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Európsky dohovor o ochrane audiovizuálneho dedičstva a Protokol o 
ochrane televíznej produkcie k Európskemu dohovoru o ochrane 
audiovizuálneho dedičstva, ktoré Slovenská republika podpísala už 17. 
februára 2003 (2007, 2008) 

 

• zabezpečiť pre archívy potrebné prostriedky na plnenie úloh definovaných 
dohovorom, 

• podporovať reštaurovanie predmetov audiovizuálneho dedičstva a povoliť ich 
reprodukovanie s cieľom reštaurovania a vykonať príslušné opatrenia na 
zabezpečenie ochrany audiovizuálneho dedičstva,  

• podporiť rozvoj technológií a depozitov určených na uchovávanie a reštaurovanie 
predmetov audiovizuálneho dedičstva.  
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Činnosti Slovenského filmového ústavu podľa zákona 
č. 343 /2007 Z.z. 

• a) zabezpečuje odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie a obnovu 
audiovizuálneho dedičstva ako zákonný depozitár, 

• b) umožňuje prístup verejnosti k audiovizuálnemu dedičstvu na študijné, 
vzdelávacie a vedecké účely; na tento účel môže vyhotovovať aj rozmnoženiny 
audiovizuálnych diel, zvukovo-obrazových záznamov a zvukových záznamov, ktoré 
sú súčasťou audiovizuálneho dedičstva, 

• c) vyhľadáva, získava, sústreďuje, katalogizuje, uchováva a umožňuje prístup k 
originálom alebo rozmnoženinám audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových 
záznamov, ako aj dokumentačné a informačné materiály súvisiace s 
audiovizuálnymi dielami a zvukovo-obrazovými záznamami, 
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Činnosti Slovenského filmového ústavu podľa zákona  
č. 343 /2007 Z.z. 

• d) monitoruje a podieľa sa na technologickom a technickom pokroku v oblasti 
uchovávania audiovizuálnych diel a etických pravidiel ochrany a obnovy 
audiovizuálnych diel, 

• e) vykonáva teoreticko-koncepčnú, vedeckú, výskumnú, dokumentačnú, 
koordinačnú, vzdelávaciu, bibliografickú, rešeršnú, metodicko-poradenskú činnosť 
a edičnú činnosť vrátane vydávania periodických publikácií a neperiodických 
publikácií a nosičov slovenských audiovizuálnych diel, 
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Sprístupňovanie – audiovizuálnych diel 
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Sprístupňovanie - audiovizuálnych diel 
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Archívne činnosti – evidencia, katalogizácia, rešerše 
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Súčasný stav – technického a technologického zázemia 

• Staré a nevyhovujúce filmové projektory 

• Staré a nevyhovujúce prevíjacie stoly 

• Staré a nevyhovujúce videorekordéry 

• Absencia kvalitnej filmovej a digitálnej projekcie 

• Absencia kompletného digitalizačného reťazca 

• Absencia technických a softvérových prostriedkov pre správu digitálnych filmových 
objektov 

• Absencia systému komplexnej evidencie objektov 
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Prevratné zmeny v oblasti filmu a televízie 

• Ukončeniu pozemského analógového televízneho vysielania do roku 2012 a 
prechod na vysielanie vo vysokom rozlíšení - HDTV 

• Ukončenie distribúcie filmových diel na filmových kópiách do roku 2012 a prechod 
na distribúciu filmov v digitálnom formáte - DCP  

• Uvedené zmeny determinujú nový prístup filmových a televíznych archívov 
sprístupňovaniu 
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Súčasný stav – distribúcia 
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HDTV 

DCP 



Požiadavky na filmový archív v digitálnej ére 

• Digitalizácia zbierok 

• Komplexné spracovanie metadát v archíve (online) 

• Sprístupňovanie obsahu v digitálnej podobe – DCP, TV, IPTV, VoD, Mob device, PC 
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Činnosti v OPIS 2 (zjednodušený proces) 
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Operatívne 
dátové úložisko 

CDA 
 

Sprístupnenie 



Predmetom digitalizácie je 

• Audiovizuálne dielo 

• Minimálne 1000 objektov – realizácia projektu (2012 – 2015) 

• Minimálne 250 objektov – udržateľnosť projektu (2016 – 2020) 

 

 

 

 

• Komplexná technologická samostatnosť a vybavenosť FA 

24.10. 2012 13 

Tvoríme vedomostnú 
spoločnosť 



Digitalizačné pracovisko - SFÚ  

• Inšpekčné a prevíjacie stoly 

• Filmová čistička 

• Využitie výstupov a odporúčaní diagnostiky z filmových laboratórií 
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Digitalizačné pracovisko - SFÚ  

• Digitálny obrazový skener 

• Digitálny prepis zvuku 

 

24.10. 2012 15 

Tvoríme vedomostnú 
spoločnosť 



Digitalizačné pracovisko - SFÚ  

• Referenčná filmová a digitálna projekcia obrazu a zvuku 

• Digitálne retuše obrazu 

• Digitálne retuše zvuku 

• Digitálna strižňa 
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Digitalizačné pracovisko - SFÚ  

• Pracovný priestor ako dočasné úložisko v procese digitalizácie objektov 

 

24.10. 2012 17 

Tvoríme vedomostnú 
spoločnosť 



Digitalizačné pracovisko - SFÚ  

• Správa dynamických objektov 

• Prepojenie ARL, SK Cinema 

• Spracovanie metadát odbornými pracovníkmi SFÚ 
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Budovanie digitalizačných pracovísk v zahraničných FA 

• Inštitucionálna pripravenosť FA spravovať a sprístupňovať digitálny obsah 

 

• Nitrofilm – Filmoteka Narodowa - Poľsko 

• Film museum a Filmarchiv Austria - Rakúsko 

• BFI– Veľká Británia 

• CNC - Francúzsko 

• Library of Congress - USA 
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Ďakujem za pozornosť 

Peter Csordás 

peter.csordas@sfu.sk 
Použité obrázky majú ilustratívny charakter 
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