozíciu riaditeľa organizačnej zložky NFA. Jednou z kľúčových personálnych otázok je zvýšenie 
počtu pracovných miest organizačnej zložky NFA pre udržanie pracovných pozícií digitalizačného 
pracoviska, vyplývajúcich z projektu Digitálna audiovízia v počte 12 pracovníkov po 30. 6. 2015. 

Ako základný predpoklad pre vyhľadávanie, overovanie, triedenie a sprístupňovanie 
údajov (metadát) prostredníctvom databázy sa v súčasnosti už v SFÚ v súvislosti s tvorbou 
databázy projektu SK CINEMA kontinuálne realizuje základný výskum. Táto databáza ponúka 
široký priestor aj na realizáciu aplikovaného výskumu v oblasti kinematografie na Slovensku 
a výhľadovo od roku 2015 by bolo prínosné vyčleniť minimálne 1 pracovné miesto na tieto 
činnosti v rámci NFA. 

Vzhľadom na rozrastajúce sa spektrum činností spojených s prevádzkou Kina SFÚ – Kina 
Lumière je ďalej potrebné jeho personálne posilnenie výhľadovo do roku 2015 o 2 interných 
pracovníkov (v súčasnosti sú všetky činnosti okrem manažéra kina realizované formou externých 
pracovných pomerov), z toho jedného pracovníka ešte v priebehu roka 2013. 

V prípade získania finančných prostriedkov na vybudovanie registračnej agentúry ISAN 
a schválenia jej „biznis“ plánu zo strany ženevského sídla agentúry ISAN, bude potrebné 
vytvorenie jedného pracovného miesta v NKC na zabezpečenie činnosti agentúry, ktorá podlieha 
prísnym pravidlám v rámci vedenia účtovníctva, správy informačných technológií a spravovania 
vlastnej internetovej stránky. 

V súvislosti s nárastom odborných činností oddelenia generálneho riaditeľa v jeho 
hlavných okruhoch pôsobenia (licenčné postupovanie práv a s tým spojená rozsiahla agenda 
rôznych typov zmlúv a vedenie databázy, enormný nárast administratívnych činností vzhľadom 
na nárast odborných činností SFÚ vrátane projektu Digitálna audiovízia, riadiace, organizačné, 
prevádzkové, obslužné činnosti, príprava tlačových správ a kontakt s médiami a pod.) je výrazný 
tlak na zvýšenie počtu pracovníkov oddelenia v strednodobom horizonte o 1 zamestnanca, 
nakoľko stav úväzkov sa voči úmerne rozrastajúcej sa agende v poslednom desaťročí nemenil.  

Nárast ekonomickej agendy v súvislosti s projektom Digitálna audiovízia (DA) 
i auditovanými ekonomickými činnosťami spojenými s delimitáciou kancelárie Kultúrny kontaktný 
bod, vyžaduje výhľadovo zvýšenie počtu pracovníkov ekonomického oddelenia o 1. 

Naopak, optimalizáciu počtu pracovných miest predpokladám po termíne 31. 12. 2013 po 
zlúčení kancelárií MEDIA Desk Slovensko a Kultúrny kontaktný bod (KKB). Európska komisia 
pripravuje novú generáciu podporných programu, ktorý bude spájať doterajšie programy Kultúra 
a MEDIA, a schválila ju pod spoločnou hlavičkou Kreatívna Európa (Creative Europe) na roky 
2014 – 2020. Cieľom programu Kreatívna Európa je zvýšiť rast a pracovné miesta v sektore 
kultúry a kreatívnych priemyslov, podporiť umelecké aktivity, profesionálov, spoločnosti a 
organizácie v kultúre, a tým im pomôcť osloviť nové publikum v Európe i mimo nej a zlepšiť ich 
zručnosti v digitálnom veku. Veľmi úzka spolupráca sa realizuje aj so zástupkyňou SR v 
kinematografickom fonde Eurimages, SFÚ poskytuje servis a zázemie. Uvedená optimalizácia 
bude súčasťou reorganizácie a prispôsobenia organizačnej štruktúry v rámci zložky NKC 
s ohľadom na nárast činností oddelenia filmových podujatí a plánovaný presun kancelárií MEDIA 
Desk Slovensko a Kultúrny kontaktný bod spod priameho riadenia generálnym riaditeľom pod 
riaditeľa NKC. V prípade edičného oddelenia rovnako navrhujem ponechať už iba riadenie 
riaditeľom NKC. 

V rámci zmien v Národnom filmovom archíve navrhujem zrušenie samostatného 
osvetovo-výchovného oddelenia a mediatéky a jeho začlenenie ako mediatéky pod oddelenie 
filmového archívu. Pracovníci digitalizačného pracoviska po ukončení realizácie národného 
projektu Digitálna audiovízia (30. 6. 2015) ostanú súčasťou NFA. 

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 pracovníkov k 1. 1. 2013 je 70, z toho 
vysokoškolsky vzdelaných je 50, stredoškolsky vzdelaných 19 a základné vzdelanie má 1 
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pracovník. 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: 
  (bez pracovníkov na materskej a rodičovskej dovolenke) 
 

 stav k 1. 1. 
2013 

(úväzky) 

 
 

plánované 
zmeny 

výhľadový 
stav po  

30. 6. 2015 
(úväzky) 

celkový počet úväzkov  65,275 +7,4 72,675 
    
generálny riaditeľ 1  1 
počet úväzkov v NFA 36,275 +1riaditeľNFA 

+2,4 DA,  
+1 výskum 

40,675 

z toho počet úväzkov DA v rámci NFA 9,6 +2,4 12 
počet úväzkov v NKC vrátane MEDIA 
Desk a KKB 

13 +1 ISAN 14 

Počet úväzkov priamo riadených odd. 15 +2 kino  17 
 

Návrh novej organizačnej štruktúry je uvedený v Prílohe č. 7. 
 
 
2.1 Národný filmový archív (NFA) 
 
2.1.1. Oddelenie filmového archívu (FA) 

  - vykonáva archívnu činnosť, vyhľadáva, uchováva, odborne ošetruje, katalogizuje a archívne 
odborne spracováva slovenské a vybrané zahraničné filmy a iné audiovizuálne diela, umožňuje 
prístup verejnosti k týmto dielam podľa Poriadku pre sprístupňovanie filmových kópií 
audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových 
predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu, 
- realizuje projekt Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva SR, 
- zodpovedá za výkon činností vyplývajúcich z postavenia SFÚ ako špecializovaného 

verejného archívu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
- plní povinnosti SFÚ ako člena FIAF a v zmysle zásad tejto organizácie popularizuje aj 

významné diela svetovej kinematografie, 
- zhromažďuje, ochraňuje a odborne spracováva filmové archiválie a zbierkové predmety, 
- výberovo archivuje filmové nosiče zahraničných filmov, ktoré využíva najmä na študijné, 

vedecké a vzdelávacie účely a na premietanie v študijnom kine SFÚ Filmotéka, 
- výberovo archivuje filmové nosiče slovenských televíznych audiovizuálnych diel a 

zahraničných krátkometrážnych audiovizuálnych diel, vyhotovuje z týchto diel rozmnoženiny 
a používa tieto nosiče a rozmnoženiny na študijné, vedecké a vzdelávacie účely, 

- ochraňuje a spravuje fond slovenských filmov s cudzojazyčnými verziami, resp. titulkami, 
- vykonáva akvizičnú činnosť so zámerom kontinuálne rozširovať fondy archívnych zbierok, 
- katalogizačne spracováva informácie o slovenských filmoch, spolupracuje na napĺňaní 

databáz informačného systému SK CINEMA v rámci svojej pôsobnosti, 
- podieľa sa na vzdelávacích, osvetových a popularizačných podujatiach zo zbierok filmového 

archívu a retrospektívach slovenskej kinematografie v zahraničí, 
- spolupracuje s Asociáciu slovenských filmových klubov pri uchovávaní a verejnom šírení 

audiovizuálnych diel, 
- poskytuje rešeršnú, konzultačnú a informačnú činnosť z vlastného zbierkového fondu, 
- poskytuje lektorskú a odbornú činnosť v oblasti kinematografie, 
- vytvára dramaturgické programy v oblasti prezentácie audiovizuálnych diel, 
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- poskytuje odborné premietacie a iné služby súvisiace s využívaním kinosály a filmovej 
techniky SFÚ, 

- odborne archivuje a ošetruje rozmnoženiny alebo originály audiovizuálnych diel vyrobených 
tretími osobami, 

- zabezpečuje komplexné činnosti mediatéky, získava, katalogizuje, uchováva a sprístupňuje 
rozmnoženiny slovenských a výberovo zahraničných audiovizuálnych diel (na magnetických 
alebo digitálnych nosičoch) a využíva tieto rozmnoženiny najmä na študijné, osvetové 
a vzdelávacie účely, 

- zabezpečuje získavanie rozmnoženín slovenských audiovizuálnych diel od tretích osôb, 
ktoré majú povinnosť tieto rozmnoženiny poskytovať SFÚ podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, 

- zabezpečuje rozmnoženiny audiovizuálnych diel potrebných pre katalogizáciu diel v tomto 
systéme, 

- zabezpečuje pravidelnú akvizíciu rozmnoženín v zbierke mediatéky formou kúpy týchto 
rozmnoženín alebo ich vytváraním z voľne dostupných zdrojov 

- zodpovedá za výkon činností vyplývajúcich z postavenia SFÚ ako zákonného depozitára 
podľa audiovizuálneho zákona, 

- dohliada na plnenie povinností určených v § 34 až § 36 audiovizuálneho zákona, úzko 
spolupracuje s odbornou komisiou pre audiovizuálne dedičstvo, 

- spolupracuje s Audiovizuálnym fondom najmä pri vystavovaní potvrdení pre žiadateľov. 
 

2.1.2 Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb (ODKS) 

- poskytuje komplexný informačný servis o slovenskej kinematografii, 
- je odborným a obsahovým garantom štruktúry a čiastkových databáz informačného systému 

SK CINEMA a koordinátorom napĺňania databáz jednotlivými údajmi, 
- sústreďuje, katalogizuje, odborne spracováva a sprístupňuje grafické, listinné a iné zbierkové 

predmety v archíve SFÚ, 
- sústreďuje, katalogizuje a sprístupňuje knižničné dokumenty – odbornú filmovú literatúru, 

periodické publikácie, scenáre audiovizuálnych diel, tlačené alebo elektronické katalógy 
a multimediálne diela súvisiace s filmovým umením, 

- vykonáva akvizičnú a dokumentačnú činnosť, získava a archivuje listinné materiály 
a zabezpečuje prístup verejnosti k nim podľa Poriadku pre sprístupňovanie filmových kópií 
audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových 
predmetov a s tým spojených služieb Národného filmového archívu, 

- archivuje a kompletizuje odborné databázy a ďalšiu dokumentáciu o slovenských a výberovo 
aj zahraničných audiovizuálnych dielach a tvorcoch, 

- zhromažďuje propagačné filmové materiály k filmom uvádzaným v distribúcii a na 
podujatiach s filmom, 

- priebežne spracováva a dopĺňa databázy tvorcov, filmov, tematických podujatí, 
- poskytuje informačné a konzultačné poradenské služby, 
- spravuje a akvizičnou činnosťou rozširuje zbierku grafických materiálov súvisiacich 

s audiovizuálnymi dielami, tvorcami a podujatiami (fotografie, plagáty a ďalšie materiály), 
- dokumentuje pozostalosti (listinné, fotografické, literárne, unikátne), ktoré sa vzťahujú 

k histórii filmu, dokladujú vývoj a tvorbu osobností a kinematografie, 
- vytvára odbornú bibliografiu so zameraním na kinematografiu a audiovizuálnu kultúru, triedi, 

odborne popisuje a archivuje články (výstrižky) podľa tematicky určených základných skupín, 
- sprístupňuje knižničné dokumenty odbornej knižnice SFÚ a poskytuje ďalšie knižničné 

a informačné služby, 
- spolupracuje pri výkone dohľadu nad plnením povinností určených v §34 až §36 

audiovizuálneho zákona, 
- spolupracuje s Audiovizuálnym fondom najmä pri vystavovaní potvrdení pre žiadateľov. 

 
2.1.3  Koordinátor SK CINEMA – riadi projekt informačného systému SK CINEMA, ktorý   

bol bližšie popísaný v časti 1.3. 
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2.1.4  Digitálna audiovízia – projekt bol bližšie popísaný v časti 1.2. 
 
 

2.2.    Národné kinematografické centrum (NKC)  

Poslaním NKC je propagácia a prezentácia slovenskej kinematografie v národnom aj 
medzinárodnom kontexte. Hlavné činnosti NKC: 
- organizácia filmových podujatí a spolupráca pri organizácii 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, 

- 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 o dianí v slovenskej audiovízii smerom k slovenskej 
a zahraničnej odbornej aj všeobecnej verejnosti,  

- vydávanie všeobecných, 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. 
 

Riaditeľ NKC je zástupcom SFÚ v European Film Promotion (ďalej EFP). NKC 
zabezpečuje realizáciu Projektu prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí. 
Vychádzajúc z úspešne realizovaného Projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva 
SR a národného projektu č. 5 Digitálna audiovízia, sa rozširujú možnosti a zároveň zvyšujú 
nároky na ešte intenzívnejšiu prezentáciu slovenského audiovizuálneho dedičstva na Slovensku 
a v zahraničí. 

NKC je zodpovedné za správu a aktualizáciu webstránok www.sfu.sk (plánovaný termín  
spustenia novej webstránky je 2. štvrťrok 2013), www.filmsk.sk (naplánovaná je modernizácia 
a redizajn), obe webstránky zastrešuje edičné oddelenie. Webstránka www.aic.sk ako informačný 
portál slúži na aktívnu propagáciu slovenskej kinematografie na Slovensku i v zahraničí, 
a funguje v úzkom prepojení s ostatnými webstránkami SFÚ. Jej administráciu zastrešuje riaditeľ 
NKC a oddelenia AIC (Audiovizuálne informačné centrum) a OFP (Oddelenie filmových podujatí). 
Po spustení novej webstránky www.sfu.sk je plánované prehodnotenie jednotlivých obsahových 
súčastí stránky, konsolidácia vzhľadom na www.sfu.sk a v časovom horizonte jedného roka 
redizajn a nová obsahová štruktúra v súlade so štandardmi platnými pre informačné systémy 
verejnej správy a so štandardnou a etablovanou úrovňou obdobných informačných platforiem 
v zahraničí. 
 
2.2.1. Oddelenie filmových podujatí (OFP) 

- zabezpečuje účasť slovenských filmov a iných audiovizuálnych diel na slovenských aj 
medzinárodných festivaloch, prehliadkach a iných podujatiach, 

- zabezpečuje účasť SFÚ na medzinárodných podujatiach s filmom na území SR, 
- zabezpečuje činnosti súvisiace s pôsobením SFÚ ako organizátora alebo spoluorganizátora 

podujatí s filmom, spolupracuje na ich príprave a zabezpečuje úlohy a záväzky SFÚ 
vyplývajúce z medzištátnych alebo z iných kultúrnych dohôd, 

- zabezpečuje a koordinuje preklady titulkových listín k slovenským filmom a výrobu 
cudzojazyčných podtitulkov na kombinované kópie a DCP za účelom prezentácie slovenskej 
audiovizuálnej kultúry v zahraničí, 
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- zabezpečuje agendu spojenú s dovozom a vývozom filmového materiálu a audiovizuálnych 
diel, 

- zabezpečuje komplexné informácie a materiály potrebné na prezentáciu SFÚ v zahraničí 
(filmové ročenky, filmové časopisy), 

- 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, 

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

2.2.2. Oddelenie Audiovizuálne informačné centrum (AIC) 

- zabezpečuje plnenie programu štátnych štatistických zisťovaní, pri ktorých spolupracuje 
s MK SR, ako aj ostatnými organizáciami v rezorte MK SR a spoločnosťami pôsobiacimi 
v oblasti audiovízie, 

- vypracúva ročné výkazy o tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel, ich distribúcii v sieti kín 
a videopožičovní, 

- zabezpečuje kontakty medzi odborníkmi a inštitúciami z audiovizuálnej oblasti na Slovensku, 
a kontakty medzi slovenskými odborníkmi a inštitúciami na jednej strane a európskymi 
expertmi  a inštitúciami na strane druhej, 

- vytvára databázu subjektov pôsobiacich na Slovensku v oblasti audiovízie, ako aj databázu 
všetkých subjektov pôsobiacich v oblasti audiovízie v Európe a zabezpečuje výmenu 
informácií medzi týmito subjektmi, 

- spolupracuje so stavovskými organizáciami v oblasti kinematografie (Slovenská asociácia 
producentov v audiovízii, 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 pre Európske audiovizuálne 
observatórium, 

- zabezpečuje tvorbu a prevádzku internetových informačných a prezentačných stránok 
v obsahovej pôsobnosti SFÚ, 

- zabezpečuje a koordinuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to podľa 
interného metodického pokynu SFÚ. 
 

2.2.3. Edičné oddelenie 

- v spolupráci s Edičnou radou vypracúva a predkladá na schválenie ročný edičný plán SFÚ, 
vrátane vydávania nosičov DVD a Blu-ray, 

- na základe schváleného edičného plánu komplexne zabezpečuje edičné spracovanie, 
prípravu a výrobu periodických aj neperiodických publikácií, ktorých vydavateľom alebo 
spoluvydavateľom je SFÚ, vrátane mesačníka Film.sk a časopisu Kino-Ikon, a realizuje 
komplexnú prípravu vydávania audiovizuálnych nosičov slovenských filmov,  

- vyhľadáva tituly z oblasti filmovej teórie, histórie a kritiky, posudzuje odbornú úroveň titulov 
navrhnutých na vydanie, 

- spolupracuje s oddelením dokumentácie a knižničných služieb pri vydávaní publikácií o 
slovenskej kinematografii, 

- spolupracuje na odborných diskusiách a na konferenciách z oblasti teórie a histórie filmu, 
- spolupracuje a koordinuje edičnú činnosť s partnerskými pracoviskami v SR i v zahraničí, 
- spolupracuje na filmových podujatiach spoluorganizovaných SFÚ prostredníctvom výroby 

propagačných materiálov,  
- poskytuje konzultačnú činnosť pre potreby iných oddelení SFÚ, 
- poskytuje organizačnú, dramaturgickú a metodickú pomoc pri popularizácii filmového umenia 

a audiovizuálnej kultúry na Slovensku, 
- redakčne pripravuje príspevky do slovenských a zahraničných novín a časopisov 
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- zabezpečuje administráciu, aktualizáciu a napĺňanie webstránok www.sfu.sk 
a www.filmsk.sk.  

 
 
2.3     Kancelária MEDIA Desk Slovensko 

Kancelária MEDIA Desk je osobitnou zložkou SFÚ a jej činnosť je financovaná zo 
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskou komisiou. Činnosť kancelárie MEDIA Desk 
Slovensko riadi jej riaditeľ. Prostredníctvom kancelárie MEDIA Desk je SFÚ členom European 
Documentary Network (EDN). Kancelária najmä: 
- zodpovedá za plnenie úloh SFÚ vyplývajúcich zo zmluvy o pristúpení SR k programu MEDIA 
a za implementáciu Rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1718/2006/ES z 15. 
novembra 2006 o vykonávaní programu na podporu európskeho audiovizuálneho sektora 
(MEDIA 2007), 
- zabezpečuje distribúciu informácií o programoch MEDIA, sprístupňovanie informácií v 
slovenských prekladoch na distribúciu v tlačenej i elektronickej forme, obsahovo zodpovedá za 
internetovú stránku kancelárie a zabezpečuje jej pravidelnú aktualizáciu, 
- zabezpečuje prípravu a realizáciu propagačných kampaní, zabezpečuje obsahovú prípravu 
a vydávanie pravidelných informačných výstupov – správy o stave slovenskej audiovízie za 
príslušný kalendárny rok, zverejňuje avíza na jednotlivé uzávierky programov MEDIA, 
- poskytuje administratívnu podporu podávateľom projektov a metodickú pomoc pri 
vypracovávaní projektov, poskytuje konzultácie, informácie o termínoch a podmienkach 
jednotlivých programov, 
- zabezpečuje koordináciu činností s centrálou programov MEDIA a s ďalšími partnermi v 
zahraničí. 

 

2.4      Kancelária Kultúrny kontaktný bod Slovensko (KKB) 

Kancelária KKB je osobitnou zložkou SFÚ a jej činnosť je financovaná zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky a z prostriedkov Európskej únie. KKB je zriadený ako koordinačné 
centrum pre implementáciu a realizáciou programu EÚ na podporu kultúry „Kultúra“ s trvaním 
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013. Činnosť kancelárie KKB riadi jej vedúci. Predmetom činnosti KKB 
je najmä: 
- zaisťovať propagáciu programu Kultúra (ďalej len Program), 
- umožniť účasť na Programe čo najväčšiemu počtu profesionálov z oblasti kultúry, 
- zabezpečovať informovanosť občanov SR o Programe, 
- udržiavať trvalý kontakt s príslušnými inštitúciami v SR, ktoré podporujú kultúrny sektor, 
- poskytovať domáce a európske medzinárodné kontakty, informačné, konzultačné a poradenské 
služby ohľadne partnerstva pri spracovávaní projektov, 
- konzultačná a koordinačná pomoc pri vypracovávaní projektov a vypĺňaní prihlášok, 
- pomoc pri hľadaní partnerov prostredníctvom siete kultúrnych kontaktných bodov v krajinách 
participujúcich na Programe, ako aj prostredníctvom partnerských kontaktov v zahraničných 
medzinárodných organizáciách a kultúrnych inštitúciách, vytváranie databáz partnerov v rámci 
tematických zoskupení a existujúcich európskych kultúrnych sietí,  
- organizovanie informačných kampaní v regiónoch s cieľom rozšíriť v maximálnej miere 
informácie o programe a možnostiach partnerstiev na európskej úrovni, 
- široká distribúcia výzvy na predkladanie žiadostí o grant, ako aj iných dokumentov pre kultúrny 
sektor, vychádzajúcich z generálneho riaditeľstva Komisie pre vzdelávanie a kultúru. 
 

2.5. Oddelenia priamo riadené generálnym riaditeľom 

2.5.1 Oddelenie generálneho riaditeľa 

- pripravuje podklady pre plnenie požiadaviek a úloh MK SR a iných orgánov štátnej správy 
voči SFÚ, zabezpečuje písomné podklady pre komunikáciu s ostatnými organizáciami 
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v rezorte MK SR, kultúrnymi inštitútmi na Slovensku i v zahraničí ako aj so zástupcami 
audiovizuálneho prostredia na Slovensku, 

- vedie evidenciu ekonomického zhodnocovania a využívania práv k audiovizuálnym dielam, 
ktoré vykonáva SFÚ v zmysle v zmysle § 24 ods. 2 audiovizuálneho zákona,  

- pripravuje podklady pre uzatváranie licenčných zmlúv týkajúcich sa využitia filmových diel 
v televíznom vysielaní, komunikuje s obchodnými partnermi o zmluvných podmienkach, 

- pripravuje podklady na uzatváranie licenčných zmlúv o použití ukážok zo slovenských 
filmových diel, 

- v spolupráci s personálnym referátom pripravuje podklady pre tvorbu základných 
dokumentov organizácie – organizačný poriadok, organizačná štruktúra,  

- koordinuje prípravu podkladov a vypracúva výročné správy SFÚ za príslušné obdobie, 
- kontroluje dodržiavanie termínov splnenia úloh SFÚ, dodržiavanie termínov a zodpovednosť 

za plnenie úloh jednotlivých organizačných zložiek SFÚ vyplývajúcich z porady vedenia SFÚ 
a z rozhodnutí alebo príkazov generálneho riaditeľa, 

- systematicky a prehľadne eviduje kompletnú došlú a odoslanú korešpondenciu; 
- zabezpečuje správu registratúry oddelenia generálneho riaditeľa SFÚ a ďalšie činnosti 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov podľa Registratúrneho poriadku 
SFÚ, 

- zabezpečuje kontakt medzi generálnym riaditeľom a odbornými pracovníkmi SFÚ s cieľom 
racionálneho plnenia úloh SFÚ, 

- koordinuje pracovný program generálneho riaditeľa a termíny jeho rokovaní, 
- koordinuje termíny rokovania poradných orgánov generálneho riaditeľa SFÚ, 
- pripravuje písomné podklady k úlohám vypracovávaným generálnym riaditeľom a sleduje 

termíny ich plnenia, 
- zabezpečuje vyhotovenie, rozoslanie a archivovanie zápisníc z porád vedenia a porád 

všetkých zamestnancov zvolávaných generálnym riaditeľom, 
- zabezpečuje komunikáciu s externými spolupracovníkmi SFÚ v oblasti právnych služieb, 
- zabezpečuje externú komunikáciu SFÚ a kontakt SFÚ s verejnosťou, organizuje tlačové 

konferencie a iné verejné podujatia SFÚ, zabezpečuje tlačové správy potrebné pre 
prezentáciu SFÚ, 

- zabezpečuje koordináciu činností súvisiacich s realizáciou prierezových projektov SFÚ, 
- zabezpečuje podklady a vypracovanie pripomienok SFÚ k návrhom právnych predpisov 

z oblasti audiovízie alebo súvisiacich predpisov v rámci legislatívneho procesu, pripravuje 
podklady k tvorbe legislatívnych návrhov v oblasti kinematografie a audiovízie. 

 

2.5.2. Ekonomické oddelenie 

- zabezpečuje komunikáciu medzi Sekciou ekonomiky (SE) MK SR a SFÚ, spracováva a plní 
úlohy zadávané SE MK SR, vypracúva materiály podľa požiadaviek SE MK SR, 

- plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych noriem a zákonov za oblasť 
hospodárenia SFÚ a zmluvy s Európskou úniou pre kancelárie MEDIA Desk Slovensko 
a KKB Slovensko, 

- navrhuje základnú orientáciu ekonomickej politiky organizácie a sleduje jej plnenie po 
schválení generálnym riaditeľom a Radou SFÚ, 

- zabezpečuje financovanie potrieb organizácie, usmerňuje využívanie finančných 
prostriedkov, 

- zodpovedá za zasielanie odvodov organizáciám kolektívnej správy práv autorov, výkonných 
umelcov a interpretov, aj za  zasielanie odvodov nezastupovaným autorom, 

- zodpovedá za tvorbu a čerpanie rozpočtu SFÚ v príslušnom rozpočtovom období a za 
včasné a úplné zúčtovanie hospodárenia SFÚ v príslušnom rozpočtovom období 
a zúčtovanie kancelárií MEDIA Desk Slovensko a KKB Slovensko v súvislosti s povinnosťami 
vyplývajúcimi zo zmluvy s Európskou úniou, vrátane auditu, 

- pripravuje všetky ekonomické podklady a informácie pre výročnú správu SFÚ za príslušné 
obdobie, 
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- vykonáva činnosť včasného účtovania a vyplácania miezd a realizáciu zákonných sociálnych 
nákladov a odvodov do poistných fondov, 

- realizuje ročné zúčtovanie miezd, daní a zdravotného poistenia, 
- zabezpečuje vedenie účtovníctva, výkazníctva a štatistiky v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 
- zodpovedá za včasné uhrádzanie dodávateľských a odberateľských faktúr, ako i ďalších 

záväzkových vzťahov SFÚ, vedie evidenciu všetkých  faktúr v knihe faktúr, 
- zabezpečuje správu hmotného a nehmotného majetku SFÚ, vedie jeho evidenciu, realizuje 

odpisy hmotného a nehmotného majetku, vedie operatívnu evidenciu drobného hmotného 
a nehmotného majetku SFÚ, 

- zabezpečuje činnosti spojené so správou budov a ďalšieho nehnuteľného a hnuteľného 
majetku, 

- riadi a vykonáva činnosť škodovej komisie, vyraďovacej a likvidačnej komisie, 
- zabezpečuje komunikáciu s externými spolupracovníkmi SFÚ v oblasti právnych služieb, 
- zabezpečuje komunikáciu s kontrolnými orgánmi, je k dispozícii pracovníkom kontroly a 

zodpovedá za koordináciu a realizáciu opatrení vyplývajúcich z kontrolných zistení, 
- poskytuje ekonomické služby pracovníkom iných organizačných zložiek SFÚ, 
- zodpovedá za prípravu podkladov pre uzatváranie ekonomických zmluvných vzťahov medzi 

SFÚ a tretími osobami, 
- zodpovedá za prípravu a výkon verejného obstarávania tovarov, prác a služieb v pôsobnosti 

SFÚ podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, organizuje a riadi priebeh verejných 
obstarávaní pri dodržiavaní všetkých zákonných noriem v súčinnosti s právnikom a interným 
kontrolórom SFÚ. 

 

2.5.3. Personálny referát 

- v súlade s platným Organizačným poriadkom a organizačnou štruktúrou vykonáva 
personálnu činnosť vo vzťahu k všetkým zamestnancom SFÚ, 

- realizuje rozhodnutia generálneho riaditeľa v oblasti personálnej práce, vypracúva  
pracovnoprávne a mzdové písomnosti pracovníkov organizácie, ako aj dohody o vykonaní 
práce a činnosti, vyhotovuje dohody o zmenách pracovných náležitostí, riadi a kontroluje 
činnosť pracovníkov na dohodu o vykonaní práce, 

- vykonáva rozbory kvalifikačnej štruktúry zamestnancov, v spolupráci s vedúcimi pracovníkmi 
predkladá návrhy z oblasti personálneho manažmentu, v súčinnosti s ekonomickým 
oddelením vykonáva plánovaciu, rozborovú a kontrolnú činnosť čerpania finančných 
prostriedkov na činnosť v oblasti školení, 

- spolupracuje s Personálnym odborom MK SR, Referátom ochrany utajovaných skutočností 
MK SR a inými orgánmi štátnej správy v rámci svojej pôsobnosti, 

- zabezpečuje kontrolnú činnosť v SFÚ podľa pokynov generálneho riaditeľa, 
- zabezpečuje plnenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany 

utajovaných skutočností. 
 

2.5.4. Interný kontrolór 

- vykonáva vnútorné kontroly, 
- vykonáva priebežné finančné kontroly vybraných finančných operácií a následné finančné 

kontroly, 
- vykonáva následné finančné kontroly, 
- prešetruje sťažnosti a petície doručené SFÚ, 
- zabezpečuje činnosti uvedené v článku VI. Kontrola, 
- v spolupráci s riaditeľmi organizačných zložiek a ďalšími vedúcimi pracovníkmi SFÚ 

zabezpečuje spracovanie účinných opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, 
ktoré zistia orgány vonkajšej kontroly, finančnej kontroly alebo štátneho auditu, 

- spracúva návrhy interných predpisov SFÚ v oblasti kontroly, finančnej kontroly 
a vybavovania sťažností a petícií, 
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- poskytuje vedúcim pracovníkom SFÚ odbornú a metodickú pomoc pri ich kontrolnej činnosti, 
- zabezpečuje administráciu verejných obstarávaní SFÚ. 

 

2.5.5. Klapka.sk  

Klapka je špecializované pracovisko SFÚ so sídlom na Grösslingovej ulici č. 43 v 
Bratislave, ktorého hlavnými úlohami sú: 
- predaj edičných výstupov SFÚ, audiovizuálnych diel, odbornej literatúry a sprievodných 
grafických materiálov k audiovizuálnym dielam, ponuka je určená pre širokú verejnosť, 
- organizovanie predaja (zásobovanie, objednávanie tovaru, tvorba cenových kalkulácií, 
odvádzanie tržieb),  
- výber sortimentu a zabezpečenie predaja na festivaloch či iných podujatiach mimo predajne; 
- prevádzkovanie a pravidelná aktualizácia internetovej stránky www.klapka.sk, 
- realizácia zásielkového predaja na základe telefonických a e-mailových objednávok, ako aj 
objednávok cez internetovú stránku www.klapka.sk, 
- marketingové aktivity a spolupráca s partnerskými organizáciami, pravidelné rozširovanie 
ponúkaného sortimentu,  
- distribúcia a predaj edičných výstupov SFÚ zmluvným partnerom, komisionárom, knižniciam 
a predplatiteľom. 
 
Prehľad základných kvantifikátorov činnosti oddelenia Klapka.sk, ktorý potvrdzuje nárast      
predaja:  
rok 2008 2009 index 2010 index 2011 index 2012 index

počet 
predaných 
publikácií (ks)  

570 778 1,4 1027 1,3 1314 1,3 1618 1,2

počet 
predaných 
DVD (ks) 

2346 4550 1,9 5387 1,2 3668 0,7   11612 3,2

iné (ks) 40 56 1,4 56 1,0 36 0,6 81 2,3

 
 
2.5.6. Kino SFÚ – Kino Lumière  

je špecializované pracovisko SFÚ so sídlom na Špitálskej ulici č. 4 v Bratislave, ktoré plní úlohy: 
- sprístupňovanie audiovizuálnych diel audiovizuálnym predstavením s prioritným zastúpením 
diel z oblasti slovenskej kinematografie, archívnych filmov, európskej kinematografie a zlatého 
fondu svetovej kinematografie s primárnym cieľom kultivovať a audiovizuálne vzdelávať širokú 
verejnosť,  
- zabezpečovanie audiovizuálneho vzdelávania prostredníctvom realizácie audiovizuálnych 
predstavení diel svetových kinematografií z archívneho fondu SFÚ podľa smerníc FIAF, ako aj 
diel, ku ktorým vykonáva práva výrobcu SFÚ, 
- zostavovanie programu kina podľa návrhov programovej rady Kina Lumière,  
- predaj vstupeniek na filmové predstavenia a podujatia, 
- koordinácia komunikácie s Europa Cinemas, 
- predaj preukazov členov Filmových klubov, 
- sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom prijímania kultúrnych 
poukazov,  
- realizácia školských audiovizuálnych predstavení s cieľom zvyšovať audiovizuálnu gramotnosť 
mládeže, 
- údržba a opravy premietacej techniky v priestoroch kina, 
- komunikácia a spolupráca so subjektmi, ktoré majú záujem o využitie priestorov kina na 
neverejné audiovizuálne predstavenia a organizovanie filmových prehliadok, festivalov a iných 
filmologických podujatí, 
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- predaj vybraných produktov predajne Klapka.sk, vrátane vykonávania príslušnej agendy, 
- koordinácia príslušných programových tlačovín a zabezpečenie ich distribúcie,    
- komunikácia s distribučnými spoločnosťami a ďalšími subjektmi s cieľom zostavenia 
programu, nadobudnutia licencie na verejné premietania, ako aj premietacích formátov  v súlade 
s prioritami,  
- tvorba a prevádzka internetovej stránky Kina Lumière, publikovanie informácií 
o audiovizuálnych predstaveniach na portáli www.navstevnik.sk, 
-  vyhodnocovanie návštevnosti a tvorba požadovaných štatistík,  
- spolupráca na príprave a realizácii filmových festivalov. 
 

Prehľad základných kvantifikátorov činnosti Kina Lumière za obdobie od spustenia  
prevádzky 5. septembra 2011:  

mesiac 
návštevnosť 

2011 

počet 
projekcií 

2011 
návštevnosť 

2012 

počet 
projekcií 

2012 

 
návštevnosť 

2013 

počet 
projekcií 

2013 

január   2859 119 3101 136 

február   2799 117 4089 129 

marec   3117 133 7801 186 

apríl   5261 158   

máj   2115 146   

jún   1297 117   

júl   1465 123   

august   1981 124   

september 1844 104 2812 122   

október 2157 123 4680 143   

november 3916 133 3659 134   

december 4233 131 4110 133   

spolu 12150 491 36155 1569   
 

 

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 kanceláriÍ MEDIA Desk a Kultúrny kontaktný 

bod, príspevok z Europa Cinemas na podporu návštevnosti Kina Lumière 
- vlastné výnosy organizácie 
- kapitálové príjmy organizácie (odpisy z majetku nadobudnutého z vlastných zdrojov) 
- dotácie z Audiovizuálneho fondu od roku 2012. 
 

Základným cieľom hospodárenia SFÚ v strednodobom horizonte je vyrovnaný rozpočet a 
hospodársky výsledok organizácie. Predbežný návrh rozpočtu organizácie na rok 2013 
a rozpočtový výhľad do roku 2015 predpokladá príjmy a výdavky v sume cca 4,15 milióna EUR. 
Vzhľadom na viaceré nové úlohy a činnosti SFÚ vyplývajúce z audiovizuálneho zákona, 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 4,3 milióna EUR ročne. 
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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: 
 

 
 

Základná štruktúra príjmov a výdavkov organizácie v strednodobom výhľade: 

    Skutočnosť v €     Strednodobý výhľad v € 
Ukazovateľ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A 1 2 4 5 6 7 8 9
Výnosy z hlavnej činnosti 3510622 3784343 3711837 3791041 4032128 4105000 4110000 4150000
z toho príspevok – transfer  
MK SR 

2455420 2780641 2803344 2648881 2861042 2902000 
2908000 2913000

Výnosy z kapitálových 
transferov 

122618 139085 131841 130712 124000 120000 
118000 117000

Vlastné výnosy organizácie  932583 863781 776651 1018251 1047046 1083000 
1084000 1085000

z toho: nájomné 14937 4659 4456 4440 4440 5000 5100 5200
Náklady na činnosť celkom 3505012 3781836 3705088 3791041 4030149 4102000 4110000 4150000

v tom: Systematická obnova 
audiovizuálneho dedičstva a 
jeho sprístupňovanie 

1493726 1493726 1493726 1493726 1493726 1493726 1493726 1493726

z toho: spotreba materiálu 166932 119219 49257 79873 78486 78500 
79000 79500

           spotreba energie 71467 46892 52676 63674 70553 70600 71000 71500
           opravy a údržba 12049 12400 10378 74146 28093 30000 31500 33000
           cestovné 48762 50563 45472 34139 38875 38800 38500 38000
           náklady na reprez. 2821 3009 4456 2902 2770 4000 3800 3800
           výkony spojov 32165 38716 31898 26417 26683 26500 26400 26300
           nájomné  93208 89822 97131 90920 96105 96200 96500 96700
           ostatné tovary a služby 612529 856567 823467 835289 1082418 1150674 1123074 1128474

1 príspevok zo štátneho rozpočtu na činnosť 75% 
 z toho príspevok zo štátneho rozpočtu na 

prioritné projekty 
55% 

2 príspevky z rozpočtu EÚ – MEDIA Desk, 
KKB, Europa Cinemas 

3% 

3 výnosy z vlastnej činnosti organizácie 15% 
4 kapitálové príjmy 4% 
5 iné zdroje 3% 
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           osobné náklady 785202 861703 887898 888998 927256 928000 962500 997000
           z toho mzdové 579566 634579 569819 572234 589722 610950 645500 671000
Príspevok MK SR na osobné 
náklady 

523236 578037 621800 536183 633347 649474 684000 718500

 z toho mzdové 389365 427272 427272 397320 469320 481270 506800 532000
Odpisy HaNIM 186151 209219 208729 200957 185184 185000 184000 182000
Prepočítaný stav pracovníkov 50 53 53 52 53 55 57 59
Hospodársky výsledok –  
zisk 

5610 2507 6748 6802 1979 0 0 0

 
Špecifikácia vlastných výnosov – pozri Príloha č. 5. 
 
 

4.     PRIESTOROVÉ A TECHNOLOGICKÉ ZABEZPEČENIE  
ORGANIZÁCIE   

 
SFÚ v súčasnosti disponuje administratívnymi, skladovými, 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. č. 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 

 skladové priestory na depozit originálnych filmových materiálov, skladový 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 

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

 skladové 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. poschodie, priestory je nevyhnuté upraviť pre uloženie zbierok 
a nainštalovať pevné regály, celková plocha je  289,8 m2 

 skladové 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 

 skladové priestory na uloženie listinných materiálov prebratých zo Štúdia Koliba, a.s., 
ktoré sú uložené v skladovom priestore na Jakubovom námestí č. 12 v Bratislave –  
dlhodobý prenájom (depozitné priestory), celková rozloha priestorov je 72,30 m2 

 administratívne priestory pre sídla kancelárií MEDIA Desk a Kultúrny kontaktný bod na 
Grösslingovej ul. č. 45 – dlhodobý prenájom (kancelárske priestory), celková rozloha 
priestorov je 39,17 m2 

 garáž pre služobné motorové vozidlo na Lovinského ul. v Bratislave – dlhodobý 
prenájom (ostatné priestory), rozloha priestoru je 26,6 m2 
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Z hľadiska účelu využitia je pasportizácia priestorov nasledovná: 

- budova na Grösslingovej ul. č. 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 osob. vlastníctve (332 m2) 

- Filmový klub na Špitálskej ul. č. 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%) 
- priestor pre digitalizačné pracovisko 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. č. 32 (výnimkou je len špecializované pracovisko 
Klapka.sk, ktoré je lokalizované v dlhodobo prenajatých priestoroch oproti sídelnej budove SFÚ 
na Grösslingovej ul. č. 43). Od mája 2012 má SFÚ dve kancelárske miestnosti s príslušenstvom 
pre činnosť kancelárií MEDIA Desk a Kultúrny kontaktný bod lokalizované v dlhodobo 
prenajatých priestoroch oproti sídelnej budove SFÚ na Grösslingovej ul. č. 45. Sídelná budova 
SFÚ prešla rekonštrukciou v roku 2004. 

SFÚ niekoľko rokov riešil právne súvislosti využívania bytových priestorov, ktoré sú 
súčasťou sídelnej budovy (celkom 5 bytov rozličnej veľkosti), nakoľko z hľadiska režimu ochrany 
unikátnych zbierkových fondov je toto spojenie obojstranne limitujúce. V roku 2012 bol SFÚ na 
základe rozhodnutia súdov povinný odpredať 4 byty do osobného vlastníctva bývalým 
nájomníkom. Jeden byt zostáva naďalej v správe majetku štátu a je v prenájme pôvodným 
nájomníkom. Riešenie zložitej problematiky správy majetku spoločných priestorov, na ktorých 
majú vlastnícky podiel už existujúci vlastníci bytov, je otázkou verejného obstarávania správcu 
bytového fondu a spoločných častí, ako i správy nebytových 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 
2859 m2, z čoho vlastné priestory tvoria 1481 m2 (51,8%), dlhodobo prenajaté priestory 
tvoria 1378 m2 (48,2%). Pre zabezpečenie potrebnej miery ochrany archívnych zbierok, 
zodpovedajúceho technologického vybavenia pre ich dlhodobé uloženie a s výhľadom výrazného 
nárastu depozitnej aj akvizičnej činnosti súvisiacej s audiovizuálnym zákonom, 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 skladových 
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 skladových 
priestoroch dodávateľa laboratórnych služieb), bude nevyhnutné zabezpečiť ďalšie depozitné 
pracovisko, spĺňajúce základné kvalitatívne požiadavky s rozlohou cca 500m², 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 skladového priestoru 
na dočasné uskladnenie zbierok pred ich ošetrením by mala byť minimálne 200m².  
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Predmetom očakávaného nárastu zbierkových fondov bude najmä: 
-   zákonný depozit audiovizuálnych diel a akvizičná činnosť podľa audiovizuálneho zákona, 
-   prevzatie materiálov bývalej Slovenskej filmovej tvorby – časť personálny a ekonomický 

archív, 
-    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 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.  NIEKTORÉ MANAŽÉRSKE OPATRENIA PO NÁSTUPE DO        

 FUNKCIE 
 
 V súvislosti so zabezpečením úloh a činností SFÚ vyplývajúcich z audiovizuálneho 
zákona, z plánu strednodobého rozvoja organizácie a z jej dlhodobých prioritných projektov 
navrhujem uskutočniť tieto opatrenia a rozhodnutia: 
- spustenie novej internetovej stránky SFÚ v zmysle štandardov pre informačné systémy 

verejnej správy – II. polrok 2013,  
- zverejnenie výstupov informačného systému SK CINEMA prostredníctvom webového 

rozhrania – II. polrok 2013, 
- predložiť Rade SFÚ na vyjadrenie návrh rozpočtu SFÚ na rok 2014 v zmysle ustanovenia § 

28, ods. 1 písm. c) audiovizuálneho zákona –  IV. štvrťrok 2013, 
- pripraviť aktualizáciu Cenníka platených služieb a sadzobníka poplatkov NFA 

v súvislosti s novými službami – IV. štvrťrok 2014, 
- v spolupráci s riaditeľom NKC pripraviť reorganizáciu a optimalizáciu pracovných pozícií 

v rámci oddelení NKC s výhľadom na začlenenie osobitných org. zložiek MEDIA Desk 
a KKB pod NKC – IV. štvrťrok 2013, 

- realizácia rekonštrukcie Kina Lumière, ktorá je podmienená príspevkom MK SR na 
kapitálové výdavky v sume 1 580 000,-EUR v zmysle schváleného projektu – 2013/2014; 

- v spolupráci s riaditeľmi hlavných organizačných zložiek pripraviť analýzu pracovných 
pozícií a činností s cieľom optimalizácie organizačnej štruktúry, rozvoja ľudských zdrojov 
a efektivity ich využitia v procesoch a činnostiach SFÚ –  rok 2014, 

- pripraviť a uskutočniť výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa 
organizačnej zložky NFA – rok 2014, 

- pripraviť aktualizáciu organizačnej štruktúry SFÚ vo vzťahu k úlohám a činnostiam 
vyplývajúcim z audiovizuálneho zákona a z rozvojových zámerov inštitúcie – rok 2015.  
 
 

6. ZÁVEREČNÁ SUMARIZÁCIA 
Projekt riadenia a rozvoja SFÚ vychádza z mojich pracovných skúseností, ktoré som 

získal počas svojej viac ako 14 ročnej riadiacej praxe. Za hlavnú úlohu nasledujúceho funkčného 
obdobia považujem zachovanie kontinuity vo všetkých oblastiach činnosti SFÚ, ktoré sa z roka 
na rok rozrastajú a dokončenie začatých procesov. Počas predchádzajúceho obdobia sa mi 
podarilo vybudovať veľmi profesionálny tím odborníkov na vedúcich pozíciách kľúčových 
oddelení organizácie, s ktorými chcem v práci i naďalej pokračovať. Neobsadená je v súčasnosti 
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pozícia riaditeľa organizačnej zložky Národný filmový archív, nájsť profesionálne zdatného 
odborníka na tento post je hlavná úloha v oblasti personálneho zabezpečenia pre budúce 
obdobie. 

Všetky ciele a priority na roky 2008 až 2012 stanovené v kontraktoch SFÚ na jednotlivé 
roky sa podarilo splniť. Najdôležitejšou priebežne napĺňanou úlohou bolo odborné uskladnenie, 
ošetrovanie, uchovávanie, obnova a katalogizácia 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 
funkčnom období môjho pôsobenia splnil všetky záväzné ukazovatele plánu činnosti a rozpočtu 
a opakovane 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 najlepšie potvrdzujú 
vykonané kontroly, či už Správy finančnej kontroly Bratislava, ktorá vykonala v SFÚ v období 
od 4. 7. 2011 do 20. 10. 2011 vládny audit a výsledkom vládneho auditu bolo potvrdenie 
správnosti overovaných skutočností. Ďalej v SFÚ pôsobila kontrolná skupina odboru kontroly a 
inšpekcie MK SR a Sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR, ktorá vykonala následnú 
finančnú kontrolu dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení 
s verejnými prostriedkami, uskutočnila sa aj kontrola pracovníka odboru kontroly a inšpekcie MK 
SR a pravidelné audity činnosti a hospodárenia kancelárie MEDIA Desk Slovensko. S výsledkami 
všetkých kontrol bola oboznámená rada SFÚ, ktorá tiež ocenila ich výsledky, nakoľko SFÚ nebol 
zaviazaný žiadnou finančnou vratkou do štátneho rozpočtu ani následnou penalizáciou a 
zákonnosť postupov a hospodárnosti pri verejnom obstarávaní vybraných zákaziek na dodanie 
tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác bola bez akýchkoľvek nedostatkov.  
 Európska digitálna agenda sa v súčasnom období výrazne dotýka predovšetkým oblasti  
audiovízie, prechádza zásadnými zmenami spojenými s digitálnym vysielaním, premietaním 
v 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. Transformačný program pre digitálny vek do roku 2020 stanovil pre 
digitálnu agendu potrebu online sprístupnenia európskeho kultúrneho dedičstva v európskej 
digitálnej knižnici Europeana. Nakoľko len obnovené a laboratórne ošetrené filmové materiály 
môžu prechádzať procesom digitalizácie, je nevyhnutné v horizonte do roku 2020 pokračovať 
v projekte Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR. Výrobou nových 
zabezpečovacích materiálov k filmom vytvoríme predpoklad pre ich uchovanie minimálne na 
obdobie 100 rokov pri uskladnení vo vhodných vlhkostných a teplotných podmienkach. Rozsiahla 
časť audiovizuálneho dedičstva SR je nezmapovaná, je preto nevyhnutné vykonať generálnu 
inventarizáciu audiovizuálnych diel u všetkých dobrovoľných depozitárov. Práve otázka šírenia 
audiovizuálnych diel cez internet, ich zverejňovanie a sprístupňovanie vyžaduje výskum 
v rozsiahlej oblasti autorsko-právnej ochrany 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 bude štandardom 
televízneho vysielania a predovšetkým na obdobie, kedy Video on Demand bude dominantnou 
formou šírenia filmov. 
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 Do budúceho obdobia stoja pred SFÚ okrem základných činností v zmysle kontraktu a 
audiovizuálneho zákona nasledovné strategické ciele: 

- pokračovanie v projekte Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR a 
zabezpečenie financovania i jeho ďalších aktivít, vrátane generálnej inventarizácie 
audiovizuálneho dedičstva, 

- pokračovanie v projekte Digitálna audiovízia a pre roky 2015 – 2020 vytvorenie dostatku 
zdrojov na jeho udržateľnosť, 

- ďalšie zlepšovanie podmienok pre uchovávanie audiovizuálneho dedičstva SR s 
prioritným zameraním na vybudovanie technologicky vybavených archívnych priestorov a 
odborných pracovísk na spracovávanie a ošetrovanie filmového materiálu a na 
spracovanie a uloženie digitalizovaných audiovizuálnych obsahov (vybudovanie 
pracoviska pre inšpekčné práce a vybrané prezervačné činnosti vo filmovom archíve, 
vybudovanie technologického pracoviska pre prácu s digitalizovaným archívnym 
materiálom (digitalizačné pracovisko)), 

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

- nové akvizície archívnych materiálov, archívne spracovanie písomností zrušenej štátnej 
organizácie Slovenská filmová tvorba, 

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

- vypracovanie koncepcie edičnej politiky SFÚ s dôrazom na publikácie vychádzajúce 
v troch edíciách SFÚ, vydávanie DVD a Blu-ray a koncepcie vydávania elektronickej 
Filmovej ročenky, 

- premietanie filmov v kine SFÚ – Kine Lumière v zmysle prijatej dramaturgie, 
- 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, 

- 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 filmový 
festival Febiofest na Slovensku, putovná filmová prehliadka Projekt 100, premietanie 
európskych filmov v Kine Lumière), 

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

- spolupráca s Audiovizuálnym fondom, ktorého sa SFÚ stal žiadateľom od roku 2012, 
hľadanie alternatívnych a doplnkových zdrojov financovania vedľajších činností 
organizácie, 

- vytvorenie predpokladov pre realizáciu aplikovaného výskumu v oblasti dejín slovenskej 
kinematografie, 

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

- 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), 

- spracovanie sociologického výskumu Slovenský filmový divák s cieľom zmapovať vzťah 
slovenskej verejnosti k filmovému umeniu, faktor návštevnosti kín (multiplexov aj 
kamenných kín), preferencie žánrov, spokojnosť divákov s vybavenosťou kín, 
sledovanosť slovenských filmov v televízii, Video on Demand (VOD), Digital Cinema on 
Demand (DCOD), ostatné formy digitálneho šírenia, obľúbenosť slovenských tvorcov, 
informovanosť o kľúčových dielach slovenskej kinematografie a pod., 
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- vytvorenie portálu Slovenský film v nadväznosti na koncepciu internetovej distribúcie 
slovenských filmov, 

- spolupráca s VŠMU – filmová a audiovizuálna výchova, špecializovaný študijný program 
na digitálne reštaurovanie (odborné stáže poslucháčov a absolventov v SFÚ), 

- príprava koncepcie výstavnej činnosti SFÚ v kontexte zbierkových plagátových fondov 
NFA s možnosťou pravidelnej výstavnej činnosti v Kine Lumière, 

- príprava odbornej a verejnej diskusie k možnosti zriadenia Filmového (audiovizuálneho) 
múzea, 

- príprava koncepcie podpory výskumu, bádateľských štipendií v spolupráci s AVF, 
- vytvorenie stratégie medzinárodných aktivít posilňujúcich postavenie slovenskej 

kinematografie na európskych festivaloch, 
- príprava koncepcie obchodného zhodnocovania práv výrobcu v zmysle audiovizuálneho 

zákona s prihliadnutím na krajiny V4, 
- vypracovanie projektu verejného uvádzania slovenských filmov, ku ktorým autorské práva 

v zmysle audiovizuálneho zákona vykonáva SFÚ, na DCP, 
- aktívnejšia spolupráca s partnerskými inštitúciami v rámci FIAF i s okolitými filmovými 

archívmi (napr. ČR, Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina a pod.). 
 

 SFÚ je národná zbierková ustanovizeň ako Slovenská národná galéria, Slovenské 
národné múzeum, Slovenská národná knižnica. 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 audiovizuálnom zákone a kontrakte ma 
teší to, že sa podarilo aspoň sčasti prinavrátiť filmárom ich filmový klub – Kino Lumière. 
Slovenský film tak má zase svoj priestor a verím, že budem môcť byť pri tom, keď sa tento 
priestor zrekonštruuje podľa plánov. Veľmi si vážim aj podporu Audiovizuálneho fondu pri 
vydávaní DVD so slovenskými filmami, prezentácii slovenských filmov v zahraničí 
a predovšetkým pri digitalizácii kinosály v Kine Lumière. Už sa v ňom udomácnilo viacero 
domácich festivalov a prehliadok, čo svedčí o tom, že malo zmysel sa do toho pustiť. 
Spolupráca s Audiovizuálnym fondom by mala pokračovať aj v podobe uverejňovania 
odborných analýz a správ o činnosti fondu vo Film.sk. Teší ma úspešný predaj DVD 
a s tým súvisiace zriadenie predajne SFÚ Klapka.sk, pretože nestačí perfektne 
digitalizovať, dôležitý je záujem ľudí. Teší ma tiež, že sme po prvýkrát vydali série 
slovenských filmov na DVD vo Francúzsku a pripravujú sa ďalšie. 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. 
  
 O zodpovednosť za riadenie tejto inštitúcie sa uchádzam už na druhé päťročné 
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 audiovizuálneho zákona, 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 2013 je pre SFÚ rokom 
50. výročia svojho vzniku, čo je príležitosť na to, aby 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.  

 



Príloha č. 1 

Finančné zabezpečenie projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva 
SR a jeho sprístupňovanie na roky 2013 – 2015 

 

Por. 
č. 

Položka podľa 
aktivity 

Rok 
 

Spolu 2013 
 

2014 2015 

1 

Generálna 
inventarizácia 

 
 

50 000,00 € 25 000,00 €
 

25 000,00 € 
 
 

100 000,00 €

2 

 
Diagnostika 

 
 

100 000,00 € 156 000,00 €
 

173 950,40 € 
 

429 950,40 €

3 

 
Prezervácia 
- náklady na 
technológie 

 

180 500,00 € 120 000,00 € 
 

200 000,00 € 500 500,00 €

4 
Obnova 

- služby v ABZ, Zlín 

1  493 726,00 € 1 493 726,00 € 1 493 726,00 € 4 481 178,00 €

5 

Deponovanie 
- náklady na 

zabezpečenie 
nových skladových 

priestorov 

52 000,00 € 108 500,00 €
 

24 000,00 € 184  000,00 €

6 

Evidencia 
katalogizácia 

a sprístupňovanie 
–  

IS SK Cinema 
 

122 000,00 € 125 000,00

 
 

130 000,00 377 000,00 €

Spolu  1 998 226,00  2 027 726,00 € 2 046 676,40 € 6 072 628,40 €

 
 

Tab.1: Predbežná cenová kalkulácia základnej skupiny zariadení pre inšpekčnú a niektoré oblasti 
prezervačnej činnosti  

 
Zariadenie Cena (€) 
Prevíjacie zariadenie Cat CINE6C 11 000 
Prevíjacie zariadenie Cat CINE7 41 000 
Ultrazvuková zváračka polyesterovej podložky filmu 3 500 
Pásková lepička 5 000 
Ultrazvuková čistička kinematografického filmu s Perchlóretylénom 95 000 
spolu cca  155 500 

 
 
 



 

Tab.2: Cenová kalkulácia základného technologického vybavenie archívneho pracoviska SFÚ 
pre prácu s digitalizovaným archívnym materiálom v súčinnosti s plnením depozitnej a akvizičnej 
povinnosti v zmysle audiovizuálneho zákona 
 

Zariadenie Cena (€) 

SRW‐5800 HDCAM SR Recorder 53 200,00 

HKSR‐5001 Format Converter board 9 850,00 

HKSR‐5802 HDCAM/Dig. betacam playback 5 420,00 
HKSR‐5803HQ RGB (880Mbps) 2K record 13 540,00 

HDW-D1800 33 900,00 
HVR‐M15AE 2 250,00 
PCM‐7040 ‐ second hand 4 500,00 
BKM‐250TG 1 390,00 

MAC Pro 8TB, RAM 32GB, Cuda procesor, video karta 6 800,00 

Avid MC software 2 100,00 

Davinci Resolve MAC 750,00 

LTO 5 mechanika 7 200,00 

HD SDI card 900,00 

Prepojovacie pole Audio s prepojovacimi kablami 499,00 

Prepojovacie pole Video s MUSA kablami 499,00 

Kabeláž 950,00 

Inštalácia 700,00 

Spolu s DPH € 173 338,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 

Merateľné ukazovatele – záväzné indikátory, rozpočet a ďalšie parametre Národného 
projektu Digitálna audiovízia 
 

Typ Názov ukazovateľa 
Merná 

jednotka 

Východisko Plán 
Hodnota 

Rok 
Hodnota 

Rok 
SFÚ RTVS SFÚ RTVS Spolu 

Výsledok Počet vytvorených 
špecializovaných 
digitalizačných 
pracovísk 

Počet 0 0 2010 1 1 2 2015 

Počet zdigitalizovaných 
objektov (obrazy, 
textové dokumenty, 
zvukové záznamy, 
audiovizuálne záznamy, 
3D objekty) 

Počet 0 0 2010 1 000 57 700 58 700 2015 

Dopad Počet novovytvorených 
pracovných miest 

Počet 0 0 2010 12 6 18 2020 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených mužmi 

Počet 0 0 2010 4 2 6 2020 

Počet novovytvorených 
pracovných miest 
obsadených ženami 

Počet 0 0 2010 8 4 12 2020 

 
Merateľné ukazovatele výsledku budú naplnené do 30. 6. 2015 a merateľné ukazovatele dopadu 
budú sledované a napĺňané päť rokov po skončení projektu, a teda do polovice roka 2020. 
 
V rámci týchto merateľných ukazovateľov bol stanovený plán digitalizácie audiovizuálneho 
dedičstva SR pre národný projekt Digitálna audiovízia:  
 

Názov 
katalogizačného 

súboru 

Počet 
vybraných 
objektov 

2012 - 2015 

Priemerná 
metráž  

1 objektu 

Priemerná 
minutáž 

1 objektu 
Očakávaný rozsah prác 

Spravodajský film 
Týždeň vo filme 

1945 - 1950 

292 
objektov 

289 metrov 10 minút 
počíta sa s digitalizáciou 2K bez 

špeciálnych reštaurátorských prác 

Spravodajský film 
Nástup 1938 – 

1945 
19 objektov 200 metrov 7 minút 

počíta sa s digitalizáciou 2K bez 
špeciálnych reštaurátorských prác 

Školfilm 1941 – 
1949 

58 objektov 413 metrov 14 minút 
počíta sa s digitalizáciou 2K s čiastočným 

reštaurovaním obrazu a zvuku 

Animovaný film 
195 

objektov 
199 metrov 7 minút 

počíta sa s digitalizáciou 2K, 
s reštaurovaním obrazu a zvuku 

Dokumentárny 
film 

396 
objektov 

445 metrov 16 minút 
počíta sa s digitalizáciou 2K, 

s reštaurovaním obrazu a zvuku 

Hraný film (2K) 35 objektov 
2700 

metrov 
95 minút 

počíta sa s digitalizáciou 2K, 
s reštaurovaním obrazu a zvuku 

Hraný film (4K) 5 objektov 
2700 

metrov 
95 minút 

počíta sa s digitalizáciou 4K, 
s reštaurovaním obrazu a zvuku 

SPOLU: 
1000 

objektov 
992,29 
metrov 

34,86 
minút 

225 hodín v 2k a 31 hodín v 4K. 
Celkom 256 hodín (prepočet 24 fps) 

a 435 167 m filmového materiálu 
 
 
 



 

Celkový sumár rozpočtu národného projektu Digitálna audiovízia : 

p.č. 
Položka 
rozpočtu 

Oprávnené 
výdavky celkom v 
EUR 

Podiel v 
% 

Poznámka 
v tom Žiadateľ 
SFÚ celkom v 
EUR 

v tom Partner 
RTVS celkom v 
EUR 

1 
Celkové 
výdavky 

      24 089 940,37    100% Celkom     15 439 576,48         8 650 363,89    

2 
v tom hlavné 
aktivity 

      23 409 870,33    97,18% 
z celkových 
výdavkov 

    14 944 306,44         8 465 563,89    

3 
 v tom 
Riadenie a 
publicita  

            680 070,04   2,82% 
z výdavkov na 
hlavné aktivity 

          495 270,04            184 800,00   

4 
v tom 
Kapitálové 
výdavky 

        9 761 420,48    40,52% 
z celkových 
výdavkov 

      6 497 252,48         3 264 168,00    

 
Zmluvou o NFP garantovaná výška predstavuje sumu 24 089 940,37 EUR. Jeho rozdelenie 
podľa aktivít projektu je nasledujúce: 
 

Číslo 
aktivity 

Aktivita Suma (EUR) Trvanie 

- Riadenia a publicita        680 070,04  1.5.2011-30.6.2015

1. Vybudovanie digitalizačného pracoviska SFÚ   10 435 267,43  1.5.2011-30.6.2015

2. Digitalizácia kultúrnych objektov SFÚ     4 509 039,01  1.5.2011-30.6.2015

3. Vybudovanie digitalizačného pracoviska RTVS     4 863 325,84  1.1.2012-30.6.2015

4. Digitalizácia kultúrnych objektov RTVS     3 602 238,05  1.1.2012-30.6.2015
 
 
Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2012 na aktivitách projektu: 
 

Názov aktivity 

Oprávnené výdavky Oprávnené výdavky 
Stav realizácie aktivít projektu (v 

%) (v EUR) 
deklarované v žiadostiach o 

platbu  
(v EUR) 

Plánovaný 
stav 

k 30.6.2015 

Skutočný 
stav 

k 31.12.2012

Žiadané 
výdavky 

k 31.12.2012 

Výdavky 
uhradené 

prijímateľovi 
a partnerovi

Podiel skutočne 
vzniknutých 
výdavkov 

z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov 

Podiel 
žiadaných 
výdavkov 

z plánovaných 
oprávnených 

výdavkov 
Hlavné aktivity   

Vybudovanie 
digitalizačného 
pracoviska SFÚ 

3 602 238,05 2 940,00 680,89 294,00 0,08 0,02 

Digitalizácia 
kultúrnych objektov 
SFÚ 

4 509 039,01 50 134,31 40 077,23 0,00 1,11 0,89 

Vybudovanie 
digitalizačného 
pracoviska RTVS 

4 863 325,84 9 044,00 3 268,00 0,00 0,19 0,07 

Digitalizácia 
kultúrnych objektov 
RTVS 

10 435 267,43 141 299,82 47 542,07 0,00 1,35 0,46 

Podporné aktivity   

Riadenie projektu 671 790,04 64 509,12 51 861,29 248,71 9,60 7,72 
Publicita 
a informovanosť 

8 280,00 218,20 143,20 98,20 2,64 1,73 

Spolu 24 089 940,37 268 145,45 143 572,68 640,91 1,11 0,60 



 

Príloha č. 3                                                                Rozpočet projektu SK CINEMA 

IS SK CINEMA – popis položky 2013 2014 2015 

A) Zvýšenie technickej interoperability systému       
– Implementovať normu EN 15907 Film identification – Enhancing 
interoperability of metadata - Element sets and structures [STN EN 15907 
Identifikácia filmov. Zlepšenie interoperability metadát. Súbory prvkov 
a štruktúry] do systému ARL. (T: 2013-2014) 15 000 15 000 X

– Implementovať metadátový štandard Dublin Core (nekvalifikovaný, aj 
kvalifikovaný), vrátane jeho rozšírenia podľa špecifikácie Sémantických 
prvkov Europeany (ESE – Europeana Semantic Elements). (T: 2013-2014) 8 500 X X

– Vypracovať slovenský preklad pripravovanej európskej normy FprCEN/TS 
16371 Guidelines for implementors of EN 15744 and EN 15907 [Návod na 
implementáciu EN 15744 a EN 15907]  1 000 X X

– Analýza možností a implementácia technológií sémantického webu (RDF, 
ontológie a iné). (T: 2013-2015) X 20 000 30 000

B) Zvýšenie sémantickej interoperabilty systému a obohatenie obsahu     

– Preklady názvových údajov a anotácií slovenských filmov a ďalších 
vybraných údajov (napr. pomenovaní tvorivých funkcií pri výrobe filmu) zo 
záznamov do anglického jazyka, aj v súlade so slovníkom filmografických 
termínov FIAF (Glossary of filmographic terms). (T: 2013-2015) 5 000 5 000 5 000

– Preklad do slovenského jazyka a zavedenie slovenskej verzie 
predmetových hesiel FIAF (Medzinárodnej federácie filmových archívov) do 
systému ARL – jeho aktualizácií. (T: 2013-2015) 200 200 200

– Pokračovanie prepisov listinných materiálov a písomností k audiovizuálnym 
dielam katalogizovaným v SK CINEMA do elektronickej podoby. (T: 2013-
2015) + Pokračovanie prepisov zvukových záznamov (zvuková stopa 
audiovizuálnych diel) do písomnej elektronickej podoby. (T: 2013-2015) 7 000 7 000 7 000

– Pokračovanie v obrazovom popise  audiovizuálnych diel (napr. 
spravodajských filmov). (T: 2013-2015)  8 000 8 000 8 000

– Príprava katalogizácie audiovizuálnych diel a filmových materiálov, ktoré sú 
súčasťou audiovizuálneho dedičstva SR v správe iných organizácií. (T: v 
nadväznosti na generálnu inventarizáciu audiovizuálneho dedičstva SR) X 8 500 8 500

– Vytvorenie elektronických kópií tzv. dokumentačných záznamov 
(bibliografických záznamov článkov z periodík). (T: 2013-2014) 5 000 5 000 X

– Ročné predplatné databázy EBSCO - Film & Television Literature Index 
with Full Text (T: 2013-2015) 2 200 2 400 2 600

– Ročné predplatné ProQuest FIAF International Index to Film Periodicals 
PLUS (T: 2013-2015) 2 200 2 400 2 600

C) Prepojenie informačného systému SK CINEMA s informačnými 
systémami na medzinárodnej, národnej a medziinštitucionálnej úrovni     

– Zapojenie časti výstupov SK CINEMA do medzinárodných európskych 
databáz audiovizuálnych a filmových diel (napr. European Film Gateway) a do 
portálu Europeana. (T: 2013-2015) 7 500 7 500 7 500

– V  prípade zapojenia projektu SK CINEMA do European Film Gateway, 
bude potrebné zabezpečiť personálne človeka zodpovedného za komunikáciu 
s projektovým týmom EFG. (T: 2012-2014) 3000 3000 3000

D) Zvýšenie rozsahu a kvality služieb poskytovaných používateľom a 
sprístupnenie obsahu prostredníctvom webového rozhrania     

– Sprístupnenie výstupov z projektu SK CINEMA prostredníctvom 
upraveného štandardného rozhrania (modulu IPAC3 systému ARL) verejnosti 
v 2. fáze implementácie webového rozhrania. (T: 2013-2014) 10 000 10 000 X



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Analýza možností a implementácie grafovej reprezentácie dát a ich 
sprístupnenie v tejto podobe (T: 2013-2015). X 20 000 30 000

–  Skvalitnenie, resp. implementácia prezentácie digitálnych objektov 
prostredníctvom webového rozhrania IPAC3 (T: 2013-2014 – textových, 
grafických, 2014-2015 – audiovizuálnych) 5 000 15 000 15 000

– „Permalinky“ na databázové záznamy informačného systému SK CINEMA, 
ako aj k nim pripojené elektronické kópie (potreby citovania a odkazovania na 
záznamy, ako aj prepojenie záznamov v databázach SK CINEMA s 
informáciami na internetových stránkach SFÚ). (T: 2013) 5 000 X X

–  Analýza možností a zavedenie identifikačného(ých) systému(ov) pre 
automatickú identifikáciu „nefilmových“ zbierkových predmetov a archívnych 
dokumentov v správe SFÚ. (T: 2013-2015) X 10 000 10 000

– Implementácia modulu Inventarizácia systému ARL. (T: 2014) X 2 158 X

– EZproxy licencia (T: 2013-2015) 1 000 1 000 1000
E) Rozvoj ľudských zdrojov v SFÚ v oblasti katalogizácie a odborného 
popisu     
– Vzdelávanie pracovníkov SFÚ v oblasti katalogizácie a odborného popisu, 
ako aj súvisiacich oblastí. (2013-2015) + Účasť pracovníkov SFÚ na 
konferenciách, školeniach, workshopoch. (2013-2015) 2 000 2 000 2 000
F) Doplnenie hardvérového vybavenia, technologického zariadenia a 
bežného softvéru     
– Na základe analýzy potrieb pracovníkov SFÚ obstaranie bežného softvéru, 
predovšetkým pre prácu s grafickými, textovými, zvukovými a video súbormi 
pre účely ich integrácie do informačného systému SK CINEMA (napr. Adobe 
Acrobat, Adobe Photoshop a iné), ako aj bežného hardvéru (napr. počítače, 
skenery). (T: 2013-2015) 8 000 8 000 8 000
– Obstaranie hardvéru a softvéru pre zvýšenie informačnej bezpečnosti: 
posilnenie infraštruktúry za účelom zvýšenia informačnej bezpečnosti – nákup 
servera (pre zapojenie do clustra) a diskového pola pre zabezpečenie plynulej 
prevádzky 24x7 (T: 2013-2014) 35 000 X X
–  Zakúpenie sofverových licencii (pre server aj klientské stanice).  
(T: 2013-2014) 15000 X X

Iné     
Ročné poplatky za servis a podporu databáz ARL,Bach, l. SDF, údržu a 
servis LAN a SV aHW 14200 16000 18000

Spolu 159 800 168 158 158 400

z toho Slovenský filmový ústav hradí z vlastných zdrojov - výnosov 37 800 43 158 28 400

Požadovaný príspevok 122 000 125 000 130 000



 

Príloha č. 4 

 

Rozpočet: Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí  
2013 – 2015 

  Optimálny variant  Minimálny variant 

  Rok 2013 
(v EUR) 

Rok 2014 
(v EUR) 

Rok 
2015 
(v EUR) 

Rok 2013 
(v EUR) 

Rok 2014 
(v EUR) 

Rok 
2015 
(v EUR) 

Prezentácia slovenskej 
kinematografie na 
medzinárodných 
podujatiach v zahraničí 

 

66.000 

 

66.000 

 

66.000

 

45.000 

 

51.500 

 

51.500 

medzinárodné filmové 
festivaly 

6.000  6.000  6.000  3.000  3.500  3.500 

samostatné filmové 
prehliadky 

7.000  7.000  7.000  0  3.500  3.500 

filmové trhy  60.000  60.000  60.000 40.000  42.000  42.000 

koprodukčné a ďalšie 

prezentačné fóra 

3.000  3.000  3.000  2.000  2.500  2.500 

Prezentácia v rámci EFP  10.000  10.000  10.000 5.500  6.000  6.000 

Profesionálne podujatia 
na Slovensku 

5.000  5.000  5.000  2.500  2.500  2.500 

Rozširovanie fondu 
filmových materiálov SFÚ 
pre zahraničnú 
prezentáciu 

20.000  20.000  20.000 12.000  14.500  14.500 

Publikácie k prezentácii  
slovenskej 
kinematografie 
a audiovízie 

 

6.000 

 

6.000 

 

6.000 

 

3.500 

 

4.000 

 

4.000 

Prezentácia na internete 
a ďalšie 

3.000  3.000  3.000  1.500  1.500  1.500 

Spolu:  120.000,‐  120.000,‐  120.000,‐ 70.000,‐  80.000,‐  80.000,‐

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Výnosy z výkonu práv k slovenským 
filmom (licencie na verejné šírenie, ukážky 
a pod.) 

50% 

2 Výnosy z prevádzky Kina Lumière 15% 
3 Výnosy z činnosti NFA 20% 
4 Výnosy z predaja publikácií a DVD 7% 
5 Ostatné výnosy 8% 
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komisia pre 
audiovizuálne dedičstvo, 

poradný orgán 

 
Rada SFÚ 

 

generálny riaditeľ  
SFÚ 

 

Národný filmový 
archív 

Národné 
kinematografické 

centrum 

kancelária  
MEDIA Desk SR 

oddelenie 
generálneho 

riaditeľa 

oddelenie 
ekonomické 

personálny 
referát 

Klapka.sk 
 

koordinátor   
IS  SKCINEMA 

oddelenie filmových 
podujatí 

oddelenie filmového 
archívu 

oddelenie 
dokumentácie 

a knižničných služieb 

oddelenie AIC 
 

oddelenie 
edičné+Film.sk 

 

 Organizačná štruktúra Slovenského filmového ústavu  

        správa IS 
interný kontrolór 
 

oddelenie mediatéky 
a osvet.-výchovné 

Kino  
Lumière 

kancelária  
Kultúrny kontaktný 

bod 

Digitálna audiovízia 
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komisia pre 
audiovizuálne dedičstvo, 

poradný orgán 

 
Rada SFÚ 

 

generálny riaditeľ  
SFÚ 

 

Národný filmový 
archív 

Národné 
kinematografické 

centrum 

kancelária  
Kreatívna Europa 

oddelenie 
generálneho 

riaditeľa 

oddelenie 
ekonomické 

personálny 
referát 

Klapka.sk 
 

koordinátor   
IS  SKCINEMA 

oddelenie filmových 
podujatí 

oddelenie filmového 
archívu 

oddelenie 
dokumentácie 

a knižničných služieb 

oddelenie AIC 

oddelenie 
edičné+Film.sk 

 

 Návrh novej organizačnej štruktúry Slovenského filmového ústavu  

        správa IS 
 interný kontrolór 

 
Kino  

Lumière 

Digitálna audiovízia 
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