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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 
 
Názov: Slovenský filmový ústav (ďalej uvádzame len SFÚ) 
Sídlo:     Grösslingová 32 
               811 09 Bratislava 
 
Rezort: Ministerstvo kultúry 
Forma hospodárenia: príspevková organizácia 
 
generálny riaditeľ: Peter Dubecký 
Členovia vedenia organizácie: 
PhDr. Viera Ďuricová, štatutárny zástupca generálneho riaditeľa,  

oddelenie medzinárodných kontaktov  
Ing. Dagmar Kuková, oddelenie generálneho riaditeľa 
Ing. Marta Šuleková, ekonomické oddelenie 
PhDr. Kvetoslava Petránová, osobné oddelenie 
Mgr. Richard Kováčik, oddelenie filmového archívu, poverený vedením 
PhDr. Jana Stradiotová, oddelenie dokumentácie a knižničných služieb 
Mgr. Štefan Vraštiak, oddelenie videotéky a osvetovo-výchovných činností 
Mgr. Marián Brázda, edičné oddelenie 
Mgr. Ľubica Mistríková, Audiovizuálne informačné centrum 
Mgr. Miroslav Ulman, infocentrum SFÚ 
 
Telefón:    57101501 
Fax:       5296 3461    
e-mail:      sfu@sfu.sk 
Adresa internetovej stránky: www.sfu.sk 
 
Hlavné činnosti SFÚ v zmysle zriaďovacej listiny: 

1. vykonáva teoreticko-koncepčnú, výskumnú, dokumentačnú, koordinačnú  a 
metodicko-poradenskú činnosť v oblasti kinematografie, 

2. iniciuje legislatívne normy ministerstva smerujúce k ochrane hodnôt 
národného kultúrneho dedičstva v tejto oblasti a k vytváraniu a stabilizácii 
systémového prostredia pre zabezpečenie rozvoja kinematografickej kultúry 
v Slovenskej republike, 

3. zabezpečuje odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie, obnovu a 
požičiavanie všetkých filmových materiálov k slovenským filmom, ako súčasti 
národného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky, 

4. vykonáva práva výrobcu k slovenským filmom   vyrobeným   organizáciami vo 
výlučnej pôsobnosti štátu  a obchodnou činnosťou zhodnocuje tieto práva, 
pričom výnosy z tejto činnosti používa na ochranu a podporu slovenskej 
filmovej kultúry, 

5. koordinuje spoluprácu s medzinárodnými kultúrnymi inštitúciami a 
organizáciami v oblasti kinematografie a audiovízie a nadväzuje kontakty 
s partnerskými inštitúciami vyplývajúce najmä z členstva Slovenského 
filmového ústavu v medzinárodných inštitúciách, 

6. v zmysle zákona NR SR č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch 
periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín 
audiovizuálnych diel a Vyhlášky MK SR č. 20/1998 Z. z. o povinnom výtlačku 
periodickej publikácie a neperiodickej publikácie v elektronickej forme 
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sústreďuje kópie snímok kinematografických a iných audiovizuálnych diel, 
resp. organizuje ich spravovanie v záujme ochrany  národného kultúrneho 
dedičstva a sprístupňuje ich odbornej verejnosti na študijné účely, 

7. vykonáva vydavateľskú a publikačnú činnosť, 
8. sústreďuje odbornú literatúru, tlač a sprístupňuje ju odbornej verejnosti, 

vyhľadáva, sústreďuje a spracováva materiály listinnej povahy a ďalšie 
dokumentačné a informačné materiály súvisiace s audiovizuálnymi dielami, 

9. vykonáva podpornú činnosť pri vzniku audiovizuálnych diel, publikácií, 
seminárov, festivalov a iných podujatí, 

10. organizuje a podieľa sa na realizácii kultúrnych  podujatí, prehliadok a 
festivalov v Slovenskej republike i v zahraničí,  

11. spolupracuje so stavovskými organizáciami filmových pracovníkov, štátnymi, 
politickými, cirkevnými, hospodárskymi, vedeckými, kultúrnymi, vzdelávacími, 
umeleckými ustanovizňami a občianskymi združeniami, 

12. zabezpečuje administratívu a koordináciu súvisiacu s členstvom Slovenskej 
republiky v medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách v oblasti 
kinematografie a audiovízie, 

13. vykonáva odborné a konzultačné činnosti pre MK SR. 
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD 
 
Hlavným poslaním SFÚ je odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie, obnova 
a sprístupňovanie všetkých filmových materiálov, dokumentačných materiálov 
a sprievodných materiálov k slovenským filmom, ktoré sú súčasťou národného 
kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. SFÚ vytvára  v slovenskej kinematografii 
profesionálne zázemie pre výkon archívnej, dokumentačnej, bibliografickej, edičnej,  
informačno-osvetovej a obchodnej činnosti. SFÚ vykonáva zber materiálu a základný 
historický výskum v oblasti slovenskej kinematografie. SFÚ má nenahraditeľné 
miesto v kontexte slovenskej kinematografie, kultúry a spoločnosti, je „erbovou“ 
inštitúciou ako napríklad Slovenská národná galéria, Slovenské národné divadlo , 
Univerzitná knižnica a iné. Súčasťou SFÚ je Filmový archív, ktorý je v zmysle 
rozhodnutia MV SR archívom osobitného  významu a tvoria ho jedinečné a unikátne 
filmové zbierky. V hlavných činnostiach uvedených v bode 1 je SFÚ jedinou 
organizáciou na Slovensku, ktorá tieto činnosti vykonáva. 
 
Rok 2003 bol pre SFÚ významný, nakoľko si v apríli pripomenul 40. výročie svojej 
existencie. Jeho vznik sa spája s dátumom 1. apríla 1963, kedy bol založený ako 
pobočka, resp. servisné pracovisko ČSFÚ Praha. Od tohto obdobia sa pod rôznymi 
názvami a v rôznych podmienkach skonštituoval do súčasnej podoby jedinej štátnej 
inštitúcie v oblasti kinematografie na Slovensku s názvom Slovenský filmový ústav, 
ktorá je od roku 1991 samostatnou inštitúciou. Od roku 2001 je SFÚ členom 
Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), sloveniká v zbierkových fondoch 
SFÚ v súčasnosti predstavujú 357 celovečerných hraných a 3059 krátkych 
a stredometrážnych dokumentárnych a animovaných filmov. SFÚ si 40. výročie 
svojho vzniku pripomenul počas celého roka rôznymi aktivitami, zameranými na 
prezentáciu SFÚ, no súčasne aj na prezentáciu slovenskej kinematografie doma a v 
zahraničí, predovšetkým v súčinnosti s významnými českými a slovenskými 
filmovými festivalmi. 
 
Strednodobá perspektíva organizácie: 
 
SFÚ by mal aj v budúcnosti zabezpečovať všetky hlavné kontinuálne činnosti tak, 
ako sú za rok 2003 podrobne popísané v bode  3. Je to najmä systematické 
ošetrovanie a obnova fondu slovenských filmov, kontrola zabezpečovacích 
materiálov, prírastkovanie nových kópií, výpožičky filmových materiálov, 
spolupráca na filmových podujatiach konaných na Slovensku aj v zahraničí, 
získavanie, spracovávanie a archivovanie materiálov listinnej, fotografickej 
a výtvarnej povahy, knižničná a bibliografická činnosť, akvizičná a edukatívna 
činnosť, práca na integrovanom informačnom systéme SFÚ, rešeršná činnosť, 
činnosť špecializovanej videotéky, predaj VHS kaziet a DVD, predaj práv 
výrobcu k slovenským filmom vyrobeným organizáciami vo výlučnej 
pôsobnosti štátu, štatistické zisťovania za oblasť kinematografie,  
vypracúvanie stanovísk a oponentských posudkov pre potreby MK SR, 
premietania v študijnom kine SFÚ vo Filmovom klube IC.sk, edičná činnosť 
a vydávanie časopisu FILM.SK, spolupráca na vydávaní periodika Kino-Ikon, 
spolupráca s kinematografickým fondom Rady Európy  Eurimages, 
Audiovisual Observatory, tvorba vlastnej internetovej stránky, spolupráca so 
stavovskými organizáciami pôsobiacimi v kinematografii. 
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Rozsiahlejšie úlohy v strednodobej perspektíve: 
 
1/ Hlavnou úlohou projektu informačného systému SKCINEMA, je  prechod na 
komplexné počítačové spracovanie archívnych, dokumentačných, knižničných a 
informačných fondov a s tým súvisiace kvalitnejšie a rýchlejšie poskytovanie služieb 
pre odbornú i laickú verejnosť. Ešte v roku 2002 v zmysle prijatej koncepcie 
budovania informačného systému SFÚ pod názvom Integrovaný automatizovaný 
audiovizuálny systém SKCINEMA, bol na základe výberového konania zakúpený 
software ADVANCED RAPID LIBRARY. Komplexný automatizovaný systém bude 
prepájať všetky typy informácií využívaných pri práci jednotlivých oddelení SFÚ 
z oblasti slovenskej kinematografie. Informačný systém pre kinematografiu by mal 
obsahovať komplexné informácie o každom filmovom diele uchovávanom v archíve, 
filmografické údaje, odkazy na písomné pramene k dielu, bibliografický súpis 
článkov, ktoré sa venovali danému filmu, odkazy na zbierky dokumentácie a zároveň 
multimediálne aplikácie, ako sú zdigitalizované fotografie, plagáty a videosekvencie 
z filmov. Odborná činnosť  pracovnej skupiny zloženej z pracovníkov oddelenia 
dokumentácie a knižničných služieb, archívu a oddelenia generálneho riaditeľa sa 
sústredila na  vypracovanie pracovných formulárov pre jednotlivé skupiny 
dokumentov „tzv. prototypizácia dokumentov“, ktoré sa budú v databáze vyskytovať.  
V roku 2003 sa IS SK CINEMA prezentuje týmito výstupmi v podobe dvoch databáz: 
1. výstup databáza ARL – hraný film prístupná na adrese: od 1.4. 2003 
http://rlw2.savba.sk/transfer/nada/SFU_KLIENT.rar; 
2. - internetová web stránka (www.sfd.sfu.sk), ktorá poskytuje širokej i zahraničnej 
verejnosti informácie o komplexnej celovečernej slovenskej filmovej tvorbe. 
Pracovný kolektív riešiteľov projektu absolvoval netradičnú formu podpory tímovej 
práce – workshop, toto pracovné stretnutie sa uskutočnilo mimo sídla organizácie 
v Dolnej Krupej v dňoch 21. – 22. novembra 2003. SKCINEMA je dlhodobý  projekt, 
v ktorom plánujeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. 
 
2/ Na základe uznesenia vlády boli  uvoľnené finančné prostriedky z rezervy vlády 
SR do rozpočtovej kapitoly MK SR pre SFÚ na rozsiahly projekt „Záchrana 
a obnova časti filmového archívneho fondu v SFÚ“. V roku 2003 SFÚ zabezpečil  
technickú kontrolu negatívov obrazu, negatívov zvuku a duplikačných materiálov, 
výsledkom ktorej je podrobná správa o stave 10 negatívov k filmom režiséra 
J.Jakubiska  – protokoly, rozsiahle textové a obrazové prílohy. Samotná realizácia 
obnovy fondu sa presúva do roku 2004 (MK SR po predchádzajúcom súhlase MF SR 
udelil SFÚ výnimku z časového použitia finančných prostriedkov), nakoľko Úrad pre 
verejné obstarávanie (ÚVO) vyhovel námietkam uchádzačov a nariadil zrušiť verejnú 
súťaž, vypísanú SFÚ. SFÚ následne podal žalobu o preskúmanie zákonnosti 
rozhodnutia ÚVO na Najvyšší súd SR. Vo veci zatiaľ rozhodnuté nebolo. SFÚ pre 
zabezpečenie projektu musí zrealizovať nové výberové konanie, čo je v celom 
rozsahu možné až v roku 2004,  tento projekt patrí k prioritám činnosti SFÚ na 
nasledujúce obdobie. Kontrolované filmové materiály a analýza ich stavu 
jednoznačne potvrdzujú opodstatnenosť započatého procesu starostlivosti o filmové 
materiály a  zároveň upozorňuje na potrebu neodkladného a plošného rozvinutia 
procesu záchrany filmového archívneho fondu na množstvo ďalších významných diel 
slovenskej kinematografie archivovaných v SFÚ. 
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3/ Digitalizácia časti archívnych fondov SFÚ – prechod na nosiče, ktoré 
nepodliehajú zmenám času ani klimatických podmienok a zároveň umožňujú oveľa 
operatívnejšie a takmer neobmedzené využívanie (predovšetkým v prípade 
unikátnych historických materiálov). Projekt digitalizácie archívnych zbierok SFÚ, 
ktorý začal v roku 2002,  pokračuje ďalej, materiály je potrebné odborne ošetriť 
(fotografie, plagáty, listinné dokumenty, diapozitívy a iné), upraviť a následne 
digitálne spracovávať tak, aby mohli byť dostupné širokému okruhu záujemcov 
laickej i odbornej verejnosti.  
Súčasťou tohto projektu je postupné vydávanie slovenských filmov na nosičoch 
DVD, v priebehu rokov 2002-2003 vydal SFÚ 4 DVD, Obrazy starého sveta – 
samostatne a Jánošíkovskú trilógiu (Jánošík I.-II.+Jánošík 1921, Pacho, hybský 
zbojník, Zbojník Jurko) v koprodukcii so spoločnosťou DIKRAMA.  
Vzhľadom k tomu, že aj do budúcna má SFÚ digitalizáciu zbierkových fondov ako 
jednu zo svojich základných priorít, považujeme vydávanie slovenských filmov na 
DVD za dôležitú a nezastupiteľnú činnosť našej organizácie. 
 
4/ Rozsiahlym strednodobým projektom je kompletizácia a spracovanie 
slovenských spravodajských filmových materiálov. Tento projekt začal realizovať 
Slovenský filmový ústav za podpory MK SR v roku 2002. Projekt obnáša zber a 
kompletizáciu spravodajských filmových materiálov, prepisy z 35 mm filmu na 
digitálne nosiče, podrobné popisy a odborné anotácie spravodajských materiálov 
a následne i databázové spracovanie pre účely ďalšieho využívania v rámci projektu 
SKCINEMA. 
5/ Projekt kompletného prebalenia filmových materiálov vo filmovom archíve – 
výmena kartónových obalov za plastové, ktoré zodpovedajú normám pre archiváciu 
filmových materiálov určeným Medzinárodnou federáciou filmových archívov FIAF.  
Vlastné prebalenie materiálov je spojené s ich ošetrením, konzerváciou, označením 
a následne umiestnením do nového obalu.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8

3. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE 
S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE 
 
Slovenský filmový ústav uzavrel s Ministerstvom kultúry  na rok 2003 kontrakt č. MK - 
460/2003-700 v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067.  Kontrakt je zverejnený na 
internetovej adrese: www.sfu.sk, www.culture.gov.sk. 
Kontrakt bol uzatvorený na poskytovanie verejných služieb na činnosti: 
a/ činnosť oddelenia filmového archívu 
b/ činnosť oddelenia dokumentácie a knižničných služieb 
c/ činnosť edičného oddelenia 
d/ vydávanie mesačníka FILM.SK 
e/ činnosť Audiovizuálneho informačného centra 
f/ činnosť oddelenia medzinárodných kontaktov 
g/ činnosť oddelenia videotéky a osvetových činností 
h/ nešpecifikovaná činnosť 
 
 
a/ Činnosť oddelenia filmového archívu 
 
Charakter činností: stále činnosti, krátkodobé činnosti, dlhodobé činnosti 
 
Vzhľadom k dlhodobým prioritám činnosti SFÚ realizoval filmový archív (ďalej FA) 
v roku 2003 svoju základnú činnosť, a to priebežné ošetrovanie a obnovu filmových 
fondov. Činnosť v roku 2003 výrazne ovplyvnila rozsiahla rekonštrukcia 
a modernizácia sídelnej budovy, s čím súviselo sťahovanie zbierkových fondov a ich 
čiastočné uzatvorenie. V roku 2003 sa pokračovalo v systematickom prebaľovaní 
slovenského celovečerného i krátkometrážneho fondu z papierových do plastových 
obalov, vrátane ich kompletnej technickej kontroly. Vo filmových laboratóriách v Zlíne 
sa zrealizovala odborná technická kontrola rozmnožovacích materiálov k 10 
celovečerným filmom režiséra Jakubiska, pokračujeme v systematickej inventúre 
filmových materiálov. Sprírastkovalo sa osem titulov nových slovenských 
celovečerných filmov na 35 mm kópiách – Kruté radosti, Nicholas Winton – sila 
ľudskosti, 66 sezón, Dážď padá na naše duše, Výlet, Útek do Budína, Neverné hry, 
Vadí nevadí a film v produkcii SFÚ Čo odvial čas... na nosiči BC. Realizovalo sa 291 
nových prírastkov do fondu zahraničných celovečerných filmov. V roku 2003 sa 
uskutočňovala priebežná odborná technická kontrola celovečerných tituloch 
slovenského i zahraničného fondu, realizovalo sa čistenie kombinovaných kópií 
filmov a začalo sa intenzívne ošetrovanie rozmnožovacích materiálov. 
 
V roku 2003 FA zrealizoval celkom 123 výpožičiek slovenských celovečerných 
filmov, 76 výpožičiek slovenských krátkych (dokumentárnych, animovaných 
a spravodajských filmov), 365 výpožičiek zahraničných celovečerných filmov. FA 
realizoval 15 hodín odborných prác v strižni. FA participoval  na realizácii rôznych 
filmových prehliadok a festivalov doma i v zahraničí (viď Príloha č.1 a Príloha č. 2), 
pravidelná intenzívna spolupráca prebieha s Asociáciou slovenských filmových 
klubov a VŠMU. FA zabezpečoval filmové kópie pri príprave vydania DVD – 
„Jánošíkovská trilógia“,  kópie pre prácu výhradného obchodného zástupcu SFÚ, ako 
aj filmové kópie pre premietanie v študijnom kine SFÚ vo Filmovom klube ic.sk. 
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V roku 2003 FA realizoval výrobu novej kombinovanej kópie filmu Tisícročná včela 
režiséra J. Jakubiska, ako aj časť „okupácia“ filmu Zbehovia a pútnici režiséra J. 
Jakubiska vo filmových laboratóriách Bonton Zlín. Vyrobila sa aj nová kombinovaná 
kópia filmu Jánošík I., II. režiséra P. Bielika s následným prepisom na Betacam. 
 
Veľmi dôležitou súčasťou činnosti FA bola práca v pracovnej skupine k SKCINEMA, 
týkajúca sa integrovaného informačného systému SFÚ, napĺňanie databáz a odborný 
popis filmov. 
 
Tieto hlavné činnosti oddelenia na 100 % zamestnávajú všetkých 6 interných 
pracovníkov oddelenia, pričom pracovné náplne boli z dôvodu nemožnosti prijať 
ďalších interných pracovníkov kumulované. 
 
b/ Činnosť oddelenia dokumentácie a knižničných služieb 
 
Charakter činností: stále činnosti, krátkodobé činnosti, dlhodobé činnosti 
 
V roku 2003 pracovníci oddelenia spracovávali kompletný knižničný a dokumentačný 
fond SFÚ, a to zbierky sprievodných materiálov listinnej povahy slovenských hraných 
filmov rokov 1921 – 2003, slovenských dokumentárnych, animovaných filmov a 
zahraničných hraných filmov, rozsiahle zbierky sprievodných materiálov listinnej 
povahy o slovenských a zahraničných filmových tvorcoch, zbierky sprievodných 
materiálov listinnej povahy k českým filmom, zbierky listinných materiálov 
k slovenským, českým a zahraničným filmovým podujatiam a festivalom, rozsiahle 
zbierky cca 605 000 ks fotografií a fotosiek, cca 100 000 ks  fotonegatívov, 
diapozitívov a kinofilmov, cca 9 100 ks plagátov, cca 70 ks kalendárov a diplomov a 
iných grafických materiálov zo slovenských, českých, zahraničných filmov, filmových 
podujatí a k slovenským, českým a zahraničným tvorcom. V knižnici sa spracovával 
fond, ktorý predstavuje 8215 kníh, cca 1600 filmových scenárov a zatiaľ čiastočne 
sprírastkovaný fond filmových scenárov slovenskej proveniencie, prevzatých zo 
Štúdia Koliba a. s., diplomové práce, skriptá, sprírastkovaný fond knižničnej povahy 
na CD nosičoch – 40 ks, cca 1590 zviazaných ročníkov filmových časopisov.  
 
Aj v roku 2003 Oddelenie dokumentácie a knižničných služieb realizovalo 
z finančných zdrojov Ministerstva kultúry - zo Všeobecnej pokladničnej správy -  
projekt digitalizácie fotonegatívov, diapozitívov a kinofilmov slovenských filmových 
tvorcov zo slovenských filmov. Pracovníčka oddelenia vedie odbornú skartáciu 
písomnej agendy SFÚ /všeobecné písomnosti SFÚ/.   
 
Dokumentácia. Referát dokumentácie za rok 2003 získal a spracovával fotografie,  
fotosky, plagáty, distribučné a výrobné listy prevažne k zahraničným filmom 
distribuovaným v SR, katalógy a bulletiny z filmových festivalov a prehliadok a karty z 
Filmového přehledu. Ďalej realizoval vystrihovanie, selektovanie a zaraďovanie 
výstrižkov z dennej tlače (SME, Pravda, Nový čas, Nový deň, Národná obroda, 
Večerník, Mladá fronta dnes, Lidové noviny, Hospodárske noviny), týždenníkov 
(Domino fórum, Mosty, Kultúrny život, Literárny týždenník, Formát, Profit, 
Eurotelevízia, Plus 7 dní, Reflex, Markíza, TV Komplet, Moment), dvojtýždenníkov 
(Propeler) a mesačníkov (Film.sk, Filmový přehled, Listy, Miau, Xantypa, Emma, 
Watt). V roku 2003 pribudlo 40 ks katalógov k filmovým festivalom, 190 kariet 
Filmového přehledu, 180 distribučných listov k filmom uvádzaným v SR. V prvom 
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polroku sa spracovalo cca 4750 výstrižkov, z dôvodu uzatvorenia zbierkových fondov 
kvôli rekonštrukcii budovy SFÚ sa v 2. polroku tlač spracovávala iba bibliograficky. 
 
Bibliografia. Z dennej tlače a objednaných časopisov (domácich i zahraničných), 
evidovaných v knižnici SFÚ, sa spracovalo 4000 záznamov o filmovom dianí na 
Slovensku a v zahraničí, rozhovorov a portrétov slovenských a zahraničných 
filmových tvorcov v počítačovom programe BIBLIS. Na jednotlivých výstrižkoch sa 
zaznamenávali základné údaje (názov periodika, ročník, číslo, dátum, strany). 
Excerpovalo sa 8000 článkov a realizoval sa ich skrátený bibliografický popis na 
výstrižky. Dokončilo sa spracovanie kapitol Ocenenia a In memoriam do Filmovej 
ročenky 2002, Mediálnych ohlasov za rok 2002. Oddelenie spolupracovalo na 
podkladoch pre internetovú stránku o slovenských filmoch www.sfd.sfu.sk. 
 
Knižnica. Knižnica SFÚ je špecializovaná knižnica filmologickej literatúry, jediná 
svojho druhu na Slovensku. V roku 2003 sme vypracovali audit knižnice SFÚ, 
ktorého cieľom bola príprava spracovania knižničných informácií v rámci 
informačného systému SFÚ.  Každoročne spracováva zoznam nových prírastkov 
zahraničných kníh pre Univerzitnú Knižnicu v Bratislave (CEZL), vďaka ktorej sú 
čitatelia celého Slovenska informovaní o filmovom knižničnom fonde. V 1. polroku 
2003 sa realizovalo 17668 výpožičiek, z toho 11 265 absenčne a 6403 prezenčne, 
z dôvodu rekonštrukcie budovy SFÚ boli výpožičky v 2. polroku pozastavené. 
V súčasnosti je v knižnici SFÚ zaevidovaných 837 čitateľov, pričom v 1. polroku 2003 
ich pribudlo 47. Za rok 2003 bolo 455 nových knižných prírastkov. 
Počet denníkov objednaných na rok 2003:  10 titulov 

       z toho  slovenské:         8 titulov 
               české:         2 tituly 

Počet objednaných periodík:           48 titulov 
z toho slovenské a české :     34 titulov 
             zahraničné :               14 titulov 

výmena:                 5 tituly /Iluminace, Čas videa, Unica News,   
                                                 Moveast, Zeszyty Europejskie/. 

 
SKCINEMA, systémové knihovníctvo. SFÚ ešte v roku 2001 vypracoval projekt 
integrovaného automatizovaného audiovizuálneho systému s názvom SKCINEMA. 
Cieľom projektu, ktorého realizácia je naplánovaná na roky 2001 – 2010, je 
zabezpečiť zber, spracovanie, uchovávanie a prezentáciu filmografických informácií 
v elektronickej podobe, jeho základným predpokladom je vybudovanie chýbajúcej 
počítačovej siete v SFÚ. Bližší popis prác na SKCINEMA uvádzame v bode 2, úlohy 
v strednodobom horizonte. 
  
Fotoarchív. Za rok 2003 fotofond poskytol cca 480 ks skenov fotografií, fotosiek 
a cca 15 ks plagátov pre interných objednávateľov. Do zbierky fotografií pribudlo 
4100 ks a do zbierky plagátov 2600 ks prírastkov. Realizovali sa prevažne služby 
reprografické, t. j. kópie (skeny na CD-nosiče alebo diskety) a rešerše z archívnych 
dokumentov, skenovali sa fotografie a fotosky slovenských, českých a zahraničných 
filmových tvorcov a slovenských, českých i zahraničných filmov.  Ku skenovaniu 
archívnych materiálov sa pristúpilo z dôvodu ochrany fotografického fondu. 
Realizovala sa aktívna spolupráca s Odborom archívov a registratúr Sekcie verejnej 
správy MV SR. 
 



 11

Podiel jednotlivých činností na pracovnom čase – 6 interných pracovníkov: 
Revízia fondov     - 10 % z pracovného času  
Odborné spracovávanie fondov a zbierok - 25%  z pracovného času 
Napĺňanie databáz IS SK Cinema  - 40%  z pracovného času 
Výpožičná činnosť      - 15%  z pracovného času 
Konzultácie, administr. práce, rešerš  - 10 % z pracovného času. 
 
 
 
c/ Činnosť edičného oddelenia 
 
Charakter činností: stále činnosti, dlhodobé činnosti 
 
Činnosti edičného oddelenia vykonávané v roku 2003 pokrývali rovnako ako 
v minulosti tri základné oblasti. Primárnymi i tento raz ostali činnosti späté s redakčnou 
prípravou a koordináciou technickej realizácie vydania knižných publikácií, 
sekundárnymi, zato ale nemenej významnými, potom činnosti súvisiace so 
zabezpečením výroby rôznorodých propagačných predmetov SFÚ a mediálnou 
prezentáciou ním organizovaných, resp. spoluorganizovaných filmových podujatí 
a iných príbuzných aktivít. Na rozdiel od minulých rokov došlo však k významnému 
rozšíreniu záberu pôsobnosti edičného oddelenia o aktivity spojené s prípravou širšej 
kolekcie DVD nosičov, ktorá bude tvoriť paralelnú a knižným titulom rovnocennú líniu 
edičnej produkcie Slovenského filmového ústavu. Významnou oblasťou aktivít 
edičného oddelenia je vydávanie mesačníka o filmovom dianí na Slovensku Film.sk, 
ktorý v roku 2003 uzavrel svoj 4. ročník.  
 
Knižné publikácie 
Prvou publikáciou, ktorú vydal Slovenský filmový ústav v jubilejnom 40. roku svojej 
existencie (spoluvydavateľom bola spol. Charlie´s) bolo dlho očakávané knižné 
spracovanie literárnych verzií scenárov k celovečerným filmom režiséra Martina 
Šulíka a ich spoluautorov Ondreja Šulaja, Dušana Dušeka a Mareka Leščáka 5 
scenárov (Neha, Všetko čo mám rád, Záhrada, Orbis Pictus a Krajinka). Tá tvorí 
akési voľné pokračovanie, či presnejšie svojbytný suplement profilu  s názvom Svet 
v pohyblivých obrazoch Martina Šulíka, ktorý SFÚ vydal ešte v roku 2000. Krst 
publikácie sa konal 19. júna 2003 v bratislavskej Galérii Michalský dvor za účasti jej 
autorov a jej krstnými otcami sa stali Marián Labuda, protagonista Šulíkových filmov 
a Stanislav Párnický, režisérov pedagóg z čias štúdií na VŠMU.  
Z pôvodne piatich knižných publikácií plánovaných na obdobie  roka 2003 sa rôznych 
dôvodov nakoniec podarilo celkovo zrealizovať len jeden titul – Filmová ročenka 2002, 
na ostatných tituloch sa ešte pracuje. Filmová ročenka 2002 na svojich 520 stranách 
priniesla obvyklé komplexné zmapovanie diania v slovenskej kinematografii 
v príslušnom kalendárnom roku, pričom okrem pravidelných kapitol zahrnula vo 
svojom obsahu taktiež prehľady cien slovenskej filmovej kritiky, uvedení slovenských 
filmov v programoch slovenských a zahraničných televízií a napokon i slovenskej 
účasti na Medzinárodnom filmovom festivale Karlove Vary. 
Vydali sme však druhé, doplnené vydanie  Sprievodcu klubovým filmom.  Sprievodca 
klubovým filmom autorskej dvojice Peter Ulman – Miro Ulman a kolektívu 
spoluautorov ponúka čitateľovi opäť prehľadnú orientáciu v aktuálnej klubotéke 
Asociácie slovenských filmových klubov. Publikácia obsahuje komplexné údaje o 350 
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filmoch a 234 režisérskych osobnostiach (69 nových filmov, 57 nových profilov). Jej 
súčasťou sú registre originálnych názvov, krajín pôvodu, kompletný adresár 
slovenských filmových klubov a na rozdiel od pôvodného vydania tiež 96 fotografií 
k vybraným filmovým titulom.  
Popri vydaných publikáciách boli v edičnom oddelení v priebehu roku 2003 
rozpracované i viaceré knižné projekty, ktorých vydanie by sa malo uskutočniť až v  
nasledujúcom roku. Sú nimi: Použi ma ako stránku knihy, Pedro Almodóvar, Juraj 
Jakubisko, Slovenský experimentálny film a Filmové profily I. 
Zbierka esejí Použi ma ako stránku knihy pozostáva zo súboru filmový reflexií, 
ktoré autor v priebehu uplynulých rokov prezentoval v podobe prednášok v rámci 
vlastného interpretačného seminára na Katedre filmovej vedy Filmovej a televíznej 
fakulty VŠMU.  V roku 2003 bola uskutočnená kompletná redakcia odovzdaného 
rukopisu, následne došlo k jeho grafickému spracovaniu a taktiež prvej jazykovej 
korektúre takto upraveného textu. Jeden z hlavných dôvodov presunu vydania 
publikácie na rok 2004 sa spája z prebiehajúcou rekonštrukciou sídelnej budovy 
SFÚ, v ktorej dôsledku boli do značnej miery zneprístupnené fotografické materiály, 
ktoré by mali tvoriť ilustračnú súčasť budúceho knižného titulu. Rovnako plánovanú 
sumarizujúcu štúdiu  Slovenský experimentálny film pojednávajúcu o slovenskom 
filmovom  experimentovaní, presúvame z dôvodu zmenenej rozšírenej koncepcie 
a overovania údajov až do roku 2004.      
Ďalším pripravovaným titulom roku 2003 bolo pokračovanie jednej z línií edície Camera 
Obscura, ktorú pred dvoma rokmi otvoril portrét juhoslovanského režiséra Emira 
Kusturicu. Tentoraz sa pozornosť obrátila k slávnemu španielskemu režisérovi Pedrovi 
Almodóvarovi. V letných mesiacoch boli odovzdané rukopisy oboch uvedených 
autoriek, redakčná úprava a potreba ich dopracovania si však vynútili ich odklad na 
neskoršie obdobie. Pokročilosť štádia rozpracovanosti publikácie ale už v tomto čase 
vytvára predpoklady, aby k vydaniu publikácie mohlo dôjsť na rozhraní prvej a druhej 
polovice budúceho roka.   
Obdobná situácia nastala i v prípade edície Orbis Pictus, kde bola po monografii Štefana 
Uhra od Václava Maceka rozpracovaná rovnako komplexne koncipovaná monografická 
publikácia autorov Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku, pojednávajúca o živote a diele 
Juraja Jakubiska. Aj v tomto prípade nevydanie titulu vyplýva z nedokončenia autorského 
textu, ktorého odovzdanie v definitívnej podobe sa predpokladá až v prvej tretine roka 2004.  
 
Na Katalóg slovenských celovečerných filmov 1921 – 1999 jeho autorka Renáta 
Šmatláková voľne nadviazala v odovzdanom základnom rukopise publikácie Filmové 
profily I., v ktorej spoločne so spoluautorom Martinom Šmatlákom spracúva portréty 64 
slovenských režisérov hraných filmov. Okrem spomenutej základnej, faktografickej 
textovej zložky, boli pre vydanie publikácie plánované na rok 2004 pripravené taktiež 
fotoprílohy, pričom časť z nich budú tvoriť scany fotografií zo zbierkových fondov 
oddelenia dokumentácie a knižničných služieb a časť kolekcia aktuálne vytvorených 
portrétov.    
 
Ďalšie edičné aktivity 
Medzi mimoriadnymi (mimo zavedených edícií situovanými) projektmi edičného 
oddelenia roku 2003 naviac figurovali dve redakčne pripravené publikácie, ktorých 
tlač bola z finančných dôvodov presunutá na prvé mesiace budúceho roka. Prvou 
z nich je interná publikácia PhDr. Etely Viskupovej FILM,  bibliografický súpis kníh, 
článkov z novín a časopisov za rok 1994 (ide o prvú časť rozsiahlejšej série pokrývajúcej 
obdobie druhej polovice 90. rokov, ktorú SFÚ plánuje postupne vydať v najbližších 
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rokoch). Druhou je tlačená podoba správy zo sociologického výskumu filmového diváka, 
ktorý v minulom roku uskutočnila Oľga Gyarfášová.  
 
Kino-Ikon ako špecializované periodikum venované filmovej teórii, histórii a estetike 
filmu na Slovensku aj v roku 2003 vydávala ASOCIÁCIA SLOVENSKÝCH 
FILMOVÝCH KLUBOV v spolupráci so SFÚ. SFÚ sa podieľa najmä na technickom a 
priestorovom zabezpečení redakcie časopisu. Prispieva tým k normálnej pravidelnej 
prevádzke odbornej filmologickej publikácie (vyhľadávanie informácií, písomnej i 
fotografickej dokumentácie, využívanie internetu). Kino-Ikon vychádzal v roku 2003 
bez finančnej podpory MK SR a pokiaľ tomu bude tak aj v roku 2004, je jeho 
vychádzanie ohrozené. Naďalej sa sústreďuje najmä na čitateľov s odborným 
záujmom o film, je určený všetkým adeptom filmovej vedy, ale aj ostatných odborov 
FTF VŠMU, mohol by byť čítankou textov pre študentov humanitných odborov.  
 
Iné činnosti 
Tak ako v minulosti zabezpečovalo edičné oddelenie v prvom polroku 2003 redakčné 
a grafické spracovanie i samotnú výrobu viacerých propagačných a informačných 
materiálov.  Spomenúť možno celý rad bulletinov: k prehliadke filmov Martina Šulíka 
v kanadskom Montreale, k prehliadke slovenských filmov v nemeckom Regensburgu, 
k retrospektíve Dušana Hanáka v Prahe, prehliadke slovenských filmov v Amsterdame, 
ale aj bulletin 40 rokov Slovenského filmového ústavu a prezentačný materiál Slovak 
Film Production 2002 – 2005, ktorý bol použitý na prezentačno-kontraktačnom 
filmovom veľtrhu MIPCOM vo francúzskom Cannes. Do príbuznej oblasti potom spadá 
tiež kreatívne spracovanie a zabezpečenie výroby pozvánok k akciám organizovaným 
SFÚ, za viaceré spomeňme aspoň pozvánku na večer pri príležitosti 40. výročia SFÚ, 
na Slovenský deň počas MFF Zlín 2003, či na krsty aktuálne vydaných knižných 
publikácií – 5 scenárov a Sprievodca klubovým filmom. Osobitné postavenie medzi 
tlačovinami tohto druhu potom náleží súboru propagačných materiálov, ktoré edičné 
oddelenie pripravilo pri príležitosti osláv 40. výročia vzniku SFU. V súvislosti 
s výročím inštitúcie bol ďalej rozpracovaný propagačný materiál v anglickom jazyku 
s názvom Best of Slovak Film, venovaný zlatému fondu slovenskej kinematografie. 
Na propagáciu slovenskej kinematografie a jej osobností na Slovensku 
a prostredníctvom kultúrnych inštitútov i v zahraničí boli v tomto roku vydané taktiež 
dva Kalendáre filmových výročí (2003 a 2004), s podobným zámerom potom aj 
nástenný Filmový kalendár 2004, ktorý po minuloročnom režisérsky zameranom 
vydaní tento raz sprostredkúva portrétne fotografie slovenských filmových hercov. 
Záverom možno ešte spomenúť účasť edičného oddelenia na propagácii X. 
medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa FEBIOFEST 2003 hneď na začiatku 
roka a podujatí SLOVENSKÝ FILM 2003 na jeho konci. V oboch prípadoch 
zabezpečovalo edičné oddelenie najmä spracovanie  a výrobu propagačných 
materiálov a ich ďalšiu mediálnu prezentáciu.  

 
Podiel činností na pracovnom čase – 1 pracovník z 2 interných pracovníkov edičného 
oddelenia na 100 % pracovného času. 
 
d/ Vydávanie mesačníka FILM.SK 
 
Charakter činností: stále činnosti 
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Mesačník o filmovom dianí na Slovensku Film.sk informuje o všetkom, čo sa deje 
v slovenskom kinematografickom a audiovizuálnom priestore. Jeho ambíciou je 
predovšetkým podchytiť filmové dianie na Slovensku, zviditeľniť slovenský film a 
zvýšiť informovanosť o ňom, pokúša sa podať pomocnú ruku pri orientácii vo 
filmovom dianí na Slovensku vôbec. Film.sk je jediným filmovým periodikom na 
Slovensku a vďaka svojmu zameraniu sa už etabloval medzi odbornou filmárskou, 
ale aj laickou čitateľskou verejnosťou.  
 
Film.sk v roku 2003 uzavrel 4. ročník. V roku 2003 vyšlo 12 čísel. V marci vyšlo 
spolu s regulárnym číslom Film.sk 3/2003 aj zvláštne vydanie Film.sk 3/2003 – 
Projekt 100 ako bulletin k príslušnej nekomerčnej putovnej prehliadke. Prvýkrát 
v histórii vychádzania Film.sk vyšli tak v jeden mesiac dve vydania Film.sk, pričom 
bulletin Film.sk 3/2003 – Projekt 100 sa predával aj samostatne. Zásadnou vizuálnou 
novinkou mesačníka Film.sk v roku 2003 bola zmena farebnosti titulnej a zadnej 
strany obálky. Od čísla Film.sk 1/2003 začal Film.sk na týchto stranách vychádzať 
plnofarebne a v tejto súvislosti vzrástla aj cena Film.sk z 10 na 12 Sk za číslo. 
Titulné strany Film.sk boli prioritne zamerané na prezentáciu pôvodných slovenských 
a koprodukčných filmov, naviazané na ich distribučné premiéry v domácich kinách. 
Ostatné technické náležitosti Film.sk zostali nezmenené, aj v roku 2003 vychádzal 
vo formáte 100 x 200 mm, v náklade 1200 ks pri maximálnom rozsahu 48 strán. Aj 
v roku 2003 vychádzal Film.sk na svojej nemennej internetovej adrese 
www.filmsk.sk.  
 
Predplatiteľská služba Film.sk sa aj v roku 2003 realizovala prostredníctvom 
spoločnosti L. K. Permanent, Film.sk má 85 predplatiteľov a predával sa na 
tradičných vybraných miestach predaja v Bratislave a v niektorých 
mimobratislavských regiónoch, ktorých počet sa stabilizoval spolu na 16 predajných 
miest.  
 
Edičné oddelenie celoročne a v plnom rozsahu udržiavalo nepretržitý kontakt 
s novinármi, v roku 2003 vypracovalo a vydalo 48 tlačových správ rôzneho 
charakteru (viď príloha č. 3). Novinárske adresáre v roku 2003 predstavovali 158 (e-
mailové adresy) a 112 (poštové adresy) menných novinárskych adries, 33 
všeobecných adries slovenských médií a 16 adries českých médií, vrátane 
spravodajských agentúr. Veľmi úzka spolupráca prebieha medzi edičným oddelením 
a infocentrom SFÚ. 
 
Podiel činností na pracovnom čase – 1 pracovník z 2 interných pracovníkov edičného 
oddelenia na 100 % pracovného času, 1 pracovník odd. generálneho riaditeľa na 100 
% skráteného pracovného času. 
 
e/ Činnosť Audiovizuálneho informačného centra 
 
Charakter činností: stále činnosti, krátkodobé činnosti 
 
Audiovizuálne informačné centrum SFÚ aj v roku 2003 pôsobilo ako servisné 
pracovisko pre národných koordinátorov a zástupcov Slovenska pre Audiovisual 
Eureka (len do 30. 6. 2003), Audiovisual Observatory a Eurimages. Vedúca 
oddelenia AIC je menovaná ministrom kultúry SR do pozície národnej koordinátorky 
SR v EA a EAO a do funkcie národnej koordinátorky SR v Riadiacej rade fondu 
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Eurimages. V roku 2003 sa zúčastnila piatich zasadnutí rady fondu Eurimages 
a záverečnom zasadnutí koordinátorov EA. AIC vypracovalo pre MK SR projekt na 
zriadenie administratívno – informačnej kancelárie Media Desk. Zvýšenú frekvenciu 
telefonických, emailových aj osobných konzultácií AIC v prvom polroku 2003 
zaznamenalo aj pri poskytovaní zdrojov informácií o programoch MEDIA Plus, ku 
ktorým SR so spätnou platnosťou pristúpila k 1. januára 2003.  
 
V roku 2003 získali slovenské projekty v Eurimages spolu 434 006 EUR, čo je takmer 
3,5 násobok slovenského ročného príspevku do tohto fondu. V hlavnom programe na 
podporu filmových koprodukcií sa o podporu prihlásili dva projekty, v ktorých malo 
Slovensko zastúpenie v polohe minoritného koproducenta. Oba projekty získali 
podporu spolu vo výške 921 000 EUR (z toho 382 000 EUR pre slovenskú stranu). 
K prvým dvom uzávierkam získalo grant aj päť európskych filmov uvedených do 
slovenskej filmovej distribúcie spoločnosťami ASFK a SPI International. Jediné 
slovenské kino so štatútom kina európskeho filmu – Kino Mladosť v Bratislave 
z fondu a European Cinema Network opäť dostalo ročný príspevok na prevádzku 
a programovanie vo výške 19 000 EUR. 
Pre Slovensko sa v druhom polroku 2003 ukončila možnosť čerpať podporu 
z doplnkového distribučného programu Eurimages na distribúciu európskych filmov 
v našich kinách. Zmena súvisela so vstupom SR do programu MEDIA, v ňom môžu 
naše distribučné spoločnosti podávať svoje prihlášky od začiatku roka 2003. Pre 
všetky členské krajiny MEDIA ostáva Eurimages v budúcnosti jediným európskym 
fondom na podporu vzniku nadnárodných filmových koprodukcií. Podľa prepočtu 
aktuálneho kľúča na výpočet ročného členského príspevku na budúci rok sa mení aj 
výška slovenského – znižuje sa z pôvodnej sumy 129 582 EUR na 76 100 EUR.  
 
KOPRODUKCIE 
2003       

Názov projektu 
Koprodukčné 

krajiny Režisér Slov. koproducent Podpora  

Podiel 
SR v 
Euro  

Podiel SR  v 
Euro 

No Snow / Bez 
snehu Nem./Rak./SR/VB Robert Young Trigon Productions 521 000 342 000 19 

Robinson a Piatok Bel./Fr./Tal./SR Yvan Le Moine C&C Partners 400 000 40 000 10 
 

DISTRIBÚCIA 2003     
     
Názov filmu Krajina pôvodu Réžia Distribútor v SR Výška podpory
Ďalších desať minút VB/Nem./Šp. skupina autorov ASFK 6 600
Experiment Nem. Oliver Hirschbiegel SPI International 6 406
Muž bez minulosti Fin./Nem./Fr. Aki Kaurismäki ASFK 7 000
Smradi ČR Zdeněk Tyc SPI International 7 000
Swing Fr. Tony Gatlif ASFK 6 000
 

 
Hlavnými cieľmi kancelárie AIC v roku 2003 bolo skvalitnenie služieb poskytovaných 
AIC a vylepšenie internetových stránok SFÚ (www.sfu.sk, www.aic.sk, 
www.filmsk.sk).Okrem kontinuálneho aktualizovania internetových stránok, 
najväčšími úpravami prešli základné stránky www.sfu.sk. V súčasnosti je vo finálnej 
fáze príprava anglickej verzie stránky www.sfu.sk, ktorá by mala byť schválená 
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a odovzdaná vo februári 2004.  Súčasťou nových stránok SFÚ je aj 1. Slovenská 
filmová databáza. 
 
V roku 2003 AIC v spolupráci s Infocentrom SFÚ spracovalo, preložilo a odoslalo  
viaceré audiovizuálne dotazníky týkajúce sa filmovej produkcie, distribúcie 
a prezentácie filmov na Slovensku, Dotazník KULT pre štatistický úrad SR, MEDIA 
Salles – European Cinema Yearbook 2003, Screen Digest, Auvis-Eurostat a iné. 
 
V správe AIC je agenda spojená s členstvom SFÚ vo FIAF-e a pravidelný kontakt 
s ústrednou kanceláriou tejto organizácie v Bruseli a jej ďalšími členmi. 
Najvýznamnejšou aktivitou v roku 2003 bola príprava výročnej správy SFÚ 
a štatistiky o stave filmového archívu a dokumentácie 2002 pre FIAF, ako aj účasť 
generálneho riaditeľa a vedúcej oddelenia na 59. kongrese FIAF v Helsinkách. 
Program svetového kongresu (a valného zhromaždenia) prebiehal podľa plánovanej 
agendy a časového harmonogramu, z jednotlivých bodov patrili medzi najdôležitejšie: 

• Voľba nového prezidenta FIAFu, ktorou sa stala riaditeľka filmového archívu 
Berlín, 

• voľba nových členov výkonného výboru a deviatich zástupcov do výkonnej 
rady, 

• správy celoročného pôsobenia pracovných komisií /Technickej, katalogizačnej 
a dokumentačnej a publikačnej). Predovšetkým správa o modifikácii 
katalogizačných pravidiel FIAF /pôvodne z 80tych rokov/ bola potrebnou pre 
ďalšiu prácu odd. Dokumentácie a knižničných služieb SFÚ, 

• zverejnenie výročnej správy FIAF, ktorej súčasťou je aj textová správa SFÚ. 
Publikácia je k dispozícii v AIC-SFÚ, 

• distribúcia dotazníka o forme a zameraní budúcich svetových kongresov FIAF.  
 

Pravidelnou činnosťou AIC v minulom roku bola aj aktualizácia Adresára audiovízie. 
Napokon jednou z významných aktivít v roku 2003 bola spolupráca s MK SR 
(kancelária Media Desk), MFF Bratislava, Media Desk ČR a Rakúsko na príprave 
a zabezpečení medzinárodného workshopu Európske možnosti pre náš film II.  
AIC zabezpečuje aj úlohy vyplývajúce zo Zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám. 
 
Rozdelenie činností oddelenia: 
 
Stále činnosti AIC - 75% pracovného času oboch interných zamestnancov. 
Informačný a konzultačný servis – obojstranne, aj smerom k zahraničným partnerom 
aj k slovenským klientom, správa a pravidelná aktualizácia internetových stránok, 
činnosť súvisiaca s členstvom súvisiacim s členstvom SR v medzinárodných 
filmových a audiovizuálnych programoch (predovšetkým Eurimages, EA, EAO, 
FIAF), každoročná aktualizácia audiovizuálneho adresára SR. 
 
Krátkodobé a mimoriadne činnosti AIC - 25% pracovného času oboch interných 
zamestnancov. 
Organizačná, dramaturgická, publikačná a iná neplánovaná činnosť oddelenia a jeho 
jednotlivých pracovníkov, ktorá však priamo súvisí s činnosťami SFÚ alebo MK SR 
alebo s propagáciou slovenského filmu a kinematografie doma a predovšetkým 
v zahraničí. 
Jeden zamestnanec má skrátený pracovný úväzok. 
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f/ Činnosť oddelenia medzinárodných kontaktov 
 
Charakter činností: stále činnosti, krátkodobé činnosti, dlhodobé činnosti 
 
V podujatiach so slovenským filmom v zahraničí, ktoré organizoval alebo 
spoluorganizoval SFÚ v roku 2003 (viď Príloha č. 2), prevažovala aktivita v 
európskych teritóriách, ale rozšírila sa aj spolupráca s USA a Kanadou, 199 
slovenských filmových titulov sme prezentovali na 5 svetadieloch.  
 
Jedným z najvýznamnejších podujatí roku 2003 bol v januári konaný  Mesiac 
slovenskej kultúry v kanadskom Montreali. SFÚ zabezpečoval filmovú časť tohto 
podujatia. Na základe požiadaviek zo strany kanadských spoluorganizátorov sme 
zostavili menšiu retrospektívu filmov režiséra Martina Šulíka, ktorá sa konala v 
Cinématheque québecoise, prestížnom filmovom stánku Montrealu. Retrospektívy sa 
zúčastnil osobne režisér Martin Šulík. Ďalšia významná prezentácia – Prehliadka 
slovenských filmov v Bavorsku -  sa konala na základe medzištátnej kultúrnej 
dohody medzi Slovenskom a Bavorskom. Podujatie pozostávalo z dvoch 
samostatných prehliadok. Prvá sa konala na prelome marca a apríla v Mníchove za 
účasti tvorcov – režiséra Dušana Hanáka a režisérky Laury Sivákovej. Druhá časť 
bola uvedená na Univerzite v Regensburgu. Začiatkom mája sa už po druhýkrát 
uskutočnil Týždeň slovenského filmu v meste Sarasota na Floride. Veľkej pozornosti 
sa tešila tvorba režiséra Juraja Jakubiska. Samostatné prehliadky jeho filmov sa 
uskutočnili v chorvátskom Splite, Kolíne nad Rýnom a mnohých českých aj 
slovenských mestách. V 1. polroku sa zrealizovali  dve veľké prezentácie 
animovaných filmov, a to vo francúzskych mestách Mamers a Le Mans, ako aj v 
českej Třeboni. Po niekoľkých rokoch absencie sa Slovensko prezentovalo na MFF v 
Karlových Varoch 5 filmami, z toho 2 tituly boli uvedené v súťaži. V septembri sa v 
juhoafrickej Pretórii po prvýkrát uskutočnil  samostatný Festival slovenských 
filmov, takisto po prvýkrát sa konal Festival slovenského filmu v Amsterdame, 
kde bolo uvedených 11 celovečerných a 10 krátkych filmov. Slávnostného otvorenia 
sa zúčastnil režisér Dušan Hanák. Už 4. ročníkom pokračoval Festival slovenského 
filmu v Cran-Gevrier, ktorý sa v tomto francúzskom meste koná už od roku 1997. 
Prehliadku 9 celovečerných a 10 krátkych filmov zahájil nový slovenský film „Zostane 
to medzi nami“ režiséra Mira Šindelku, ktorý ho osobne uviedol. Dôstojným 
zavŕšením roka bol Týždeň slovenského filmu vo Filmoteke narodowej vo Varšave, 
ktorý sprevádzala aj výstava filmových plagátov. 
Popri uvedených podujatiach sa, samozrejme, konalo množstvo rozsahom menších 
akcií zameraných na propagáciu slovenskej kinematografie. Priaznivým faktom je, že 
tieto podujatia sa konali aj na viacerých nových miestach, napr. Alžír, Split, Mamers, 
Pittsburgh, Atény, Seoul a iné. 
Okrem organizačného zabezpečenia uvedených podujatí s filmom v zahraničí, 
oddelenie medzinárodných kontaktov realizovalo aj colné služby. Oddelenie sa 
významnou mierou podieľa na prípravných prácach na vydaní dvoch kolekcií DVD so 
slovenskými filmami. 
Najčastejšie prezentovanými filmami roka 2003 boli Quartétto / r. L. Siváková/,  
Sedím na konári a je mi dobre /r. J. Jakubisko/, Obrazy starého sveta /r. D. Hanák/ 
Pôvod sveta /r. K. Kerekesová/. 
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Zhrnutie podujatí SFÚ v zahraničí v roku 2003: 
Štáty (29): Alžírsko, Austrália, Belgicko, Česká republika, Egypt, Fínsko, 
Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, India, Juhoafrická republika, Južná 
Kórea, Kanada, Maďarsko, Malajzia, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, 
Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Taliansko, Thajsko, USA, Veľká Británia 
 
 
Mestá (59): Alžír, Amsterdam, Atény, Auburn, Bangkog, Bayreuth, Berlín, Brusel, 
Budapešť, Cran-Gevrier, Český Těšín, Delft, Gäserndorf, Helsinky, Chambery, 
Chiang-Mai, Chicago, Ismailia, Kalkata, Karlove Vary, Kolín nad Rýnom,Kuala 
Lumpur, Lagow, Lisabon, Lipsko, Lodž, Londýn, Ľubľana, Mamers, Le  
Mans,Marseille, Mníchov, Montreal, Moravská Třebová, Moskva,Oslo, Plzeň, Praha, 
Pretória, Przemysl-Kraciszyn, Regensburg, Rím, Rimini, Rimouski, Rosebank, 
Sarasota, Selb, Seoul, Slatioara, Split, Teplice nad Metují, Těrlicko, Thessaloniki, 
Třeboň, Uherské Hradiště, Varšava, Viedeň, Washington, Zlín 

 
Hlavná činnosť oddelenia – prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí –  
100 % pracovného času oboch interných zamestnancov. 
 
g/ Činnosť oddelenia videotéky a osvetovo-výchovných činností 
Charakter činností: stále činnosti, krátkodobé činnosti, dlhodobé činnosti 
 
Prioritou Oddelenia videotéky a osvetovo-výchovných činností bolo aj v roku 2003 
postupné doplňovanie a kompletizovanie fondu slovenských filmov a doplňovanie 
fondu najvýznamnejšími dielami svetovej kinematografie, ocenenými filmami a pod. 
V roku 2003 okrem základnej činnosti zrealizovalo približne 6000 výpožičiek pre cca 
200 vypožičiavateľov (2/3 študenti VŠMU a ostatných VŠ humanitného zamerania, 
ostatok pracovníci SFÚ, novinári, pedagógovia, filmoví pracovníci, obchodný 
zástupca SFÚ a iní). Z dôvodu rekonštrukcie budovy SFÚ bola výpožičná činnosť 
v 2. polroku 2003 pozastavená, zbierkové fondy boli uzatvorené a realizovali sa iba 
mimoriadne výpožičky slovenských filmov. Činnosť oddelenia sústredila aj na  
dopĺňanie základného fondu videotéky filmami, ktoré boli ukradnuté alebo 
znehodnotené pri rozsiahlej krádeži v roku 2001.  
 
Vo videotéke je archivovaných cca 18 000 filmov, z toho 10 000 celovečerných. 
V minulom roku bolo vo videotéke sprírastkovaných 8 300 videokaziet v zahraničnom 
fonde a 1007 v slovenskom fonde čo predstavuje celkom 9 307 videokaziet. 
Sloveniká tvoria 12 % zbierkového fondu. Postupne budujeme aj fond DVD, ktorý 
v súčasnosti predstavuje  96 DVD vrátane slovenských filmov tzv. „Jánošíkovskej 
trilógie“, ktoré vydal SFÚ. Slovenská televízia nám dodala 60 titulov zo Zlatého 
fondu. 
 
Oddelenie videotéky a osvetových činností participovalo vo forme spolupráce na 
rôznych filmových prehliadkach a festivaloch doma i v zahraničí, zapožičalo alebo 
prepísalo filmy pre mnohé podujatia, výrazne spolupracovalo na Envirofilme Banská 
Bystrica, Minority Film Festival Bratislava a prehliadke Slovenský film 2003, 
spolupracovalo aj s festivalom Berlinale 2003 v rámci retrospektívy režiséra 
Murnaua. Pre Ročenku 2002 spracovalo oddelenie 4 obsiahle kapitoly – Filmová 
distribúcia 2002, Uvedenia slovenských filmov  v televíziách ČR 1993 – 2002, 
Slovenská účasť na MFF Karlove Vary a Ceny filmových novinárov. Vedúci 
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oddelenia je členom Redakčnej rady mesačníka Film.sk, do ktorého prispieva 
aktuálnymi materiálmi. 
 
Podiel jednotlivých činností na pracovnom čase – 1 interný pracovník oddelenia 
videotéky, 1 interný pracovník odd. informatiky: 
Výpožičná služba     - 20% z pracovného času  
Prírastkovanie do fondu, filmografie  - 35%  z pracovného času 
Prepisy, objednávky pre SFÚ   - 25%  z pracovného času 
Ostatné aktivity     - 20% z pracovného času  
    

 
h/ NEŠPECIFIKOVANÁ ČINNOSŤ 

 
Jednou z najdôležitejších udalostí SFÚ v roku 2003 bola  prestavba a modernizácia 
sídelnej budovy SFÚ na Grösslingovej ul. 32 v Bratislave, ktorá začala v 2. štvrťroku 
2003 a predpokladaný termín ukončenia je 1. štvrťrok 2004. Jej hlavným zámerom 
bolo dobudovať najmä pracoviská filmového archívu a dokumentácie a tým vytvoriť 
čo najlepšie podmienky pre odborné uskladnenie, ošetrovanie a archivovanie 
filmových a dokumentačných materiálov zbierkových fondov SFÚ, ktoré tvoria 
národné kultúrne dedičstvo. Cieľom rekonštrukcie je aj zlepšenie odborno-
technického vybavenia pracovísk SFÚ pre kvalitnejšie poskytovanie  služieb, ktoré 
v oblasti kinematografie zabezpečuje  prostredníctvom svojich pracovísk. Prestavba 
budovy v roku 2003 výrazne ovplyvnila činnosť všetkých oddelení, pričom v 2. 
polroku sme boli nútení zbierkové fondy uzavrieť.  
 
SFÚ pri príležitosti 40. výročia svojho vzniku  predstavil 14. mája 2003 
v bratislavskom divadle Astorka Korzo ´90 vo svetovej premiére päťdesiatminútový 
dokument, filmový letopis Čo odvial čas... v réžii Marcely Plítkovej a Yvonne 
Hanúskovej. Film vznikol počas príprav spravodajského cyklu Letopisy, ktorého   
producentom je SFÚ.  Vo filme sú prvýkrát zverejnené unikátne filmové zábery zo 
žurnálov z archívnych fondov SFÚ. 
 
Po minuloročnom DVD nosiči dokumentárneho filmu režiséra Dušana Hanáka 
Obrazy starého sveta, ktorý sa s pozitívnym prijatím stretol rovnako v odborných 
i laických kruhoch, sa vedenie SFÚ rozhodlo v roku 2003 pokračovať v danej oblasti 
edičných aktivít vydaním ďalších filmových titulov. Popri spoločnosti Dikrama, s.r.o., 
ktorá zabezpečovala realizáciu spomínaného DVD Obrazy starého sveta, v tejto 
súvislosti k spolupráci oslovilo tiež obdobne špecializovanú spoločnosť Global 
Network Distribution, s.r.o. Každý z menovaných subjektov sa zaviazal v súčinnosti 
so SFÚ spracovať do podoby DVD kolekciu štyroch nosičov odlišného tematického, 
resp. žánrového zamerania.  
Prvá skupina titulov vydaných v roku 2003 je rámcovaná jánošíkovskou tematikou a 
jej skladbu tvoria filmy: Jánošík (1921), r. Jaroslav Siakeľ, Jánošík I-II (1962–63), r. 
Paľo Bielik, Pacho, hybský zboník (1975), r. Martin Ťapák a Zbojník Jurko (1976), 
r. Viktor Kubal. Kolekcia bola začiatkom decembra uvedená na slovenský trh pod 
názvom Zbojnícka trilógia v podobe 3 samostatných DVD, pričom na jednom z nich 
sa nachádzajú hneď dva tituly, a to Jánošík I-II a Jánošík z roku 1921. V bonusovej 
skladbe každého z nosičov sú zaradené zaujímavé dobové dokumenty, fotogalérie 
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a textové informácie, špeciálnym bonusom sa stanú aktuálne nakrútené miniprofily 
tvorcov v režijnej koncepcii dokumentaristu Marka Škopa.  
Druhá kolekcia pozostávajúca zo slovenských celovečerných rozprávok: Soľ nad 
zlato (1982), r. Martin Hollý, Mahuliena, zlatá panna (1986), r. Miloslav Luther, 
Krvavá pani (1980), r. Viktor Kubal a filmu režiséra Dušana Hanáka Ružové sny 
(1976), bola napokon rozpracovaná iba čiastkovo a jej vydanie bolo posunuté až na 
obdobie prvej polovice roku 2004.  
 
K divácky veľmi úspešným filmovým podujatiam roku 2003, na ktorých spolupracoval 
SFÚ, boli FEBIOFEST 2003 (10. – 28. 2. 2003) a PROJEKT 100 – ROK 2003 (15. 3. 
– 31. 5. 2003). Prehliadku Febiofest organizačne pripravili Asociácia slovenských 
filmových klubov SFÚ a spoločnosť Febio. Iba v  Bratislave predstavenia Febiofestu 
spolu navštívilo viac ako 8000 divákov, čo je porovnateľná návštevnosť 
s minuloročnou, kedy počet divákov dosiahol rekordné čísla v histórii prehliadky. Po 
Bratislave prehliadka pokračovala v 7 slovenských mestách (Nitra, Banská Bystrica, 
Žilina, Martin, Prešov, Poprad, Košice). Projekt 100 je najväčšia putovná 
nekomerčná česko-slovenská prehliadka, ktorá prináša divákom významné diela zo 
Zlatého fondu svetovej kinematografie, ale aj najnovšie filmy, ktoré zaznamenali 
úspech na prestížnych medzinárodných filmových festivaloch. Prehliadka Projekt 100 
aj tento rok divákom ponúkla desať filmov a jej organizátormi boli Asociácia 
slovenských filmových klubov a SFÚ. 
 
Prezentáciu inštitúcie i slovenského filmu začal SFÚ štvormesačnou prehliadkou 
Slovenský film 1970 – 1985, ktorej je spoluorganizátorom  so Slovenskou národnou 
galériou. Na 43. MFF pre deti a mládež Zlín ako aj počas 29. Letnej filmovej školy 
v Uherskom Hradišti sme pripravili Deň SFÚ, počas ktorého sa premietali 
slovenské filmy za účasti tvorcov. Na MFF Art Film Trenčianske Teplice sa SFÚ 
prezentuje pravidelne. Na 38. MFF Karlovy Vary bola v premiére uvedená obnovená 
zrekonštruovaná a zremastrovaná kópia filmu Juraja Jakubiska Zbehovia a pútnici, 
ktorý v Čechách a na Slovensku v tejto podobe nikdy nebol uvedený.  
 
V novembri sa konal 4. ročník prehliadky hranej, dokumentárnej a animovanej tvorby 
Slovenský film 2003, ktorú zorganizovali Slovenská filmová a televízna akadémia, 
SFÚ a Slovenský filmový zväz  s finančnou podporou MK SR. Päťdňová nesúťažná 
prehliadka domácej tvorby ponúkla tento rok divákom 34 filmov na 16-tich 
projekciách a stretla sa s diváckym záujmom. 
 
Ďalšie pokračovanie série česko-slovenských stretnutí venovaných teórii, histórii 
a estetike filmu sa venovalo téme zvuku, v termíne od 27. – 30. novembra 2003 sa 
v Bratislave uskutočnila  siedma časť seriálu česko-slovenských filmologických 
konferencií pod názvom Zvuk vo filme. Konferenciu organizovala Asociácia 
slovenských filmových klubov v spolupráci s Nadáciou – Centrum súčasného 
umenia, SFÚ, Filmovou a televíznou fakultou VŠMU s finančnou podporou MK SR 
a Medzinárodného višegrádskeho fondu. Filmologická konferencia tematicky 
i časovo nadväzovala  na rovnomenný medzinárodný seminár, ktorý sa konal 25. – 
27. novembra 2003.  
 
V prvý októbrový deň sa konala vernisáž výstavy slovenských filmových fotografií 
Strieborný prach... v dramaturgii Judity Csáderovej, ktorú zorganizovali Mestské 
kultúrne stredisko, spoločnosť FOTOFO a SFÚ. Výstava trvala do 2. novembra 2003 
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v Galérii fotografie Profil na Prepoštskej ul. č. 4 v Bratislave. Výstava ponúkla viac 
ako 260 fotografií zo slovenských filmov od začiatku slovenskej kinematografie po 
90-te roky, pričom konečný výber fotografií sa robil z viac ako 2500 rôznych záberov. 
Zábery sú z približne 46 filmov a súčasťou výstavy bolo aj niekoľko portrétov 
hereckých osobností slovenskej kinematografie.   
 
Pracovníci a spolupracovníci  SFÚ aj v roku 2003 zastupovali Slovensko v porotách 
na medzinárodných filmových prehliadkach a festivaloch, aktívne sa zúčastňovali 
tlačových konferencií, seminárov a festivalov doma i v zahraničí. SFÚ v roku 2003 
zorganizoval a podieľal sa na podujatiach so slovenským filmom v zahraničí v 29 
štátoch, v 59 mestách (viď Príloha č. 2). Na Slovensku v roku 2003 SFÚ 
zorganizoval, resp. spoluorganizoval viac ako 30  podujatí s filmom (viď Príloha č. 1). 
Generálny riaditeľ SFÚ je členom Vedeckej a umeleckej rady FaTV fakulty VŠMU, 
viceprezidentom SFTA, predsedom ASFK, členom Správnej rady Klubu Kultury o.p.s, 
SFÚ má zastúpenie v komisii pre informatizáciu rezortu MK SR, GR SFÚ je 
viceprezidentom Slovenskej asociácie producentov v audiovízii, Nádácie MFF 
Horský film Poprad a iných. Odborní pracovníci SFÚ realizujú bohatú publikačnú  
a prednáškovú činnosť. Pracovníčka SFÚ sa zúčastnila medzinárodnej odbornej 
stáže pre manažérov v oblasti filmového manažmentu a promo aktivít v rámci MFF 
Rotterdam, koordinovala celoslovenskú putovnú prezentáciu českého a slovenského 
filmu Bažant kinematograf 2003, konanú v 15 mestách SR. SFÚ sa zúčastnil  na 3. 
Konferencii o reštaurovaní a ochrane filmov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 19-
24.3.2003 v Budapešti. Konferencie sa zúčastnili Jugoslovenska kinoteka, Slovenska 
kinoteka, Kinoteka na Makedonija, Cinemateca Romana, Národní filmový archiv 
Praha, Hrvatska Kinoteka, Filmoteka Narodowa, Filmarchiv Austria, Munchen 
Filmmuseum a domáci Maďarský národný filmový archív. 
 
V roku 2003 SFÚ vstúpil do koprodukcie 13-dielneho dokumentárneho seriálu    
Olympiáda (... po tretíkrát do tej istej rieky), ktorý vznikol v koprodukcii Českej 
republiky (Whisconti, ČTV), Grécka (ERT Athens) a Slovenska (SFÚ). Seriál 
rozpráva o vzniku olympijských hier, ich histórii, politike, symboloch, ale aj prípravách 
na tohtoročné Olympijské hry v Aténach. Vo svetovej premiére bude predstavený 28. 
januára 2004 na Febiofeste v Prahe, slovenská premiéra Olympiády bude 13. 
februára 2004 v Bratislave na 11. Febiofeste v Slovenskej republike. 
 
Obchodné zhodnocovanie práv výrobcu k slovenským filmom vyrobeným 
organizáciami vo výlučnej pôsobnosti štátu, zabezpečuje SFÚ prostredníctvom 
svojho výhradného obchodného zástupcu, spoločnosti Alef s. r. o.   
SFÚ  spravuje Filmový klub na Špitálskej ulici v Bratislave, pričom  aj v roku 2003 
bola nájomcom uvedeného priestoru  spoločnosť Istropolis Cinema, spol. s.r.o., 
názov týchto priestorov ostal naďalej Filmový klub ic.sk.  
 
Oddelenie generálneho riaditeľa (OGR) vykonávalo aj v roku 2003 rozsiahlu 
činnosť zameranú na  organizačno-koncepčné a administratívne práce súvisiace 
s výkonom činnosti SFÚ, spoluprácu na  filmových podujatiach organizovaných resp. 
spoluorganizovaných SFÚ na Slovensku,  zabezpečovanie rešerší  podľa 
požiadaviek objednávateľov (23 rešerší, napr. história olympijských hier, súdne 
procesy v 50-tych rokoch, pohreb Klementa Gottwalda, udalosti augusta 1968, dr. 
Jozef Tiso a iné), verifikáciu použitých archívnych materiálov v zmysle zmlúv (12 
prípadov).  Zamestnanci oddelenia  zabezpečovali chod  sekretariátu generálneho 
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riaditeľa SFÚ,  za rok  2003 bolo na sekretariáte SFÚ vybavených (evidencia, 
vypracovanie resp. prepis a odosielanie) 2077 písomností. Významnou súčasťou 
práce  2. polroka bolo napĺňanie formulárov k filmom zo zbierok fondu „Historické 
materiály“ v rámci projektu SKCINEMA. 
 
Z rozsiahlejších materiálov OGR v roku 2003 spracovalo v spolupráci 
s ekonomickým oddelením Výročnú správu SFÚ za rok 2002 podľa zadanej 
štruktúry. Výročné správy vyhodnocuje v rámci projektu „Otvorená štátna správa“ 
SLOVAK GOVERNANCE INSTITUTE, pričom výročná správa SFÚ sa umiestnila v 1. 
skupine 36 najlepšie hodnotených správ, skupín bolo 5 a hodnotených správ celkovo 
165.   
K ďalším činnostiam oddelenia patrilo pripomienkovanie Dohôd o spolupráci medzi 
MK SR a rezortnými ministerstvami iných štátov a námety na spoluprácu za oblasť 
kinematografie k stretnutiam ministra kultúry SR so zahraničnými partnermi, príprava  
podkladových  materiálov  k vypracovaniu úloh zadávaných Ministerstvom kultúry 
SR, organizácia verejného odpočtu činnosti, kompletné zabezpečenie premiéry filmu 
Čo odvial čas... v divadle Astorka, organizačné zabezpečenie krstu knihy 5 scenárov,  
dramaturgický plán pre SI Budapešť a mnoho iných operatívnych úloh.  
 
SFÚ aj v roku 2003 premietal slovenské a české archívne filmy, ako aj 
umelecké filmy uvádzané v spolupráci s Asociáciou slovenských filmových 
klubov  v kinosále č. 4 – študijnom kine SFÚ - vo Filmovom klube ic.sk. OGR 
pravidelne dramaturgicky zabezpečovalo v spolupráci s ASFK programovanie filmov 
a  mesačne spracovávalo filmografické údaje k premietaným titulom. Informácie 
o uvádzaných filmoch sú dostupné aj na internetovej stránke SFÚ www.sfu.sk. 
V rámci študijného kina SFÚ uvádzame tematické bloky filmov jubilujúcich 
slovenských a českých tvorcov, zlatý fond slovenskej kinematografie, filmové hity 
ASFK, najúspešnejšie filmy Projektu 100, slovenské filmy v súťaži na MFF Karlove 
Vary a iné. V roku 2003 sa konalo 1144 predstavení, pričom návštevnosť  dosiahla 
cca 8000 divákov.  
 
Hlavná činnosť oddelenia – 100 % pracovného času troch  interných zamestnancov 
oddelenia. 
 
 
VYHODNOTENIE STANOVENÝCH CIEĽOV 
 
Všetky ciele a priority  sú stanovené zo strany zriaďovateľa - MK SR - v kontrakte na 
rok 2003,  v zriaďovacej listine SFÚ, ako aj v koncepcii rozvoja inštitúcie, ktorá bola 
zo strany MK SR akceptovaná. Všetky hlavné priority a ciele činnosti stanovené 
v kontrakte SFÚ na rok  2003 sa podarilo splniť.  Okrem plnenia týchto priorít sa 
SFÚ usiluje aj o korektný vzťah voči odbornej i laickej verejnosti a spolupracujúcim 
organizáciám, nakoľko si uvedomuje, že poslaním všetkých štátnych inštitúcií je 
v prvom rade služba občanom.   Na základe ohlasov zo strany slovenskej odbornej 
i laickej verejnosti, ako aj zahraničných spolupracovníkov je možné konštatovať, že 
smerovanie SFÚ je správne. Z charakteru realizovaných činností vyplýva, že meranie 
ich úspešnosti často nie je exaktne možné a je vyjadrené ohlasom v médiách resp. 
ponukami na ďalšiu spoluprácu (pozri Príloha č.4 – Mediálne ohlasy na činnosť 
SFÚ). Splnenie cieľov za predchádzajúce obdobie je uvedené vo Výročnej správe za 
rok 2002, ktorá je uverejnená na internetovej stránke SFÚ. SFÚ zabezpečil všetky 
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požiadavky zo strany zriaďovateľa t.j. MK SR a jeho činnosť sa oproti 
predchádzajúcim rokom rozrástla, čoho dôkazom je podrobný popis jednotlivých 
aktivít v bode 3 Výročnej správy. O spokojnosti s prácou SFÚ svedčí aj fakt, že 
v roku 2003 sme neboli nútení riešiť žiadnu sťažnosť zo strany verejnosti, práve 
naopak, narastá počet ďakovných listov a žiadostí na spoluprácu. Výsledky, ktoré 
organizácia počas svojej existencie dosiahla, pravidelne polročne hodnotí v správach 
o činnosti a tieto predkladá svojmu zriaďovateľovi. 
 
Významným zásahom do činnosti SFÚ v roku 2003 bola prebiehajúca prestavba 
a modernizácia sídelnej budovy SFÚ, ktorú sme realizovali počas bežného chodu 
inštitúcie a pracovné podmienky všetkých zamestnancov boli veľmi sťažené. Bolo 
nevyhnutné zrealizovať balenie a následné sťahovanie všetkých dokumentačných 
materiálov, kníh, zbierkových fondov archívu aj videotéky. Rovnako prebiehalo 
sťahovanie nábytku a kancelárskych materiálov. Osem pracovníkov pracovalo 
z dôvodu stavebných prác posledné dva mesiace roka 2003 doma (čiastočne alebo 
úplne) na napĺňaní formulárov v rámci projektu SKCINEMA. V 2. polroku sme boli 
nútení pristúpiť k dočasnému uzatvoreniu zbierkových fondov a pozastaveniu 
výpožičiek pre verejnosť. Prestavbu realizuje víťaz verejnej súťaže, spoločnosť Draft 
a.s. Z dôvodu nepredvídaného navŕšenia stavebných prác oproti projektu sa 
nepodarilo dodržať zmluvný termín ukončenia celej stavby k 31. 12. 2003, 
v rekonštrukcii sa pokračuje aj v roku 2004. Predpokladaný termín ukončenia v 1. 
štvrťrok 2004. 
 
Na základe uznesenia vlády boli  uvoľnené finančné prostriedky z rezervy vlády SR 
do rozpočtovej kapitoly MK SR pre SFÚ na rozsiahly projekt „Záchrana a obnova 
časti filmového archívneho fondu v SFÚ“, pre rok 2003 išlo o 10 celovečerných 
filmov režiséra J. Jakubiska. Realizácia tohto významného projektu sa presúva do 
budúceho roku (MK SR po predchádzajúcom súhlase MF SR udelil SFÚ výnimku 
z časového použitia finančných prostriedkov). SFÚ v zmysle zákona uplatnil 
nadlimitnú metódu verejného obstarávania,  nakoľko Úrad pre verejné obstarávanie 
(ÚVO) vyhovel námietkam uchádzačov a nariadil súťaž zrušiť, SFÚ pripravuje nové 
výberové konanie a jeho realizácia je v plnom rozsahu možná až v roku 2004.  
V roku 2003 SFÚ zabezpečil  technickú kontrolu filmových negatívov, výsledkom 
ktorej je podrobná správa o stave 10 negatívov k filmom režiséra J.Jakubiska. SFÚ  
podal žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia ÚVO na Najvyšší súd SR. Vo 
veci zatiaľ rozhodnuté nebolo. Tento projekt patrí k prioritám činnosti SFÚ na 
nasledujúce obdobie. 
 
Bez ohľadu na zmeny v štruktúre edičného plánu i  v štruktúre plnenia kontraktov 
prislúchajúcich edičnému oddeleniu SFÚ, možno činnosť oddelenia počas 
uplynulého roka hodnotiť ako  úspešnú, a to rovnako z aspektu vykázanej kvantity 
(počet definitívne ukončených a rozpracovaných edičných projektov je porovnateľný 
s predchádzajúcimi rokmi), ale i po stránke dosiahnutej kvality konečných výstupov.  
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov sa nepodarilo - v zmysle kontraktu – v 
plnom rozsahu naplniť všetky predpokladané činnosti oddelenia filmového archívu,  
konkrétne plánované zakúpenie práv a kópií k 3 titulom „Zlatého fondu svetovej 
kinematografie“ do filmovej distribúcie, ako aj doplnenie „Zlatého fondu slovenskej 
kinematografie“ o 5 novovyrobených 35 mm kópií (vyrobili sa tituly Tisícročná včela, 
Jánošík I.- II. + prepis na BC, časť „okupácia“ z filmu Zbehovia a pútnici).  
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Cieľ prezentovať slovenskú kinematografiu doma i v zahraničí sa taktiež podarilo 
naplniť, SFÚ spolupracoval na prehliadkach slovenských filmov v 29 štátoch a 59 
mestách sveta (viď Príloha č. 2). 
Uvedené činnosti spolu s operatívnymi úlohami plne vyťažili kapacity organizácie. 
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že organizačná štruktúra SFÚ je v zmysle 
prijatej koncepcie činnosti plánovaná na 42 zamestnancov, avšak limit počtu 
zamestnancov SFÚ pre  rok 2003 bol stanovený na 30 zamestnancov a v priebehu 
roka upravený na 32 (pri súčasnom zachovaní všetkých činností organizácie). 
Z uvedených faktov vyplýva, že aj v roku 2003 bol SFÚ nútený pristúpiť ku kumulácii 
pracovných náplní a vyťaženosť jednotlivých pracovníkov je vysoká, niektoré činnosti 
boli zabezpečované externistami resp. občanmi vo výkone vojenskej služby. Je 
komplikované kvantifikovať presný percentuálny podiel jednotlivých činností na 
pracovnom čase – odhaduje sa, že vyše 95% pracovného času zaberajú hlavné 
činnosti vyplývajúce z kontraktu, zvyšok pracovnej doby operatívne a krátkodobé 
úlohy, ktoré sú často zabezpečované aj nad rámec pracovnej doby. 
SFÚ zorganizoval 31. 1. 2003 výročnú tlačovú konferenciu, ktorá sa stretla s veľkým 
záujmom zo strany odbornej verejnosti a odpočet činnosti podal  aj na výročnom 
odpočte činnosti roku 2002 organizovanom MK SR dňa 13. 5. 2003. 
 Rovnako sa podarilo v plnej miere naplniť aj hlavné ciele hospodárenia 
a finančného zabezpečenia organizácie. Ekonomické zhodnotenie činností 
uvádzame v nasledujúcom bode. 
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4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 
 
SFÚ aj v roku 2003 nadviazal z hľadiska rozvoja svojich činností, podrobne 
popísaných v predchádzajúcom bode, vo všetkých oblastiach na smerovanie 
inštitúcie z predchádzajúceho obdobia. SFÚ má svoje nezastupiteľné miesto 
v kontexte slovenskej kinematografie, kultúry a spoločnosti. Po piatich rokoch 
činnosti nového vedenia je možné na základe výsledkov činnosti ako aj na základe 
ohlasov zo strany slovenskej odbornej i laickej verejnosti (viď Príloha č. 4 – mediálne 
ohlasy), ako i zahraničných spolupracovníkov konštatovať, že pokračovanie 
v smerovaní stabilizácie a rozvoja SFÚ je jednoznačne pozitívne a opodstatnené. 
 
Ekonomické zhodnotenie činností  
 
SFÚ v roku 2003 aktívnym napĺňaním poslania a úloh, ktoré mu vyplývajú zo 
zriaďovacej listiny, Koncepcie základnej reorganizácie a ďalšieho rozvoja inštitúcie 
a realizáciou predloženého plánu a činnosti dospel v priebehu roku 2003 k mnohým 
pozitívnym výsledkom – tak ako je to zrejmé z ukazovateľov plnenia plánu 
a rozpočtu, zorganizoval rad podujatí v oblasti kinematografie, vydáva časopis 
Film.Sk, odborné knižné publikácie, realizoval prezentáciu a propagáciu slovenskej 
kinematografie a jej tvorcov doma i v zahraničí, zabezpečil ochranu a zveľadenie 
zvereného majetku. Slovenský filmový ústav aktívne rozšíril a ošetril filmové 
materiály a zbierky a efektívne ich zhodnocoval. Inštitúcia výrazne pristupovala 
k riešeniu koncepčných úloh z oblasti kinematografie v spolupráci s MK SR, 
Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou, Slovenským filmovým zväzom, 
Asociáciou slovenských filmových klubov a ďalšími inštitúciami. Rok 2003 bol pre 
SFÚ významný i z hľadiska napĺňania  predloženého strednodobého výhľadu 
inštitúcie a realizáciou uzáverov spojených s auditom štátnej správy. 
Po 3 rokoch sa podarilo zabezpečiť dostatok zdrojov, technické i organizačné 
zabezpečenie na to, aby inštitúcia mohla pristúpiť k realizácii projektu Komplexnej 
prestavby a modernizácie sídelnej budovy SFÚ, kedy k 31.12.2003 bolo 
zrealizovaných cca 75%  objemu prác a dodávok. Projekt by mal byť ukončený 
v rámci I. Q 2004. Slovenský filmový ústav riešil nedostatky a problémy pretrvávajúce 
z minulého obdobia – zabezpečil spracovanie časti  prevzatých materiálov  zo Štúdia 
Koliba, a.s., digitalizáciu plagátov k slovenským filmom, odborné uskladnenie 
filmových materiálov zo Štúdia Koliba, a.s., použitím najmodernejšej laboratórnej 
technológie realizoval obnovu a prepis cenného historického filmového materiálu 
z rokov 1938-45 – Nástup II. časť (85 čísiel Nástupov), čo predstavuje 26 600 metrov 
filmového materiálu. Zároveň k 12-tim číslam týždenníka Nástup, kde neboli 
v archíve duplikačné negatívy, sa z existujúcich kombinovaných kópií inverzným 
laboratórnym postupom vyrobili duplikačné negatívy. Slovenský filmový ústav 
pokračoval v projekte Integrovaný audiovizuálny informačný systém  SK CINEMA.   
Vo svojej činnosti dosiahol mnohé pozitívne výsledky, ktorých odrazom je i stále 
narastajúca publicita v tlači a elektronických médiách. 
 
Hospodárenie roku 2003 bolo, tak ako v predchádzajúcich troch rokoch, pozitívne. 
Organizácia vykazovala vyrovnané čerpanie rozpočtu v súlade s plánom činnosti – 
kontraktmi a účelovými dotáciami tak, že dosiahla  zlepšený výsledok hospodárenia 
vo výške  17.976.246,42 Sk, čo bolo spôsobené dôslednou realizáciou úsporných 
opatrení – Programu hospodárnosti, plnením plánu tržieb a nedočerpaním 1 účelovej 
dotácie – IS CINEMA, z dôvodu rekonštrukcie budovy SFÚ (31.12.2003 nebola 
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ukončená PC sieť, preto  nebolo možné realizovať náklady na jej správu a údržbu).  
Nedočerpaná čiastka predmetného projektu  predstavuje sumu 198.989,83 Sk a po 
kontrole zúčtovania 9.2.2004 bola predmetom vratky na účet zriaďovateľa.  
Hlavnú časť hospodárskeho výsledku vo výške 17.730.555,14 Sk tvorí zostatok 
finančných prostriedkov projektu zo Všeobecnej pokladničnej správy – Obnova 
a záchrana časti archívneho fondu SFÚ (v súlade s výnimkou z časového použitia 
finančných prostriedkov, ktorá bola udelená listom MK SR č.4703/2003-700 z 
20.10.2003 na základe predchádzajúceho súhlasu Ministerstva financií SR). Projekt 
sa bude realizovať do 31.12.2004. 
   
Náklady predstavujú čiastku 30.209.042,91Sk a výnosy čiastku 48.185.289,33 Sk.  
 
Základný príspevok MK SR na činnosť organizácie – bežný transfer - bol vo výške 
13.000.000 Sk. Ide o   kontrahovaný príspevok na základnú činnosť SFÚ a jeho 
jednotlivých oddelení, postupnými úpravami bol zvýšený na celkovú čiastku vo výške 
35.686.000,-Sk.  Zvýšenie  rozpočtu bolo na účelové aktivity. 
1. Projekty v rámci Všeobecnej pokladničnej správy  vo výške 22.078.000,- Sk:  
Obnova a záchrana časti filmových materiálov  v archíve SFÚ   18.354.000,-   
Príspevok na projekt IS SK CINEMA            1.349.000,- 
Digitalizácia archívnych zbierok        500.000,- 
Kompletizácia a spracovanie slov. spravodajských filmov                 980.000,-  
Výroba nových kombinovaných kópií a presis na nosiče                   375.000,-  
Kompletné prebaľovanie filmových materiálov      520.000,-  
2. Zahraničné  informácie a styky so zahraničím (podprogram 02C05) – 
prezentácia kultúry v zahraničí 329.000,- Sk: 
Mesiac slovenskej kultúry v Montreali – Kanada    179.000,-  
Týždeň slovenského filmu v Mníchove a Regensburgu – SRN         150.000,-  
3. Projekty v rámci programu Pro Slovakia   (podprogram 00E 13) -  
vydanie 2 knižných publikácií  v čiastke 140.000,- Sk: 
Filmové profily I. -            80.000,- 
Použi ma ako stránku knihy         60.000,- 
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Účelová dotácia na osobné náklady  v súlade s nariadením vlády SR č. 265 zo 
16.7.2003,  vo výške 139.000,- . 
 
 
 
A. Náklady na  základnú činnosť jednotlivých oddelení SFÚ, ktoré boli 
predmetom kontraktu, (Príloha č. 5) 
  
p.č. Predmet kontraktu Náklady  SK Príspevok 

 Sk  
 Celkom 24642060,45 13000000,00

 Špecifikované činnosti 22177929,55 11700000,00

1. Činnosť oddelenia filmového archívu   6029128,00   3127128,00

2. Činnosť oddelenia dokumentácie a knižničných 
služieb 

 
  4828435,00 

   
  2975300,00

3. Činnosť edičného oddelenia   2668092,00   1004000,00

4. Vydávania mesačníka Film.Sk.   2105903,00  1044000,00 

5. Činnosť audiovizuálneho informačného centra   2259069,81  1231832,71 

6.   Činnosť oddelenia medzinárodných kontaktov  2519422,69  1303000,00 

7. Činnosť oddelenia videotéky a osvetových činností  1707470.39  1014739,29 

 Nešpecifikované činnosti  2464130,90  1300000,00 

 
 
 
B. Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných na 
schválené kultúrne aktivity v roku 2003 – Bežný transfer  
 
P. 
č. 

Názov projektu Príspevok 
Bežný 
transfér 

Náklady 
celkom 

Čerpanie 
príspevku 

Čerpanie 
vlastných 
zdrojov 

Zostatok 
príspevku 

1. Integrovaný 
automatizovaný 
systém IS SK 
CINEMA II.etapa 

1.349.000,00 1.153.775,90 1.150.010,17        140,73
    3.625,00

198.989,83 

2. Projekt 
digitalizácie 
archívnych 
zbierok-II. etapa 

   500.000,00    528.351,77   528.351,77   28.351,77            0,00 

3. Kompletizácia 
a spracovanie 
slov. spravodaj. 
filmov – II. etapa  

   980.000,00  1.722.300,90    980.000,00 742.300,90            0,00 

4. Kompletné 
prebalenie film. 
materiálov – 
II.etapa 

   520.000,00   520.813,81    520.000,00        813,81            0,00 

5. Výroba nových 
KK kópií,  prepis 
slov. celoveč. 
filmov na dig. 

   375.000,00   402.048,93    375.000,00   27.048,93            0,00 
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nosiče   
6.  Záchrana 

a obnova časti 
archívneho 
fondu SFÚ 

18.354.000,00  623.444,76 623.444,76            0,00 17.730.555,14  
výnimka 
z čas. použitia 
–presun do 
r.2004 

7. Program Pro 
Slovakia –
Podprogr.00E13 
publikácia: 
Filmové profily I  

       80.000,00    84.708,00   80.000,00      4.708,00            0,00 

8. Program Pro 
Slovakia –
Podprogr.00E13 
publikácia: Použi 
ma ako stránku 
knihy  

       60.000,00    60.635,00   60.000,00         635,00            0,00 

9. Program Pro 
Slovakia-
podprogr.02C05 
prezentácia 
kultúry v zahr. – 
Mesiac slov. kult. 
v Montreali 

     179.000,00   179.319,99  179.000,00         319,99            0,00 

10. Program Pro 
Slovakia –
Podprogr.02C05 
prezentácia 
kultúry v zahr. – 
Týždeň slov. 
filmu v Mníchove 
a Regensburgu 

    150.000,00    153.573,73   149.138,00     3.435,75            862,00 

11. Valorizácia 
platov+ odvody  

    139.000,00   139.000,00 139.000,00 139.000,00               0,00 

 SPOLU 22.686.000,00 5.566.982,46 4.755.593,03 811.369,43     199.851,83 
     
Nedočerpanie účelových dotácií – bežný transfer - vo výške199.851,83 bolo 9.2.2004 
vrátené na depozitný účet MK SR  v NBS. 
 
C. Prehľad o poskytnutých finančných prostriedkoch účelovo viazaných na 
schválené kultúrne aktivity v roku 2003 – Kapitálový transfér  
 
P. 
č. 

Názov projektu Príspevok 
Kapitálový 
transfér 

Náklady 
celkom 

Čerpanie 
príspevku 

Čerpanie 
vlastných 
zdrojov 
Fondu 
reprodukcie 

Zostatok 
príspevku 

1. Nákup software 
– IS  SK 
CINEMA  

   124.000,00    198.648,00    124.000,00      74.648,00            0,00 
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2. Nákup hardware 
– IS  SK 
CINEMA  

   100.000,00    103.200,00    100.000,00        3.200,00           0,00 

3. Nákup 
a inštalácia 
mobilných 
regálov včítane 
klimatizácie 

2.030.000,00 1.806.503,80 1.806.503,80               0,00 223.496,20   
žiadosť o 
výnimku 
z čas. použitia 
– neschválená  

4. Nákup 
technického 
zariadenia pre 
strihacie 
pracovisko  

   670.000,00               0,00             0,00               0,00 670.000,00 
žiadosť o 
výnim.  
z čas. použitia 
- neschválená

5. Komplexná 
prestavba 
a modernizácia 
sídelnej budovy 
program 02C10  

6.500.000,00 3.215.761,30 3.215.761,30              0,00  3.284.238,70  
žiadosť o 
výnimku 
z čas.použitia 
-neschválená   

 Spolu 9.424.000,00 5.324.111,10 5.246.265,10      77.848,00 4.177.734,90 
 
Nedočerpanie účelových dotácií – kapitálový transfer vo výške 4.177.734,90 bolo  
16.2.2004 vrátené na depozitný účet MK SR  v NBS. 

 
1. Nákup a inštalácia mobilných regálov v archíve vrátane vybavenia 
klimatizáciou – VPS - KT – nealokované – rozpočtovaný objem finančných 
prostriedkov pre rok 2003 bol  vo výške  2.030.000,- Sk. Čerpanie do konca 
kalendárneho roku je vo výške 1.806.503,80 tis. Sk (regály vo výške 1.119.067,80 . 
Sk, klimatizácia  vo výške 687.436,00 Sk.)  
Realizáciou účelovej dotácie sa podarilo vybaviť odborné pracoviská SFÚ 
mobilnými a pevnými regálmi pre uchovávanie a archiváciu zbierok. Stavebnou 
činnosťou boli vytvorené nové skladové priestory – priestor bývalej garáže, priestor 
bývalého oddelenia  videotéky a osvetových činností, ďalej priestory oddelenia 
dokumentácie a knižničných činností a oddelenia filmového archívu na prízemní a I. 
poschodí budovy. Uvedené priestory boli zároveň vybavené klimatizáciou tak, aby 
materiály boli uskladňované a uchovávané vo vyhovujúcich podmienkach v súlade 
s normami FIAF (Medzinárodná federácia filmových archívov), ktorej je SFÚ 
členom. 
 
2. Nákup technického zariadenia pre strihacie pracovisko vo FA – VPS – KT – 
nealokované - rozpočtovaný objem finančných prostriedkov na rok 2003  vo výške 
670.000,- Sk nebol čerpaný.  
 
Nedočerpanie prostriedkov v prípade 1. projektu  a nerealizovanie 2. projektu nastalo 
z dôvodu  prebiehajúcej rekonštrukcie sídelnej budovy, súčasťou ktorej je i stavebná 
príprava priestoru odborných pracovísk. Ukončenie diela bolo plánované do 
31.12.2003 a skutočné ukončenie sa očakáva k 31.3.2004. Predmetné pracoviská sú 
v poslednom zábere rekonštrukčných prác (žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
- so všetkými súhlasnými stanoviskami – bola predložená už v novembri 2002, no 
vzhľadom na prebiehajúcu reorganizáciu štátnej správy, zmeny v kompetenciách 
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orgánov a úradov, sťahovanie terajšieho oddelenia územného rozvoja a stav. 
poriadku a i. bolo stavené povolenie  udelené až júli 2003).  

 

Komplexná prestavba a modernizácia budovy SFÚ – KT – alokované 
v programe 02C10. 

 
Predmetná stavba bola odsúhlasená Ministerstvom kultúry SR listom č. 4089/2002-
700 zo 14.8.2002: Súhlas na začatie stavby – Modernizácia a prestavba SFÚ. 
Súhlas bol daný na základe splnomocnenia vlády SR č. 790 z 30. augusta 2001, 
bodu C.30. Ministerstvo kultúry v ňom súhlasí so začatím projektu  „Modernizácia 
a prestavba SFÚ“ za týchto podmienok: 
- lehota obstarávania, t.j. lehota od začatia prípravy do ukončenia realizácie stavby 
neprekročí 24 mesiacov, 
- obstarávacia cena bude stanovená ako maximálna, t.j. neprekročiteľná a nesmie 
presiahnuť sumu 20 mil. Sk, 
- predmetom rekonštrukcie bude výmena inžinierskych sietí (rozvody vody, el. 
energie, ústredného kúrenia + zabezpečovacia signalizácia), dobudovanie 
skladových priestorov pre filmové materiály v suteréne a v 1. a 2. n.p., vybudovanie 
nových priestorov v podkroví budovy, rekonštrukcia strechy a predĺženie výťahu do 
suterénu a podkrovia. 
Následne po udelení súhlasu, ktorý stavbu oklieštil z pôvodne rozpočtovaných 52,6 
mil Sk, SFÚ v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní zabezpečil spracovanie 
projektu pre stavebné povolenie  - Ing. arch. Rudolf Žákovský  a projektu pre 
realizáciu stavby – Ing. arch. Jarmila Žákovská. Spolu s projektom už bola 
19.11.2002 predložená žiadosť o stavebné povolenie. Napriek súhlasným 
stanoviskám zainteresovaných strán,  z dôvodu organizačných zmien a prechodu 
kompetencií stavebných úradov na začiatku roku 2003, stavebné konanie bolo 
vypísané až na 29.5.2003, stavebné povolenie vydané 2.6.2003 a správoplatnené až 
11.7.2003.  

 
 V roku 2003  SFÚ v súlade s novelizovaným zákonom o verejnom obstarávaní 
zabezpečil zhotoviteľa diela metódou verejnej  súťaže. Víťazom sa stala firma Draft, 
a.s., ktorá najlepšie splnila požiadavky obstarávateľa. Zmluva bola uzatvorená  
29.5.2003 s termínom dokončenia diela do 16.12.2003. Z dôvodu predlžovania 
termínu vydania stavebného povolenia boli  prípojky el. energie a vody realizované 
samostatne na ohlášku (ohlásenie drobnej stavby  9.4.2003) a realizovali sa v čase 
od 1.6.2003. Po správoplatnení stavebného povolenia došlo k vlastnej realizácii 
rekonštrukcie budovy. Pretože sa uskutočňuje počas prevádzky, stavba je rozdelená 
do 5-tich záberov.  Počas realizácie došlo k nepredpokladaným prácam naviac (viď 
ďalej), ktoré si okrem vyšších finančných nákladov vyžiadali aj úpravu pôvodného 
harmonogramu prác a dodávok. Charakter rekonštrukcie budovy počas prevádzky 
neumožňuje výrazné zvýšenie výkonu a tempa prác, pretože jednotlivé zábery je 
možné napĺňať len postupne, vo vzájomnej následnosti uvoľňovania jednotlivých 
priestorov (zhruba po podlažiach) pre rekonštrukčné práce a sprevádzkovania už 
zrekonštruovaných priestorov.  Pôvodne projektovaný termín ukončenia a kolaudácie 
pred 31.12.2003 (ohrozený už posunutím termínu vydania stavebného povolenia) sa 
zhotoviteľovi v tejto situácii nepodarilo dodržať. 
K 31.12.2003 je realizovaných cca 75% celkových stavebných prác a dodávok- 
ukončené sú  3 zábery a na 70% je rozpracovaný štvrtý záber. Z rozpočtovanej sumy 
19.955.000,- Sk za rok 2003 je vyčerpaných 15.660.761,30 Sk. V roku 2002 bolo 
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čerpanie na zabezpečenie projektovej dokumentácie vo výške 1.010.000 Sk. 
Celkovo sa na stavbu vynaložilo 16.670.761,30 Sk. Rozdiel – nedočerpané finančné 
prostriedky k 31.12.2003 - predstavuje 3.284.238,70 Sk. 
24.10.2003 sme predložili žiadosť o výnimku z časového použitia finančných 
prostriedkov vo výške 4.000.000 Sk. Listom č. MK-5675/2003-700 z 22.12.2003 nám 
MK SR oznámilo, že MF SR zamietlo našu žiadosť o povolenie výnimky z časového 
použitia finančných prostriedkov.  
Nedokončené a neskolaudované dielo bráni normálnej prevádzke SFÚ, bez 
ukončenia rekonštrukcie sídelnej budovy nie je možné zabezpečiť základné funkcie 
ústavu. Celkové rozpočtované náklady stavby sú  22,98 mil. Sk. 
Z uvedených dôvodov požiadal SFÚ 12.1.2004 prostredníctvom svojho zriaďovateľa 
– MK SR -  Ministerstvo financií SR o preklasifikovanie stavby do režimu nad 20 mil. 
Sk. 
Dôvodom nárastu rozpočtovaných nákladov stavby sú predovšetkým: Zmena 
zákona o DPH – prevažná časť nákladov stavby  bola do 31.12.2003 v sadzbe 14% 
daňového zaťaženia a od 1.1.2004 je daňové zaťaženie DPH vo výške 19%.Práce 
naviac, ktoré vznikli zhotoviteľovi počas realizácie diela, predovšetkým: 
rozvodným závodom požadované iné technické riešenie prípojky NN oproti 
schválenej PD, zmeny rozsahu búracích a stavebných prác resp. technického 
riešenia po odkrytí statickej konštrukcie (terasa na 6.n.p, zvýšenie podlahy 7.n.p., 
prehĺbenie šachty výťahu a i.), zmeny trás technickej infraštruktúry (elektroinštalácie 
vrátane štruktúrovanej kabeláže, zdravotechnika, vetva vykurovania 7.n.p.) po 
identifikácii nepredpokladaných starých rozvodov a statických prekážok pri búracích 
prácach (ktoré pôvodná dokumentácia ani neskoršie disponibilné výkresy 
neobsahovali). Vedľajšie  náklady, vyvolané prácami naviac resp. predĺžením lehoty 
výstavby - predovšetkým na zariadenie staveniska (prenájom lešenia, stavebného 
výťahu) a súvisiace prevádzkové vplyvy zhotoviteľa. Cenové indexy nárastu na rok 
2004. Slovenský filmový ústav je pripravený hradiť z vlastných zdrojov, 
prostredníctvom Fondu reprodukcie sumu prevyšujúcu 20 mil. Sk  - teda 2,98 mil. Sk. 
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HODNOTENIE VÝNOSOV: 
 
Výnosy za obdobie roka 2003 možno hodnotiť vysoko pozitívne. 
Jednak výškou štátneho príspevku, ale i nárastom vlastných tržieb inštitúcie i napriek 
tomu, že obdobie II. polroku 2003 bolo poznamenané komplexnou prestavbou 
a modernizáciou sídelnej budovy SFÚ (oddelenie dokumentácie a knižničných 
služieb, oddelenie videotéky a osvetových činností boli celý polrok pre verejnosť 
uzatvorené, oddelenie filmového archívu v ťažkých provizórnych podmienkach 
realizovalo činnosti v obmedzenej miere). Výnosy dosahujú celkovú sumu 
48.185.289,33 Sk. V tejto čiastke je zahrnutý aj príspevok na  kontrakty vo výške 
13.000.000,-, príspevok na programy  Pro Slovakia vo výške 140.000,- Sk,  
príspevok MK SR z Všeobecnej pokladničnej správy 22.078.000,- Sk, dva účelové 
príspevky na dve zahraničné aktivity – 329.000,- Sk, ako i účelová dotácia na  
osobné náklady vo výške 139.000,- Sk. Z uvedeného vyplýva, že vlastné výnosy 
organizácie v roku 2003 sú vo výške 12.499.289,33 Sk. 
 
Hlavnú časť z nich, čiastku vo výške 6.681.683,52 Sk, tvoria tržby z predaja práv 
k slovenským filmom a 416.260,00 Sk tvoria tržby z citácií, čím napĺňa organizácia 
v maximálnej možnej miere článok 1, bod b) zriaďovacej listiny, podľa ktorého 
“vykonáva práva výrobcu k slovenským filmom vyrobeným organizáciami vo výlučnej 
pôsobnosti štátu a obchodnou činnosťou zhodnocuje tieto práva a výnosy z tejto 
činnosti používa na odporu slovenskej filmovej kultúry“. 
 
Tržby z filmotéky – premietania v klubových kinách predstavujú čiastku 455.834,00 
Sk. 
Ďalším príjmom  sú tržby z rešerší – vo výške 17.600,- Sk (ich výška opticky pôsobí 
nízko, avšak väčšina z nich je súčasťou fakturácie za tržby z citácií)  a tržby zo 
zapožičiavania fotografií, plagátov a iných dokumentačných materiálov 
k slovenským filmom, kníh a časopisov - 24.995,-Sk (v zmysle čl. 1, bod h 
zriaďovacej listiny „sústreďuje odbornú literatúru, tlač a sprístupňuje ju odbornej 
verejnosti, vyhľadáva, sústreďuje a spracováva materiály listinnej povahy a ďalšie 
dokumentačné a informačné materiály súvisiace s audiovizuálnymi dielami“).  Ich 
zníženie je úmerné pozastaveniu činnosti od II. polroka 2003 počas rekonštrukcie 
priestorov. 
Tržby z požičovného za filmy predstavujú 336.770,50 Sk. Tieto sa napriek zložitým 
pracovným podmienkam v priestoroch filmového archívu podarilo dosiahnuť na 
plánovanej úrovni.  Ďalšie  tržby  z predaja kníh a časopisu Film. Sk a DVD, ktoré 
sú výsledkom vydavateľskej činnosti SFÚ, tieto sú vo výške 466.338,10 Sk. Novým 
produktom vydavateľskej činnosti SFÚ sú DVD – pre rok 2003 – trilógia 
s jánošíkovskou tematikou. Ich predaj tvorí podstatnú časť tržieb z edičnej činnosti.   
Tržby z prenájmu bytových a nebytových priestorov na Grösslingovej 32 a  
z prenájmu priestoru Filmového klubu na Špitálskej ulici č.4 predstavujú  
1.119.896,00 Sk.  
Tržby za služby spojené s užívaním bytových a nebytových priestorov sú vo 
výške 99.703,50 Sk. Ich zvýšenie je spojené s cenovým nárastom energií.  
 
V rámci ostatných tržieb za služby v čiastke 254.869,30 Sk poskytuje SFÚ služby 
odplatné – prepisy filmov na VHS, refakturácie nákladov spojené s nákupom práv 
a výrobou kombinovaných kópií, ako i ďalšie služby. 
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Refakturácie telefónov predstavujú 102.333,80 – ide o služby pre nájomcov 
nebytových priestorov – občianske združenia v audiovízii, ktoré sídlili na 
Grösslingovej 32. 
 
Prijaté úroky  predstavujú 600.104,23 Sk. Boli dosiahnuté aktívnym úročením 
dočasne voľných finančných zdrojov. Zmluvné pokuty sú vo výške 4.400,- Sk a  
kurzové zisky sú vo výške 986,88 Sk. Slovenskému filmovému ústavu sa podarilo 
aktívnym prístupom k  sponzorom, spolupracujúcim organizáciám zabezpečiť 
čiastku v rámci ostatných výnosov  príspevok od Kodak Company vo výške   
30.000,- Sk na vydanie kalendáru hereckých osobností – muži na rok 2004. 

 
Slovenský filmový ústav  mal príjmy z dobropisov -  na základe súhlasu MK SR 
odpis pohľadávky (neoprávnenej fakturácie) zo Štúdia Koliba, a.s. – t.č. 
v konkurznom konaní z rokov 1998 -1999 vo výške 1.887.514,50 Sk. 
 
      
HODNOTENIE NÁKLADOV: 
 
Náklady Slovenského filmového ústavu za obdobie roku 2003 predstavujú celkovú 
sumu 30.209.042,91 Sk. 
 
Hlavnú časť nákladov tvoria služby (51) – účtovná skupina – 11.744.360,18 Sk. 
V rámci služieb je časť nákladov spojená s opravou a údržbou: výpočtovej techniky, 
telekomunikačnej techniky,  kancelárskych strojov a zariadení, budovy, autodopravy,  
skladov, kotolne, parkovacích  stĺpikov, výťahu a pod., spolu - 470.273,60 Sk. 
 
Cestovné náklady: v rámci schváleného plánu zahraničných ciest organizácia 
realizovala cesty na domáce a medzinárodné filmové podujatia - prehliadky 
a festivaly, prezentácie slovenských filmov v zahraničí a pracovné rokovania vo 
výške 581.181,65 Sk. Domáce cestovné náhrady sú vo výške 36.000,30 Sk 
a zahraničné cestovné náhrady vo výške 545.181,35 Sk. Celkom bolo realizovaných 
56 domácich a 133 zahraničných pracovných ciest.  
 
Organizácia čerpala náklady na reprezentačné v rámci určeného limitu k 31.12. vo 
výške 17.924,90 Sk. Ide o použitie prostriedkov na občerstvenie pri pracovných 
rokovaniach s predstaviteľmi iných inštitúcií, pri tlačových konferenciách poriadaných 
k podujatiam, pri zahraničných návštevách. Keďže je limit veľmi nízky – 18.000,- 
čerpanie sa obmedzuje na minimum. 
 
Hlavnú časť nákladov na služby tvoria služby spojené s organizovaním podujatí: 
 
prepravné – 87.150,30 Sk - najmä preprava filmových materiálov, ktoré sa 
zapožičiavajú do zahraničia na filmové prehliadky a festivaly, prípadne do filmových 
klubov, ale i prepravu materiálu a osôb, organizácia výrazne znížila náklady na 
prepravu filmov do zahraničia aktívnym zabezpečovaním prepravy diplomatickou 
poštou alebo jej hradením zo strany usporiadateľa; 
služby software a update  – 433.947,60 - aktualizácia software, napĺňanie 
informačných databáz v rámci projektu IS SK CINEMA, antivírová ochrana,  
zálohovanie údajov, rozšírenie licencie Microsoft Office, odborné prehliadky a iné; 
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školenia – v rámci projektu IS SK CINEMA – 39.702,46; ďalšie školenia – zmeny 
zákonov, semináre a iné predstavujú sumu 18.210,80 Sk;   
 
prepis filmov –  2.753.503,21 – ide  o prepisy filmových materiálov, predovšetkým 
dokumentu Nástup – výroba nových KK, BTC a VHS, týždenníkov na videokazety 
formátu VHS;  
 
Tlmočenie a preklady sú vo výške 419.120,00 Sk. Ide o preklady odbornej literatúry 
FIAF a ďalších normatívov pre zabezpečenie projektu IS SK CINEMA, preklady 
titulkových a dialógových listín filmových titulov, preklady literatúry v rámci edičnej 
činnosti, hlavne v súvislosti s vydaním filmov na DVD nosičoch; 
 
Poštovné predstavuje za rok 2003 čiastku vo výške 127.220,42 Sk, pričom nárast 
nastal z dôvodu zvýšenia cien za poštovné; 
 
Telefónne poplatky a poplatky za internet predstavujú čiastku vo výške 
1.318.829,75 SK,  v rámci týchto nákladov nastal výrazný nárast hlavne kvôli 
rozšíreniu internetových stránok a vlastnej práci s internetom, ako i rozsahu činností 
a medzinárodných aktivít; 
 
Služby – honoráre  k 31.12. predstavujú 624.903,- Sk, pričom ide o autorské zmluvy 
pre knižné publikácie, autorské  preklady do knižných publikácií, výtvarné riešenia, 
autorské spracovanie a rozšírenie databázy Slovenský hraný film a iné; 
 
Náklady spojené s civilnou službou sú vo výške 175.225,90 Sk. Civilná služba 
aktívne vypomáha s pomocnými manipulačnými, sťahovacími a ďalšími prácami 
predovšetkým v oddelení filmového archívu; 
 
Nákup licencie – práv predstavuje 173.375,40,- Sk – nákup práv k filmu Mliečna 
cesta; 
 
Drobný nehmotný majetok bol zakúpený vo výške 42.162,00 Sk. Ide o obstaranie 
licencií MS Office – knižničná verzia – v počte 14 ks (33.600,- ) a zálohovací 
software (8.562) pre projekt SK CINEMA; 
 
Výroba kópií filmov, titulkov sa realizovala v sume 151.764,71 Sk; hlavnú časť 
predstavuje výroba KK filmu Jánošík; 
 
Prepis šotov – filmov bol vo výške 166.243,- Sk,  časť nákladov bola vynaložená na  
výrobu kombinovaných kópií a prepis na digitálne nosiče; 
 
Náklady na audiovizuálnu tvorbu vo výške 2.428.093,- Sk predstavovali náklady 
na projekt kompletizácie a spracovania  slovenského spravodajského filmu – 
týždenníka Nástup.  
 
V rámci reklamy a propagácie – 20.370,00 – Sk bola realizovaná inzercia  
programov festivalov . 
Inzercia vo výške 39.169,82 Sk predstavuje náklady spojené s inzerciou o voľných 
pracovných miestach a o nadlimitnej metóde verejného obstarávania v zahraničnej 
tlači. 
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Tlačiarenské náklady predstavujú 608.767,00 Sk. Ide o tlač mesačníka Film.Sk, 
knižných publikácii v rámci činnosti edičného oddelenia,  tlač pozvánok, kalendára  
a ďalších propagačných materiálov na podujatia s filmom. 
 
Osvit a reprografia –  411.291,90 Sk.  
 
Grafické služby vo výške 121.865,50 Sk.  
 
Služby filmotéky sú vo výške 166.515,00 Sk = služby spojené s tlačovými  
konferenciami a premietaním v 2 kinosálach vo Filmovom klube. 
 
V rámci leasingovej zmluvy boli realizované splátky (od septembra 2000 má SFÚ 
v leasingu motorové vozidlo Cintroen Berlingo) vo výške 153.456,- Sk. V novembri 
2003 leasing skončil a osobné motorové vozidlo prešlo v zostatkovej cene do 
majetku organizácie.  
 
Filmový archív – nájomné = 706.367,89 Sk.  
Slovenský filmový ústav si prenajíma priestory pre uskladnenie filmových materiálov- 
Juventa, Istrochem, Jakubovo námestie 12- SkZ, SBD II. Bratislava -  Budovateľská 
4, Záhradnícka 43, Miletičova 10, Velehradská 32-34, Ružová dolina 22, 
Záhradnícka 57. Od vlastníkov objektu prenajíma priestor na Martákovej 1. Ďalšie 
skladové priestory sú v prenájme od Solarfilmu a od majiteľov domu na Grösslinovej 
43.   
 
Oprava a údržba prenajatých priestorov = 6.222,40 Sk. 
 
Slovenský filmový ústav  mal v roku 2003 v riešení niekoľko právnych sporov:  
Pinkalský – bezdôvodné obohatenie, zrušenie nájomnej zmluvy, otázky 
nevyhnutnosti prešetrenia problematiky predaja bytov nájomníkom nebytových 
priestorov, zložitosť zmluvných vzťahov s Jakubisko film, s.r.o,  žaloba na Najvyšší 
súd SR proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie o zrušení verejnej súťaže, 
zložité právne analýzy v autorsko-právnych vzťahoch, potreba právneho poradenstva 
pre prípravu verejných obstarávaní a následných zmluvných vzťahov z nich 
vyplývajúcich, vymáhanie pohľadávok a iné. V tejto súvislosti  boli náklady právne 
služby vo výške 468.242,- Sk.  
 
Ďalšími režijnými službami je stočné –  vo výške  11.647,90 a  OLO smeti – vo 
výške 79.666,20. Nárast  tejto položky bol spôsobený prebaľovaním filmových 
materiálov. Staré obalové materiály navŕšili množstvo odpadu a potrebu jeho 
častejšieho odvážania. 
 
Ostatné služby – budova = 198.11580 Sk sú zahrnuté služby spojené s prevádzkou 
budovy –  revízie a kontroly zariadení, upratovanie, servis výťahov a výťahovej 
šachty, služby PO BOZP iné. 
 
Osobitné náklady súvisiace s rekonštrukciou budovy SFÚ: 
- z dôvodu odstávok vody, výmeny stúpačiek a nečistôt v nich musela organizácia 

zabezpečiť dodávku pitnej vody pre zamestnancov a spolupracujúce osoby vo 
výške 198.115,80 Sk; 
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- z dôvodu nainštalovania lešenia a vytvorenia ľahkej prístupovej cesty na všetky 
podlažia, musela inštitúcia v záujme zabezpečenia ochrany majetku štátu nechať 
strážiť objekt budovy za toto obdobie - náklady  vo výške 93.600,-Sk, 

- zabezpečenie sťahovania zbierok a zariadení pri uvoľňovaní jednotlivých 
priestorov pre pokračujúcu rekonštrukciu;  na sťahovacie a manipulačné práce 
bolo vynaložených 46.298,00 Sk 

 
V rámci  ďalších nákladov  na služby – aktivity –  boli náklady na digitalizáciu 
fotonegatívov, diapozitívov a ďalšie fotoslužby vo výške 510.041,30 Sk.  
 
Osobné náklady (52) predstavujú najvyššiu nákladovú položku spolu 11.825.768,60 
Sk, v tom: mzdové náklady = 8.743.567,- Sk - ide o tarifné platy, osobné ohodnotenie 
pre  30 zamestnancov a príplatok za vedenie pre 7 zamestnancov a odmeny. Časť 
odmien bola vyplatená za sťažené pracovné podmienky – hluk, prašnosť, stavebné 
úpravy počas činnosti a pod. Ostatné osobné náklady sú vo výške 1.681.228,- Sk, 
ide o práce vykonávané na základe dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní 
práce (kurič, informátor, národní koordinátori v medzinárodných organizáciách 
Eurimages a Eureka Audiovisual, príspevky do časopisov, preklady, korektúry v 
 rámci vydavateľskej činnosti a iné údržbárske a ďalšie práce). Hlavnú časť z nich 
však tvoria ostatné osobné náklady spojené so zabezpečovaním projektov v rámci 
Všeobecnej  pokladničnej správy zahraničných aktivít. 
Náklady na zákonné sociálne poistenie zamestnancov predstavujú 2.622.631,-Sk 
a zákonné sociálne náklady (príspevok na stravné) predstavuje 321.763,60 Sk.  
Prídel do Sociálneho fondu za rok 2003 je vo výške 97.807,- Sk. 
 
Ďalšou výraznou nákladovou položkou je spotreba materiálu a energie (50) –   
spolu 1.676.298,48 Sk. Spotreba materiálu v sume 1.969.749,23 Sk = kancelárske 
potreby, papier a tlačivá vo výške 251.327,20 Sk, 
archivácie a archívne krabice (plastové obaly na filmové materiály) =  476.559,08 Sk,  
materiál pre filmový archív = 25.276,64 Sk, čistiace utierky na filmy, koncové 
aj počiatočné filmové pásy. Nákup videotitulov do videotéky = 10.763,55 Sk a čistých 
VHS nosičov =  79.126,80 SK, nákup kníh a časopisov, predplatné časopisov 
domácich i zahraničných do knižnice SFÚ = 294.416,46 Sk.  
Drobný hmotný majetok vo výške 539.919,70 Sk = nákupy: 2 ks kancelárske stoličky, 
kancelársky nábytok , faxmodem, myš k PC, 3 ks reproduktory k PC, l ks monitor 
k PC, 2 ks mobilného telefónu v rámci akcie za cenu jedného, 2 ks prehrávač DVD 
do videotéky,7 ks vlhkomerov do archívov SFÚ a 15 ks ventilátorov do kancelárskych 
priestorov, 1 ks diktafón, elektronická váha, koberce do zrekonštruovaných 
priestorov, 1 ks  ponorné čerpadlo, 4 ks kuchynských liniek + príslušenstvo do 
kuchyniek a WC, 2 ks monitory, sada hand free pre mobilný telefón generálneho 
riaditeľa do osobného motorového vozidla. 
 
Spotreba elektrickej energie, plynu a vody je za obdobie roku v celkovej sume 
502.620,90 Sk. 
 
Dane a poplatky (53) – cestná daň, daň z nehnuteľnosti sú vo výške 28.305,- Sk. 
 
Ostatné náklady (54) predstavujú spolu 2.216.288,35 Sk - v tom: 
Odpis nevymožiteľnej pohľadávky   vo výške 330.270,- Sk.  Ide o časť pohľadávky, 
ktorú sme  26.6.2001  ( vo výške  1.320.000,-) prihlásili do konkurzného konania 
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správcovi konkurznej podstaty Štúdia Koliba a.s., na ktoré bol vyhlásený konkurz  
8.6.2001.  Správca konkurznej podstaty v konkurznom konaní priznal pohľadávku len 
vo výške 726.000,- Sk. SFÚ prostredníctvom právneho zástupcu podal incidenčnú 
žalobu  o určenie pohľadávky vo výške 594.000,- Sk. Krajský súd v Bratislave 
právoplatným rozsudkom z 18.7.2003 rozhodol, že oprávnená pohľadávka SFÚ je vo 
výške 264.000,-  Sk a zvyšnú sumu 330.000,- Sk súd  zamietol. Bolo nevyhnutné 
zaúčtovať rozhodnutie súdu a znížiť predmetnú pohľadávku o 330.000,- Sk 
a zároveň zvýšiť ostatné náklady – odpis pohľadávky o túto čiastku. 
Kurzové straty sú vo výške 39.716,73 Sk, bankové poplatky  predstavujú 55.863,79 
Sk, daň z úrokov  90.230,00 Sk. 
 
Poistenia - budovy, majetku, motorových vozidiel a osôb sú vo výške 126.428,00 Sk, 
Kooperatíva = budova, majetok, zákonné zmluvné postenie motorových vozidiel, 
havarijné poistenie motorových vozidiel (vozidlo VW Passat), poisťovňa Uniqa  
 (Citroen Berlingo), Slovenská poisťovňa a.s. (poistenie zamestnancov 
a spolupracujúcich osôb v rámci zahraničných služobných ciest). 
 
 
Ďalej je to poplatok vo výške 16.200,- Národnému úradu práce, keďže SFÚ 
nezamestnáva pracovníka so zmenenou pracovnou schopnosťou,  poplatky súdne, 
notárske, odpad, poplatky Benzinolu  vo výške 48.147,- Sk a členské vo FIAF vo 
výške 71 633,80 Sk. 
 
Odvody ochranným organizáciám autorov – LITA a výkonných umelcov SLOVGRAM 
za šírenie diel (predaj práv).  
 
Náklady na náhrady odmien formou odvodov pre organizácie kolektívnej správy 
práv autorov a výkonných umelcov (LITA a Slovgram) sú po zúčtovaní predaja práv  
k slovenským filmom do vysielaní domácim i zahraničným vysielateľom    vo výške 
1.444.819,90 Sk 
 
Odpisy hmotného a nehmotného investičného majetku (55) predstavujú za 
obdobie roka 1.921.950,- Sk.  Odpisy sú finančne kryté. 

 
Podrobné členenie nákladových druhov podľa účtovného rozvrhu  k 31.12.2003 je 
v časti – Plnenie záväzných ukazovateľov a limitov štátneho rozpočtu za rok 2003. 
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Porovnanie vývoja organizácie v roku 2003 s rokom 2002 
 
Tabuľka č. 4.2. 
Vybrané výkonové ukazovatele za rok  2002 a porovnanie s rokom 2003 v tis. Sk 
 

Ukazovateľ 2002 2003 Index (2/1) 
A 1 2 3 

Výnosy z hlavnej činnosti 27165 48185        1,77 
Z toho príspevok-transfer  
            MK SR 

19463 35686        1,83 

Tržby z predaja výrobkov 
a služieb 

  7702 12517        1,63 

Z toho:nájomné   1040   1120        1,08 
Náklady na činnosť 
celkom 

27022 30209        1,12 

Z toho:spotreba 
           materiálu  

   1676   1970        1,18 

           spotreba eneregie      354      503         1,42 
           opravy a údržba      252     470         1,87 
           cestovné      330       470        1,42  
           náklady na reprez.        18        18        1,0 
           výkony spojov    1342    1446        1,08 
           nájomné       643      992        1,54 
           osobné náklady  10734  11826        1,10 
           Z toho mzdové    7934    8744        1,10 
Príspevok MK SR na 
osobné náklady 

   8128    7979        0,98  

          Z toho mzdové    5912    5837        0,99 
Ostatné náklady    1056    2216        2,10  
Odpisy HaNIM    1235    1922        1,56  
Hospodársky výsledok  +143 +17976       125,71* 
 
* Poznámka: pre rok 2003 nie je hospodársky výsledok porovnateľný s rokom 2002 v celkovom 
finančnom vyjadrení. Po odpočítaní výnimky z časového použitia finančných prostriedkov vo výške 
17.730.555,14 Sk na projekt Obnova a záchrana časti archívneho fondu v SFÚ, ktorá sa presúva do 
roku 2004, by hospodársky výsledok predstavoval sumu 246.691,28 Sk a index by bol je 1,73.  
 

 
 
Postupnými úpravami bol zvýšený štátny príspevok v porovnaní s rokom 2002  
zvýšený a index nárastu je 1,83. 
 
V porovnaní s rokom 2002 stúpli  vlastné tržby Slovenského filmového ústavu 
o 63%. Je to dôsledok aktívneho zhodnocovania  práv k slovenským filmom, ale 
i ďalších službových činností inštitúcie, ako i zvýšením úrokov a zrušením záväzku 
voči Štúdiu Koliba a.s.. 
Nájomné v roku 2003 v porovnaní s rokom 2002 stúplo o 8 % napriek uvoľneniu 
niektorých nebytových priestorov občianskymi združeniami v oblasti audiovízie 
z dôvodu rekonštrukcie.  Nárast bol spôsobený zákonnou zmenou nájomného. 
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Celkové náklady inštitúcie  v roku 2003 (v  porovnaní s rokom 2002) stúpli len o 
12%, čo bolo výsledkom intenzívneho šetrenia nákladových položiek z dôvodu 
dôsledného uplatňovania Programu hospodárnosti.  
V rámci celkových nákladov je výraznejší nárast v položke spotreba energie  
(zvýšenie o 42 % z dôvodu nárastu cien energií),  opravy a údržba o 87% = oprava 
vzduchotechnických zariadení v skladových priestoroch a opravy motorových vozidiel 
po najazdeným km, cestovné stúplo o 42%  nárastom cien, ale predovšetkým 
počtom ciest pre zabezpečenie kultúrnych aktivít.  Zároveň vzrástli náklady na 
prenájom priestorov pre sklady filmových a dokumentačných materiálov o 54%.  
 
 
Náklady na reprezentáciu - s ohľadom na minimálny limit 18.000,- Sk - zostávajú 
v nezmenenom stave = dočerpanie limitu. 
 V rámci výkonov spojov – poplatky za telefón, internet, e-mail sa zvýšili len o 8% 
napriek zvýšeniu užívaniu internetu – napĺňanie databáz projektu SK CINEMA. 
 
 
Ostatné náklady  v porovnaní s rokom 2002 stúpli – index nárastu 2,10. Zvýšenie 
nákladov  je priamo úmerné výške tržieb z predaja práv a následných odvodov 
ochranným organizáciám autorov a interpretov a výške tržieb z úrokov, z ktorých sa 
uhrádzala daň.  Výnimkou je odpis pohľadávky vo výške 330.270,00 Sk. Časť 
nárastu je spôsobená zvýšením poistného.  
 
Odpisy HaNIM boli v roku 2003 zvýšené v porovnaní s rokom 2002 o 56%, čo bolo 
spôsobené zaradením dokončených investícií z roku 2002, následne zaradením 
realizovaných kapitálových výdavkov v bežnom roku. 
  
 
 
Plnenie  a štruktúra schváleného, upraveného rozpočtu a skutočnosti k 31.12.2003 je 
v nasledujúcej tabuľke v tis. SK.  
 
Názov kapitoly/ org. : Slovenský filmový 
ústav 

          

        
MF-PR6-99             
Tab. Č. 2 /MK SR 

    Príloha k položke 641 - Bežné transfery na rovnakej vládnej 
úrovni 

     k podpoložke 64101       
     (v tis. Sk)       Str.1

  R 2002   2003   2003  2003 

  i  Skutočnosť Schválený 
rozpočet 

Upravený                 Skutočnosť 
Rozpočet                  k 31.12.2003 

  

Ukazovateľ a  Z toho  z toho  Z toho   Z toho 

  d Celkom financ. Celkoml financ. Celkom transf. Celkom financ. 

  o  transf.  Transf.  Zo ŠR  transf. 

  k  zo ŠR   zo ŠR      zo ŠR 

a b 1 2 3 4 6 5 7 8 
Výnosy z hlavnej činnosti príspevkovej             
organizácie  celkom 1 27165 19463 22000 13000 46548 35686 48185 35686
Z toho:             
  * prevádzkové dotácie - transfery             
    na činnosť (691) 2 19463 19463 13000 13000 35686 35686 35686 35686
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* tržby za predaj vlastných výrobkov             
  a služieb  (601+ 602) 3 7300  8500   8983   10581  
   z toho: tržby z prenájmu 4  1040  1110  1120    1120  
   iné ostatné výnosy (649) 5 193   250  1879   1918  
   z toho:  použitie prostriedkov fondu             
               reprodukcie a rezervného   85          
               fondu na úhradu nákladov 6          
               zo štátnych fondov 7        
               od iných organizácií z pro-             
               striedkov štát. rozpočtu 8           
* tržby z predaja nehmotn. a hmotn.   208   250  0   0  
  investičného majetku (651) 9           
Náklady na hlavnú činnosť             
príspevkovej organizácie 10  27022 19463 22000 13000 29078 18216 30209 17956
V tom:             
* spotrebované nákupy (50) 11 1676 1388 2200 1500 2610 2120 2473 2120
   z toho : spotreba materiálu (501) 12 1322 1188 1600 1000 2010 1620 1970 1620

              z toho: kancelárske potreby 13 368 350 400 300 320 220 251 220

                         pohonné hmoty 14 196 150 250 150 200 150 205 150

                         drobný hmot. majet. 15 251 120 300 200 550 200 539 200

               spotreba energie (502) 16 354 200 600 500 600 500 503 500

               predaný tovar (504) 17   

* služby (51) 18 12293 8171 5804 2560 10869 5644 11744 5412
  z toho : opravy a údržba (511) 19 252 200 400 300 480 480 470 470

              cestovné (512) 20 330 200 600 300 636 518 581 518

              Náklady na reprezentáciu (513) 21 18 18 18 18 18 18 18 18

            Ostatné služby (518) 22 11693 7753 4786 1942 97350 4628 11675 4406

            z toho: výkony spojov 23 1342 500 1200 600 1450 810 1446 681

                       nájomné 24 643 580 900 800 900 800 992 800

                      drobný nehm.inv.majetok 25 53 53 40 30 43 43 42 42

* osobné náklady  (52)  26 10734 8128 10496 6640 11911 7979 11826 7979
Z toho: mzdové (521) 27 7934 5912 7758 4636 8989 5837 8744 5837

        z toho: na základe dohôd o prácach 
         vykonávaných mimo prac. pomeru 

28 997 48 1000 0 1800 800 1681 800

           náklady na sociálne poistne  
                    (524+525) 

29 2546 2216 2458 1904 2507 1942 2662 1942

           sociálne náklady (527+528) 30 254 280 100 415 200 420 200

           z toho príspevok na stravovanie 31 254 280 100 415 200 420 200

* dane a poplatky  (53)           32 28 28 100 100 23 23 28 23
* ostatné náklady (54) 33 1056 515 1700 500 1715 500 2216 500
* odpisy, predaný majetok a rezervy 
(55) 

34 1235 1233 1700 1700 1950 1950 1922 1922

Z  toho: odpisy nehmotného a hmotného  
             investičného majetku (551) 

35 1235 1233 1700 1700 1950 1950 1922 1922

            zostatková cena predaného  
            nehmotného a hmotného  
            investičného majetku (552) 

36   

* hospodársky výsledok (r.1 - r.10) 37 143 0 0 0 17470 17470 17976 17930*

Odvody spolu 38   

Z toho odvod z činnosti (z r. 37) 39   

Vypracoval: Ing. Šuleková  Marta    Telefón: 02/57101514   Schválil: Peter Dubecký 

                   hlavný ekonóm ŠFÚ        
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Hospodársky výsledok- krytý štátnym príspevkom - vo výške 17.930.406,97 tvorí: 
1) výnimka  z časového použitia finančných prostriedkov vo výške 17.730.555,14 Sk 
2) vratka nedočerpaných finančných  prostriedkov z účelových dotácií vo výške 

199.851,83 Sk. 
Rozdiel  hospodárskeho výsledku vo výške 45.839,45 Sk predstavuje čistý zisk organizácie 
a je krytý  vlastnými výnosmi Slovenského filmového ústavu. 
 
 
 
PLNENIE ZÁVAZNÝCH UKAZOVATEĽOV ÚLOH A LIMITOV ŠTÁTNEHO 
ROZPOČTU  ZA rok 2003 
 
NÁKLADY: 
Spotreba materiálu a energie (50)                  2.472.370,18 
   v tom spotreba materiálu   

        - kancelárske potreby            202.138,20 
           - kancelársky papier      41.797,40 
           - tlačivá          7.391,60 
           - archiválie a arch. Krabice     476.559,08 
                                        - materiál – filmový archív       25.276,64 
           - videotituly       10.763,55 
           - materiál – kazety VHS a i.     79.126,80 

- knihy a časopisy                   294.416,46                                                  
- DHM – nábytok a iné        138.038,00 

           - DHM – výpočtová technika     31.620,00 
           - DHM – telekom. technika       23.480,00 
           - DHM – kanc. stroje a iné        57.242,40 
           - DHM – vybav. prev. priestor.288.547,30    
                                        - Spotreba PHM                      205.365,05 
           - Mazivá, oleje, špec. kvapaliny  8.405,90 
                        - Prac. odevy, obuv – doprava    3.348,00 
           - Ochr. pac. odev, obuv               5.563,50 
           - Čistiace a hyg. potreby        37.057,10 
                                        - Materiál náhr. diely, nástroje     1.300,60 
           - Karty – známky dialničné         3.648,00 
           - Lieky            1.958,20 

                             - Mat. stav. elektr. Inšt.         5.729,00 
                                        - Kvety, vence           1.000,00     

         - Špec. mat. pož. ochrany          5.898,00 
           - Materiál budova        12.512,00 
                                               –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                 501 spolu                      1.969.749,23 
 
  v tom spotreba energie - Spotreba el. energie                267.247,00 
                                        - Spotreba energie – plyn          221.236,50       
                                        - Spotreba energie – voda          14.137,40  
                                              ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
                                                  502 spolu                        502.620,90 
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Služby (51)                                                            11.744.360,18 
   v tom                          - opravy strojov - výpočt. techniky      10.078,80 
          - opravy strojov – telekom. techniky     1.440,00 
          - opravy kancel. strojov a zariadení    90.297,40 
                                       - opravy budovy – Grösslingova              229,00 
          - opravy budovy – sklady                  134.839,80 
          - opravy budovy- kotolňa     45.703,00 
          - štandardné opravy park. stĺpikov        7.224,70 
          - štand.opr.prenajat.skladov                 9.507,60 
           - opravy budov – výťah + servis           2.656,00 

- opravy motor. vozidiel + servis        159.057,30 
- emisné kontroly, STK - autá                9.240,00 

                                                511 spolu                                 470.273,60 
    
          - cestovné pracovníkov –tuz.              36.000,30 
                                      - cestovné pracovníkov – zahr.          545.181,35 
                                             512 spolu                                    581.181,65 
      
                                             513 - náklady na reprezentáciu    17.924,90  
                                            

      - prepravné                            87.150,30 
         - doprava-popl. parkovania a iné           1.000,00 
         - služby softvér + up date                   433.947,60 
         - školenia, semináre, kurzy      18.210,00 
         - tlmočnícka a preklad. činnosť           419.120,00 
         - štúdie, expertízy, posudky                    7.141,00 
         - prepis šotov – filmov                         166.243,40 
         - poštovné a kuriérska služba             127.220,42 
         - poplatky – rozhlas, TV                        13.591,90 
         - telefón, fax                  1.318.829,75 
         - honoráre – faktur. + zmluvy               624.903,00 
         - nákup práv k filmom                173.375,40 
         - DNM -                    42.162,00 
                                      - výroba kópií filmov – nákl. audio 2.428.093,00       
                                      - reklama, propagácia,        20.370,00  

       - inzercia          39.169,82 
         - náklady na súťaž        59.700,00 
                                      - tlačiarenské služby                            608.767,00 
         - osvit a reprografia      411.291,90 
         - grafické služby      121.865,50 
                                      - zmluvné služby -  filmotéka               166.515,00 
         - zmluvné služby – ostatné                     64.030,80 

 - zmluvné služby – predaj bytov             47.520,00 
 - autor. práva – ASFK - filmotéka         266.285,50 
 - leasing – splátky                                 153.456,00 
 - náklady – verejná súťaž                     150.000,00 

                                      - prenájom skladov – film. archív          706.367,89 
         - prenájom – garáž         31.824,00  
                                      - prenájom kult. a iných zariadení         131.680,35 
                                      - prenájom parkovacích boxov                91.965,00 
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         - prenájom stroje. prístroje a iné       30.000,00 
                                      - opr. a údržba prenajat. skladov              6.222,40 

                           - ostatné služby právne                      468.242,00 
        - notárske služby     980,00 
        -  Služby ALEF        181.198,40 

             - stočné                                                   11.647,90 
         - odvoz odpadu – OLO                   79.666,20 
         - revízie a kontroly zariadení                   20.369,00 

        - upratovanie,čistenie,pranie          154.064,80 
        - služby technika PO a BOZP                  23.682,00 
        - pitná voda           33.891,00 
        - ochrana objektov – techniky         93.600,00 
        - ostatné služby                     20.551,10 
                           - Fotoslužby                                             510.041,30 
        - výroba kľúčov a pečiatok             7.215,00 
        - renovácia pások a tonerov           55.514,40 
        - Sťahovacie a manipulačné práce            46.298,00 

                                            518 spolu                                      10.674.980,03 
     
Osobné náklady (52)                                                          11.825.768,60 
     v tom  mzdové náklady  521                                                   8.743.567,00                                    
                v tom  OON                                                                  1.681.228,00 
    v tom sociálne poistenie  524                          2.622.631,00     
     v tom zákonné sociálne náklady – prídel do SF 527                   97.807,00 
     v tom stravné zamestnancov a civilnej služby   528                  321.763,60              
 
Dane a poplatky (53)                                                                   28.305,00 
     v tom   cestná daň  531                                                                 7.400,00 
                 daň z nehnuteľnosti 532                                                  20.905,00 
                 ostatné nepriame dane a poplatky 538                                    0,00 
 
Ostatné náklady (54)                                                        2.216.288,35 
                    Odpis nevymožiteľnej pohľadávky 543                      330.270,00 
                    kurzové straty      545                                                   32.630,86                                   
 
           - bankové poplatky                                    55.863,79 
          - daň z úrokov                       90.230,00 
          - Poistné – zákonné zmluv. poist.-autá     11.696,00 
          - Poistné – havarijné – autá           31.417,00 
          - Poistné – majetok            73.980,00 
          - Poistné – zamest. – zdravotné ZSC   9.335,00 
          - Poplatok NÚP – neplnenie invalid. Prac. 16.235,00 
                                      - Poplatky súdne, notárske, odpad             48.147,00 
         - Informačné služby FIAF                            71.663,80 
                                     -  Poplatky ochrankám LITA + Slovgram 1.444.819,90 
                                              549 spolu                                        1.853.387,49            
    
   Odpisy (55)                                                                                   1.921.950,60 
Náklady spolu:                                                                              30.209.042,91 
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VÝNOSY: 
Tržby za predaj vlastných  služieb 601 + 602                    9.976.283,72 

- tržby knihy a publikácie, DVD          428.338,40 
- tržby časopis Film. Sk                                37.999,70 
        601 spolu                       466.338,10 
 

                                      - tržby z výkonu práv – citácie                    416.260,00       
                                      - rešerše                                                       17.600,00 

                            - tržby z výkonu práv – filmy                    6.681.683,52 
                            - tržby- požičovné filmy                      336.770,50 
                            - tržby filmotéka                                          455.834,00 

                                       - tržby dokumentácia, knižnica                     24.995,00 
         - tržby – kopírovanie                              505,00 
                                      - tržby nájomné –nebytových priest.         1.054.035,00 
                   - tržby nájomné – bytové priestory              65.861,00 
                                      - refakturácia – telefóny                           102.333,80 
         - tržby za verejnú súťaž                                 54.000,00 

- tržby – ostatná refakturácia                     200.364,30 
       - tržby za služby – byty              99.703,50 

           602 spolu                               9.509.945,62 
      
Zmluvné pokuty a penále 641                                                             4.400,00 
Prijaté úroky 644                                                                              600.104,23 
Kurzové zisky 645                                                              986,76 
Sponzorské príspevky          30.000,00  
Príjmy z dobropisov  649                                                    1.887.514,50 
                               
     
Príspevok MK SR 691                                                   35.686.000,00 
  
Výnosy spolu                                                                              48.185.289,33 
 
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK -  z i s k -                                   17.976.246,42 
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE  
 
Rozpočet Slovenského filmového ústavu, štátnej príspevkovej organizácie, je 
zložený z dvoch základných zdrojov: 
5.1) štátny príspevok  
5.2) výnosy z vlastnej činnosti. 
 
5.1. Základný príspevok MK SR na činnosť organizácie bol vo výške 13.000.000,- Sk. 
V priebehu roka bol postupnými úpravami zvýšený  na  35.686.000 Sk. Celková 
suma zahŕňa finančné prostriedky zo Všeobecnej pokladničnej správy, programu Pro 
Slovakia a príspevok na zahraničné aktivity.  
 
 
 
         ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZOVATEĽOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 
                                               ZA ROK 2003 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Ukazovateľ                                  Rozpisový list č.      Úprava č.             Upravený 
                                                     dátum                      + zvýšenie              rozpočet   
                                                                                      -  zníženie   __   
1. Bežné transfery                      rozpočet na rok 2003 
na činnosť 08.2.0.8                                                                             
Programovo nealokované                       13 000               
35217 
z toho účelovo určené na: 
účtová skupina 50                        1500               +    620         2120         
účtová skupina 51                     2560               + 20130                22690 
účtová skupina 52                        6640               +   1294                  7934 
z toho : 
521 mzdové náklady                   4636               +   1156           5792 
účtová skupina 53      100    -        77            23 
účtová skupina 54      500                          500 
účtová skupina 55     1700     +     250              1950 
z toho: 
551 odpisy      1700     +     250             1950  
       
2. Bežné transfery 
 Programovo alokované        +      469      469      
 
3. z toho účelovo určené na:           22547      
 
MK-1119/2003-700 z 28.2.2003 
Podprogram 02C0-05 prezentácia kultúry 
 v zahraničí – Mesiac slov. kultúry v Montreali                  +    166         
 
MK-1734/2003-700 z 28.3.2003 – VPS          + 3724           
a) Integrovaný automatiz. audioviz. Systém SK CINEMA      1349 
b) Projekt digitalizácia archívnych zbierok     500 
c) Kompletizácia a sprac. slov. sprav. filmov          980  
d) Kompletné prebaľovanie filmových materiálov                     520 
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e) výroba nových kombinovaných kópií celovečerných 
    hraných filmov                   375  
 
MK-1864/2003-700 z 1.4.2003      +  13  
Podprogram 02C0-05 prezentácia kultúry 
 v zahraničí – Mesiac slov. kultúry v Montreali  
 
MK-2018/2003-700 z 11.4.2003      + 150 
Podprogram 02C0-05 prezentácia kultúry 
 v zahraničí –Týždeň slov. filmu v Mníchove a Regensburgu 
 
MK-3527/2003-700 z 30.6.2003            +  18354 
Záchrana a obnova časti archívneho fondu SFÚ 
 
 
MK – 4738/2003-700 z 4.9.2003        +       139   
Príspevok na  mzdové prostriedky 
a odvody do poisťovní a NÚP 
 
MK – 6414/2003-700 z 14.11.2003 
Pro Slovakia – program 00E 
na publikácie Filmové profily I., 
Použi ma ako stránku knihy         +     140 
 
Bežné transfery na činnosť spolu        13 000                + 22686                    35686 
Limit reprezentačné                      18                                                            18 
Limit zamestnancov                              30         32       
 
Čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom bolo realizované 
v súlade s ich účelom, plánom činnosti a kontraktom. 
5.2. Tržby organizácie vo výške 12.499.289,33, ich štruktúra i zhodnotenie bolo 
v časti hodnotenie výnosov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47

6. PERSONÁLNE OTÁZKY 
 
Personálna činnosť bola v hodnotenom roku riadená  a koordinovaná  v zmysle 
Zákona č. 313/2001 o verejnej službe, Zákonníka práce č. 311/2001 v platnom 
znení a v zmysle príslušných  interných smerníc SFÚ. V súčasnosti platná 
organizačná štruktúra predstavuje 42 pracovných miest, limit zamestnancov určený 
SE MK SR pre rok 2003 bol 30, od 1. 7. 2003 bol odsúhlasený nárast o 2 pracovné 
miesta, t.j. 32 interných zamestnancov. 
 
Podľa organizačného usporiadania sa  SFÚ člení na:     

                   
                    plánovaný počet pracovníkov   skutočný počet 

                k 31. 12. 2003 
 

    GENERÁLNY RIADITEĽ     1   1 
 
1.  Národný filmový archív:     1   0 

 oddelenie filmového archívu     9   6 
 oddelenie dokumentácie a knižničných služieb  9   6 
 oddelenie videotéky a osvetovo-výchovné    1   1 
 oddelenie informatiky      2   1 
 oddelenie edičné       2   2 

 
2.  Národné kinematografické centrum:   1   0 

 oddelenie medzinárodných kontaktov    2   2 
 oddelenie - Audiovizuálne informačné centrum (AIC) 2   2 
 oddelenie pre legislatívu a systémový rozvoj  1   0 
 

 3. Oddelenia priamo riadené generálnym riaditeľom: 
 

 oddelenie generálneho riaditeľa      4   4 
 oddelenie ekonomické     3   3 
 oddelenie personálne      1   1 
 oddelenie - infocentrum     1   1 
 oddelenie právnych a obchodných činností  2   2 

 
Vzhľadom k tomu, že limit počtu zamestnancov na rok 2003 bol pre našu organizáciu  
stanovený na 32 zamestnancov, nebolo možné obsadiť všetky pracovné miesta 
a naplniť tak personálny plán. K 31. 12. 2003 boli  jednotlivé oddelenia SFÚ podľa 
schválenej organizačnej štruktúry obsadené na 76 %, z celkového počtu 32 
zamestnancov   bolo 10 mužov a  22 žien. Vysokoškolské vzdelanie má 21 
zamestnancov, stredoškolské 8 zamestnancov a základné 3 zamestnanci. 
Zamestnanci sú zaradení do platových  tried  v zmysle stupnice základnej tabuľky 
platových taríf prílohy č. 3 k zákonu – 8 zamestnancov, ako aj v zmysle stupnice 
pedagogickej  tabuľky platových taríf  prílohy č. 7 k zákonu – 24 zamestnancov. 

 
V hodnotenom roku bolo realizovaných 122 dohôd o vykonaní práce, 61 autorských 
zmlúv, 7 dohôd o pracovnej činnosti a 3 dohody o brigádnickej činnosti študentov,  
traja zamestnanci (jeden dvakrát) boli pohovorom priameho vedúceho ako i 
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písomne upozornení na nedostatočné plnenie pracovných povinností. Všetky 
hlásenia pre sociálnu a príslušnú zdravotnú poisťovňu boli včas realizované. 
Personálne oddelenie zabezpečilo v zmysle Zákona o verejnej službe výberové 
konania na funkčné miesto vedúci filmového archívu a Technik PC a LAN. 
Personálne oddelenie vypracovalo plán činnosti v oblasti BOZP, smernicu 
o vnútornom kontrolnom systéme organizácie, mnohé úlohy týkajúce sa personálnej 
oblasti pre potreby  MK SR, zabezpečovalo riadenie občanov vykonávajúcich v SFÚ 
civilnú službu, ako aj informátorov na vrátnici. V roku 2003 skončil pracovný pomer 
1 zamestnanec - prvý odchod do dôchodku a boli prijatí 3 zamestnanci. 
Skrátená pracovná doba  -  80 %  -  1 zamestnanec, 

                      -  70 %  -  2 zamestnanci , 
                                           -  50 %   - 1 zamestnanec.  
 
 
Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov. 
SFÚ umožňuje a podporuje ďalšie vzdelávanie svojich pracovníkov, o čom svedčia 
nasledovné počty pracovníkov, ktorí sa zúčastnili školiacich akcií: 
            

- 3 zamestnanci - školiaca akcia k účtovníctvu; 
- 2 zamestnanci -  uplatnenie zákona o verejnej službe v praxi; 
- 2 zamestnanci -  nový Zákonník práce; 
- 1 zamestnanec - úprava a zmeny rozpočtovej klasifikácie na rok 2003; 
- 2 zamestnanci – starostlivosť o modernú spisovú produkciu organizácii; 
- 1 zamestnanec – nový zákon o cestovných náhradách; 
- 1 zamestnanci – odborná príprava registratúry; 
- 1 zamestnanec – zákon o prídavkoch na deti; 
- 7 zamestnancov -  I. etapa informačného systému SK CINEMA; 
- 1 zamestnanec – Rozpočtový informačný systém RIS; 
- 1 zamestnanec – Medzinárodný kongres Informačné technológie a  
-                              verejná správa; 
- 2 zamestnanci – knižničná legislatíva; 
- 1 zamestnanec – verejné obstarávanie knižničného fondu; 
- 1 zamestnanec  - INFOS, 32. medzinárodné informatické sympózium; 
- 1 zamestnanec – Manažér kultúry otvorený novým formám; 
- 1 zamestnanec – knihovnícky veľtrh Bibliotéka. 

 
 
Správne uplatnenie jednotlivých ustanovení či už Zákonníka práce alebo Zákona 
o verejnej službe, Zákona o ochrane utajovaných skutočností a  Zákona o 
bezpečnosti práce boli prioritami  činnosti  personálneho oddelenia  v roku 2003. 
Limit počtu zamestnancov pre rok 2003 bol dodržaný. 
 
 
7. CIELE ORGANIZÁCIE A PREHĽAD ICH PLNENIA 
 
V zmysle Manuálu pre vypracovanie výročných správ sú časti 3 a 7 identické 
pre organizácie uzatvárajúce kontrakt. Ciele a prehľad ich plnenia sú popísané 
v bode 3 – Kontrakt organizácie s ústredným orgánom. 
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE 
 
V súlade s hlavnými úlohami a poslaním SFÚ bolo aj v roku 2003 základným cieľom 
zabezpečiť  starostlivosť o kinematografickú zložku národného kultúrneho dedičstva, 
odborné uskladnenie archívnych fondov podľa medzinárodných noriem a predpisov. 
Hodnotenie činnosti SFÚ v predchádzajúcich bodoch ukazuje, že poslanie SFÚ má 
celospoločenský význam a plní úlohy štátu uvedené v kontrakte so zriaďovateľom aj 
v zriaďovacej listine.  
O správnosti trendu začatého novým vedením SFÚ koncom roku 1998 svedčí 
neustále sa rozširujúci okruh činností SFÚ. SFÚ sa stal partnerskou organizáciu 
pre profesijné filmárske združenia a spoločnosti pôsobiace v oblasti audiovízie, 
dôkazom je množstvo spoločných akcií organizovaných v spolupráci s Asociáciou 
slovenských filmových klubov, Slovenskou filmovou a televíznou 
akadémiou, Slovenským filmovým zväzom, VŠMU a pod. Rovnako sa rozvíja  úzka 
spolupráca medzi SFÚ a Eurimages, Eureka Audiovisual (len do 30.6.2003) a 
Audiovisual Observatory, podarilo sa prezentovať slovenskú kinematografiu 
v zahraničí. 
Najvýraznejším limitujúcim faktorom ovplyvňujúcim činnosť SFÚ je nedostatok 
finančných prostriedkov na naplnenie všetkých zámerov vychádzajúcich 
z koncepcie našej činnosti, nakoľko štátny príspevok zo strany zriaďovateľa je stále 
nedostačujúci. Považujeme za prirodzené, že  financovanie hlavných činností by mal 
zabezpečovať v prevažnej miere štát prostredníctvom MK SR. SFÚ ako štátna 
príspevková organizácia  má aj vlastné tržby, najmä z predaja práv výrobcu 
k slovenským filmom vyrobeným štátnymi organizáciami, ale aj z iných činností 
oddelenia dokumentácie a knižničných služieb, archívu a videotéky, ako aj z edičnej 
činnosti, projekcií v študijnom kine a pod. Aj v roku  2003 vyvinul SFÚ  maximálnu 
snahu  o získanie finančnej podpory na svoje aktivity zo strany iných organizácií 
a sponzorov, podarilo sa získať príspevok na  edičnú činnosť (spoločnosť Kodak).  
SFÚ  na rozdiel od väčšiny iných organizácií rezortu kultúry zabezpečuje starostlivosť 
o  archív mimoriadneho významu, ktorý tvorí súčasť národného kultúrneho dedičstva 
a obsahuje aj unikátne historické materiály. Predpokladom kvalitnejšieho  
poskytovania služieb, ktoré SFÚ vykonáva, je zlepšenie odborno-technického 
vybavenia pracovísk a najmä digitalizácia aspoň časti archívnych fondov. Všetky 
tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť pri prideľovaní prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu.  
Potešujúcou skutočnosťou roka 2003 bolo to, že SFÚ získal na viaceré projekty 
finančné prostriedky zo Všeobecnej pokladničnej správy, ako aj na kapitálové 
výdavky spojené s modernizáciou a rekonštrukciou sídelnej budovy  i keď nie v plnej 
výške. 
Zotrvačnosť prístupu MK SR ako zriaďovateľa pretrvával aj v roku 2003  v rozpise 
limitu počtu zamestnancov. Limit 30 zamestnancov, následne v priebehu roka 
upravený na 32, je pri súčasnom rozsahu aktivít, ktoré SFÚ zabezpečuje  na základe 
úloh určených zriaďovateľom,  nedostatočný a vyžaduje kumuláciu mnohých 
činností, ako aj prácu externistov. Táto situácia sa čiastočne zlepší v roku 2004, kedy 
už limit počtu zamestnancov nebude záväzným ukazovateľom, avšak na obsadenie 
pracovných miest nad určený limit neposkytne zriaďovateľ mzdové prostriedky, čo 
opätovne našu situáciu výrazne komplikuje. 
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Činnosť SFÚ ovplyvňujú aj novelizácie zákonov a legislatívnych noriem, ktoré 
musíme pri svojej práci dodržiavať (napr. „Zákon o verejnom obstarávaní“, „Zákon 
o rozpočtových pravidlách“, „Autorský zákon“, „Zákon o povinných výtlačkoch“ a iné). 
Výsledky svojej činnosti hodnotí SFÚ pravidelne vo výročnej  správe, ktorú predkladá 
na MK SR. SFÚ vykonáva svoju činnosť transparentne a pravidelne informuje 
o svojej práci verejnosť - v roku 2003 sa konal odpočet činnosti a výročná tlačová 
konferencia, ktorá sa stretla s veľkým záujmom zo strany odbornej verejnosti. 
Výrazne sa zlepšila  úroveň  internetových stránok SFÚ, zvýšila  sa návštevnosť 
stránky a zlepšila sa informovanosť o našom pôsobení. 
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV 
ORGANIZÁCIE 
 
Výstupy činnosti SFÚ - služby filmového archívu, dokumentácie, knižnice, videotéky, 
edičné služby, medzinárodné a domáce filmové podujatia, služby Audiovizuálneho 
informačného centra a iné sú určené širokému okruhu používateľov predovšetkým 
z odbornej, ale aj laickej verejnosti. Veľký význam pre vedenie SFÚ je korektný vzťah 
organizácie práve voči verejnosti, keďže si uvedomuje, že poslaním  štátnej 
príspevkovej inštitúcie je v prvom rade služba občanom.   Na základe ohlasov zo 
strany slovenských používateľov našich služieb, ako aj zahraničných 
spolupracovníkov je možné konštatovať, že smerovanie SFÚ je správne (viď Príloha 
č. 4 – Mediálne ohlasy). 
 
Služby filmového archívu, dokumentácie a videotéky SFÚ využívajú v zmysle 
Výpožičného poriadku najmä filmové kluby, filmové školy , všetky stavovské 
organizácie pôsobiace v oblasti kinematografie, organizátori filmových 
prehliadok a festivalov, novinári, zahraničné zastupiteľstvá, inštitúty, Mestské 
kultúrne strediská, Domy kultúry, súkromní producenti, televízne a rozhlasové 
spoločnosti, študenti, novinári, filmoví distributéri, odborná i laická verejnosť 
a iní. Nadštandardná spolupráca sa realizuje - v zmysle zriaďovacej listiny -  
s Asociáciou slovenských filmových klubov. 
 
V roku 2003 realizoval filmový archív  celkovo 123 výpožičiek slovenských 
celovečerných filmov, 76 výpožičiek slovenských krátkych (dokumentárnych, 
animovaných a spravodajských) filmov a 365 výpožičiek zahraničných celovečerných 
filmov. FA spolupracoval pri realizácii filmových prehliadok a festivalov doma 
i v zahraničí zabezpečovaním filmových kópií slovenských i zahraničných filmov. 
V roku 2003 využívali služby FA mnohí používatelia, medzi ktorými boli štátne 
organizácie, organizácie v pôsobnosti miestnej samosprávy, zahraničné inštitúty 
a organizácie, profesijné združenia, filmové kluby a podnikateľské subjekty v oblasti 
audiovízie a médií ako napríklad: filmové produkčné spoločnosti v SR i ČR, televízne 
spoločnosti, školy, ktoré majú vo svojom vyučovacom procese výučbu dejín umenia, 
slovenské inštitúty v zahraničí, zahraničné inštitúty na Slovensku, občianske 
združenia, filmové festivaly a prehliadky na Slovensku i v zahraničí, regionálne 
(mestské a miestne) strediská. Percentuálne je možné používateľov rozdeliť 
nasledovne – filmové kluby cca 40%, festivaly, prehliadky a inštitúty cca 30%, 
školy cca 15%, ostatní cca 15%. 
 
Fond videotéky SFÚ sa pravidelne dopĺňa prostredníctvom povinných výtlačkov, 
nákupom originálnych kaziet, darmi a prepisom filmov z 35 mm kópií na VHS kazety, 
začalo sa aj s budovaním fondu DVD. Služby oddelenia videotéky využilo  takmer 
200 vypožičiavateľov a zrealizovalo sa cca 6000 výpožičiek. Videotéka má výlučne 
študijný charakter, je prístupná na 100 % len odbornej verejnosti, filmárom, 
študentom, novinárom, pedagógom a zamestnancom SFÚ. Oddelenie videotéky 
a osvetových činností participovalo vo forme spolupráce na rôznych filmových 
prehliadkach a festivaloch doma i v zahraničí. 
 
Kompletný knižničný a dokumentačný fond SFÚ tvoria zbierky sprievodných 
materiálov listinnej povahy zo slovenských hraných filmov rokov 1921 – 2003, 
slovenských dokumentárnych, animovaných filmov a zahraničných hraných filmov, 
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rozsiahle zbierky sprievodných materiálov listinnej povahy, rozsiahle zbierky  
fotografií a fotosiek, fotonegatívov, diapozitívov a kinofilmov, plagátov a iných 
grafických materiálov zo slovenských, českých a zahraničných filmov a filmových 
podujatí a k slovenským, českým a zahraničným tvorcom. V knižnici sa spracovával 
fond, ktorý predstavuje 8215 kníh,  filmové scenáre a zatiaľ čiastočne sprírastkovaný 
fond filmových scenárov slovenskej proveniencie, prevzatých zo Štúdia Koliba a. s., 
diplomové práce, skriptá, sprírastkovaný fond knižničnej povahy na CD nosičoch , 
zviazané ročníky filmových časopisov. 
V roku 2003 sa realizovalo v knižnici 17 668 výpožičiek, z toho 11 265 absenčne 
a 6403 prezenčne. V súčasnosti je v knižnici SFÚ zaevidovaných 837 čitateľov, 
pričom v 1. polroku  2003 ich pribudlo 47. Za rok 2003 bolo 455 nových knižných 
prírastkov. 
Hlavnými používateľmi v roku 2003 boli študenti cca 70%, ostatní 30% - 
novinári, filmológovia, pedagógovia, interní pracovníci, široká verejnosť. 
 
Za rok 2003 fotofond poskytol cca 480 ks skenov fotografií, fotosiek a cca 15 ks 
plagátov pre interných objednávateľov. Realizovali sa prevažne služby reprografické, 
t. j. kópie (skeny na CD-nosiče alebo diskety) a rešerše z archívnych dokumentov, 
skenovali sa fotografie a fotosky slovenských, českých a zahraničných filmových 
tvorcov a slovenských, českých i zahraničných filmov. Realizovalo sa 61 externých a 
72 interných výpožičiek. Hlavnými používateľmi fotoarchívu boli na cca 65 % 
novinári, cca 35 % interné výpožičky. 
 
Prvá slovenská filmová databáza si za krátky čas našla svojich používateľov u nás 
i v zahraničí. Na základe spätnej väzby formou elektronickej pošty sa ľudia zaujímajú 
o slovenskú kinematografiu i v zahraničí a chcú si objednať prepisy filmov. Týmto 
spôsobom  vieme reagovať na ich potreby a na základe skúseností zlepšovať 
databázu. Je to nielen dobrý spôsob prezentácie a činnosti na internete, ale aj veľmi 
dobrý spôsob spoznávania a komunikácie s používateľmi. Mnohí sa môžu rozhodnúť 
i osobne navštíviť  SFÚ a doplniť si informácie, ktoré web stránka neposkytuje. 
 
Štatistické  ukazovatele, ktoré spracúva  SFÚ za oblasť kinematografie, využíva 
najmä Štatistický úrad SR a Ministerstvo kultúry SR. SFÚ poskytuje aj údaje do 
dotazníkov pre zahraničie   - Eurostat Auvis Questionnaire  a  MEDIA Salles – 
European Cinema Yearbook 2003. 
 
V roku 2003 zabezpečoval SFÚ aj účasť slovenských tvorcov a filmov na rôznych 
významných medzinárodných podujatiach, čo môžeme zhrnúť v nasledovných 
číslach - 29 štátov a 59 miest sveta. Medzi hlavných užívateľov výstupov oddelenia 
medzinárodných kontaktov patria filmové festivaly v zahraničí, filmové 
inštitúcie v zahraničí, filmotéky, tvorcovia audiovizuálnych diel na Slovensku, 
profesijné združenia na Slovensku, VŠMU, Ministerstvo kultúry SR, 
Ministerstvo zahraničných vecí SR, zastupiteľské úrady SR v zahraničí, 
Slovenské inštitúty. 
 
Služby SFÚ využíva  aj odborná a laická verejnosť, ktorá si zakupuje publikácie 
z edičnej činnosti SFÚ a časopis Film.sk. Edičné projekty sú určené predovšetkým 
filmovým teoretikom a praktikom, pedagógom, novinárom a študentom vysokých 
škôl. V roku 2003 sa realizovala predplatiteľská služba prostredníctvom spoločnosti 
L. K. Permanent, Film.sk má 85 predplatiteľov a predával sa  na tradičných 
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vybraných miestach predaja v Bratislave a v niektorých mimobratislavských 
regiónoch. Edičné oddelenie pripravuje pre novinárov tlačové správy (viď Príloha č. 
3) a   realizuje aj pravidelné tlačové správy k podujatiam SFÚ v zahraničí.  
 
Užívateľov výstupov edičného oddelenia, konkrétne knižných publikácií, možno 
rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvú z nich tvoria privátne osoby, medzi 
ktorými sú zastúpení študenti vysokých škôl, odborní pracovníci činní v oblasti 
kinematografie (publicisti, teoretici, pedagógovia, filmoví tvorcovia atď.) a 
v neposlednom rade tiež laickí priaznivci filmu. Druhú, pravdepodobne porovnateľne 
početnú, skupinu tvoria rôznorodé kinematografické a kultúrne inštitúcie a 
organizácie: profesijné združenia, knižnice, VŠ, kultúrne inštitúty a pod.   
 
Konzultačné alebo  organizačné služby SFÚ využívali aj organizátori  festivalov a 
prehliadok na území Slovenska, boli to najmä MFF Bratislava, MFF Art Film, 
Medzinárodný festival frankofónnych filmov v Bratislave. Ďalej napr. Francúzsky 
inštitút, Poľský inštitút, Taliansky inštitút a Slovenské inštitúty v zahraničí. SFÚ 
taktiež poskytuje pomoc pri vybavovaní cestovných náležitostí filmovým tvorcom a 
zástupcom kinematografie pri  cestách do zahraničia. 
 
Služby SFÚ využívali i odborníci z oblasti slovenskej audiovízie (producenti, 
distributéri, tvorcovia, profesijné združenia, školy, záujmové združenia, 
odborná a laická verejnosť a pod.), pretože oddelenie AIC aj v roku 2003 pôsobilo 
ako servisné pracovisko pre národných koordinátorov a zástupcov Slovenska pre 
Audiovisual Eureka, Audiovisual Observatory a Eurimages, zabezpečovalo kontakt 
s programami EA a Eurimages a umožňovalo využívanie možností, ktoré slovenskej 
strane z členstva v nich vyplývajú.  Zabezpečovalo kontakt so zahraničnými 
inštitúciami a poskytovalo im prístup k relevantným informáciám z oblasti 
slovenského kinematografického a audiovizuálneho prostredia, zhromažďovalo, 
spracúvalo a medzi slovenskými subjektami distribuovalo informácie, ktoré z oblasti 
audiovízie prichádzali na MK SR alebo SFÚ. Domáci používatelia oddelenia AIC  
tvoria cca 60 % a zahraničné partnerské inštitúcie cca 40 % všetkých 
používateľov. 
 
Záverom si dovoľujeme konštatovať, že počty používateľov našich služieb boli v 2. 
polroku 2003 nižšie ako obvykle, nakoľko z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie boli 
zbierkové fondy uzatvorené. 
 
Informácie o všetkých službách SFÚ, ako aj platný Výpožičný poriadok, je možné 
získať na internetovej stránke SFÚ www.sfu.sk, ktorej anglickú verziu pripravujeme. 
 
        Peter Dubecký 
        Generálny riaditeľ SFÚ 
 
 
 

Spracovali Ing. Dagmar Kuková, vedúca odd. generálneho riaditeľa (časti 1, 2, 3, 6, 7,  8, 9,)  
 Ing. Marta Šuleková, vedúca ekonomického odd. (časti 4, 5) 

kontakt: tel. 02/57 10 15 01, fax 02/5296 3461, e-mail: sfu@sfu.sk 
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Príloha č. 1 
 
Podujatia so slovenským filmom na Slovensku, ktoré organizoval, resp. 
spoluogranizoval SFÚ v roku 2003 
 
 

 10. FEBIOFEST 2003  
Miesto konania: Bratislava, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Prešov, Poprad, Martin, 
Košice  
Termín konania: 10. 2. – 28. 2. 2003  
 

 Herecký rod Kronerovcov   
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 25. 2. 2003  
 

 Slovenský film 1970 – 1985  
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 4. 3. – 23. 7. 2003  
 

 9. PROJEKT 100 – 2003  
Miesto konania: každoročne viac ako 25 slovenských miest  
Termín konania: 15. 3. – 31. 5. 2003  
 

 5. Medzinárodný festival frankofónneho filmu  
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 19. – 25. 3. 2003  
 

 Projekcia filmov a diskusia s francúzskym režisérom a scenáristom Danielom 
Cocheom  
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 24. 3. 2003  
 

 Juraj Jakubisko a Deana Horváthová-Jakubisková  
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 15. 4. 2003  
 

 2. Eurofilm 2003 
Miesto konania: Bardejovské kúpele 
Termín konania: 17. – 21. 4. 2003  
 

 Retrospektívna prehliadka Jakubisko očami Jakubiska 
Miesto konania: Bratislava, Prešov, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Martin, Zvolen, 
Poprad, Trenčín, Žilina  
Termín konania: 24. 4. – 4. 6. 2003  
 

 Spomienka na Jiřího Trnku 
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 6. 5. 2003  
 

 9. Medzinárodný filmový festival televíznych programov a videoprogramov s  
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tematikou ochrany prírody a životného prostredia  ENVIROFILM  
Miesto konania: Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica 
Termín konania: 6. – 10. 5. 2003  
 

 Prehliadka stredoeurópskeho filmu mySCI-FIkácia  
Miesto konania: Strečno 
Termín konania: 23. – 25. 5. 2003  
 

 Programovací seminár zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK 
Miesto konania: Turčianske Teplice 
Termín konania: 30. 5. – 1. 6. 2003  
 

 50-ka Zdeňka Trošku 
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 3. 6. 2003  
 

 11. Medzinárodný festival hraných a dokumentárnych filmov o umení a umelcoch 
ART FILM 
Miesto konania: Trenčianske Teplice 
Termín konania: 20. – 28. 6. 2003  
 

 Cena Tibora Vichtu  
Miesto konania: Trenčianske Teplice  
Termín konania: 22. 6. 2003 
 

 Bažant kinematograf 2003  
Miesto konania: Prešov, Zemplínska šírava, Domaša, Poprad, Trenčín, Žilina, Martin, 
Zvolen, Banská Bystrica, Trnava, Nitra, Piešťany, Bratislava   
Termín konania: 29. 6. – 29. 8. 2003  
 

 Letný filmový seminár 4 živly – Neviditeľné mestá 
Miesto konania: Banská Štiavnica 
Termín konania: 21. – 24. 8. 2003  
  

 Stretnutie s Emíliou Vášáryovou 
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 2. 9. 2003  
 

 Minority Film Festival 2003 
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 12. – 14. 9. 2003  
 

 Istrocon Martini 2003 
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 12. – 14. 9. 2003  
 

 20. Medzinárodný filmový festival AGROFILM  
Miesto konania: Nitra 
Termín konania: 29. 9. – 1. 10. 2003  
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 11. Medzinárodný festival horských filmov  
Miesto konania: Poprad 
Termín konania: 8. – 12. 10. 2003  
 

 CINEDAYS – Festival európskeho filmu 
Miesto konania: Bratislava, Poprad, Galanta, Banská Bystrica, Martin, Prešov, Trnava, 
Handlová 
Termín konania: 10. – 24. 10. 2003  
 

 Bienále animácie Bratislava 2003 
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 14. – 19. 10. 2003  
 

 Programovací seminár zástupcov filmových klubov registrovaných v ASFK 
Miesto konania: Poprad 
Termín konania: 24. – 26. 10. 2003  
 

 MySCI-FIkácia 2 – prehliadka poľského a maďarského filmu 
Miesto konania: Strečno 
Termín konania: 7. – 9. 11. 2003  
  

 Slovenský film 2003 
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 10. – 14. 11. 2003  
 

 Stretnutie s Gabrielou Vránovou 
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 18. 11. 2003  
 

 Zvuk vo filme – medzinárodný workshop a konferencia 
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 25. – 30. 11. 2003  
 

 5. Medzinárodný filmový festival Bratislava  
Miesto konania: Bratislava 
Termín konania: 28. 11. – 6. 12. 2003  
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Príloha č. 2 
 
Podujatia so slovenským filmom v zahraničí, ktoré organizoval, resp. 
spoluogranizoval SFÚ v roku 2003 
 

 
JANUÁR 2003 

 
Projekcia filmu v SI v Moskve, Rusko 
Termín : 9. 1. 2003 
Film : Nevera po slovensky, réžia: J. Jakubisko 
 
Mesiac slovenskej kultúry- Montreal, Kanada 
Termín : 23. – 29. 1. 2003 
Filmy : Neha, Všetko čo mám rád, Záhrada, Krajinka , r. M. Šulík 
Delegácia : M. Šulík, V. Macek, J. Horáková 
 
10. medzinárodná prehliadka filmov : „FEBIOFEST“, Praha, Česká republika 
Termín : 23. 1. – 9. 2. 2003 
Filmy na tému : Portrét L. Chudíka a J. Krónera 
Kapitán Dabač, r. P. Bielik, Pieseň o sivom holubovi, r. S. Barabáš, 
Polnočná omša, r. J. Krejčík, Tvár v okne, r. P. Solan 
Portréty : M. Lasica, r. J. Lehotský- z cyklu tucet, M. Marcelli, r. M. Šulík 
z cyklu tucet, 
Dokumenty : krátke filmy D. Hanáka, M. Slivku, J. Jakubiska, F. Feniča,                                         
D. Trančíka 
 
Retrospektívna prehliadka „Historická Galícia“, Viedeň, Rakúsko 
Termín : 30. 1. – 2. 3. 2003 
Film : Tisícročná včela, r. J. Jakubisko 
 
„Kontrast 2003“, das Bayreuther Filmfest, Bayreuth, Nemecko 
Termín : 31. 1. – 2. 3. 2003 
Film :  Milenci bez šiat, r. K. Kerekesová 
Delegácia : K. Kerekesová, Ing. E. Uhríková 
 
FEBRUÁR 2003 
 
„Filmová klasika 2003“, Split, Chorvátsko 
Termín : 6. – 28. 2. 2003 
Filmy : Kristove roky, Zbehovia a pútnici, Vtáčkovia, siroty a blázni,  

 Postav dom, zasaď strom, Tisícročná včela, r. J. Jakubisko 
 
Projekcia filmu pre pracovníkov Európskych spoločenstiev v Bruseli, Belgicko 
Termín : 10. 2. 2003 
Film : Sedím na konári a je mi dobre, r. J. Jakubisko 
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Projekcia filmu v SI v Moskve, Rusko 
Termín : 25. 2. 2003 
Film :  Zabudnite na Mozarta, r. M. Luther 
 
 
MAREC  2003 
 
Prehliadka slov. animovanej tvorby pre deti pod názvom: 
„Viktor Kubal a jeho súčasníci“ – FIFEM, Montreal, Kanada 
Termín: 1. – 8. 3. 2003  
Filmy: Janko Hraško u kúzelníka, Dvaja dobrí kamaráti, Dita vo vzduchu, 
           Meteorológ, Šach /r. V. Kubal/, Bábätko v banke /V. Malík/, Ako sa  
           Jožinko prestal báť /r. V. Pikalík/, Vynálezca /r. V. Herold/, Kikirikí 
           /r. F. Jurišič/, Keby som bol vtáčkom /r. O. Slivka/, Totem /r. I. Popovič, 
           V. Pikalík/ 
 
Projekcia filmu v SI v Budapešti, Maďarsko 
Slovenská literatúra a film“ a „ Slovenský film a mládež“ 
Termín : 4. 3. 2003 
Filmy :  Slnko  v  sieti, r. Š. Uher 

  Sojky v hlave, r. J. Lihosit 
 
Projekcia filmu pre Slovensko-poľský krajanský spolok v Chicagu, USA 
Termín : 8. 3. 2003 
Film :  Jánošík , r. P. Bielik 
 
Projekcia filmu v SI Budapešť, Maďarsko na tému : 
„Slovenská literatúra a film“ 
Termín : 11. 3. 2003 
Film : Nylonový mesiac, r. E. Grečner 
   
ART Film festival, Montreal, Kanada 
Termín : 13. – 23. 3. 2003 
Film : Ivan Galamboš : Reštaurovanie antifonára, r. J. Šuda 
 
Projekcia filmov v SI v Budapešti, Maďarsko na  tému : 
„Slovenská literatúra a film“  a  „Slovenský film a mládež“ 
Termín :  18. 3. 2003 
Filmy : Ľalie poľné, r. E. Havetta, Citová výchova jednej Dáše, r. J. Zeman 
 
Projekcia filmu v SI vo Viedni, Rakúsko 
Termín :  19. 3. 2003 
Film : Obrazy starého sveta, r. D. Hanák 
 
Projekcia filmu v SI v Budapešti, Maďarsko na tému : 
Slovenská republika 1993 – 2003 
Termín : 20. 3. 2003 
Film : Oceľová cesta, r. V. Bahna 
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Projekcia filmu v SI v Budapešti, Maďarsko na tému : 
„Slovenská literatúra a film“ 
Termín : 25. 3. 2003 
Film : Karline manželstvá, r. V. Kavčiak 

 
 

Projekcia filmu v SI v Budapešti, Maďarsko na tému : 
„Slovenská republika 1993 – 2003“ 
Termín : 27. 3. 2003 
Film : Dúha nad Slovenskom, r. V. Bahna 
 
Prehliadka slovenských filmov v Mníchove, Nemecko 
Termín : 25. 3. – 4. 4. 2003 
Filmy : Quartétto, r. L. Siváková, Obrazy starého sveta, Papierové hlavy, r. D. Hanák, 
Všetko čo mám rád, r. M. Šulík, Posledná večera, r. M. Repka, V kocke, r. M. Struss, 
Každodenná paša, r. M. Snopek 
 
Festival animovaných filmov v Mamers /následne v Le Mans/, Francúzsko 
Termín : 28. – 31. 3. 2003 
Filmy : sekcia „Homo faber Viktor Kubal“ – Kino, Janko Hraško a kúzelník, Na pravé 

poludnie, Meteorológ, Zem, Dvaja dobrí kamaráti, Idol  
II. sekcia : Bábätko na Kozmodrome, Múdre prasiatko, Čo sa stalo Janíkovi na ceste, 
Jožinkove vesmírne dobrodružstvo, Maľovánky – Zima, Žiačik Sováčik a zvonček, 
Babka Ježibabka, Strážca Sen, Bábätko a figuríny, Bábätko v kasárni, O dvoch 
ľuďoch, Kikirikí, Keď nie, tak nie, Boli tu Ufóni, Jedináčik, V kocke, Dáždnik, Veľká 
potreba, Selekcia, Anatómia myšlienky, Vynálezca, Údel, Dnes mám prvé randevu 

Delegácia : režisér O. Slivka, ako člen poroty 
 

16. Finále Plzeň, Česká republika 
Termín : 31. 3. – 5. 4. 2003 
Retrospektívna prehliadka J. Jakubiska 
Filmy : Kristove roky, Zbehovia a pútnici, Vtáčkovia, siroty a blázni, Sedím na konári  
a je mi dobre, Portrét J. Jakubiska, r. M. Mináč 
 
APRÍL 2003 
 
Festival dokumentárneho filmu členských a kandidátskych krajín EÚ, 
Oslo, Nórsko 
Termín  : 1. – 6. 4. 2003 
Filmy : III. svetová vojna – strata domova, r. Marek Šulík, Čužak, r. M. Balog 

 
„Nowa Sciezka“ – premietanie nemých a animovaných filmov v klube 
Galéria Off vo Varšave, Poľsko 
Termín : 4. – 6. 4. 2003 
Filmy : Jánošík  21, r. J. Siakeľ 

animované filmy V. Kubala – Studňa lásky, Dita na pošte,  
Cvik a Cvak stavajú, Nevera,  
Rondo, r. Z. Smetana, Oko, r. J Bindzár, Ikebana, r. M. Peťovský, 
Nový klobúk tety Kláry, r. M. Klikar, Pes a jarabičky, r. M. Peťovský 



 60

 
Prehliadka slovenských filmov v Regensburgu, Nemecko 
Termín : 10. – 16. 4. 2003 
Filmy : Quartétto, r. L. Siváková, Všetko čo mám rád, r. M. Šulík, Obrazy 

starého sveta, r. D. Hanák, Modré z neba, r. E. Borušovičová, 
Posledná večera, r. M. Repka, V kocke, r. M. Struss, Každodenná paša, r. M. Snopek 

 
8. ročník „ Dni slovenskej kultúry“ , Moravská Třebová, Česká republika 
Termín : 14. – 19. 4. 2003 
Filmy : Šípová Ruženka, r. S. Párnický, Neha, r. M. Šulík, Sagarmatha, 

r. J. Piroh, Dážď padá na naše duše, r. V. Balco 
 
Projekcia filmu na katedre slavistiky na Univerzite v Pittsburghu, USA 
Termín : 15. 4. 2003 
Film : Hana a jej bratia, r. V. Adásek 
 
Filmová prehliadka : „Kino na hranici“, Český Těšín, Česká republika 
Termín :  24. – 27. 4. 2003 
Filmy : Quartétto, r. L. Siváková, Kruté radosti, r. J. Nvota, Útek do Budína, r. M. 
Luther, Pôvod sveta, r. K. Kerekesová 
Delegácia :  P. Dubecký 
 
26. International Grenzland-Filmtage, Selb, Nemecko 
Termín : 24. – 27. 4. 2003 
V sekcii filmov o Dunaji filmy : Od Čierneho lesa po Čierne more, r. V Andreánsky, Slnko  v 
sieti, r. Š. Uher 
Delegácia : Ing.  E. Uhríková 
 
 
MÁJ 2003 
 
Projekcia filmu vo filmovom klube pri ZÚ SR vo Washingtone, USA 
Termín : 1. 5. 2003 
Film : Signum Laudis, r. M. Hollý 
 
Týždeň slovenského filmu, Sarasota, USA 
Termín : 2. – 7. 5. 2003 
Filmy : Hana a jej bratia, r. V. Adásek, Dážď padá na naše duše, r. V. Balco, 

Nicholas Winton: Sila ľudskosti, r. M. Mináč, Krajinka, r. M. Šulík, 
Tisícročná včela, r. J. Jakubisko, Papierové hlavy, r. D. Hanák 

Delegácia : A. Šišková 
 
MFF animovaného filmu : „Anifest 2003“ Třeboň, Česká republika 
Termín : 5. – 10. 5. 2003 
Filmy : Oko, r. J. Bindzár, Obor a kamenár , r. Z. Vejchodská, Kuzelník a kvetinárka, r. 
V. Herold, Keby som bol vtáčkom, r.O. Slivka, Objekty r. F. Jurišič, Povesť o láske, r. 
V. Kubenko, Obyčajný príbeh,r. Z.Vejchodská, Narodeniny 2001, r. I. Popovič, M. 
Peťovský, Pomník, r. O. Makara-Kalmáry, Celina, r. O. Slivka, Šach, r. V. Kubal, 
Kontakty, r. J. Havettová, Motoklavír, r. V. Pikalík, Slncová panna, r. H. Slavíková-
Rabarová 
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Projekcia filmu D. Hanáka /za osobnej účasti režiséra/ v SI v Budapešti, 
Maďarsko 
Termín : 12. 5. 2003 
Film : Papierové hlavy 

 
„Welcome Neighbour“ – festival 10 členských a kandidátskych krajín EÚ, 
Atény, Grécko 
Termín : 9. – 15. 5. 2003 
Filmy : Sedím na konári a je mi dobre, r. J. Jakubisko, Anjel milosrdenstva, r. M. 
Luther, Letí, letí, tanier letí, r. F. Jurišič 
 
Festival členských a kandidátskych krajín EÚ, Thessaloniki, Grécko 
Termín : 23. – 27. 5. 2003 
Filmy : Sedím na konári a je mi dobre, r. J. Jakubisko, Anjel milosrdenstva, 

r. M. Luther, Letí, letí, tanier letí, r. F. Jurišič 
 
43. MFF pre deti a mládež, Zlín, Česká republika 
Termín : 25. – 31. 5. 2003 
Filmy :  Quartétto, r. L. Siváková, Útek do Budína, r. M. Luther, Kristove roky, 

 r. J. Jakubisko, Čo odvial čas, r. M. Plítková-Y.Hanúsková 
 
Európsky kultúrny festival, ZÚ SR Alžír, Alžírsko 
Termín : 25. – 26. 5. 2003 
Filmy : Mahuliena, zlatá panna, r. M. Luther, Hody, r. A. Lettrich 

 
MFF „Transparency 2003“, Seoul, Južná Kórea 
Termín : 25. – 28. 5. 2003 
Film :  Hlas  98´, r. M. Kuboš 
 
Filmový festival kandidátskych krajín EÚ, Bangkok, Thajsko 
Termín :  29. 5. – 8. 6. 2003 
Film : Perinbaba, r. J. Jakubisko + výstava filmových plagátov 
 
JÚN 2003 
 
„Železná opona sa dvíha“ – prehliadka českých a slovenských filmov  
v Českom centre v Londýne, Veľká Británia 
Termín : 4. – 8. 6. 2003 
Filmy :  Hlas 98´, r. M. Kuboš, Hej, Slováci, r. R. Kirchhoff 
 
Projekcia filmu – „Národný deň Slovenska“, ZÚ SR, Atény, Grécko 
Termín : 5. 6. 2003 
Film : Sedím na konári a je mi dobre, r. J. Jakubisko 
 
Retrospektívna prehliadka filmov J. Jakubiska v Kolíne nad Rýnom, Nemecko 
Termín :  11. – 18. 6. 2003 
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Filmy : Vtáčkovia, siroty a blázni, Postav dom, zasaď strom, Kristove roky, 
Sedím na konári a je mi dobre, Tisícročná včela, 
Portrét J. Jakubiska, r. M. Mináč 

 
Filmová prehliadka:“MysSci-Fication“ v slovenskom filme, Varšava, Poľsko 
Termín : 12. – 15. 6. 2003 
Filmy :  Zbehovia a pútnici, r.  J. Jakubisko, Eden a potom, Muž, ktorý luže, 

r. A. Robbe-Grillet, Odhalenie Alžbety Bathoryčky, r. J. Lacko 
 
Projekcia filmu – FF kandidátskych krajín EÚ v Chiang Mai, Thajsko 
Termín : 15. 6. 2003 
Film :  Perinbaba 
 
Projekcia filmu v SI  v Budapešti, Maďarsko na tému : 
„Cesty Slovenska a slovenskej spoločnosti po roku 1945“ 
Termín : 17. 6. 2003 
Film:  Všetci spolu po slovensky, r. E. Štefankovičová 
 
MFF Lagow, Poľsko 
Termín : 22. – 29. 6. 2003 
Filmy : Quartétto, r. L. Siváková / film získal 3. miesto v súťaži debutov/ 

Pôvod sveta, r. K. Kerekesová 
 
1. MFF umeleckých /nie dokumentárnych / filmov v Rosebanku, Juhoafrická  
republika 
Termín : 27. 6. – 6. 7. 2003 
Film :  Pôvod  sveta, r. K. Kerekesová 
 
Prehliadka slovenskej animovanej tvorby pre deti pod názvom: 
„Viktor Kubal a jeho súčasníci“ , Cartoon Club, Rimini, Taliansko 
Termín : 17. – 24. 7. 2003 
Filmy : rovnako ako  pri FIFEM  Montreal 

 
JÚL 2003 
 
Flaiano film festival, Rím, Taliansko 
Termín: 20.6. – 11. 7. 2003 
Filmy : Pomocník /r. Z. Záhon/, Lepšie byť bohatý a zdravý, ako chudobný  

a chorý /r. J. Jakubisko/ 
 
38. MFF Karlovy Vary, Česká republika 
Termín:  4. – 12. 7. 2003 
Filmy : Kruté radosti /r.J. Nvota/,66 sezón /r. P. Kerekes/, Hej, Slováci  

/r. R. Kirchhoff/, 
Zbehovia a pútnici v sekcii: „Pocta J. Jakubiskovi“, 
Zem spieva /r. K. Plicka/ v sekcii : „Poklady európskych filmových  
archívov“ 

 
Letná filmová škola, Uherské Hradiště, Česká republika 
Termín :  25. 7. – 3. 8. 2003 
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Filmy : Kruté radosti /r. J. Nvota/, Quartétto /r. L. Siváková/, Útek do Budína 
/r. M. Luther/, 
Obrazy starého sveta /r. D. Hanák/ 

 
AUGUST 2003 
 
„Daheim im Europa“, prehliadka filmov krajín vstupujúcich do EÚ, Gäserndorf, 
Rakúsko 
Termín :  14. – 22. 8. 2003 
Film :  Sedím na konári a je mi dobre /r. J. Jakubisko/ 
 
Svetový filmový festival Montreal, Kanada 
Termín :  27. 8. – 7. 9. 2003 
Film:  Útek do Budína /r. M. Luther/ 
 
MFF horských filmov, Teplice nad Metují, Česká republika 
Termín: 28. – 31. 8. 2003 
Film: Sagarmatha, spomienka na J. Piroha 
 
SEPTEMBER 2003 
 
EKO-ETNO-FOLK film festival, Slatioara, Rumunsko 
Termín : 2. – 7. 9. 2003 
Film : Jasná odvaha /r. A. Nemogová-Kolárová/ 
 
Těrlické filmové leto, Těrlicko, Česká republika 
Termín : 4. – 7. 9. 2003 
Filmy :  Quartétto /r. L. Siváková/, Kruté radosti /r. J. Nvota/, Útek do Budína 

 /r. M. Luther/ 
Zbehovia a pútnici, Vtáčkovia, siroty a blázni, Dovidenia v pekle,                        

           priatelia /r. J. Jakubisko/ 
 
MFF národnostných kultúr: „Galícia – spoločné dedičstvo“ v Przemyslu-Kraciczyne, Poľsko 
Termín : 8. – 14. 9. 2003 
Filmy : Tisícročná včela / R. J. Jakubisko/ 

 Nicholas Winton: Sila ľudskosti  /r. M. Mináč/ 
 
Týždeň slovenského filmu, Pretória, Juhoafrická republika 
Termín : 12. – 19. 9. 2003 
Filmy:  Soľ nad zlato /r. M. Hollý/, Sokoliar Tomáš /r. V. Vorlíček/, 

 Začiatok sezóny /r. Z. Záhon/, Vlakári /r. J. Lihosit/, Dovidenia v pekle, 
 priatelia /r. J. Jakubisko/, 322, Ružové sny /r. D. Hanák/ 

 
MFF Atény, Grécko 
Termín : 12. – 21. 9. 2003 
Film:  66 sezón /r. P. Kerekes/ 
 
„Stretnutie východoeurópskych filmových profesionálov“, Praha, Česká republika 
Termín: 13. – 14. 9. 2003 
Film:  Obrazy starého sveta /r. D. Hanák/ 
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Prehliadka slovenskej animovanej tvorby pre deti pod názvom : 
„Viktor Kubal a jeho súčasníci“, CINEWEST Multimedia, Auburn, Austrália 
Termín : 15. – 22. 9. 2003 
Filmy : rovnako ako pri FIFEM  Montreal 
 
 Premietanie v rámci Slovenského filmového klubu na ZÚ SR vo  Washingtone, 
 USA 
Termín : 24. 9. 2003 
Film : Ľalie poľné /r. E. Havetta/ 
 
Prehliadka slovenskej animovanej tvorby pre deti pod názvom : 
„Viktor Kubal a jeho súčasníci „, Carrousel, Rimouski, Kanada 
Termín : 21. – 28. 9. 2003 
Filmy : rovnako ako pri FIFEM  Montreal 
 
7. MFF dokumentárneho a animovaného filmu, Ismailia, Egypt 
Termín: 27. 9. – 2. 10. 2003 
Film:  Pôvod  sveta /r. K. Kerekesová/ 
Cena : „Zlatá platňa „ – cena poroty za animáciu pre K. Kerekesovú 
 
OKTÓBER 2003 
 
Retrospektívna prehliadka filmov J. Švankmajera, Ľubľana, Slovinsko 
Termín: 1. – 11. 10. 2003 
Film : Do pivnice 
 
MFF „Digital – Vision“, Berlín, Nemecko 
Termín :  2. – 8. 10. 2003 
Film:  Hana a jej bratia /r. V. Adásek/ 
 
Prehliadka slovenskej animovanej tvorby pre deti pod názvom: 
„Viktor Kubal a jeho súčasníci“, MFF ULISSES, Lisabon, Portugalsko 
Termín : 5. – 10. 10. 2003 
Filmy : rovnako ako pri FIFEM Montreal 
 
Retrospektívna prehliadka filmov D. Hanáka, Praha, Česká republika 
Termín : 9. – 10. 10. 2003 
Filmy:  Ružové sny, Obrazy starého sveta, Papierové hlavy, Deň radosti, 

 Prišiel k nám Old Shatherhand, Učenie 
Delegácia : Dušan Hanák, Peter Michalovič 
 
46. MFF dokumentárnych a krátkych filmov, Lipsko, Nemecko 
Termín : 14. – 19. 10. 2003 
Film : „Odchádza človek“ –  pocta režisérovi M. Slivkovi 
 
Filmový festival inštitútov krajín V4, Moskva, Rusko 
Termín : 18. – 19. 10. 2003 
Film:  V rannej hmle  /r. J. Zeman/ 
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NOVEMBER 2003 
 
Stretnutie so slovenským filmom, Budapešť, Maďarsko 
Termín:  5. – 7. 11. 2003 
Filmy: Čert vie prečo /r. R. Vávra/, Kruté radosti /r. J. Nvota/, Quartétto 

/r. L. Siváková/, Výlet /r.A. Nelis/. Neverné hry /r. M.  Pavlátová/, 
Útek do Budína /r. M. Luther/ 
+ dokumentárne filmy P. Barabáša + filmy z VŠMU 

Delegácia : Peter Dubecký, Ondrej Šulaj 
 
Týždeň slovenského filmu , Amsterdam, Holandsko 
Termín: 6. – 12. 11. 2003 
Filmy:  Kristove roky , Vtáčkovia, siroty a blázni, Sedím na konári a je mi dobre 

/r. J. Jakubisko/, Obrazy starého sveta, Ja milujem, ty miluješ 
/r. D. Hanák/, Všetko čo mám rád, Záhrada /r. M. Šulík/ 
Slnko v sieti /r. Š. Uher/, Ľalie poľné /r. E. Havetta/, Noční jazdci 
/r. M. Hollý/, Pavilón šeliem /r. D. Trančík/,  Neverné hry  
/r. M. Pavlátová/ + 10 filmov z VŠMU: Ako sa kedysi pralo a možno 
aj bude prať /r.M.Uhrín/, Každodenná paša /r. M. Snopek/, Vedieť 
/r. I. Zajacová/, Pôvod sveta /r. K. Kerekesová/, Plávanie, Posledná 
večera /r. M. Repka/, V kocke /r. M. Struss/, Anatómia myšlienky 
/r. P. Košťál/, Žaba /r. V Adásek/, Kroky, skoky, roky... a posledný 
zhasne /r. K.Holubčík, M. Končok, V. Král, M. Matlovičová, M. Struss. 
M. Kládek, V. Raýmanová, M. Snopek, K. Urbanová/ 

Delegácia :  režisér D. Hanák +  Viera Ďuricová 
 
MFF Kalkata, India 
Termín: 10. – 17. 2003 
Filmy:  Dážd padá na naše duše /r. V. Balco/,Vadí ,nevadí /r.E.Borušovičová/ 
 
Premietanie vo Filmotéke v Marseille, Francúzsko 
Termín : 15. 11. 2003 
Film:  Tisícročná včela /r. J. Jakubisko/ 
 
Filmová prehliadka : „Filmy bez hraníc“, Viedeň, Rakúsko 
Termín : 17. – 22. 11. 2003 
Filmy: Všetko čo mám rád /r. M. Šulík/, Sedím na konári a je mi dobre 

/r. J. Jakubisko/, Útek do Budína /r. M. Luther/, Ľalie poľné 
/r. E. Havetta/, Slnko v sieti /r. Š. Uher/, Ja milujem, ty miluješ 
/r. D. Hanák/ + 6 krátkych animovaných filmov z VŠMU 
Keď nie, tak nie/r.V. Král/, Dnes mám prvé randevu /r. B.Šíma/, 
Každodenná paša /r. M. Snopek/,Milenci bez šiat /r.K.Kerekesová/ 
V kocke /r. M. Struss/, O dvoch ľuďoch /V. Raýmanová 

Delegácia :  Ing. Edita Uhríková – OMK  
 
MedFilmFestival, Rím, Taliansko 
Termín : 17. – 30. 11. 2003 
Filmy: Kruté radosti /r. J. Nvota/, Cez prah /r. R. Šveda/, Nicholas Winton: 

Sila ľudskosti /r. M. Mináč/ 
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„Filmové matiné“  - premietanie filmov krajín V4 na ZÚ v Helsinkách, Fínsko 
Termín : 19. 11. 2003 
Film : Koloman Sokol: Z labyrintu sveta do raja duše, /r. I. Dobiš/ 
 
EÚ XXL – festival krajín vstupujúcich do Európskej únie, Viedeň, Rakúsko 
Termín : 20. – 27. 11. 2003 
Filmy : 66 sezón /r. P. Kerekes/, Hej, Slováci /r. R. Kichhoff/, Pôvod sveta 

 /r. K. Kerekesová/ 
 
IDFA – MFF dokumentárneho filmu, Amsterdam, Holandsko 
Termín :  20. – 30. 11. 2003 
Film :  66 sezón /r. P. Kerekes/ 
 
Festival slovenského filmu v Cran-Gevrier, Francúzsko 
Termín : 21. – 29. 11. 2003 
Filmy : Kruté radosti /r. J. Nvota/, Zostane to medzi nami /r. M. Šindelka/, 

Orbis Pictus /r. M. Šulík/, Quartétto /r. L. Siváková/, Hody /r. A.Lettrich/, 
Dávajte si pozor /r. J.Slovák+J.Heriban/, Iba deň /r. Ruttkay-Hečko-Štric/, 
Pieseň o sivom holubovi /r.S. Barabáš/, Výlet /r. A. Nellis/ 
Filmy VŠMU : Animáče /r. M. Villaris/, Pôvod sveta /r.K.Kerekesová/, Lásko má 

           /r. I. Šebestová/, Dnes mám prvé randevu /B. Šíma/, Ešte že tak 
           /r.I. Grofófová/, Líškylovenie /r.M. Uhrín/, Do dna /r. J.Slovenská/, 
           Démon /r. T. Jančo/, Siesta / r.M.Žiaran/, Procesia /r. M.Libovič/ 
Delegácia :  režiséri: M. Šindelka, M. Žiaran, M. Villaris,  Viera Ďuricová – OMK 
 
Podujatie „Vitaj Slovensko“, Chambéry, Francúzsko 
Termín: 22. – 27. 11.2003 
Filmy: Orbis Pictus /r. M.Šulík/, Kruté radosti /r.J.Nvota/, Quartétto /r.L.Siváková/ 
           + krátke filmy z VŠMU / dtto ako v Cran-Gevrier/ 
 
XII. Fórum európskeho kina, Lódž, Poľsko 
Termín : 21. – 30. 11. 2003 
Filmy : Kristove roky, Vtáčkovia, siroty a blázni /r. J. Jakubisko/, Ľalie poľné 

/r. E. Havetta/, Ja milujem, ty miluješ /r. D. Hanák/, Tvár v okne  
/r. P. Solan/ 

 
DECEMBER 2003 
 
Filmový festival krajín EÚ a kandidátskych krajín, Kuala Lumpur, Malajzia 
Termín : 2. – 14. 12. 2003 
Film : Perinbaba 
 
Týždeň slovenského filmu, Varšava, Poľsko 
Termín :  5. – 14. 12. 2003 
Filmy : Boxer a smrť /r. P. Solan/, Slnko v sieti /r. Š. Uher/, Tisícročná včela, 

Perinbaba /r. J. Jakubisko/, Ja milujem, ty miluješ , Papierové hlavy 
     /r. D. Hanák/, Hana a jej bratia /r. V. Adásek/, Útek do Budína  
     /r. M. Luther/, Nicholas Winton : Sila ľudskosti /r. M. Mináč/, 
     Neverné hry /r. M. Pavlátová/, 
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Krátke filmy: Nemecká /r.P. Solan/, Dita vo vzduchu /r. V. Kubal/, 
          Maľovánky-spievanky:Jeseň /r. H. Slavíková-Rabarová/, 
          Šach /r. V. Kubal/, Cyklámen fatranský /r. M. Ricotti/, 
          Stredoslovenské spišské mestá /r. P. Miškuv/, Bratislavský 
          Dóm sv. Martina /r. L. Kudelka/, Narodeniny 2001/r. I.Popovič, 
          M. Peťovský/, Národný umelec Karol Plicka /r. M. Slivka/, 
          Oltár sv. Juraja /r. M. Ricotti/                                                        

Výstava filmových plagátov 
Delegácia : režisér M. Mináč, producent P. Pašš,  Viera Ďuricová-OMK 
 
Premietanie filmu „Ružové sny“ /r. D. Hanák/ vo filmovom klube Lumen 
v Delfte, Holandsko - v sekcii filmov s rómskou tematikou      
Termín : 11. 12. 2003 
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Príloha č. 3 
 
TLAČOVÉ SPRÁVY SFÚ ZA ROK 2003 
 
 
JANUÁR 2003 

 Mesačník Film.sk s farebnou obálkou (7. január) 
 Slovenské filmy na 10. Febiofeste 2003 v Českej republike (13. január) 
 10. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa Febiofest 2003 / I.  

(14. január)  
 Filmy Martina Šulíka v Montreale v prestížnej filmotéke (17. január) 
 10. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa Febiofest 2003 / II. – 

České filmy na Febiofeste uvedú režiséri osobne! (29. január)  
 Filmová ročenka 2001 na knižnom trhu (31. január) 
 1. Slovenská filmová databáza (31. január) 
 Kino-Ikon 2002 – zhodnotenie projektu (31. január) 

 
 
FEBRUÁR 2003 

 Zomrel režisér Ján Piroh (3. február) 
 10. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa Febiofest 2003 / III. 

– Febiofest začne 10. februára filmom Lesní chodci (4. február) 
 10. Medzinárodná prehliadka filmu, televízie a videa Febiofest 2003 / IV. 

– Ivana Chýlková, nominovaná na Českého leva, príde do Bratislavy (6. 
február) 

 Film Upír Nosferatu zo Slovenska na MFF v Berlíne (7. február) 
 Výsledky 10. Medzinárodnej prehliadky filmu, televízie a videa Febiofest 

2003 v Bratislave / V. (21. február) 
 Prehliadka Projekt 100 otvára predposledný ročník / I. (28. február) 

 
 
MAREC 2003 

 Prehliadka Projekt 100 sa začína už túto sobotu / II. (11. marec) 
 Desať rokov Slovenska v Mníchove (27. marec) 
 Slovenský filmový ústav má 40 rokov! (31. marec) 

 
 
APRÍL 2003 

 Kino na hranici so slovenskými filmami (24. apríl) 
 Zbehovia a pútnici sú späť v našich kinách – Osudy trezorových filmov 

Juraja Jakubiska (28. apríl) 
 Podujatia so slovenským filmom v zahraničí, ktoré organizuje alebo 

spoluorganizuje SFÚ na mesiac máj (29. apríl) 
 
 
MÁJ 2003 

 Unikátny dokument z archívnych fondov SFÚ Čo odvial čas... (7. máj) 
 Voda v tvorbe slovenských filmárov (8. máj) 
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 Slovenská kinematografia na festivale v Zlíne / I. (22. máj) 
 Deň SFÚ a slovenská kinematografia na festivale v Zlíne / II. (26. máj) 
 Zmena výpožičných hodín SFÚ (30. máj) 

 
JÚN 2003 

 Podujatia so slovenským filmom v zahraničí, ktoré organizuje alebo 
spoluorganizuje SFÚ na mesiac máj (10. jún) 

 Krst publikácie 5 scenárov filmov Martina Šulíka (12. jún) 
 Publikácia 5 scenárov filmov Martina Šulíka na knižnom trhu (22. jún) 
 Film Quartétto získal cenu na festivale v Lagowe (30. jún) 
 Mesačník Film.sk 7-8 vychádza v lete ako dvojčíslo (30. jún) 

 
 
JÚL 2003 

 Slovenské filmy na 38. MFF Karlove Vary (1. júl) 
 Premiéry dvoch nových slovenských filmov – Lesní chodci a Neverné 

hry (11. júl) 
 Slovenský deň na LFŠ v Uherskom Hradišti (23. júl) 

 
 
AUGUST 2003 

 5. ročník Letného filmového seminára 4 živly Neviditeľné mestá (13. 
august) 

 Útek do Budína na festivale v Montreali! (14. august) 
 
 
SEPTEMBER 2003 

 Tri slovenské filmy v súťaži na 11. Těrlickom filmovom lete (3. 
september) 

 Slovensko nominuje na Oscara film Kráľ zlodejov (10. september) 
 
 
OKTÓBER 2003 

 Výstava slovenských filmových fotografií (2. október) 
 Retrospektíva prehliadka filmov Dušana Hanáka (6. október) 
 Slovenský film 2003 / I. (28. október) 
 Prvá prehliadka slovenských filmov v Holandsku (30. október) 

 
NOVEMBER 2003 

 Slovenský film 2003 / II. (5. november) 
 Slovenský film 2003 / III. (18. november) 
 Filmologická konferencia Zvuk vo filme (21. november) 
 Týždeň slovenského filmu vo Varšave (26. november) 

 
DECEMBER 2003 

 Edičné aktivity SFÚ v roku 2003 (4. december) 
 Krst publikácie Sprievodca klubovým filmom! (4. december) 

 
pripravila Simona Nôtová-Tušerová 

edičné oddelenie SFÚ 



 70

Príloha č. 4 
 
Mediálne ohlasy na činnosť SFÚ za rok 2003 (výberovo) 
 
I. SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV  
 
 
 
BERNÁT, Daniel 
40. výročie SFÚ / Daniel Bernát. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 12 (2003), s. 
28-29. 
 
BEZÁK, Marek 
Vo filmových archívoch sa skrývajú netušené poklady / Marek Bezák. In: 
Národná obroda. - Roč. 14, č. 107 (12.05.2003), s. 16. 
 
ČIRIPOVÁ, Dáša 
40. výročie SFÚ / Dáša Čiripová. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 11 (2003), s. 
34. 
 
dk 
Výročná správa SFÚ ocenená / dk . In: Film.sk. - Roč. 4, č. 4 (2003), s. 
19. 
Slovenský filmový ústav - Výročná správa o činnosti SFÚ za rok 2001 
 
el 
Šulík v knižnej podobe / el . In: Večerník. - Roč. 48, č. 24 (05.02.2003), 
s. 6. 
 
em 
Náš film v zahraničí / em . In: Večerník. - Roč. 48, č. 85 (06.05.2003), s. 
9. 
 
m 
Archív bude v lepšom / m . In: Večerník. - Roč. 48, č. 104 (03.06.2003), s. 
8. 
 
oj 
Jánošíkovská trilógia vychádza na DVD / oj . In: Pravda. - Roč. 13, č. 279 
(05.12.2003), s. 18. 
 
OPOLDUSOVÁ, Jena 
Archívu našich filmov hrozí havária každý deň / Jena Opoldusová. In: 
Pravda. - Roč. 13, č. 27 (03.02.2003), s. 19. 
 
POLÁK, Milan 
V elektronickej podobe / Milan Polák. In: Literárny týždenník. - Roč. 16, 
č. 7 (2003), s. 11. 
 
SEVER, Peter 
Renesancia nášho filmu? / Peter Sever. In: Literárny týždenník. - Roč. 16, 
č. 23 (2003), s. 4. 
 
sim 
Pozitívny obraz o slovenskom filme / sim . In: Film.sk. - Roč. 4, č. 5 
(2003), s. 18-21. 
 
 
 
sim 
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Filmové publikácie SFÚ na rok 2003 / sim . In: Film.sk. - Roč. 4, č. 1 
(2003), s. 15. 
 
SLOVÁCI 
Slováci na slovenské filmy moc nechodí. In: Právo. - Roč. 13, č. 128 
(03.06.2003), s. 15. 
 
SLOVENSKÝ 
Slovenský filmový ústav má 40 rokov : Jubilea. In: Synchron. - Roč. 2, č. 3 
(2003), s. 10. 
 
 
st 
Slovenský filmový ústav má 40 rokov / st . In: Literárny týždenník. - Roč. 
16, č. 21 (2003), s. 11. 
 
ŠVOLÍK, Jozef 
Tí správni spoluhráči / Jozef Švolík. In: Pravda. - Roč. 13, č. 268 
(22.11.2003), s. 22. 
 
TASR  
Prvý slovenský film Jánošík je na DVD / TASR . In: Sme. - Roč. 11, č. 279 
(05.12.2003), s. 26. 
 
TASR 
Filmový ústav oslavuje / TASR . In: Sme. - Roč. 11, č. 111 (16.05.2003), s. 
26. 
 
ULMAN, Miro 
Slovenské filmy na DVD / Miro Ulman. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 11 (2003), 
s. 24-26. 
 
ULMAN, Miro 
DVD a česko-slovenský film (1.) / Miro Ulman. In: TV Komplet. - Roč. 10, č. 
47 (2003), s. 26-27. 
 
ZAŤKOVÁ, Eva - sim 
40. výročie SFÚ : Publikácie SFÚ na tento rok / Eva Zaťková, sim . In: 
Film.sk. - Roč. 4, č. 9 (2003), s. 42. 
 
ZAŤKOVÁ, Eva 
40. výročie SFÚ : Slovenský filmový ústav / Eva Zaťková. In: Film.sk. - 
Roč. 4, č. 4 (2003), s. 28-29. 
 
ZAŤKOVÁ, Eva 
40. výročie SFÚ / Eva Zaťková. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 6 (2003), s. 25. 
 
ZAŤKOVÁ, Eva 
40. výročie SFÚ / Eva Zaťková. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 7 (2003), s. 29. 
 
ZAŤKOVÁ, Eva 
40. výročie SFÚ / Eva Zaťková. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 5 (2003), s. 25. 
 
ZAŤKOVÁ, Eva 
40. výročie SFÚ / Eva Zaťková. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 10 (2003), s. 28-
29. 
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II.  EDIČNÁ ČINNOSŤ  SFÚ 

 
 
A/ PUBLIKÁCIE SFÚ 
 
 
     
FILMOVÁ ROČENKA 2001 
 
 
ech 
Filmová ročenka 2001 / ech . In: Literárny týždenník. - Roč. 16, č. 7 
(2003), s. 2. 
 
SITA 
Filmová ročenka 2001... / SITA . In: Petržalské noviny. - Roč. 9, č. 3 
(2003), s. 7. 
 
 
 
FILMOVÁ ROČENKA 2002 
 
 
sim 
Všetko o slovenskom filme / sim . In: Film.sk. - Roč. 4, č. 12 (2003), s. 
14. 
 
 
 
PÄŤ SCENÁROV 
 
 
dar 
Filmový scénář lze číst jako poezii / dar . In: Lidové noviny. - Roč. 16, 
č. 213 (11.09.2003), s. 22. 
 
em 
Bude sa páčiť viac ako film? : Vychádza publikácia 5 scenárov Martina 
Šulíka / em . In: Večerník. - Roč. 48, č. 114 (17.06.2003), s. 8. 
 
Kol. 
Scenármi po hlave / Kol. . In: Slovenka. - Roč. 56, č. 27 (2003), s. 23. 
 
kuš 
Ondrej Šulaj, Marek Leščák, Dušan Dušek, Martin Šulík: 5 scenárov / kuš . 
In: Pravda. - Roč. 13, č. 129 (06.06.2003), s. 25. 
 
oj 
Scenáre Šulíkových filmov už vychádzajú aj knižne / oj . In: Pravda. - Roč. 
13, č. 140 (19.06.2003), s. 21. 
 
PÄŤ 
Päť scenárov Martina Šulíka. In: Synchron. - Roč. 2, č. 5 (2003), s. 34. 
 
PETRÁNSKY, Ľudo 
Všetko, čo mám rád podľa Martina Šulíka / Ľudo Petránsky. In: Sme. - Roč. 
11, č. 131 (09.06.2003), s. 19. 
 
spa 
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Vycházejí scenáře Šulíkových filmů / spa . In: Mladá fronta dnes. - Roč. 
14, č. 137 (13.06.2003), s. C7. 
 
 
ŠMATLÁK, Martin 
Film (ako) kniha / Martin Šmatlák. In: Domino-fórum. - Roč. 12, č. 26 
(2003), s. 22. 
 
 
 
POUŽI MA AKO STRÁNKU KNIHY 
 
  
PALÚCH, Martin 
Otázky a konfrontácie / Martin Palúch. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 10 (2003), 
s. 30-31. 
 
 
SLOVENSKÝ FILM 1999-2002 
 
 
sim 
Publikácia Slovenský film 1999 - 2002 / sim . In: Film.sk. - Roč. 4, č. 1 
(2003), s. 15. 
 
 
 
SPRIEVODCA KLUBOVÝM FILMOM 
 
 
Kol. 
Klubový film : Vyjde Kino-ikon aj Sprievodca; Skončil sa seminár 4 živly / 
Kol. . In: Sme. - Roč. 11, č. 202 (03.09.2003), s. 13. 
 
Kol. 
Klubový film : Práve vychádza Film.sk; Festival európskeho filmu Cinedays; 
Filmy na festivale Divadelná Nitra; Otvorené vnímanie pre pedagógov; 
Klubové filmy pre každého / Kol. . In: Sme. - Roč. 11, č. 220 (25.09.2003), 
s. 14. 
 
Kol. 
Klubový film : Dovidenia v klube, priatelia!; Z filmov ASFK na 5.MFF 
Bratislava 2003 / Kol. . In: Sme. - Roč. 11, č. 269 (24.11.2003), s. 35. 
 
mi 
Na festivale bude dnes Papučová noc / mi . In: Sme. - Roč. 11, č. 279 
(05.12.2003), s. 2 (príl.). 
 
sim 
Sprievodca klubotékou / sim . In: Film.sk. - Roč. 4, č. 7 (2003), s. 32-33. 
 
SITA 
Vyšiel nový sprievodca klubovým filmom / SITA . In: Sme. - Roč. 11, č. 278 
(04.12.2003), s. 26. 
 
 
 
 
 
STROJ VIDENIA 
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OLIČ, Jiří 
Viriliov Stroj videnia / Jiří Olič. In: Domino-fórum. - Roč. 12, č. 4 
(2003), s. 17. 
 
TÍŽIK, Miroslav 
Stroj videnia / Miroslav Tížik. In: OS. - Roč. 7, č. 3 (2003), s. 66-67. 
 
TÍŽIK, Miroslav 
Nevidím, čo vidím, namiesto mňa vidí stroj / Miroslav Tížik. In: 
Hospodárske noviny. - č. 41 (28.02.2003), s. 17. 
 
 
 
B/  FILMOVÉ PERIODIKÁ 
 
 
 
FILM.SK 
 
 
ar 
Mapa filmového diania - mesačník Film.sk / ar . In: Národná obroda. - Roč. 
14, č. 6 (09.01.2003), s. 14. 
 
e 
Leto s filmom / e . In: Večerník. - Roč. 48, č. 130 (09.07.2003), s. 6. 
 
jg 
Mesačník Film.sk vo farbe / jg . In: Hospodárske noviny. - č. 6 
(10.01.2003), s. 6. 
 
kul 
Film.sk 12/03 / kul . In: Sme. - Roč. 11, č. 276 (02.12.2003), s. 26. 
 
kul 
Film.sk 7-8 / kul . In: Sme. - Roč. 11, č. 154 (07.07.2003), s. 20. 
 
 
 
 
KINO-IKON 
 
 
KNIHY 
Knihy a časopisy = Film & aktuality. In: Cinepur. - Roč. 12, č. 26 (2003), 
s. 3. 
 
mk 
Kino-ikon v núdzovom režime / mk . In: Sme. - Roč. 11, č. 122 (29.05.2003), 
s. 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
C/  FILMY NA ELEKTRONICKÝCH NOSIČOCH /CD A DVD/ 
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OBRAZY STARÉHO SVETA 
 
ar - ta 
Prvý slovenský filmový DVD nosič - film Dušana Hanáka : Obrazy starého 
sveta (1972) / ar , ta . In: Národná obroda. - Roč. 14, č. 6 (09.01.2003), 
s. 15. 
 
NÁZOV 
Názov: Obrazy starého sveta : Artservis. In: Profit. - č. 20 (2003), s. 70. 
 
spa 
Obrazy starého světa / spa . In: Mladá fronta dnes. - Roč. 14, č. 37 
(13.02.2003), s. C7. 
 
ŽILKA, Marek 
Obrazy starého sveta / Marek Žilka. In: Cinema. - Roč. 13, č. 5 (2003), s. 
120. 
 
 
 
ZBOJNÍCKA TRILÓGIA (kolekcia 4 DVD o Jánošíkovi) 
 
 
REHÁK, Oliver 
Jánošík na niekoľko spôsobov / Oliver Rehák. In: Sme. - Roč. 11, č. 290 
(18.12.2003), s. 26. 
 
 
 
SLOVENSKÁ FILMOVÁ DATABÁZA, resp. Česko-slovenská filmová databáza 
 
 
ar 
Prvá slovenská filmová databáza / ar . In: Národná obroda. - Roč. 14, č. 28 
(04.02.2003), s. 12. 
 
FAKLOVÁ, Anna 
Prvá slovenská filmová databáza / Anna Faklová. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 2 
(2003), s. 23. 
 
FLODR, Leoš 
Česko-slovenská filmová databáza / Leoš Flodr. In: Cinema. - Roč. 13, č. 1 
(2003), s. 123. 
 
Kol. 
1. Slovenská filmová databáza / Kol. . In: Cinema. - Roč. 13, č. 2 (2003), 
s. 123. 
 
oj 
Prvá databáza archívu slovenského filmu / oj . In: Pravda. - Roč. 13, č. 26 
(01.02.2003), s. 18. 
 
POLÁK, Milan 
V elektronickej podobe / Milan Polák. In: Literárny týždenník. - Roč. 16, 
č. 7 (2003), s. 11. 
 
 
 
III.  FILMOVÝ KLUB IC.SK 



 76

 
 
OBUCHOVÁ, Saša 
Čierna mačka, biely kocúr zaberá / Saša Obuchová. In: Sme. - Roč. 11, č. 
222 (27.09.2003), s. 1 (príl.). 
 
ZAŤKOVÁ, Eva 
Filmový klub alebo multiplex s umeleckou tvárou? / Eva Zaťková. In: 
Film.sk. - Roč. 4, č. 2 (2003), s. 20-22. 
 
 
 
IV. SÚČASNÝ STAV SLOVENSKEJ KINEMATOGRAFIE 
 
 
 
BEZÁK, Marek 
Quo vadis, slovenský film / Marek Bezák. In: Národná obroda. - Roč. 14, č. 
103 (06.05.2003), s. 12. 
 
ČORNÁ, Tina 
Jánošík ministrovi nehrozí / Tina Čorná. In: Sme. - Roč. 11, č. 146 
(26.06.2003), s. 25. 
 
em 
Magická deviatka / em . In: Večerník. - Roč. 48, č. 108 (09.06.2003), s. 5. 
 
FIALA, Richard 
Česká kinematografia v roku 2002 : Filmová tvorba; Filmová distribúcia / 
Richard Fiala. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 5 (2003), s. A-D. 
 
GREGOR, Ján 
Filmy sa točia, divákov to nevzrušuje / Ján Gregor. In: Hospodárske noviny. 
- č. 11 (17.01.2003), s. 6. 
 
HOLUB, Radovan 
Európa potrebuje filmový sen / Radovan Holub. In: Formát. - Roč. 2, č. 17 
(2003), s. 52-24. 
 
Kol. 
35 nových českých filmů : foyer / Kol. . In: Cinema. - Roč. 13, č. 6 
(2003), s. 18-21. 
 
Kol. 
15 nejočakávanějších českých filmů / Kol. . In: Cinema. - Roč. 13, č. 5 
(2003), s. 20-23. 
 
KŘIVÁNKOVÁ, Darina 
Filmaři naříkají, ale snímků přibývá / Darina Křivánková. In: Lidové 
noviny. - Roč. 16, č. 303 (31.12.2003), s. 23. 
 
KŘIVÁNKOVÁ, Darina 
Slovenský film nabírá dech / Darina Křivánková. In: Lidové noviny. - Roč. 
16, č. 1 (02.01.2003), s. 21. 
 
LEDNICKÁ, Katarína 
Súvislosti debutantov v slovenskej kinematografii 1994-2003 / Katarína 
Lednická. In: Frame. - č. 1 (2003), s. 21-23. 
 
 
MARKUŠOVÁ, Marína 
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Kam miznú peniaze na slovenské filmy? / Marína Markušová. In: Markíza. - 
Roč. 6, č. 21 (2003), s. 104-105. 
 
MICHALOVIČ, Peter 
Pravdivá história... / Peter Michalovič. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 6 
(2003), s. 26-27. 
 
NÔTOVÁ-TUŠEROVÁ, Simona 
Granty v slovenskej kinematografii / Simona Nôtová-Tušerová. In: Film.sk. - 
Roč. 4, č. 9 (2003), s. 22-23+40. 
 
PETRÁNSKY, Ľudo - PUKOVÁ, Andrea 
Kultúra 2002 : Režisér Matej Mináč priviezol cenu Emmy; Los Angeles: A 
Slovensko až tri premiéry! / Ľudo Petránsky, Andrea Puková. In: Sme. - Roč. 
11, č. 10 (14.01.2003), s. 13. 
 
PETRÁNSKY, Ľudo 
Slovenský film - zabudni na Kolibu? : Kto potrebuje Kolibu? / Ľudo 
Petránsky. In: Sme. - Roč. 11, č. 55 (07.03.2003), s. 18. 
 
SEVER, Peter 
Renesancia nášho filmu? / Peter Sever. In: Literárny týždenník. - Roč. 16, 
č. 23 (2003), s. 4. 
 
SPÁČILOVÁ, Mirka 
Slovenskému filmu vládnou ženy, muži utíkají k reklamě / Mirka Spáčilová. 
In: Mladá fronta dnes. - Roč. 14, č. 90 (16.04.2003), s. C10. 
 
ŠPORER, Peter 
Koliba ďalej chátra : Diskotéky v ateliéroch; Filmári nezaregistrovali 
Mečiarove deti; Ziskový Barrandov / Peter Šporer. In: Formát. - Roč. 2, č. 
13 (2003), s. 32-34. 
 
VOLOŠČUKOVÁ, Denisa 
Mŕtvy film a živý dokument : Aký obraz o Slovensku chcú a aký dostanú?; Ako 
nás vidí svet? A my ich?; Čo sa pripravuje / Denisa Vološčuková. In: TV 
Oko. - č. 36 (2003), s. 13-17. 
 
VRAŠTIAK, Štefan 
Slovenská bilancia 2002 / Štefan Vraštiak. In: Literárny týždenník. - Roč. 
16, č. 3 (2003), s. 11. 
 
VRAŠTIAK, Štefan 
Slovenská kinematografia v roku 2002 / Štefan Vraštiak. In: Film.sk. - Roč. 
4, č. 6 (2003), s. A-D (príl.). 
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V. PODUJATIA  SFÚ  NA SLOVENSKU (FESTIVALY, 
PREHLIADKY, SEMINÁRE A VÝSTAVY) 
 
 
 
sim 
Festivaly na Slovensku 2003 / sim . In: Film.sk. - Roč. 4, č. 2 (2003), s. 
7. 
 
 
 
ART FILM Trenčianske Teplice - CENA TIBORA VICHTU 
 
 
s 
Mladým scenáristom / s . In: Večerník. - Roč. 48, č. 119 (24.06.2003), s. 
9. 
 
ZAŤKOVÁ, Eva 
Režisér bez scenára... je ako film bez diváka / Eva Zaťková. In: Film.sk. - 
Roč. 4, č. 3 (2003), s. 22-25. 
 
 
 
 
BIENÁLE ANIMÁCIE BRATISLAVA 
 
 
 
BAB 
BAB 2003, VII. MF animovaných filmů pro děti v Bratislavě. In: Filmový 
přehled. - č. 12 (2003), s. 35. 
 
BIENÁLE 
Bienále animácie Bratislava. In: Sme. - Roč. 11, č. 233 (10.10.2003), s. 5 
(príl.). 
 
HOCHEL, Jaroslav 
Príde aj Klingsor? / Jaroslav Hochel. In: Večerník. - Roč. 48, č. 192 
(09.10.2003), s. 7. 
 
OPOLDUSOVÁ, Jena 
Animované filmy pošteklia dospelých / Jena Opoldusová. In: Pravda. - Roč. 
13, č. 239 (17.10.2003), s. 18. 
 
OPOLDUSOVÁ, Jena 
V raji animovaných filmov : Bienále animácie Bratislava si pripomenie aj 
klasika Viktora Kubala / Jena Opoldusová. In: Pravda. - Roč. 13, č. 236 
(14.10.2003), s. 16. 
 
TASR 
Animované filmy / TASR . In: Sme. - Roč. 11, č. 236 (14.10.2003), s. 3 
(príl.). 
 
TASR 
Siedme Bienále animácie Bratislava / TASR . In: Národná obroda. - Roč. 14, 
č. 231 (08.10.2003), s. 15. 
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CINEDAYS - Dni európskeho filmového dedičstva, Slovensko 
 
 
 
CINEDAYS 
CinEdays - druhý ročník Dní európskeho kultúrneho dedičstva. In: Sme. - 
Roč. 11, č. 233 (10.10.2003), s. 5 (príl.). 
 
GREGOR, Ján 
Dni európskeho filmového dedičstva / Ján Gregor. In: Hospodárske noviny. - 
č. 194 (10.10.2003), s. 23. 
 
OPOLDUSOVÁ, Jena 
Nech žije rozmanitosť! / Jena Opoldusová. In: Pravda. - Roč. 13, č. 233 
(10.10.2003), s. 20. 
 
TASR 
Kinám budú dominovať európske filmy / TASR . In: Národná obroda. - Roč. 14, 
č. 232 (09.10.2003), s. 18. 
 
 
 
ENVIROFILM - MF filmov, TV programov a videoprogramov s 
tematikou tvorby a ochrany životného prostredia 
 
 
dt 
O Envirofilm 2003 je rekordný záujem / dt . In: Pravda. - Roč. 13, č. 103 
(06.05.2003), s. 19. 
 
ns 
Voda v tvorbe slovenských filmárov / ns . In: Literárny týždenník. - Roč. 
16, č. 20 (2003), s. 2. 
 
s 
Ochrana a film / s . In: Večerník. - Roč. 48, č. 86 (07.05.2003), s. 6. 
 
TASR 
V Bystrici začal Envirofilm / TASR . In: Národná obroda. - Roč. 14, č. 104 
(07.05.2003), s. 14. 
 
TASR 
Envirofilm vyhral Krystian Matysek / TASR . In: Národná obroda. - Roč. 14, 
č. 107 (12.05.2003), s. 17. 
 
 
 
FEBIOFEST, Slovensko 
 
 
BERNÁT, Daniel 
Filmová oslava pod názvom Febiofest / Daniel Bernát. In: Film.sk. - Roč. 4, 
č. 3 (2003), s. 30-31. 
 
BEZÁK, Marek 
Febiofest uvedie aj osem nových českých filmov / Marek Bezák. In: Národná 
obroda. - Roč. 14, č. 30 (06.02.2003), s. 13. 
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ČTK 
Febiofest chce na Slovensku přilákat 20 000 diváků / ČTK . In: Lidové 
noviny. - Roč. 16, č. 37 (13.02.2003) 
 
ČTK 
Satinského Febiofest / ČTK . In: Sme. - Roč. 11, č. 11 (15.01.2003), s. 26. 
 
DH 
Febiofest / DH . In: Profit. - č. 6 (2003), s. 70. 
 
dot - sim 
Werichove rozprávky bez radostného konca : Ponúkajú hlavne európske filmy / 
dot , sim . In: Sme. - Roč. 11, č. 35 (12.02.2003), s. 3 (príl.). 
 
DÚBRAVA, Bohuš 
Filmový Febiofest je v plnom prúde / Bohuš Dúbrava. In: Bratislavské 
noviny. - Roč. 6, č. 3 (2003), s. 12. 
 
embe 
Febiofest nie je iba o českých filmoch : So slzami na krajíčku a srdcom na 
dlani; Fimfárum je zaručené antidepresívum / embe . In: Národná obroda. - 
Roč. 14, č. 36 (13.02.2003), s. 13+14. 
 
GREGOR, Ján 
Namiesto škrtov Febiofest rastie / Ján Gregor. In: Hospodárske noviny. - č. 
26 (07.02.2003), s. 6. 
 
GREGOR, Ján 
Filmári spoza Moravy sa nevyhýbajú realite / Ján Gregor. In: Hospodárske 
noviny. - č. 36 (21.02.2003), s. 6. 
 
HOCHEL, Jaroslav 
Divné i obyčajné : Príde I. Chýlková / Jaroslav Hochel. In: Večerník. - 
Roč. 48, č. 27 (10.02.2003), s. 5. 
 
HOSSZÚOVÁ, Zita 
Febiofest je festival, ktorý nestresuje : Klubový film / Zita Hosszúová. - 
Fotogr. 1. In: Sme. - Roč. 11, č. 48 (27.02.2003), s. 24. 
 
CHLUPOVÁ, Zuzana 
Febio po desiaty raz / Zuzana Chlupová. In: TV Komplet. - Roč. 10, č. 9 
(2003), s. 18. 
 
Kol. 
Febiofest : Desiaty Febiofest na Slovensku sa začne už v pondelok...  / 
Kol. . In: Sme. - Roč. 11, č. 32 (08.02.2003), s. 1-4 (príl.). 
 
les 
Febiofest v plnom prúde : Festival otvorila Chýlková / les . In: Nový deň. 
- Roč. 5, č. 35 (12.02.2003), s. 11. 
 
MICHALKOVÁ, Eva 
Diagnóza: Febiofest 2003 pozitív / Eva Michalková. In: Slovo. - Roč. 5, č. 
8 (2003), s. 11. 
 
MUCHOVÁ, Eva 
Porcia českej tvorby / Eva Muchová. In: Večerník. - Roč. 48, č. 9 
(15.01.2003), s. 7. 
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NÔTOVÁ-TUŠEROVÁ, Simona 
Febiofest predstavil to najlepšie z českej tvorby minulého roka / Simona 
Nôtová-Tušerová. - Fotogr. 2. In: Mosty. - Roč. 12, č. 5 (2003), s. 14. 
 
PONGÓOVÁ, Ildikó 
Febiofest na Slovensku / Ildikó Pongóová. In: Domino-fórum. - Roč. 12, č. 
10 (2003), s. 19. 
 
sim 
Febiofest dnes zakončia poľské filmy / sim . In: Sme. - Roč. 11, č. 39 
(17.02.2003), s. 3 (príl.). 
 
sim 
Tipy na Febiofest / sim . In: Sme. - Roč. 11, č. 33 (10.02.2003), s. 3 
(príl.). 
 
sim 
Štyri dni na indickej svadbe / sim . In: Sme. - Roč. 11, č. 38 
(15.02.2003), s. 3 (príl.). 
 
sim 
Film Smradi je trocha veselý aj trocha smutný / sim . In: Sme. - Roč. 11, 
č. 34 (11.02.2003), s. 3 (príl.). 
 
sim - kul 
Febiofest v Bratislave navštívilo 8000 divákov : Ďalších desať minút - 
najnavštevovanejší film / sim , kul . In: Sme. - Roč. 11, č. 46 
(25.02.2003), s. 2 (príl.)+26. 
 
sim 
Prehliadka nielen českého filmu / sim . In: Film.sk. - Roč. 4, č. 2 (2003), 
s. 6. 
 
SITA 
České filmy uvedú režiséri osobne / SITA . In: Sme. - Roč. 11, č. 28 
(04.02.2003), s. 26. 
 
SITA 
Posledný film Jána Piroha o Keni / SITA . In: Pravda. - Roč. 13, č. 33 
(10.02.2003), s. 2 (príl.). 
 
ŠVOLÍK, Jozef 
Lesní chodci otvoria slovenský Febiofest / Jozef Švolík. In: Pravda. - Roč. 
13, č. 31 (07.02.2003), s. 23. 
 
vach 
Febiofest spomína na Satinského / vach . In: Markíza. - Roč. 6, č. 5 
(2003), s. 50. 
 
 
 
ISTROCON, Bratislava 
 
 
 
BEZÁK, Marek 
Bratislava opäť ožije festivalom sci-fi fantasy / Marek Bezák. In: Národná 
obroda. - Roč. 14, č. 208 (10.09.2003), s. 13. 
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ELF 
Elf Haldir príde na festival do Bratislavy. In: Sme. - Roč. 11, č. 210 
(12.09.2003), s. 5 (príl.). 
 
les 
Vyslanec kráľovstva Lórien, elf Haldir, premiérovo zavíta na Slovensko / 
les . In: Nový deň. - Roč. 5, č. 207 (09.09.2003), s. 11. 
 
 
 
 
JAKUBISKO OČAMI JAKUBISKA, Česko a Slovensko 
 
 
 
ds 
Jakubisko očami Jakubiska / ds . In: Bratislavský propeler. - Roč. 4, č. 9 
(2003), s. 6. 
 
el 
Jakubisko očami Jakubiska / el . In: Večerník. - Roč. 48, č. 82 
(30.04.2003), s. 7. 
 
KASARDA, Martin 
Jakubisko očami Jakubiska / Martin Kasarda. In: Formát. - Roč. 2, č. 18 
(2003), s. 66. 
 
Kol. 
Jakubisko očima Jakubiska / Kol. . In: Cinema. - Roč. 13, č. 5 (2003), s. 
23. 
 
KŘIVÁNKOVÁ, Darina 
Skutečná originalita obstojí vždy / Darina Křivánková. In: Lidové noviny. - 
Roč. 16, č. 91 (17.04.2003), s. 21. 
 
PETRÁNSKY, Ľudo 
Jediným umeleckým dielom je môj syn : Retrospektíva režiséra Juraja 
Jakubiska na Slovensku / Ľudo Petránsky. In: Sme. - Roč. 11, č. 103 
(06.05.2003), s. 23. 
 
SITA 
Otvorili retrospektívu Jakubiskových filmov / SITA . In: Pravda. - Roč. 13, 
č. 98 (29.04.2003), s. 1 (príl.). 
 
SPÁČILOVÁ, Mirka 
Říkali mi: Tak se ukaž, malý Slováku! / Mirka Spáčilová. In: Mladá fronta 
dnes. - Roč. 14, č. 89 (15.04.2003), s. C8. 
 
ULMAN, Miro 
Jakubisko očami Jakubiska / Miro Ulman. In: Domino-fórum. - Roč. 12, č. 16 
(2003), s. 23. 
 
 
 
LETNÝ KINEMATOGRAF (+Bažant kinematograf POHODA) 
 
 
 
BÁLIK, Peter - BEŇOVÁ, Jana 
Pohoda - sprievodný program a atrakcie : Bažant Kinematograf 2003 / Peter 
Bálik, Jana Beňová. In: Sme. - Roč. 11, č. 164 (18.07.2003), s. 26. 
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em 
Kinematograf na Hlavnom námestí / em . In: Večerník. - Roč. 48, č. 163 
(25.08.2003), s. 5. 
 
KVASNIČKA, Matúš 
Bažant kinematograf : Scény na tohtoročnom festivale / Matúš Kvasnička. In: 
Pravda. - Roč. 13, č. 157 (10.07.2003), s. 17. 
 
PUKOVÁ, Andrea 
Zelené prázdninové kino chodí po Slovensku / Andrea Puková. In: Sme. - Roč. 
11, č. 161 (15.07.2003), s. 25. 
 
TASR 
Putovný kinematograf s českými a slovenskými filmami / TASR . In: Sme. - 
Roč. 11, č. 140 (19.06.2003), s. 26. 
 
TASR 
Na Pelíškoch sa sedelo, ležalo a dokonca aj stálo / TASR . In: Pravda. - 
Roč. 13, č. 198 (27.08.2003), s. 1 (príl.). 
 
 
 
 
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL FRANKOFÓNNEHO FILMU, Bratislava 
 
 
 
BEZÁK, Marek 
Skončil sa festival frankofónneho filmu / Marek Bezák. In: Národná obroda. 
- Roč. 14, č. 72 (27.03.2003), s. 18. 
 
BEZÁK, Marek 
Festivalová filmová noc ponúkne päť filmov / Marek Bezák. In: Národná 
obroda. - Roč. 14, č. 67 (21.03.2003), s. 13 (príl.). 
 
DOBOŠOVÁ, Marína - KRÁKOVÁ, Dorota 
Francúzštinu doviezli z troch kontinentov : Dlhá noc francúzskych filmov / 
Marína Dobošová, Dorota Kráková. In: Sme. - Roč. 11, č. 69 (24.03.2003), s. 
3 (príl.). 
 
DRASTICH, Miloš 
Frankofónna udalosť / Miloš Drastich. In: Literárny týždenník. - Roč. 16, 
č. 15 (2003), s. 11. 
 
FERENČUHOVÁ, Mária 
Kultúrny projekt verzus ľudová zábava / Mária Ferenčuhová. In: Domino-
fórum. - Roč. 12, č. 14 (2003), s. 23. 

 
HOCHEL, Jaroslav 
Filmy s posolstvom / Jaroslav Hochel. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 4 (2003), 
s. 34-35. 
 
HOCHEL, Jaroslav 
Francúzština na striebornom plátne / Jaroslav Hochel. In: Večerník. - Roč. 
48, č. 53 (18.03.2003), s. 9. 
 
kul 
Dvadsaťosem filmov z frankofónie / kul . In: Sme. - Roč. 11, č. 64 
(18.03.2003), s. 26. 
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kul 
28 francúzskych filmov / kul . In: Sme. - Roč. 11, č. 61 (14.03.2003), s. 
26. 
 
OPOLDUSOVÁ, Jena 
Chystajú noc plnú komédií / Jena Opoldusová. In: Pravda. - Roč. 13, č. 64 
(18.03.2003), s. 13. 
 
TASR 
Dve ceny pre film Byť a mať / TASR . In: Sme. - Roč. 11, č. 72 
(27.03.2003), s. 18. 
 
 
 
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL HORSKÝCH FILMOV, Poprad 
 
 
 
KOLÍNSKÝ, Jiří 
Festival horských filmov v Poprade / Jiří Kolínský. In: Národná obroda. - 
Roč. 14, č. 213 (17.09.2003), s. 13. 
 
KOVÁČIKOVÁ, Mira 
Lezecký zázrak aj sám nakrúca / Mira Kováčiková. In: Sme. - Roč. 11, č. 236 
(14.10.2003), s. 25. 
 
MF 
XI. MF horských filmů v Popradu... In: Filmový přehled. - č. 11 (2003), s. 
46. 
 
oj 
Popradský festival vyhral dokument Mimo dráhy / oj . In: Pravda. - Roč. 13, 
č. 235 (13.10.2003), s. 23. 
 
OPOLDUSOVÁ, Jena 
Filmári o dobrodružstvách v horách / Jena Opoldusová. In: Pravda. - Roč. 
13, č. 230 (07.10.2003), s. 22. 
 
 
MINORITY FILM FESTIVAL, Bratislava 
 
 
em 
Prehliadka filmov o menšinách / em . In: Večerník. - Roč. 48, č. 154 
(12.08.2003), s. 9. 
 
embe 
Aj menšiny si zaslúžia byť v centre pozornosti / embe . In: Národná obroda. 
- Roč. 14, č. 209 (11.09.2003), s. 16. 
 
les 
V znamení tolerancie / les . In: Nový deň. - Roč. 5, č. 202 (03.09.2003), 
s. 11. 
 
ok 
Nový septembrový festival / ok . In: Nový deň. - Roč. 5, č. 185 
(12.08.2003), s. 11. 
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PONGÓOVÁ, Ildikó 
Som iná, som iný / Ildikó Pongóová. In: Domino-fórum. - Roč. 12, č. 39 
(2003), s. 22. 
 
TASR 
Úspešné Minority / TASR . In: Nový deň. - Roč. 5, č. 213 (17.09.2003), s. 
11. 
 
TASR 
Trojdňový Minority Film Festival / TASR . In: Sme. - Roč. 11, č. 207 
(09.09.2003), s. 26. 
 
TASR 
Prvý ročník filmového festivalu pre menšiny / TASR . In: Sme. - Roč. 11, č. 
183 (09.08.2003), s. 16. 
 
vju 
Režisér Hledík dá prednosť filmovej prehliadky Minority / vju . In: Sme. - 
Roč. 11, č. 210 (12.09.2003), s. 1+6 (príl.). 
 
 
 
 
MySci-Fikácia, Strečno 
 
 
TASR 
Filmová prehliadka mySci-Fikácia / TASR . In: Národná obroda. - Roč. 14, č. 
107 (12.05.2003), s. 16. 
 
 
 
 
POCTA JAKUBISKOVI, Bratislava 
 
 
k 
Stretnutie s Jakubiskom / k . In: Večerník. - Roč. 48, č. 73 (15.04.2003), 
s. 9. 
 
mi 
Pocta Jurajovi Jakubiskovi : Pozvánky / mi . In: Sme. - Roč. 11, č. 88 
(15.04.2003), s. 3 (príl.). 
 
ok 
Jakubiskov večer / ok . In: Nový deň. - Roč. 5, č. 89 (16.04.2003), s. 11. 
 
TASR 
Filmová retrospektíva k Jakubiskovmu jubileu / TASR . In: Pravda. - Roč. 
13, č. 88 (15.04.2003), s. 17. 
 
 
 
PROJEKT 100 – 2003, Slovensko 
 
 
DÚBRAVA, Bohuš 
Prehliadka Projekt 100 potrvá do konca mája / Bohuš Dúbrava. In: 
Bratislavské noviny. - Roč. 6, č. 5 (2003), s. 12. 
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GREGOR, Ján 
Svetové filmy Projektu 100 prichádzajú na klubovú scénu : Školákom "hrozí" 
filmová výchova / Ján Gregor. In: Hospodárske noviny. - č. 53 (18.03.2003), 
s. 6. 
 
HOCHEL, Jaroslav 
Bonbóniky z minulosti i súčasnosti / Jaroslav Hochel. In: Večerník. - Roč. 
48, č. 51 (14.03.2003), s. 9. 
 
klasa 
Kvalitné filmy v distribúcii / klasa . In: Film.sk. - Roč. 4, č. 3 (2003), 
s. 7. 
 
klasa 
Desať filmov deviateho Projektu 100 : Klubový film / klasa . In: Sme. - 
Roč. 11, č. 48 (27.02.2003), s. 24. 
 
koc 
Štartuje filmový Projekt 100 / koc . In: Národná obroda. - Roč. 14, č. 58 
(11.03.2003), s. 12. 
 
NÔTOVÁ-TUŠEROVÁ, Simona 
Projekt / Simona Nôtová-Tušerová. In: Literárny týždenník. - Roč. 16, č. 13 
(2003), s. 2. 
 
OPOLDUSOVÁ, Jena 
Divákov priťahuje klasika : Desať filmov zaradených do Projektu 100 / Jena 
Opoldusová. In: Pravda. - Roč. 13, č. 61 (14.03.2003), s. 18. 
 
PREHLIADKA 
Prehliadka Projekt 100 na Slovensku. In: Synchron. - Roč. 2, č. 2 (2003), 
s. 20. 
 
sim 
Priebežné výsledky prehliadky Projekt 100 / sim . In: Film.sk. - Roč. 4, č. 
5 (2003), s. 27. 
 
TASR 
Prehliadka Projekt 100 / TASR . In: Nový deň. - Roč. 5, č. 60 (13.03.2003), 
s. 11. 
 
 
 
SLOVENSKÝ FILM 2003, Bratislava 
 
 
 
BERNÁT, Daniel 
Diagnóza slovenského filmu za rok 2003 / Daniel Bernát. In: Národná obroda. 
- Roč. 14, č. 258 (10.11.2003), s. 16. 
 
jm 
Slovenský film 2003 / jm . In: Večerník. - Roč. 48, č. 212 (06.11.2003) 
 
Kol. 
Slovenský film 2003 / Kol. . In: Sme. - Roč. 11, č. 256 (07.11.2003), s. 5 
(príl.). 
 
POLÁK, Milan 
Aký je slovenský film v roku 2003? / Milan Polák. In: Literárny týždenník. 
- Roč. 16, č. 45 (2003), s. 11. 
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sim 
Je možné zísť z cesty vlastného osudu? / sim . In: Sme. - Roč. 11, č. 260 
(12.11.2003), s. 3 (príl.). 
 
sim 
Čert vie prečo na záver festivalu / sim . In: Sme. - Roč. 11, č. 261 
(13.11.2003), s. 3 (príl.). 
 
sim 
Najaktuálnejšia slovenská filmová tvorba / sim . In: Film.sk. - Roč. 4, č. 
11 (2003), s. 9. 
 
sim 
Kráľ zlodejov otvára filmovú prehliadku / sim . In: Sme. - Roč. 11, č. 258 
(10.11.2003), s. 3 (príl.). 
 
TASR 
Oneskorené životné jubileum Dušana Hanáka  / TASR . In: Sme. - Roč. 11, č. 
261 (13.11.2003), s. 26. 
 
TASR 
Slovenský film 2003 predstaví súčasnú tvorbu / TASR . In: Sme. - Roč. 11, 
č. 253 (04.11.2003), s. 26. 
 
 
 
SLOVENSKÝ FILM 1970-1985, Bratislava 
 
 
ajk 
Paradoxy filmových návratov / ajk . In: Nový deň. - Roč. 5, č. 53 
(05.03.2003), s. 11. 
 
brn 
V galérii budú premietať slovenské filmy / brn . In: Bratislavské noviny. - 
Roč. 6, č. 4 (2003), s. 16. 
 
el 
Plač na nesprávnom hrobe / el . In: Večerník. - Roč. 48, č. 72 
(14.04.2003), s. 5. 
 
em 
Bude náhradou za "deväťstojednotku"? / em . In: Večerník. - Roč. 48, č. 48 
(11.03.2003), s. 9. 
 
em 
Štyri mesiace s filmom / em . In: Večerník. - Roč. 48, č. 40 (27.02.2003), 
s. 9. 
 
k 
Uhol pohľadu / k . In: Večerník. - Roč. 48, č. 104 (03.06.2003), s. 9. 
 
k 
Premietnu filmy Fera Feniča / k . In: Sme. - Roč. 11, č. 70 (25.03.2003), 
s. 3 (príl.). 
 
k 
Filmové kosenie lúky / k . In: Večerník. - Roč. 48, č. 81 (29.04.2003), s. 
9. 
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KINO 
Kino v galérii. In: Mosty. - Roč. 12, č. 7 (2003), s. 14. 
 
 
kul 
Slovenský film 1970 - 1985 / kul . In: Sme. - Roč. 11, č. 64 (18.03.2003), 
s. 25. 
 
kul 
Sladké starosti / kul . In: Sme. - Roč. 11, č. 144 (24.06.2003), s. 26. 
 
mi 
Slovenský film mal aj škaredé dni / mi . In: Sme. - Roč. 11, č. 52 
(04.03.2003), s. 3 (príl.). 
 
SITA 
Slovenský film minulého storočia / SITA . In: Národná obroda. - Roč. 14, č. 
51 (03.03.2003), s. 16. 
 
TASR 
Slovenský film 1970-1985 / TASR . In: Sme. - Roč. 11, č. 49 (28.02.2003), 
s. 24. 
 
 
 
 
STRETNUTIE SO ZUZANOU KRONEROVOU, Bratislava 
 
 
jg 
Stretnutie so Zuzanou Kronerovou / jg . In: Hospodárske noviny. - č. 38 
(25.02.2003), s. 6. 
 
PACHEROVÁ, Soňa 
Kronerovci majú umenie v krvi / Soňa Pacherová. In: Pravda. - Roč. 13, č. 
47  
(26.02.2003), s. 3 (príl.). 
 
švr 
Herecký rod Kronerovcov / švr . In: Večerník. - Roč. 48, č. 38 
(25.02.2003), s. 9. 
 
TASR 
Kronerovský "klan" má na konte spolu 233 filmov / TASR . In: Národná 
obroda. - Roč. 14, č. 48 (27.02.2003), s. 17. 
 
TASR 
Dvestotridsaťtrikrát filmoví Kronerovci / TASR . In: Sme. - Roč. 11, č. 48 
(27.02.2003), s. 26. 
 
 
STRIEBORNÝ PRACH (Výstava fotografií zo slovenských filmov) 
 
 
kul 
Strieborný prach / kul . In: Sme. - Roč. 11, č. 225 (01.10.2003), s. 26. 
 
 
TASR 
Film vo fotografii / TASR . In: Pravda. - Roč. 13, č. 226 (02.10.2003), s. 
2 (príl.). 
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ŠTYRI ŽIVLY, Banská Štiavnica 
 
 
e 
Neviditeľné mestá / e . In: Večerník. - Roč. 48, č. 160 (20.08.2003), s. 6. 
 
KLASOVÁ, Silvia 
Seminár Štyri živly už po piaty raz / Silvia Klasová. In: Sme. - Roč. 11, 
č. 174 (30.07.2003), s. 14. 
 
KLASOVÁ, Silvia 
Neviditeľné mestá / Silvia Klasová. In: Film.sk. - Roč. 4, č. 7 (2003), s. 
7. 
 
Kol. 
Klubový film : Vyjde Kino-ikon aj Sprievodca; Skončil sa seminár 4 živly / 
Kol. . In: Sme. - Roč. 11, č. 202 (03.09.2003), s. 13. 
 
OPOLDUSOVÁ, Jena 
Neviditeľné mestá na plátne / Jena Opoldusová. In: Pravda. - Roč. 13, č. 
191 (19.08.2003), s. 14. 
 
 
 
TRI DNI DOKUMENTU 
 
 
dan 
Tri dni dokumentu / dan . In: Národná obroda. - Roč. 14, č. 282 
(09.12.2003), s. 25. 
 
 
 
ZVUK VO FILME, Bratislava 
 
 
BERNÁT, Daniel 
Filmologický výskum. Na Slovensku? / Daniel Bernát. In: Film.sk. - Roč. 4, 
č. 12 (2003), s. 20-223+29. 
 
KAŇUCH, Martin 
Filmologická konferencia Zvuk vo filme / Martin Kaňuch. In: Film.sk. - Roč. 
4, č. 9 (2003), s. 26. 
 
SITA - mi 
Konferencia Zvuk vo filme : Zvuk vo filme potrebuje medzinárodný seminár / 
SITA , mi . In: Sme. - Roč. 11, č. 270 (25.11.2003), s. 26+P3. 
 
 
OSTATNÉ PODUJATIA 
 
 
TASR 
Filmové kúpanie / TASR . In: Nový deň. - Roč. 5, č. 118 (24.05.2003), s. 
12. 
 
 
 
VRAŠTIAK, Štefan 
20 rokov KPČK Bratislava / Štefan Vraštiak. In: Literárny týždenník. - Roč. 
16, č. 20 (2003), s. 2. 
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KOLÍNSKÝ, Jiří 
Gotika, tak ako ju doteraz Slováci nevideli / Jiří Kolínský. In: Národná 
obroda. - Roč. 14, č. 267 (21.11.2003), s. 13 (príl.). 
 
 
V. PODUJATIA SLOVENSKÉHO FILMU V ZAHRANIČÍ 
 
 
VRAŠTIAK, Štefan 
Reprezentácia Slovenska v zahraničí - 53. Berlinale 2003 / Štefan Vraštiak. 
In: Slovenské národné noviny. - Roč. 14, č. 6 (2003), s. 9. 
 
 
 
DESAŤ ROKOV SLOVENSKA, Mníchov 
 
kul 
Našich desať rokov / kul . In: Sme. - Roč. 11, č. 74 (29.03.2003), s. 13. 
 
s 
Naše filmy v Mníchove / s . In: Večerník. - Roč. 48, č. 63 (01.04.2003), s. 
8. 
 
 
 
EU XXL, Viedeň 
 
 
TASR 
Aj slovenské filmy premietajú vo Viedni / TASR . In: Pravda. - Roč. 13, č. 
266 (20.11.2003), s. 21. 
 
TASR 
Prehliadka filmovej tvorby budúcich členov únie / TASR . In: Sme. - Roč. 
11, č. 261 (13.11.2003), s. 26. 
 
 
 
FILMOVÁ KLASIKA 2003 (Prehliadka filmov Juraja Jakubiska, 
Split) 
 
 
MAŠIČ, Siniša 
Jakubisko v Zlatej bráne / Siniša Mašič. In: Pravda. - Roč. 13, č. 43 
(21.02.2003), s. 22. 
 
 
 
LETNÁ FILMOVÁ ŠKOLA, Uherské Hradiště (Slovenský deň) 
 
 
 
HOCHEL, Jaroslav 
Namiesto tabule na strieborné plátno / Jaroslav Hochel. In: Večerník. - 
Roč. 48, č. 157 (15.08.2003), s. 8. 
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kul 
Na Letnej filmovej škole bude opäť slovenský deň / kul . In: Sme. - Roč. 
11, č. 169 (24.07.2003), s. 26. 
 
sim 
Včera sa na LFŠ konal Slovenský deň / sim . In: Sme. - Roč. 11, č. 174 
(30.07.2003), s. 14. 
 
 
SITA 
Slovenský deň na českom festivale  / SITA . In: Nový deň. - Roč. 5, č. 171 
(26.07.2003), s. 11. 
 
SITA 
Slovenský deň na Letnej filmovej škole / SITA . In: Pravda. - Roč. 13, č. 
169 (24.07.2003), s. 23. 
 
 
 
MFF KARLOVY VARY 
 
 
e 
Nvota medzi šestnástimi / e . In: Večerník. - Roč. 48, č. 126 (03.07.2003), 
s. 9. 
 
jg 
Slovenské filmy do Karlových Varov / jg . In: Hospodárske noviny. - č. 127 
(04.07.2003), s. 7. 
 
PUKOVÁ, Andrea - REHÁK, Oliver 
Bez Sarandonovej, zato so slovenskými filmami : Slovenské filmy vo Varoch / 
Andrea Puková, Oliver Rehák. In: Sme. - Roč. 11, č. 153 (04.07.2003), s. 
29. 
 
ŠVOLÍK, Jozef 
Kruté radosti vo Varoch / Jozef Švolík. In: Pravda. - Roč. 13, č. 153 
(04.07.2003), s. 25. 
 
TASR 
Na festivale v Karlových Varoch súťažia dva slovenské filmy / TASR . In: 
Národná obroda. - Roč. 14, č. 131 (09.06.2003), s. 16. 
 
 
 
MFF pre deti a mládež, Zlín 
 
 
BEZÁK, Marek 
Slováci na najväčšom detskom filmovom festivale nechýbajú / Marek Bezák. 
In: Národná obroda. - Roč. 14, č. 121 (28.05.2003), s. 14. 
 
em 
Naši filmári v publiku / em . In: Večerník. - Roč. 48, č. 99 (27.05.2003), 
s. 8. 
 
kač - sig 
Festival přivítal hostí ze Slovenska / kač , sig . In: Mladá fronta dnes. - 
Roč. 14, č. 123 (28.05.2003), s. C11. 
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KVASNIČKA, Matúš 
Slovenský filmový útok na Zlín / Matúš Kvasnička. In: Pravda. - Roč. 13, č. 
121 (28.05.2003), s. 15. 
 
mak 
Peter Ustinov príde na festival do Zlína / mak . In: Pravda. - Roč. 13, č. 
118 (24.05.2003), s. 19. 
 
 
 
 
MESIAC SLOVENSKEJ KULTÚRY, Montreal 
 
 
ar 
Filmy Martina Šulíka v Montreale / ar . In: Národná obroda. - Roč. 14, č. 
16 (21.01.2003), s. 12. 
 
dv  
V Kanade zaujali bábky a Martin Šulík / dv . In: Sme. - Roč. 11, č. 24 
(30.01.2003), s. 26. 
 
e 
Šulík v Montreale / e . In: Večerník. - Roč. 48, č. 13 (21.01.2003), s. 9. 
 
MOIS 
Mois de la culture slovaque. In: Le Ville-Marie. - č. 4 (05.01.2003), s. 3. 
 
MONTH 
Month of Slovak culture in Canada. In: The Slovak Spectator. - Roč. 9, č. 3 
(2003), s. 10. 
 
TASR 
Ako sme sa ukázali v Kanade / TASR . In: Nový deň. - Roč. 5, č. 63 
(17.03.2003), s. 11. 
 
TASR 
Šulík v Montreale / TASR . In: Sme. - Roč. 11, č. 16 (21.01.2003), s. 26. 
 
TASR 
Slovenská kultúra v Kanade / TASR . In: Národná obroda. - Roč. 14, č. 24 
(30.01.2003), s. 14. 
 
 
 
 
RETROSPEKTÍVA FILMOV DUŠANA HANÁKA, Berlín 
 
 
TASR 
Retrospektíva jubilujúceho Dušana Hanáka / TASR . In: Sme. - Roč. 11, č. 
232 (09.10.2003), s. 26. 
 
 
 
RETROSPEKTÍVA FILMOV DUŠANA HANÁKA, Praha  
 
oj 
Najlepšie Hanákove filmy premietnu v Prahe / oj . In: Pravda. - Roč. 13, č. 
230 (07.10.2003), s. 22. 
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RETROSPEKTÍVA FILMOV JURAJA JAKUBISKA, FINÁLE PLZEŇ 
 
 
dar 
V Plzni se bude soutěžit o Zlatého ledňáčka / dar . In: Lidové noviny. - 
Roč. 16, č. 73 (27.03.2003), s. 22. 
 
 
TÝŽDEŇ SLOVENSKÉHO FILMU, Amsterdam 
 
 
oj 
Týždeň slovenského filmu v Amsterdame / oj . In: Pravda. - Roč. 13, č. 254 
(05.11.2003), s. 18. 
 
sim 
Úspech slovenských filmov v Holandsku / sim . In: Film.sk. - Roč. 4, č. 12 
(2003), s. 5. 
 
 
 
TÝŽDEŇ SLOVENSKÉHO FILMU, Pretória 

 
 
SITA 
Filmy v Afrike / SITA . In: Nový deň. - Roč. 5, č. 214 (18.09.2003), s. 11. 
 
 
 
TÝŽDEŇ SLOVENSKÉHO FILMU, Varšava 
 
 
oj 
Týždeň slovenského filmu vo Varšave / oj . In: Pravda. - Roč. 13, č. 277 
(03.12.2003), s. 17. 
 
TASR 
Filmári na týždeň do Varšavy / TASR . In: Nový deň. - Roč. 5, č. 280 
(06.12.2003), s. 11. 
 
TASR 
Slovenské filmy vo Varšave / TASR . In: Národná obroda. - Roč. 14, č. 272 
(27.11.2003), s. 16. 
 
 
 
Bibliografický súpis  spracovala Margita Nagyová 
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Príloha č. 5 – Vyhodnotenie kontraktu 
Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav     Tabuľka č. 8 
        
Hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2003 k 30. 6. 2003 - hodnotenie čerpania finančných 
prostriedkov  na rok 2003 - hodnotenie čerpania finančných prstriedkov    
Názov činnosti : činnosť oddelenia filmového archívu      
Číslo: aa/1        

        

Náklady na činnosť NÁKLADY     FINANČNÉ KRYTIE     

v členení podľa   Bežný transfer   Tržby a výnosy   Iné zdroje   

účtových skupín:   * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 

50 - spotr. nákupy - celkom 470 132,00 370 000,00 370 000,00 245 000,00 100 132,00 0,00 0,00 
501 z toho: 390 132,00 290 000,00 290 000,00 230 000,00 100 132,00 0,00 0,00 

502 - spotreba energie 80 000,00 80 000,00 80 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 

51 - služby - celkom 1 206 484,86 836 000,00 309 000,00 409 000,00 897 484,86 0,00 0,00 
511 190 000,00 190 000,00 190 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 
512 71 324,00 70 000,00 70 000,00 30 000,00 1 324,00 0,00 0,00 
513 4 000,00 4 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

518 z toho: 941 160,86 572 000,00 45 000,00 329 000,00 896 160,86 0,00 0,00 
52 - osobné náklady - celkom 2 231 330,00 2 970 000,00 1 606 000,00 1 696 000,00 625 330,00 0,00 0,00 
521 1 682 054,00 2 026 000,00 1 126 000,00 1 387 000,00 556 054,00 0,00 0,00 
 z toho mimo prac. pomeru 508 513,00 30 000,00 50 000,00 410 000,00 458 513,00 0,00 0,00 
524+525 447 946,00 773 000,00 419 000,00 309 000,00 28 946,00 0,00 0,00 

527+528 101 330,00 171 000,00 61 000,00 0,00 40 330,00 0,00 0,00 

53 - dane a poplatky -celkom 16 600,00 30 000,00 12 700,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 
531 3 700,00 4 000,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
532 12 900,00 11 000,00 9 000,00 0,00 3 900,00 0,00 0,00 

538 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

54 1 373 989,80 94 000,00 98 428,00 900 000,00 1 275 561,80 0,00 0,00 
549/ LITA + SLOVGRAM 1 275 561,80 0,00 0,00 900 000,00 1 275 561,80 0,00 0,00 
549/Poistenie 56 428,00 60 000,00 56 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
549/Poplatky banke 13 000,00 10 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

549 a Iné 29 000,00 24 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 731 000,00 700 000,00 731 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

551 731 000,00 700 000,00 731 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPOLU 6 029 536,66 5 000 000,00 3 127 128,00 3 250 000,00 2 902 408,66 0,00 0,00 
         
Pozn: * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2003 Vypracoval: Ing.M.Šuleková Dátum: 19.2.2004 
         ** - skutočnosť čerpania k 31.12.2003 na 2 desatinné miesta 31.12.2003 na dve desatinné miesta Schválil: P.Dubecký Tel. 02/57101514 
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kontakt: 

Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav     Tabuľka č. 8
        
Hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2003 k 31.12. 2003 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov   
Názov činnosti : činnosť oddelenia dokumentácie a knižničných služieb     
Číslo: ab/2        

        

Náklady na činnosť NÁKLADY     FINANČNÉ KRYTIE     

v členení podľa   Bežný transfer   Tržby a výnosy Iné zdroje   

účtových skupín:   * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 

50 - spotr. nákupy - celkom 443 229,00 350 000,00 350 000,00 185 000,00 93 229,00 0,00 0,00
501 z toho: 363 229,00 270 000,00 270 000,00 170 000,00 93 229,00 0,00 0,00

502 - spotreba energie 80 000,00 80 000,00 80 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00

51 - služby - celkom 1 144 581,00 350 000,00 174 000,00 932 000,00 970 581,00 0,00 0,00

511 80 000,00 20 000,00 80 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
512 69 324,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 19 324,00 0,00 0,00
513 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

518 z toho: 991 257,00 276 000,00 40 000,00 842 000,00 951 257,00 0,00 0,00
52 - osobné náklady - celkom 2 591 920,00 1 282 000,00 1 804 000,00 733 000,00 787 920,00 0,00 0,00
521 1 828 210,00 872 000,00 1 272 000,00 612 000,00 556 210,00 0,00 0,00
 z toho mimo prac. pomeru 169 789,00 40 000,00 129 789,00 190 000,00 129 789,00 0,00 0,00
524+525 632 200,00 336 000,00 468 000,00 87 000,00 164 200,00 0,00 0,00

527+528 131 150,00 74 000,00 64 000,00 34 000,00 67 510,00 0,00 0,00

53 - dane a poplatky -celkom 11 705,00 20 000,00 10 300,00 0,00 1 405,00 0,00 0,00
531 3 700,00 4 000,00 3 300,00 0,00 400,00 0,00 0,00
532 8 005,00 10 000,00 7 000,00 0,00 1 005,00 0,00 0,00

538 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 56 000,00 48 000,00 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/ LITA + SLOVGRAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/Poistenie 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/Poplatky banke 7 000,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549 a  Iné 29 000,00 23 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 581 000,00 550 000,00 581 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551 581 000,00 550 000,00 581 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 4 828 435,00 2 600 000,00 2 975 300,00 1 850 000,00 1 853 135,00 0,00 0,00
        
Pozn: * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2003 Vypracoval: Ing.M.Šuleková Dátum: 19.2.2004

         ** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2003 na 2 desatinné miesta  Schválil: P.Dubecký 
Tel. 
kontakt: 02/57101514



 96 

 
Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav     Tabuľka č. 8
        
Hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2003 k 31.12. 2003 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov    
Názov činnosti : činnosť edičného oddelenia       
Číslo: ac/3        

        

Náklady na činnosť NÁKLADY     FINANČNÉ KRYTIE     

v členení podľa   Bežný transfer   Tržby a výnosy Iné zdroje   

účtových skupín:   * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 

50 - spotr. nákupy - celkom 117 264,00 100 000,00 100 000,00 40 000,00 17 264,00 0,00 0,00
501 z toho: 67 264,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 17 264,00 0,00 0,00

502 - spotreba energie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

51 - služby - celkom 1 125 581,00 65 000,00 68 000,00 167 000,00 1 057 581,00 0,00 0,00
511 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512 21 324,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 324,00 0,00 0,00
513 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

518 z toho: 1 081 257,00 22 000,00 25 000,00 147 000,00 1 056 257,00 0,00 0,00
52 - osobné náklady - celkom 1 298 247,00 337 000,00 709 000,00 193 000,00 589 247,00 0,00 0,00
521 932 717,00 237 000,00 501 000,00 151 000,00 431 717,00 0,00 0,00
 z toho mimo prac. pomeru 75 507,00 10 000,00 25 000,00 40 000,00 50 507,00 0,00 0,00
524+525 326 740,00 81 000,00 191 000,00 42 000,00 135 740,00 0,00 0,00

527+528 38 790,00 19 000,00 17 000,00 0,00 21 790,00 0,00 0,00

53 - dane a poplatky -celkom 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 46 000,00 38 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/ LITA + SLOVGRAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/Poistenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/Poplatky banke 7 000,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549 a Iné 29 000,00 23 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 81 000,00 50 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551 81 000,00 50 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 2 668 092,00 600 000,00 1 004 000,00 400 000,00 1 664 092,00 0,00 0,00
        
Pozn: * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2003 Vypracoval: Ing.M.Šuleková Dátum: 19.2.2004

         ** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2003 na 2 desatinné miesta  Schválil: P.Dubecký 
Tel. 
kontakt: 02/57101514
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Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav     Tabuľka č. 8
        
Hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2003 k 31.12. 2004 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov    
Názov činnosti : vydávanie mesačníka Film.sk       
Číslo: ad/4        

        

Náklady na činnosť NÁKLADY     FINANČNÉ KRYTIE     

v členení podľa   Bežný transfer Tržby a výnosy Iné zdroje   

účtových skupín:   * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 

50 - spotr. nákupy - celkom 117 267,00 100 000,00 100 000,00 40 000,00 17 167,00 0,00 0,00
501 z toho: 67 267,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 17 267,00 0,00 0,00

502 - spotreba energie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

51 - služby - celkom 605 581,00 115 000,00 58 000,00 287 000,00 547 581,00 180 000,00 0,00
511 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512 21 324,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 324,00 0,00 0,00
513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

518 z toho: 564 257,00 75 000,00 18 000,00 267 000,00 546 257,00 180 000,00 0,00
52 - osobné náklady - celkom 1 206 055,00 337 000,00 709 000,00 366 000,00 497 055,00 0,00 0,00
521 883 872,00 237 000,00 501 000,00 291 000,00 382 872,00 0,00 0,00
 z toho mimo prac. pomeru 106 707,00 10 000,00 25 000,00 80 000,00 81 707,00 0,00 0,00
524+525 296 323,00 81 000,00 191 000,00 75 000,00 105 323,00 0,00 0,00

527+528 25 860,00 19 000,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 - dane a poplatky -celkom 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 46 000,00 38 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/ LITA + SLOVGRAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/Poistenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/Poplatky banke 7 000,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549 a  Iné 29 000,00 23 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 131 000,00 100 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551 131 000,00 100 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 2 105 903,00 700 000,00 1 044 000,00 520 000,00 1 061 803,00 180 000,00 0,00
        
Pozn: * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2003 Vypracoval: Ing.M.Šuleková Dátum: 19.2.2004
         ** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2003 na 2 desatinné miesta  Schválil: P.Dubecký Tel. kontakt: 02/57101514
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Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav     Tabuľka č. 8 
        
Hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2003 k 31.12. 2003 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov    
Názov činnosti : činnosť Audiovizuálneho informačného centra     
Číslo: ae/5        

        

Náklady na činnosť NÁKLADY     FINANČNÉ KRYTIE     

v členení podľa   Bežný transfer   Tržby a výnosy Iné zdroje   

účtových skupín:   * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 

50 - spotr. nákupy - celkom 171 079,30 140 000,00 140 000,00 30 000,00 31 079,30     
501 z toho: 121 079,30 90 000,00 90 000,00 20 000,00 31 079,30     

502 - spotreba energie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 0,00     

51 - služby - celkom 535 413,71 21 000,00 40 832,71 304 000,00 496 581,00     
511 30 000,00 10 000,00 30 000,00 10 000,00 0,00     
512 11 324,00 0,00 0,00 20 000,00 11 324,00     
513 2 000,00 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00     

518 z toho: 492 089,71 8 000,00 8 832,71 274 000,00 483 257,00     
52 - osobné náklady - celkom 1 254 663,00 641 000,00 824 000,00 366 000,00 430 663,00     
521 897 865,00 446 000,00 583 000,00 291 000,00 314 865,00     
 z toho mimo prac. pomeru 29 607,00 15 000,00 15 000,00 80 000,00 14 607,00     
524+525 330 938,00 158 000,00 226 000,00 75 000,00 104 938,00     

527+528 25 860,00 37 000,00 150 000,00 0,00 10 860,00     

53 - dane a poplatky -celkom 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00     
531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     

538 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00     

54 116 913,80 38 000,00 46 000,00 0,00 70 913,80     
549/ LITA + SLOVGRAM 70 913,80 0,00 0,00 0,00 70 913,80     
549/Poistenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00     
549/Poplatky banke 7 000,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00     

549 a  Iné 29 000,00 23 000,00 29 000,00 0,00 0,00     

55 181 000,00 150 000,00 181 000,00 0,00 0,00     

551 181 000,00 150 000,00 181 000,00 0,00 0,00     

SPOLU 2 259 069,81 1 000 000,00 1 231 832,71 700 000,00 1 029 237,10     
        
Pozn: * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2003 Vypracoval: Ing.M.Šuleková Dátum: 19.2.2004
         ** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2003 na 2 desatinné miesta  Schválil: P.Dubecký Tel. kontakt: 02/57101514 
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Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav     Tabuľka č. 8 
        
Hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2003 k 31.12. 2003 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov    
Názov činnosti : činnosť odddelenia medzinárodných kontaktov      
Číslo: af/6        

        

Náklady na činnosť NÁKLADY     FINANČNÉ KRYTIE     

v členení podľa   Bežný transfer   Tržby a výnosy   Iné zdroje   

účtových skupín:   * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 

50 - spotr. nákupy - celkom 184 529,00 150 000,00 150 000,00 30 000,00 34 529,00 0,00 0,00
501 z toho: 134 529,00 100 000,00 100 000,00 20 000,00 34 529,00 0,00 0,00

502 - spotreba energie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

51 - služby - celkom 732 400,69 71 000,00 160 000,00 304 000,00 572 400,69 0,00 0,00
511 110 273,60 20 000,00 110 000,00 0,00 273,60 0,00 0,00
512 44 324,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 24 324,00 0,00 0,00
513 3 000,00 4 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

518 z toho: 574 803,09 27 000,00 27 000,00 264 000,00 547 803,09 0,00 0,00
52 - osobné náklady - celkom 1 425 493,00 641 000,00 816 000,00 366 000,00 609 493,00 0,00 0,00
521 1 037 865,00 446 000,00 583 000,00 291 000,00 454 865,00 0,00 0,00
 z toho mimo prac. pomeru 122 503,00 15 000,00 35 000,00 80 000,00 130 838,00 0,00 0,00
524+525 348 838,00 158 000,00 218 000,00 75 000,00 23 790,00 0,00 0,00

527+528 38 790,00 37 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 - dane a poplatky -celkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 46 000,00 38 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/ LITA + SLOVGRAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/Poistenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/Poplatky banke 7 000,00 5 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549 a Iné 29 000,00 23 000,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 131 000,00 100 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551 131 000,00 100 000,00 131 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 2 519 422,69 1 000 000,00 1 303 000,00 700 000,00 1 216 422,69 0,00 0,00
        
Pozn: * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2003 Vypracoval: Ing.M.Šuleková Dátum: 19.2.2004

         ** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2003 na 2 desatinné miesta  Schválil: P.Dubecký 
Tel. 
kontakt: 02/57101514 
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Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav     Tabuľka č. 8 
        
Hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2003 k 31.12. 2003 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov    
Názov činnosti : činnosť oddelenia videotéky a osvetových činností     
Číslo: ag/7        

        

Náklady na činnosť NÁKLADY     FINANČNÉ KRYTIE     

v členení podľa   Bežný transfer   Tržby a výnosy Iné zdroje   

účtových skupín:   * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 

50 - spotr. nákupy - celkom 130 718,00 110 000,00 110 000,00 50 000,00 20 718,00 0,00 0,00
501 z toho: 80 718,00 60 000,00 60 000,00 40 000,00 20 718,00 0,00 0,00

502 - spotreba energie 50 000,00 50 000,00 50 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

51 - služby - celkom 462 507,00 62 000,00 61 924,90 141 000,00 400 582,10 0,00 0,00
511 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512 20 319,71 20 000,00 20 000,00 20 000,00 319,71 0,00 0,00
513 1 924,90 2 000,00 1 924,90 0,00 0,00 0,00 0,00

518 z toho: 420 262,39 20 000,00 20 000,00 121 000,00 400 262,39 0,00 0,00
52 - osobné náklady - celkom 982 431,00 540 000,00 711 000,00 309 000,00 271 431,00 0,00 0,00
521 714 925,00 372 000,00 509 000,00 249 000,00 205 925,00 0,00 0,00
 z toho mimo prac. pomeru 81 739,00 10 000,00 27 000,00 70 000,00 54 739,00 0,00 0,00
524+525 241 646,00 137 000,00 191 000,00 60 000,00 50 646,00 0,00 0,00

527+528 25 860,00 31 000,00 11 000,00 0,00 14 860,00 0,00 0,00

53 - dane a poplatky -celkom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 45 864,79 38 000,00 45 864,79 0,00 0,00 0,00 0,00
549/ LITA + SLOVGRAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/Poistenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/Poplatky banke 7 863,79 5 000,00 7 863,79 0,00 0,00 0,00 0,00

549/ Iné 28 000,00 15 000,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 85 950,00 50 000,00 85 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551 85 950,00 50 000,00 85 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 1 707 470,79 800 000,00 1 014 739,69 500 000,00 692 731,10 0,00 0,00
        
Pozn: * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2003 Vypracoval: Ing.M.Šuleková Dátum: 19.2.2004
         ** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2003 na 2 desatinné miesta  Schválil: P.Dubecký Tel. kontakt: 02/57101514 
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Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav     Tabuľka č. 8 
        
Hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2003 k 31.12. 2003 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov    
Názov činnosti : nešpecifikované činnosti (10% rezerva)      
Číslo: b        

        

Náklady na činnosť NÁKLADY     FINANČNÉ KRYTIE     

v členení podľa   Bežný transfer   Tržby a výnosy   Iné zdroje   

účtových skupín:   * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 

50 - spotr. nákupy - celkom 211 076,00 180 000,00 180 000,00 80 000,00 31 076,00 0,00 0,00
501 z toho: 118 455,10 90 000,00 90 000,00 60 000,00 28 455,10 0,00 0,00

502 - spotreba energie 92 620,90 90 000,00 900 000,00 20 000,00 2 620,90 0,00 0,00

51 - služby - celkom 1 735 963,34 1 040 000,00 1 004 291,79 300 000,00 701 671,55 30 000,00 0,00
511 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512 177 000,00 100 000,00 177 000,00 100 000,00 13 000,00 0,00 0,00
513 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

518 z toho: 1 558 963,34 940 000,00 827 291,79 200 000,00 701 671,55 30 000,00 0,00
52 - osobné náklady - celkom 31 570,60 0,00 0,00 200 000,00 31 570,60 0,00 0,00
521 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 z toho mimo prac. pomeru 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
524+525 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

527+528 31 570,60 0,00 0,00 200 000,00 31 570,60 0,00 0,00

53 - dane a poplatky -celkom 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
531 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
532 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

538 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 485 520,96 60 000,00 115 708,21 300 000,00 369 812,75 0,00 0,00
549/ LITA + SLOVGRAM 170 008,10 0,00 0,00 57 000,00 170 008,10 0,00 0,00
549/Poistenie 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/Poplatky banke 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

549 a  Iné 315 512,86 40 000,00 115 708,21 243 000,00 199 804,65 0,00 0,00

55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

551 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 2 464 130,90 8 800 000,00 1 300 000,00 880 000,00 1 134 130,90 20 000,00 0,00
        
Pozn: * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2003 Vypracoval: Ing.M.Šuleková Dátum: 19.2.2004
         ** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2003 na 2 desatinné miesta  Schválil: P.Dubecký Tel. kontakt: 02/57101514 
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Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav     Tabuľka č. 8 
        
Hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2003 k 31 12. 2003 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov    
Názov činnosti : Sumár čerpania Kontraktu na rok 2003      
Číslo: a+b        

        

Náklady na činnosť NÁKLADY     FINANČNÉ KRYTIE     

v členení podľa   Bežný transfer   Tržby a výnosy   Iné zdroje   

účtových skupín:   * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 

50 - spotr. nákupy - celkom 1 845 294,30 1 500 000,00 1 500 000,00 700 000,00 345 294,30 0,00 0,00
501 z toho: 1 342 673,40 1 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00 342 673,40 0,00 0,00
kancelárske potreby 148 571,04 150 000,00 121 000,00 100 000,00 27 571,04 0,00 0,00
PHM 205 365,05 150 000,00 150 000,00 100 000,00 55 365,05 0,00 0,00
DHM 536 435,70 200 000,00 200 000,00 100 000,00 336 435,70 0,00 0,00

502 - spotreba energie 502 620,90 500 000,00 500 000,00 100 000,00 2 620,90 0,00 0,00

51 - služby - celkom 11 021 709,60 2 560 000,00 1 876 049,40 2 844 000,00 5 732 463,20 200 000,00 0,00

511 470 273,60 300 000,00 470 000,00 100 000,00 273,60 0,00 0,00
512 436 236,71 300 000,00 377 000,00 300 000,00 59 263,71 0,00 0,00
513 17 924,90 20 000,00 17 924,90 0,00 0,00 0,00 0,00
518 z toho: 6 684 050,39 1 940 000,00 1 011 124,50 2 444 000,00 5 672 925,89 200 000,00 0,00
výkony spojov 1 157 684,74 600 000,00 393 000,00 600 000,00 764 684,74 0,00 0,00
nájomné 948 837,24 800 000,00 757 000,00 100 000,00 191 837,24 0,00 0,00

DNIM 0,00 30 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

52 - osobné náklady - celkom 11 021 709,60 6 748 000,00 7 179 000,00 4 056 000,00 3 842 709,60 0,00 0,00
521 7 977 508,00 4 636 000,00 5 075 000,00 3 122 000,00 2 902 508,00 0,00 0,00
 z toho mimo prac. pomeru 1 094 365,00 100 000,00 217 000,00 900 000,00 877 365,00 0,00 0,00
524+525 2 624 631,00 1 724 000,00 1 904 000,00 734 000,00 720 631,00 0,00 0,00

527+528 419 570,60 388 000,00 200 000,00 200 000,00 219 570,00 0,00 0,00

53 - dane a poplatky -celkom 28 305,00 100 000,00 23 000,00 0,00 5 305,00 0,00 0,00
531 70 400,00 8 000,00 70 000,00 0,00 400,00 0,00 0,00
532 20 905,00 21 000,00 16 000,00 0,00 4 905,00 0,00 0,00

538 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54 2 216 288,35 392 000,00 500 000,00 1 200 000,00 1 716 288,35 0,00 0,00
549/ LITA + SLOVGRAM 1 516 493,70 0,00 0,00 957 000,00 1 516 483,70 0,00 0,00
549/Poistenie 126 428,00 150 000,00 126 428,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549/Poplatky banke 55 863,79 40 000,00 55 863,79 0,00 0,00 0,00 0,00

549 a  Iné  517 512,86 202 000,00 317 708,21 243 000,00 199 804,65 0,00 0,00
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55 1 921 950,60 1 700 000,00 1 921 950,60 0,00 0,00 0,00 0,00

551 1 921 950,60 1 700 000,00 1 921 950,60 0,00 0,00 0,00 0,00

SPOLU 24 642 060,45 13 000 000,00 13 000 000,00 8 800,00 11 642 060,45 200 000,00 0,00
        
Pozn: * -  údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2003 Vypracoval: Ing.M.Šuleková Dátum: 19.2.2004

         ** - skutočnosť čerpania k 31.12. 2003 na 2 desatinné miesta  Schválil: P.Dubecký 
Tel. 
kontakt: 02/57101514 

 


