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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE  
 
Názov: Slovenský filmový ústav (ďalej SFÚ) 
Sídlo:      Grösslingová 32 
               811 09 Bratislava 
 
Rezort : Ministerstvo kultúry 
Forma hospodárenia : príspevková organizácia 
 
generálny riaditeľ: Peter Dubecký  
Členovia vedenia organizácie: 
Ing. Alexandra Strelková , poverená vedením Národného kinematografického  
                                            centra, 
Mgr. Vladimír Štric, riaditeľ kancelárie MEDIA Desk (osobitná zložka SFÚ), 
PhDr. Viera Ďuricová , štatutárny zástupca generálneho riaditeľa, 

   oddelenie filmových podujatí, 
Ing. Marta Šuleková , štatutárny zástupca generálneho riaditeľa, 
                                    ekonomické oddelenie, 
Ing. Dagmar Kuková , oddelenie generálneho riaditeľa, 
PhDr. Kvetoslava Petránová , personálny referát, 
Hana Válková , oddelenie filmového archívu, 
PhDr. Jana Stradiotová , oddelenie dokumentácie a knižničných služieb, 
Mgr. Jaroslav Procházka,  oddelenie mediatéky a osvetovo-výchovné. 
 
Telefón :    02/57101501 
Fax:        02/5296 3461    
e-mail :      sfu@sfu.sk 
Adresa internetovej stránky : www.sfu.sk 
 
 
Hlavné organiza čné zložky SFÚ:  Národný filmový archív 

Národné kinematografické centrum 
Osobitná organiza čná zložka SFÚ:  kancelária MEDIA Desk Slovensko 
 
 
Hlavné úlohy, činnosti a pôsobnosť SFÚ v zmysle zákona č. 343/2007 o podmienkach 
evidencie, verejného šírenia a uchovávania audioviz uálnych diel, multimediálnych diel 
a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a  doplnení niektorých 
zákonov (audiovizuálny zákon) (ďalej len audiovizuálny zákon) z 20. 6. 2007, účinného 
od 1. 1. 2008: 
 
§ 23 
 
Úlohy Slovenského filmového ústavu 
 

Slovenský filmový ústav v oblasti audiovízie a kinematografie 
 

a) podieľa sa na uchovávaní, ochrane a obnove audiovizuálneho dedičstva ako 
neoddeliteľnej súčasti kultúrneho bohatstva Slovenskej republiky s cieľom uchovania 
audiovizuálnej tvorby ako formy kultúrneho vyjadrovania, 
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b) spracováva a zveľaďuje audiovizuálne dedičstvo s cieľom zachovania hodnôt slovenskej 
audiovizuálnej tvorby, 
 
c) spracováva a šíri poznatky z oblasti audiovizuálnej kultúry, osobitne kinematografie 
a audiovizuálneho umenia Slovenskej republiky 
 
§ 24 
 
Činnosti Slovenského filmového ústavu 
 
 (1) Slovenský filmový ústav vykonáva v oblasti audiovízie a kinematografie najmä 
tieto činnosti: 
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, 
  
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, 
  
f) vytvára a prevádzkuje informačný systém, ktorý tvorí súčasť informačného systému 
verejnej správy, 
  
g) prevádzkuje špeciálnu knižnicu a mediatéku určenú na študijné, odborné, výskumné a 
vzdelávacie účely, 
  
h) prevádzkuje audiovizuálne technické zariadenie a kino na uvádzanie audiovizuálnych diel 
na verejnosti audiovizuálnym predstavením, 
  
i) spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti audiovízie a kinematografie a 
zastupuje v týchto organizáciách Slovenskú republiku, 
  
j) využívaním audiovizuálneho fondu realizuje výrobu slovenských audiovizuálnych diel alebo 
sa na výrobe audiovizuálnych diel podieľa, 
  
k) prideľuje medzinárodné štandardné číslo audiovizuálneho diela (ISAN) ako národná 
agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel, 
  
l) organizuje a podieľa sa na organizácii kultúrnych podujatí, prehliadok a festivalov v 
Slovenskej republike i v zahraničí, 
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m) podieľa sa na propagácii audiovízie a kinematografie vrátane propagácie audiovizuálneho 
dedičstva, 
  
n) poskytuje zahraničným informačným centrám a audiovizuálnym databázam informácie z 
oblasti slovenskej audiovízie a kinematografie, 
  
o) plní úlohy národnej filmotéky, 
  
p) vedie evidenciu dobrovoľných depozitárov a metodicky usmerňuje postupy pri ochrane a 
obnove fondu audiovizuálneho dedičstva, 
  
q) poskytuje ministerstvu odbornú súčinnosť pri kontrole dobrovoľných depozitárov, 
  
r) spolupracuje s kinematografickými fondmi, 
  
s) spolupracuje s odbornými a profesijnými organizáciami a ďalšími osobami pôsobiacimi v 
oblasti audiovízie a kinematografie, 
  
t) spolupracuje s výrobcami audiovizuálnych diel vyrábaných na území Slovenskej republiky, 
  
u) získava, spracováva, poskytuje a hodnotí údaje z oblasti audiovízie a kinematografie. 
  
 (2) Slovenský filmový ústav ďalej 
a) vykonáva práva autorov k audiovizuálnym dielam vyrobeným pred rokom 1991 
organizáciami štátu hospodáriacimi v oblasti audiovízie, ktoré vykonávali tieto práva na 
základe všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred rokom 1997, ak k nim 
nevykonáva práva podľa osobitného predpisu iba vysielateľ zriadený zákonom vysielajúci 
televíznu programovú službu, 18) 
  
b) vykonáva práva výkonných umelcov k umeleckým výkonom predvedeným v 
audiovizuálnom diele podľa písmena a), 
  
c) vykonáva práva výrobcov zvukových záznamov, výrobcov zvukovo-obrazových záznamov 
a vysielateľov, ktorých záznamy alebo vysielanie boli použité v audiovizuálnom diele podľa 
písmena a), 
  
d) je výrobcom zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálnych diel podľa písmena a), 
  
e) spravuje nosiče audiovizuálnych diel podľa písmena a) a zvukovo-obrazových záznamov 
podľa písmena d), ktoré sú majetkom štátu,  
  
f) zhodnocuje svojou činnosťou majetkové práva podľa písmen a) až d), najmä udeľuje 
súhlas na použitie predmetov ochrany podľa písmen a) až d), a patrí mu aj odmena, 
primeraná odmena a náhrada odmeny podľa osobitného predpisu, 
  
g) chráni záujmy autorov, výkonných umelcov a iných nositeľov práv podľa písmen a) až d), 
najmä je oprávnený domáhať sa ochrany práv v súlade s osobitnými predpismi.  
 
 
§ 25 
Pôsobnosť Slovenského filmového ústavu v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva 
 

(1) Slovenský filmový ústav vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany audiovizuálneho 
dedičstva. 
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(2) Slovenský filmový ústav v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva 
 
a) metodicky usmerňuje katalogizáciu, ochranu a obnovu fondu audiovizuálneho dedičstva 
 
b) posudzuje audiovizuálnu hodnotu audiovizuálnych diel, zvukovo - obrazových záznamov 
a zvukových záznamov podľa § 32; na účely posudzovania audiovizuálnej hodnoty zriaďuje 
generálny riaditeľ poradný orgán pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝH ĽAD 
 
SFÚ v roku 2008 zabezpečoval v zmysle audiovizuálneho zákona najmä tieto hlavné 
procesy a s nimi súvisiace činnosti: 

� archivácia, odborná ochrana, obnova a katalogizácia audiovizuálneho dedičstva 
Slovenskej republiky, 

� sprístupňovanie, prezentácia, propagácia a podpora šírenia kinematografickej kultúry 
Slovenskej republiky, 

� základný výskum, štatistické zisťovanie, získavanie, triedenie a zverejňovanie 
komplexných informácií o audiovizuálnej kultúre a kinematografii v Slovenskej 
republike, 

� podpora vzdelávania a šírenia poznatkov v oblasti audiovízie a kinematografického 
umenia, 

� koordinácia pri získavaní podpory z európskych zdrojov pre slovenské subjekty 
pôsobiace v audiovízii, 

� výkon práv k slovenským audiovizuálnym dielam vyrobeným organizáciami vo 
výlučnej pôsobnosti štátu pred rokom 1991, ekonomické zhodnocovanie týchto práv 
a ochrana majetkových práv autorov, výkonných umelcov a výrobcov zvukovo-
obrazových záznamov k týmto dielam, 

� odborná úschova a ošetrovanie audiovizuálií, ktoré uchováva ako zákonný depozitár. 

Uvedené procesy a činnosti vykonáva SFÚ ako jediná štátna organizácia pôsobiaca 
v oblasti audiovízie v Slovenskej republike . Nezastupiteľné postavenie SFÚ pri výkone 
a pri zabezpečovaní týchto činností bolo ešte v roku 2007 zdôraznené prijatím 
audiovizuálneho zákona, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2008.  Nová právna úprava je 
pre SFÚ významnou legislatívnou zmenou, ktorá potvrdila postavenie, zameranie činnosti, 
organizačné členenie a rozvojové smerovanie SFÚ po roku 1998 a zároveň zvýšila 
a zákonom definovala kompetencie a odbornú pôsobnosť SFÚ v dvoch hlavných líniách: 

� audiovizuálne dedičstvo Slovenskej republiky, 
� šírenie, prezentácia a propagácia hodnôt súčasnej slovenskej audiovizuálnej kultúry 

a priemyslu v domácom, európskom aj širšom  medzinárodnom kontexte. 

SFÚ sa už v priebehu roka 2007 priebežne pripravoval na uvedenú legislatívnu zmenu 
a najmä na vytvorenie podmienok pre výkon nových odborných činností, ktoré vyplývajú 
z prijatia audiovizuálneho zákona po 1. januári 2008.  

 
SFÚ sa už v priebehu roka 2007 priebežne pripravoval na uvedenú legislatívnu zmenu, 
najmä vytváraním podmienok, ktoré vyplývajú z prijatia audiovizuálneho zákona po 1. januári 
2008. V rokoch 2007 – 2008 zabezpečil vytvorenie nového depozitného priestoru  pre 
uchovávanie a archiváciu filmových materiálov, tvoriacich fond audiovizuálneho dedičstva 
SR, s vyhovujúcimi podmienkami na uchovanie filmových materiálov s predpokladom na viac 
ako 100 rokov. K zabezpečeniu adekvátneho plnenia hlavných procesov a s nimi súvisiacich 
činnosti personálne posilnil výkon  niektorých činností. Generálny riaditeľ zriadil poradný 
orgán pre oblas ť ochrany audiovizuálneho dedi čstva .  
 

Väčšina činností oddelenia filmového archívu bola vykonávaná  i pred účinnosťou zákona, 
avšak s minimálnym počtom pracovníkov. Výkon a zabezpečovanie týchto činností bolo ešte 
v roku 2007 zdôraznené prijatím audiovizuálneho zákona a z tohto dôvodu bolo potrebné 
k zabezpečeniu adekvátneho plnenia hlavných procesov a s nimi súvisiacich činnosti rozšíriť 
počet pracovníkov, napr. pri odbornej technickej kontrole filmových materiálov z pôvodných 
dvoch na štyri úväzky, pri evidencii a spracovávaní výstupov technickej kontroly do 
podkladov k napĺňaniu databáz SKCINEMA  do pripravovaného katalógu holdingy 
z pôvodného 1,5 úväzku na 2,8 úväzku, k zabezpečeniu odborného dohľadu pri postupoch 
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digitalizácie časti obnovených filmových materiálov ako novej činnosti v rámci projektu 
systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie o 0,5 úväzok 
a k zabezpečovaniu plnenia povinností vyplývajúcich z § 32 v nadväznosti na § 34, § 36 a na 
prechodné ustanovenia § 47 ods. 5 audiovizuálneho zákona, ako i k výkonu dohľadu nad 
dodržiavaním plnenia týchto povinností bolo potrebné vytvoriť nové pracovné miesto na plný 
pracovný úväzok. Celkovo bol počet zamestnancov oddelenia FA z pôvodných 11 
pracovníkov (fyzický stav) ku koncu roka 2007 rozšírený na fyzický stav 17 pracovníkov  
v roku 2008 (nárast o 4,8 prac. úväzku).  

SFÚ v roku 2008 zabezpečoval plnenie zákonnej povinnosti audiovizuálneho zákona 
v zmysle § 32 v nadväznosti na § 34 a 36, ktoré sa dotýka audiovizuálií vyrobených v roku 
účinnosti zákona, teda od 1.1.2008. 
K zabezpečovaniu plnenia ustanovení zákona v zmysle § 32 v nadväznosti na § 34 a § 36 a na 
prechodné ustanovenia § 47 ods. 5 , ktoré sa dotýka audiovizuálií – kinematografických diel 
(§ 2 ods. 2 audiovizuálneho zákona) vyrobených pred účinnosťou zákona, teda  pred 1. 
januárom 2008, realizoval SFÚ samostatný prioritný projekt (podrobnejšie viď časť 
vyhodnotenie kontraktu a/ činnosť oddelenia filmového archívu). 

Na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z § 34 až 36 audiovizuálneho zákona, týkajúcich 
sa depozitnej povinnosti, dobrovoľného depozitára a akvizičnej činnosti, vydal generálny 
riaditeľ SFÚ po prerokovaní komisiou pre audiovizuálne dedičstvo metodické usmernenie 
účinné od 1. 10. 2008. 

Súčasťou SFÚ je filmový archív, ktorý je v zmysle rozhodnutia MV SR špecializovaným 
verejným  archívom a tvoria ho jedinečné filmové a s filmom súvisiace archívne fondy a 
zbierky. Od roku 2001 je SFÚ členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), od 
roku 2006 je členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion (v zameraní 
najmä na prezentáciu audiovizuálnej kultúry a priemyslu Slovenskej republiky). 
 
Strednodobá perspektíva organizácie:  
 
SFÚ bude na ďalej pokra čovať v realizácii dvoch prioritných projektov: 

� Systematická obnova audiovizuálneho dedi čstva a jeho sprístup ňovanie  
(projekt schválený vládou Slovenskej republiky), 

� Integrovaný audiovizuálny informa čný systém SK CINEMA  (projekt schválený 
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ďalej MK SR). 

Ďalšou základnou činnosťou, ktorá rozširuje pôsobnosť SFÚ oproti predchádzajúcim rokom, 
je zabezpečovanie činností vyplývajúcich z postavenia zákonného depozitára  v zmysle 
audiovizuálneho zákona. SFÚ bude aj v budúcnosti zabezpečovať všetky hlavné kontinuálne 
činnosti tak, ako sú za rok 2008 podrobne popísané v bode  3 (vyhodnotenie plnenia 
kontraktu). 
 
Sú to najmä tieto činnosti: 

- zbierkové a katalogiza čné činnosti filmového archívu : odborné uskladnenie, 
systematické ošetrovanie a obnova fondu slovenských filmov, akvizícia a 
katalogizácia nových zbierkových predmetov (filmové kópie a iné materiály), 
výpožičky filmových materiálov, katalogizácia a systémový popis jednotlivých 
archiválií v integrovanom elektronickom katalógu (databáze) aj v čiastkových 
databázach; 

- ostatné zbierkové a katalogiza čné činnosti:  získavanie, spracovávanie, 
katalogizácia, odborný popis, ošetrovanie, digitalizácia a archivovanie materiálov 
listinnej, fotografickej a výtvarnej povahy (scenáre, plagáty, fotografie, výrobné 
a distribučné listy, notové záznamy a iné) a pozostalostných fondov; 

- dokumenta čné, informa čné a výpoži čné činnosti:   knižničná a bibliografická 
činnosť, akvizičná činnosť, vývoj a napĺňanie integrovaného informačného systému 
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SKCINEMA a sprístupňovanie špecializovaných databáz, rešeršná činnosť, 
výpožičná činnosť mediatéky, správa internetovej databázy SFD, štatistické 
zisťovania za oblasť kinematografie; 

- edičné činnosti: vydávanie neperiodických publikácií, mesačníka FILM.SK, 
spolupráca na vydávaní teoretického časopisu Kino-Ikon, vydávanie rozmnoženín 
slovenských filmov na nosičoch DVD; 

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

- propaga čné, prezenta čné a koordina čné činnosti  (v zmysle schváleného 
projektu prezentácie slovenskej kinematografie v za hrani čí na roky 2009 – 
2011): propagácia slovenskej kinematografie na filmových podujatiach konaných na 
Slovensku aj v zahraničí, pravidelné premietania v študijnom kine SFÚ (Filmový klub 
Charlie centrum), správa vlastnej internetovej stránky, internetovej stránky 
Audiovizuálneho informačného centra, Film.sk, MEDIA Desk a klapka.sk, spolupráca 
s európskymi organizáciami v audiovízii (Európske audiovizuálne observatórium, 
program Rady Európy MEDIA),  spolupráca so slovenskými profesijnými 
organizáciami a združeniami pôsobiacimi v audiovízii;  

- obchodné činnosti: predaj licencií na použitie slovenských filmov vyrobených 
organizáciami vo výlučnej pôsobnosti štátu, predaj DVD a VHS kaziet, predaj 
neperiodických a periodických publikácií; 

- odborné a konzulta čné činnosti: vypracúvanie stanovísk a oponentských posudkov 
pre potreby MK SR, spolupráca na príprave legislatívnych noriem v oblasti audiovízie; 

- nové úlohy a činnosti vyplývajúce z audiovizuálneho zákona: výkon činností 
zákonného depozitára audiovizuálnych diel a ostatných audiovizuálií, výkon 
akvizičnej činnosti podľa § 36 audiovizuálneho zákona, výkon dohľadu na 
dodržiavanie povinností podľa § 33 až 36 audiovizuálneho   zákona, evidencia osôb 
pôsobiacich v audiovízii – sústreďovanie informácií od povinných  osôb a 
poskytovanie informácií ministerstvu kultúry pre potreby tejto evidencie (§ 10 a 11 
audiovizuálneho zákona), poskytovanie podkladov pre evidenciu slovenských 
audiovizuálnych diel v zozname slovenských audiovizuálnych diel, prideľovanie 
medzinárodného štandardného čísla audiovizuálneho diela (ISAN), určovanie 
metodických pravidiel pre uchovávanie audiovizuálií dobrovoľnými depozitármi, 
metodické usmerňovanie dobrovoľných depozitárov, metodické usmerňovanie 
katalogizácie, uchovávania a sprístupňovania slovenských audiovizuálnych diel, 
plnenie úloh národnej filmotéky. 
 

Základnou dlhodobou úlohou SFÚ pre nasledujúce obdo bie je výkon úloh zákonného 
depozitára audiovizuálnych diel, komplexná odborná starostlivos ť o kinematografickú 
zložku národného kultúrneho dedi čstva Slovenskej republiky a v rámci nej najmä 
kompletná systematická záchrana a obnova filmových zbierkových fondov vrátane ich 
prepisu na digitálne a magnetické nosi če, postupná digitalizácia archívnych fondov za 
účelom ich dlhodobého uloženia a sprístup ňovania prostredníctvom nových 
médií, odborná katalogizácia zbierkových predmetov a fondov, ich informa čno-
obsahový popis a následné sprístup ňovanie verejnosti. 
 
Zbierkové fondy SFÚ  
 
Rozsiahle zbierkové fondy SFÚ sú členené do niekoľkých skupín podľa viacerých kritérií: 
 

- podľa druhu filmového materiálu (kópia obrazu, kombinovaná kópia filmu, negatív 
obrazu, negatív zvuku, duplikátny negatív, duplikačný pozitív), 

- podľa druhu audiovizuálneho diela (hrané, dokumentárne, spravodajské, animované, 
iné) 
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- podľa druhu dokumentu (filmové materiály, listinné materiály, fotografické materiály, 
grafické materiály, trojrozmerné archiválie), 

- podľa krajiny pôvodu (komplexné archívne filmové a sprievodné materiály 
k slovenským filmom, výberovo archívne materiály k zahraničným filmom). 

 
Okrem filmových materiálov sú súčasťou archívnych zbierok aj diela a záznamy na 
elektronických nosičoch (digitálne aj analógové nosiče). 
Osobitnou skupinou zbierkových fondov SFÚ so zvláštnym režimom ochrany sú historické 
materiály s výnimočnou historickou hodnotou. 
 
2.1. Kvantifikácia zbierkových fondov (filmové mate riály) k slovenským filmom pod ľa 
druhu filmového diela  
 
2.1.1. Historické materiály: 

-  unikátne filmy a fragmenty od roku 1895: 310 titulov v celkovej metráži  
   108 058 metrov 
-  Slovenský zvukový týždenník NÁSTUP (roky 1938-1945): 224 vydaní v celkovej 

metráži 72 251 metrov, 
-  filmy ŠKOLFILM výrobné družstvo  (roky 1941-1949): 73 titulov v celkovej metráži 

22 330 metrov; 
 
2.1.2. Dlhometrážne a krátkometrážne hrané filmy vyrobené do roku 1990 spolu 321 titulov v 
celkovej metráži 860 501 metrov;  
 
2.1.3. Dlhometrážne a krátkometrážne hrané filmy vyrobené po roku 1990 spolu 43 titulov 
v celkovej metráži 95 787 metrov; 
 
2.1.4. Dokumentárne a animované filmy vyrobené do roku 1990 spolu 3 126 titulov v celkovej 
metráži 1 359 795 metrov; 
 
2.1.5. Dokumentárne a animované filmy vyrobené po roku 1990 spolu 53 titulov v celkovej 
metráži 22 790 metrov; 
 
2.1.6. Spravodajské filmy: 

- TÝŽDEŇ VO FILME (roky 1945-1990): 2 399 vydaní v celkovej metráži  
   954 711 metrov, 
-  SONDA (roky 1976-1990): 173 vydaní v celkovej metráži 57 752 metrov, 
- SVET VO FILME (roky 1958-1963): 150 vydaní v celkovej metráži 43 275 metrov, 
- POĽNOMESAČNÍK (roky 1954-1974): 245 vydaní v celkovej metráži 70 046 metrov; 
 

2.1.7. 16 mm filmové materiály: 
- Śkolfilm a krátkometrážne  dokumentárne filmy: 86 titulov v celkovej metráži 26 238 metrov. 
 
Slovenské filmy archivované v SFÚ predstavujú k 31. 12.2008 spolu celkovú metráž 
3 693 534 metrov (dĺžka jednotlivých diel a fragmentov vyjadrená v metroch filmového 
materiálu). 
 
Celková metráž všetkých druhov filmových materiálov  k slovenským dielam, 
archivovaných v zbierkach a fondoch SFÚ predstavuje  spolu 14 703 318 metrov 
filmového materiálu.   
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2.2. Kvantifikácia zbierkových fondov (filmové mate riály) k slovenským filmom pod ľa 
druhu filmového materiálu : 
 
Spolu bolo za rok 2008 do fondov FA zaevidovaných 5 46 372 metrov filmovej 
suroviny. 
 

druh filmového materiálu metre k 
1.1.2008 

prírastky za 
rok 2008 

metre k 
1.1.2009 

základné materiály KK, KO 3 562 589 130 945 3 693 534 

duplicitné materiály KK, KO 2 126 003 84 257 2 210 260 

negatív obrazu NO 2 696 216 139 025 2 835 241 

negatív zvuku NZ 2 669 702 75 945 2 745 647 

duplikátny negatív DN 567 330 80 095 647 425 

duplika čný pozitív DP 2 535 106 36 105 2 571 211 

SPOLU: 14 156 946 546 372 14 703 318 
 
 
2.3. Špecifiká a podmienky uchovávania zbierkových fondov (filmové materiály) 
 
Na archivovaný filmový materiál a na jeho uloženie, ochranu a pohyb sa viažu prísne 
podmienky obmedzeného využívania, vyplývajúce zo špecifickej povahy a ohroziteľnosti 
tohto materiálu. 
 
Prvú skupinu ohrozujúcich faktorov tvoria vplyvy vyplývajúce priamo z charakteru filmových 
materiálov (zmeny pružnosti materiálu, zmršťovanie, efekt octového syndrómu, blednutie 
a nezvratná degenerácia farbív na farebných filmoch a pod.). Tieto faktory nie je možné 
úplne eliminovať, no vhodnými podmienkami uloženia materiálov a ich pravidelným 
ošetrovaním sa dá negatívny vplyv uvedených faktorov korigovať a predĺžiť tak životnosť 
materiálov. Aj preto sú podmienky pre uloženie a ošetrovanie archívnych filmových 
materiálov technologicky aj finančne náročné. 
 
Druhú skupinu tvoria mechanické poškodenia spôsobené opotrebovaním materiálu v celom 
filmovom technologickom reťazci, ktorým sa taktiež nedá úplne zabrániť. Dá sa len zmierniť 
ich vplyv dodržiavaním technologickej disciplíny. Najväčšmi postihnuté touto skupinou 
defektov sú práve najúspešnejšie filmové diela, ktoré z dôvodu výroby veľkého množstva 
kópií absolvujú veľký počet prechodov technickými zariadeniami. Ďalej sú to nesprávne, či 
nekvalitne realizované technologické operácie v ukončovacej fáze výroby filmu. Vplyv 
niektorých z nich sa prejavuje až s väčším časovým odstupom.  
 
Miera poškodenia každého filmového titulu je pritom rozdielna, z čoho vyplýva potreba 
detailného posúdenia stavu a voľby konzervačných či reparačných opatrení pre každý film 
osobitne. Z analýzy stavu podstatnej časti archívneho fondu vyplynula pre SFÚ  dôrazná 
požiadavka na neodkladný proces diagnostiky a následnej záchrany i obnovy filmového 
archívneho fondu. Obnova pôvodných filmových materiálov je z archivárskeho hľadiska aj 
v súlade s pravidlami FIAF najvyššou prioritou a archivácia audiovizuálnych diel na 
pôvodných (filmových) nosičoch nemôže byť nahradená prepisom alebo uložením týchto diel 
na iných nosičoch, resp. v digitálnej podobe. Táto forma dlhodobého uloženia 
audiovizuálnych diel je jednak technologicky aj finančne veľmi náročná a môže slúžiť len ako 
zálohová forma pre operatívnejšie a bezpečnejšie sprístupňovanie audiovizuálneho obsahu 
a pre prípadné vyhotovenie nových materiálov (v prípade trvalého poškodenia alebo straty 
filmového originálu). Až po procese laboratórnej obnovy archívneho fondu na pôvodnom 
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nosiči (filmový materiál) následne pristupujeme aj k ďalšej fáze archivovania a využívania 
jednotlivých archiválií prostredníctvom ich digitalizácie a uloženia (zálohovania) 
i reštaurovania na nových médiách. 
 
Cieľom komplexnej starostlivosti o filmové archívne materiály je priebežne obnovovať, 
vytvárať a dopĺňať fond audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky (§ 32 
audiovizuálneho zákona) s dôrazom na starostlivosť o kinematografické diela na nových  35 
mm duplikátnych negatívoch, resp. na intermediát pozitívoch, intermediát negatívoch a 
polyesterových 35 mm filmových kópiách a na digitálnych nosičoch. Ide o rozsiahly a 
dlhodobý projekt, na ktorom sme pracovali aj v roku 2008 (vyhodnotenie kontraktu d/ - 
systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie, časť 
d.1.).  
 
V priamej nadväznosti na tento projekt bude v zmysle prijatej koncepcie edičnej činnosti 
pokračovať sprístup ňovanie tejto zložky národného kultúrneho dedi čstva  predovšetkým 
formou vydávania slovenských filmov na DVD, verejného šíre nia a v budúcnosti aj 
prostredníctvom sprístup ňovania týchto diel v náh ľadovej forme prostredníctvom 
internetovej verzie informa čného systému SKCINEMA.   
 
2.4. Ďalšie zbierkové fondy 
 
Súčasťou fondu audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky v zmysle § 32 
audiovizuálneho zákona sú aj sprievodné materiály k audiovizuáliám, ktoré tvoria najmä  
dokumentačné, faktografické, obrazové a ďalšie sprievodné materiály, primárne 
k slovenským filmom - listinné a grafické materiály, scenáre, knižničný fond, výstrižky. 
Projekt  vytvárania elektronických náh ľadov a uloženia digitálnych kópií časti 
dokumenta čných archívnych zbierok – plagátov, fotonegatívov, diapozitívov 
a kinofilmov zo slovenských filmov a filmových tvor cov – bude pokračovať aj v rokoch 
nasledujúcich (vyhodnotenie kontraktu d/ - systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho 
dedičstva a jeho sprístupňovanie, časť d.2.). Cieľom projektu je vytvorenie náhľadov (za 
účelom sprístupňovania obsahu v digitálnej forme) a taktiež vytvorenie záložných digitálnych 
kópií zbierkových materiálov na nosičoch, ktoré nepodliehajú času ani zmenám klimatických 
podmienok a zároveň umožňujú oveľa operatívnejší katalogizátorský popis aj využívanie 
(sprístupňovanie) jednotlivých zbierkových materiálov. Materiály je potrebné odborne ošetriť, 
upraviť a následne digitálne spracovávať tak, aby mohli byť dostupné širokému okruhu 
záujemcov z odbornej aj laickej verejnosti. Okrem plagátov a fotografií súčasne SFÚ 
realizuje aj digitalizáciu výstrižkov o slovenskej kinematografii z novín a časopisov. Cieľom 
tohto dlhodobého procesu je jednak odborná katalogizácia zbierkových fondov a jednak  
operatívne sprístupňovanie tejto súčasti audiovizuálneho dedičstva odbornej aj širšej 
verejnosti. 
 
2.5. Katalogizácia a informatizácia zbierkových fon dov 
 
Významným dlhodobým projektom, ktorý priamo súvisí so spracovaním a sprístupňovaním 
kinematografickej a audiovizuálnej zložky národného kultúrneho dedičstva, je projekt 
integrovaného informačného systému SKCINEMA.  Tento systém  sa na základe prijatej 
a Ministerstvom kultúry SR schválenej koncepcie začal budovať v roku 2002. Hlavným 
cieľom systému je predovšetkým automatizácia činností súvisiacich s katalogizáciou 
a s využívaním archívnych zbierok, ako aj vytváranie databáz a systémových nástrojov na 
sústreďovanie, triedenie, vyhľadávanie a sprístupňovanie komplexných informácií 
o slovenskej kinematografii a o jej tvorcoch. 
Informačný systém SKCINEMA slúži predovšetkým ako elektronický katalóg archívnych 
zbierok a fondov SFÚ, aj ako komplexná, korektná a podľa primárnych zdrojov overovaná 
informačná databáza o slovenskej kinematografii a audiovizuálnej kultúre. Umožňuje 
poskytovať komplexné informačné, rešeršné služby pre interných odborných pracovníkov aj 
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pre externých používateľov a podporuje čiastočnú automatizáciu procesov súvisiacich 
s využívaním a sprístupňovaním archívnych fondov. Súčasne by mal informačný systém 
v budúcnosti vytvoriť platformu pre výmenu informácií o slovenských filmoch aj 
v medzinárodnom kontexte a zároveň by sa mal stať východiskovou platformou pre vznik  
centrálneho katalógu audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky s možnosťou 
prepojenia databáz a katalógov zákonných depozitárov. Metodika katalogizátorského popisu 
audiovizuálnych diel a s nimi súvisiacich materiálov je v systéme SK CINEMA natoľko 
odborne prepracovaná, že sa môže stať záväznou metodikou aj pre ďalšie zbierkové 
inštitúcie a zároveň umožniť integráciu databáz na národnej (portál kultúry) aj na 
medzinárodnej úrovni. (bližšie vyhodnotenie prác na projekte za rok 2008 sa uvádza vo 
vyhodnotení kontraktu d/ - systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho 
sprístupňovanie, časť d.3.-prioritný projekt). Širokej slovenskej i zahraničnej verejnosti 
poskytujeme základné informácie o celovečernej slovenskej filmovej tvorbe na internetovej 
stránke www.sfd.sfu.sk. Po výraznom náraste a skvalitnení katalogizátorských činností, 
plánuje SFÚ zverejniť výstupy (informácie aj vyhľadávacie nástroje) zo systému SKCINEMA 
aj prostredníctvom internetu/intranetu pre interných aj externých používateľov. 
 
2.6. Edičné činnosti a prezentácia slovenskej kinematografie 
 
Edičné aktivity SFÚ budú aj v nasledujúcom období vychádzať z overenej koncepcie, 
schválenej Edičnou radou aj vedením SFÚ. Budú tak smerovať k napĺňaniu dlhodobej vízie 
rozvoja a fungovania edičných aktivít, ktorých  neoddeliteľnou súčasťou  je aj vydávanie 
jediného filmového periodika v Slovenskej republike (mesačník Film.sk) a spolupráca na 
odborno-vedeckom periodiku pre audiovizuálne umenie (Kino-Ikon). 
 
Národné kinematografické centrum  v dlhodobom horizonte realizuje koncepciu 
prezentácie slovenskej kinematografie na filmových prehliadkach a festivaloch. V tejto 
súvislosti vzrastá význam pravidelného vydávania propagačných materiálov o slovenskej 
kinematografii, konkrétne sprievodcu Slovak Films. SFÚ sa za Slovenskú republiku stal 
v roku 2006 členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion (EFP), ktoré 
združuje filmové inštitúcie z členských krajín Európskej únie a podporuje prezentáciu ich 
kinematografií v medzinárodnom kontexte. V projekte dizajnu a obsahovej transformácie web 
stránok SFÚ sa plánuje značné rozšírenie rozsahu poskytovaných informácií a postupný  
prechod všetkých internetových stránok SFÚ na moderný editačný systém. Okrem 
zabezpečovania informácií týkajúcich sa programov Európske audiovizuálne 
observatórium a Eurimages, bude pokračovať intenzívna spolupráca s programom 
Európskej únie MEDIA, nakoľko kanceláriou MEDIA Desk Slovensko sa stala od 1.1.2006 
osobitnou zložkou SFÚ.  
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3. CHARAKTERISTIKA KONTRAKTU ORGANIZÁCIE 
S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE  
 
Slovenský filmový ústav uzavrel s Ministerstvom kultúry SR  na rok 2008 kontrakt č. MK - 
836/2007-102/18233 zo dňa 11. 12. 2007, ktorý je zverejnený na internetovej adrese: 
www.sfu.sk, www.culture.gov.sk. 
Kontrakt bol uzatvorený na poskytovanie verejných služieb a realizáciu nasledovných aktivít 
a činností: 
 
a/ činnos ť oddelenia filmového archívu  
b/ činnos ť oddelenia dokumentácie a knižni čných služieb  
c/ činnos ť Národného kinematografického centra  
d/ systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedi čstva a jeho      
     sprístup ňovanie  
e/ činnos ť edičného oddelenia  
f/  činnos ť oddelenia mediatéky  
g/ vydávanie mesa čníka FILM.SK  
i/  činnos ť kancelárie MEDIA Desk  
 
a/ Činnos ť oddelenia filmového archívu  
 
Charakter činností: stále činnosti, krátkodobé činnosti, dlhodobé činnosti 
 
V súlade s dlhodobými prioritami činnosti SFÚ realizoval filmový archív (FA) v roku 2008 
predovšetkým svoju základnú činnosť – akvizíciu, odborné uskladnenie, priebežné 
ošetrovanie, uchovávanie a obnovu filmových fondov.1 Pokračovalo sa v dlhodobom projekte 
prebaľovania filmového fondu  z papierových do plastových obalov vrátane kompletnej 
technickej kontroly prebalených filmov a nového štítkového označenia jednotlivých filmových 
kotúčov. Táto činnosť bude vzhľadom na jej rozsah (celkový zbierkový fond pozostáva z cca 
77 000 kotúčov) pokračovať aj v ďalších rokoch.  Okrem filmových materiálov sú súčasťou 
archívnych zbierok aj diela a záznamy na elektronických nosičoch (digitálne aj analógové 
nosiče). 
 
V roku 2008 FA pokračoval v komplexnom projekte systematickej obnovy 
audiovizuálneho kultúrneho dedi čstva  (vyhodnotenie kontraktu d/ - systematická obnova 
audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie, časť d.1.) a jeho následným 
prepisom na elektronické digitálne a magnetické nosiče. Pokračovalo aj spracovávanie 
materiálu (podrobný popis obrazu) pre potreby informačného systému. 
 
Jednou z priorít činností oddelenia bolo zlepšenie priestorového a technologického 
vybavenia depozitov  pre archívne filmové materiály. V roku 2007 SFÚ kompletne zrealizoval 
projektové práce pre úpravu nového skladového priestoru (získaného v roku 2006) podľa 
technologických podmienok a kritérií FIAF pre dlhodobé uskladňovanie filmových materiálov. 
V roku 2008 SFÚ realizoval investičnú akciu Úprava skladového priestoru , stavebné 
úpravy na prízemí skladového objektu - archív SFÚ, Pezinok – Panholec , registrovanú 
ako investičnú akciu číslo RI MF SR č. 18 411. Protokolárne odovzdanie staveniska nastalo 
29.7.2008, prevzatie dokončeného diela sa realizovalo dňa 18.12.2008 za účasti všetkých 
zainteresovaných strán.  Predmetom investi čnej akcie bola okrem stavebných úprav aj 
                                                 
1 FA SFÚ je začlenený do skupiny špecializovaných verejných archívov, štátny odborný dozor nad 
dodržiavaním a realizáciou ustanovení zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach 
a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z. vykonáva priamo Ministerstvo 
vnútra  SR. Od roku 2001 je FA SFÚ riadnym členom Medzinárodnej federácie filmových archívov 
FIAF. 
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realizácia  dodávky dvoch technologických celkov – chladiace zariadenia a mobilný 
a stacionárny regálový systém.  Účelom realizovaného chladiaceho zariadenia je 
zabezpečiť požadovanú priestorovú teplotu a vlhkosť skladového prestoru Chladiace 
zariadenia pracujú automaticky, preto nepotrebujú trvalú obsluhu, ale iba občasný dozor, 
ktorého úlohou je prihliadať na správny chod zariadení, ako aj dodržiavanie požadovanej 
prevádzkovej teploty. Chladiace kompresory a agregáty sú riadené plnoautomaticky 
mikropočítačovými zobrazovacími členmi.  Mobilné a stacionárne policové prestaviteľné 
regály sú určené pre skladovanie materiálu (kotúče s filmami o priemere 395 mm, výške 42 
mm a hmotnosti max. 4,15 kg) voľne na policiach.  
 
Realizáciou stavebných a technologických prác SFÚ získal 840 m2  novej depozitnej plochy 
pre odborné uskladnenie audiovizuálií aj s potrebným technologickým vybavením na 
požadovanej úrovni (celková kapacita nového depozitného priestoru je 104 736 kotú čov  
filmového materiálu) a vytvoril tak zodpovedajúce podmienky pre výkon zákonného depozitu 
audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. Takto pripravený skladový priestor bude 
slúžiť pre archivovanie kompletných fondov originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích 
materiálov (po ich diagnostike, oprave, ultrazvukovom vyčistení, dezinfekcii a prebalení do 
plastového obalu vrátane štítkového označenia), ako aj materiálov po procese systematickej 
obnovy. Priama realizácia sťahovania je naplánovaná na rok 2009. Finančné vyhodnotenie je 
uvedené v bode 4 Výročnej správy - činnosti organizácie a ich náklady. 
 
FA v spolupráci s Národným kinematografickým centrom  zabezpečuje komunikáciu SFÚ 
s Medzinárodnou federáciou filmových archívov FIAF.  Najvýznamnejšími aktivitami 
v tejto oblasti bola spolupráca na príprave výročnej správy pre FIAF za rok 2007. Správa 
bola publikovaná v zborníku, ktorý vyšiel v rámci svetového kongresu FIAF v Paríži v apríli 
2008.  Svetového kongresu FIAF a zasadania Valného zhromaždenia FIAF v Paríži zúčastnil 
aj zástupca SFÚ, pracovník oddelenia FA Ing. Peter Csordás. 
 
Aj v roku 2008 FA zabezpečoval svoju bežnú agendu. Celkovo bolo zabezpečených  443 
prepisov  z elektronických nosi čov  – prepisy na nosiče DVD, BETACAM SP, Digital 
BETACAM, prepisy z 35 mm filmových materiálov  - prepisy záberov na základe 
licenčných zmlúv zo 42 titulov a prepisy filmov pre zmluvných partnerov, objednávkové 
prepisy a prepisy k doplneniu fondu (114 titulov). Zrealizovaných bolo 1234 výpoži čiek  
filmov (napr. pre kiná, pre objednávateľov za účelom výberu citácií, pre filmové prehliadky 
v SR aj v zahraničí, filmové kluby, VŠMU a pod.), zabezpečovala sa výroba nových 35 mm 
filmových rozmnožovacích, zabezpe čovacích materiálov a kombinovaných kópií  
slovenských dlhometrážnych a krátkometrážnych filmov a ich prepis na elektronické nosiče 
v certifikovaných  Filmových laboratóriách Ateliérov Bonton Zlín, pri vybraných tituloch aj so 
zabezpečením digitalizačných prác na špecializovaných digitálnych pracoviskách Štúdia 727  
(vyhodnotenie kontraktu d/ - systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva 
a jeho sprístupňovanie, časť d.1.). FA sa podieľal na realizácii mnohých filmových prehliadok 
a festivalov v Slovenskej republike aj v zahraničí (Príloha č.1 a Príloha č. 2). Pre 
retrospektívnu prehliadku filmov Dušana Hanáka v Izraeli bola zabezpečená výroba filmovej 
kópie televízneho filmu Deň radosti, pre podujatie Európska kultúrna sezóna bola 
zabezpečená výroba filmových kópií a laserových cudzojazyčných podtitulkov k filmom Čas, 
ktorý žijeme a Čierne dni,   V roku 2007 pracovníci FA významne spolupracovali s edičným 
oddelením pri realizácii DVD edície Slovenský film 60. rokov. 
 
V roku 2008 FA zrealizoval pre 20 objednávate ľov prehliadanie 480 titulov  (188 na nosiči 
35 mm kinofilm, 292 na elektronických nosičoch) k výberu materiálov na strihacom stole, čo 
predstavovalo 65 hodín odbornej práce v strižni a 141 hodín vo videoprojekcii, odborný 
dohľad pri prepise filmových materiálov v externom prostredí a na pracoviskách SFÚ 
predstavoval 305 hodín. Koncom roka 2005 bola do FA  zakúpená kamera a DVD rekordér, 
určené na pracovné nahrávanie 35 mm filmov snímaním priamo z filmového plátna na nosič 
DVD. Tento spôsob prepisu filmov na digitálny nosič je určený predovšetkým pre 
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katalogizátorov čiastkových databáz v informačnom systéme SK CINEMA ako východiskový 
podklad pre katalogizátorský popis jednotlivých filmových diel. V rámci tejto pracovnej 
digitalizácie  bolo v roku 2008 nahratých a technicky spracovaných celkom 321 titulov  
slovenskej filmovej tvorby na 146 nosi čoch DVD . 
 
Akvizície 
Medzi mimoriadne významné akvizície  v roku 2008 považuje FA obohatenie filmových 
zbierok o 13 nových titulov , ktoré boli získané v rámci úzkej spolupráce FA s Národným 
filmovým archívom v Prahe (člen FIAF). Z NFA Praha boli pre FA od majiteľov práv v ČR 
(FAMU Praha, NFA Praha) zapožičané rozmnožovacie materiály k 12-tim titulom  
študentskej filmovej tvorby slovenských režisérov  z dôvodu doplnenia ich tvorby do 
filmových zbierkok  SFÚ (materiály k tvorbe Dušana Hanáka, Ela Havettu a Juraja 
Jakubiska). Zapožičanie rozmnožovacích materiálov bolo zabepečené pre umožnenie výroby 
filmových kópií. Jedná sa o filmy, ktoré vznikli počas štúdia filmovej réžie slovenských 
tvorcov na FAMU v Prahe. Výsledným výrobným produktom (FA SFÚ realizoval výrobu vo 
Filmových laboratóriách Ateliérov Bonton Zlín) sú dve nové distribučné filmové kópie 
z každého titulu, ktoré sa budú využívať k nekomerčnej prezentácii v rámci profilových 
prehliadok slovenských režisérov. K využívaniu distribučných filmových kópií v rámci 
nekomerčných profilových prehliadok, organizovaných SFÚ na území SR bola uzatvorená 
licenčná zmluva s majiteľom práv k daným titulom. Taktiež boli zapožičané z NFA Praha 
rozmnožovacie materiály k filmu Na sever  k umožneniu výroby nových filmových materiálov 
do zbierok SFÚ, čím bol významne rozšírený  a doplnený fond historických materiálov, 
nakoľko tento celovečerný historický dokument zachytáva časť dejín Slovenska. 
V rámci akvizi čných prírastkov  zahrani čnej produkcie  bolo v roku 2008 oddelením FA  
sprírastkovaných 28 nových titulov  35 mm filmových pozitívnych kópií zahraničnej 
produkcie, získaných zo spoločnosti MAGIC BOX.  
V rámci povinného odovzdávania  nových slovenských filmových materiálov, ktoré vznikajú 
v súkromných produkciách s finančnou podporou štátu, bolo do FA odovzdaných 
a sprírastkovaných 7 nových titulov slovenskej produkcie :  
- na 35 mm kópiách  –  SLEPÉ LÁSKY (r. J. Lehotský, 2008), ŠTYRI (r. I. Šebestová, 2008), 
BATHORY (r. J. Jakubisko, 2008), POSLEDNÁ MARINGOTKA (r. P. Beňovský, 2008), MALÉ 
OSLAVY (r. Z. Tyc, 2008);  
- na nosi či Digital Betacam  – SKLENENÉ OBRAZY PALO MACHO (r. L. Dohnal, 2008), 
JURAJ KUBÁNKA (r. M. Prikler, 2008), MOMENTKY (r. P. Krištúfek, 2008); 

   - na nosi či DVD – VITAJTE V KOŠICIACH (r. Pavel Javornický, 2008). 
 
Okrem vyššie uvedených akvizícií boli spracované a sprírastkované filmové materiály 
získané z viacerých zdrojov ešte pred rokom 2008 a ich spracované výstupy boli po 
technickej a optickej kontrole, realizovanej v priebehu roka 2008, zanesené do centrálnej 
evidencie filmových zbierok, konkrétne:   
919 kotú čov  rôznych druhov 16mm a 35 mm  rozmnožovacích a zabezpe čovacích 
materiálov  k slovenským filmom (spracovaná a sprírastkovaná časť materiálov, ktoré boli 
prevzaté akvizíciou v predchádzajúcom období – časti nepoužitých záberov k slovenským 
audiovizuáliám, denné práce, podklad pod titulky, upútavky, nekompletné tituly a pod.);  
6 nových titulov  35 mm filmových  pozitívnych kópií  k slovenským filmom (Roming, 
Polčas rozpadu, Rozhovor s nepriateľom, Bájka o klinci, Lionardo mio, Z ulice); 
88 duplicitných titulov  35 mm filmových pozitívnych kópií  k slovenským filmom, 
získaných v rámci obnovy slovenských audiovizuálií; 
11 duplicitných titulov  35 mm filmových pozitívnych kópií  k slovenským filmom 
(spracovaná a sprírastkovaná časť materiálov, ktoré boli prevzaté akvizíciou 
v predchádzajúcom období); 
8 nových titulov  slovenských audiovizuálií (Ábelov čierny pes, trailer k tvorbe D. Hanáka, 
Ďalšie dejstvo, Obrazy na vode, Obyvatelia domu, Tepuy – cesta do hlbín zeme, V tesnej 
blízkosti, Vojaci slobody I.-IV.); 
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476 prírastkov elektronických nosičov v rámci obnovy a dopĺňania fondu elektronických 
nosičov k sprístupňovaniu so záznamom existujúcich slovenských filmov predtým iba na 35 
mm filmovom nosiči  (HDCAM – 62 ks, Digital Betacam – 86 ks, Betacam SP – 33 ks, DVD –  
218 ks, VHS – 74 ks). 
 
Celkový počet vyššie uvedených spracovaných akvizičných prírastkov v roku 2008 
predstavuje celkom 1556 filmových materiálov. Pri všetkých prírastkovaných filmových 
materiáloch bola vykonaná odborná technická kontrola, výmeny obalov, vykonané zápisy, 
priložený záznam so stavom filmovej kópie, prevedenie nového štítkového označenia, 
založenie v skladoch a zaevidovanie v počítačových záznamoch. 
 
Nespracované akvizície 
Po dlhodobom úsilí boli správcom konkurznej podstaty Štúdia Koliba a.s. sprístupnené 
priestory po bývalej Slovenskej filmovej tvorbe Koliba – štátny podnik, kde sa nachádzali 
filmové materiály, ktoré neboli predmetom privatizácie štátneho podniku a SFÚ mal záujem 
prevziať ich do svojich filmových zbierok. V období od 15. 2. do 30. 6. 2008 pracovníci FA 
priamo v uvedených priestoroch na Kolibe materiály posudzovali, pripravovali preberacie 
zoznamy a následne zabezpečili odvoz materiálov – časť do archívnych priestorov SFÚ 
a časť do Filmových laboratórií v Zlíne na kontrolu, diagnostiku, opravu a čistenie.  
 
V rámci nespracovaných akvizícií  bolo v roku 2008 oddelením FA získaných 7265 
filmových materiálov , ktorých význam z hľadiska rozvoja fondu audiovizuálneho dedičstva 
SR bude možné posúdiť až po prvotnom technickom spracovaní, z toho konkrétne:  
 
a) prevzatie filmových materiálov z priestorov Štúd ia Koliba a.s. v konkurze :  
U- matic             663 ks    
C pás               51 ks  
Magnetický nosič 6,3 mm  - zvukové záznamy                3599 kotúčov      
Magnetické a medzinárodné pásy  35mm                   209 kotúčov    
Obrazový materiál 35 mm           465 kotúčov  
Obrazový a zvukový materiál – nevytriedený 35 mm     1407 kotúčov                                                          
Neidentifikovaný filmový materiál – nitráty a triacetáty                 261 kotúčov 
b) prevzatie filmových materiálov z Mestského múzea  Bratislava 
Slovenské filmy 16 mm filmový materiál                    209 kotúčov 
c) prevzatie filmových materiálov z Múzea školstva a pedagogiky Bratislava 
Slovenské fimy 16 mm filmový materiál          401 kotúčov. 
 
Získaný filmový materiál, ktorý bol prevzatý bez mo žnej zodpovedajúcej identifikácie, sa 
v sú časnosti ošetruje a identifikuje, jeho prírastkovani e bude nasledova ť až po prvotnom 
technickom spracovaní.  
 
Odbornou technickou kontrolou  (kontrola, oprava, výmena obalov, nové štítkové 
označenie) prešlo v rámci systematickej kontroly, revízií, katalogizácie, výpožičiek 
a preberania materiálov zo Štúdia Koliba, a.s.  celkom 4 827 filmových materiálov na nosiči 
16 mm a 35 mm filmový pás. FA zabezpečoval kontrolné, študijné, zamestnanecké, 
objednávkové, prírastkové a pracovné digitalizačné projekcie v kinosále  SFÚ, spolu bolo 
premietnutých 470  filmov  a zabezpečených 48 hodín DVD/VHS projekcií  pre 8 
objednávateľov.  
 
V prenajatom centrálnom skladovom priestore v Pezinku sa zrealizovalo usporiadanie 
a inventarizácia fondu zahraničných krátkych filmov (477 titulov). Z dôvodu uvoľnenia 
prenajatého skladového priestoru na Jakubovom námestí v Bratislave pre  potreby ODKS, 
pracovníci FA zrealizovali presťahovanie, triedenie a uloženie filmových zbierok do 
prenajatého skladového priestoru v Pezinku.  
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FA prostredníctvom svojich odborných pracovníkov spolupracuje aj na vytváraní jednotlivých 
databáz informačného systému SFÚ SKCINEMA - dvaja pracovníci FA ako katalogizátori 
priamo zodpovedajú za čiastkové databázy slovenský dokumentárny film, spravodajský 
historický film – Nástup, Týždeň vo filme (vyhodnotenie kontraktu d/ - systematická obnova 
audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie, časť d.3.-prioritný projekt), za 
rok 2008 bolo – 4357 modifikovaných a 101 nových záznamov v katalógu SFÚ, 903 
modifikovaných a 573 nových záznamov v katalógu autorít. 
 
Externí spolupracovníci filmového archívu spracovali 408 čísiel spravodajského filmu Týždeň 
vo filme (podrobný popis obrazu jednotlivých šotov ročníkov 1949 – 1952, 1960 – 1964, 
čiastočne rok 1953, vrátane identifikácie osobností a lokalít). 
 
Pre externých odberateľov služieb a používateľov archívnych fondov FA zabezpečoval 
rešerše a odborné poradenstvo, bolo spracovaných 13 odborných tematických rešerší 
z listinných materiálov a  391 výstupov z databáz informačného systému SKCINEMA. 
Realizovala sa verifikácia použitých archívnych materiálov v zmysle zmlúv a  overovanie 
použitých citácií v novovytvorených filmových a televíznych dielach.  
 
Spolu bolo vypracovaných 185 dodacích listov ako podklad pre fakturáciu služieb 
a výpožičiek filmového archívu. 
 
FA intenzívne spolupracoval pri zabezpečovaní technického a nábytkového vybavenia 
nového priestoru SFÚ – „klapka“, ktorý okrem iného slúžil ako technologické pracovisko FA 
určené na kontrolu a prepisy elektronických nosičov a pracovisko pre pracovníkov FA 
zabezpečujúcich projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva. V rámci doplnenia 
vybavenosti oddelenia sa zrealizoval nákup projektora na veľkoplošnú projekciu 
z elektronických nosičov v kinosále SFÚ, nákup rekordéra a prehrávača BETACAM SP na 
umožnenie všetkých druhov prác s týmto nosičom, nákup dvoch DVD rekordérov na kontrolu 
nosičov a nahrávanie objednávkových DVD a zabezpečovanie pracovnej digitalizácie,  
nákupy nosičov BETACAM SP 90 a DIGITAL BETACAM, uskutočňovala sa pravidelná 
údržba prevíjacej, strihacej a premietacej techniky. 
 
Na základe zmluvy so správcom konkurznej podstaty Štúdia Koliba a.s. zrealizoval FA 
prevzatie kinotechnických zariadení  po bývalej Slovenskej filmovej tvorbe Koliba, ktoré sa 
doposiaľ nachádzali v priestoroch Štúdia Koliba a.s. Zabezpečil odbornú demontáž, dohľad 
pri manipulácii s kinotechnikou a jej presťahovanie do skladového priestoru v Pezinku. 
 
Vedúca oddelenia významnou mierou spolupracovala na aktualizácii Projektu 
systematickej obnovy audiovizuálneho dedi čstva, ktorý bol predkladaný na MK SR, ako i 
na ďalších správach a projektoch pre MK SR. 
 
Od 1. 1. 2008, po nadobudnutí účinnosti audiovizuálneho zákona, sa okruh činností FA 
rozšíril o nové úlohy v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva.  

FA zabezpečoval realizáciu PRIORITNÉHO PROJEKTU „Zákonný depozitár – nosi če 
audiovizuálnych diel“ .  Predmetný prioritný projekt  je zameraný na plnenie povinností 
vyplývajúcich z § 32, 34, 36 a 47 audiovizuálneho zákona.   
 
Plnenie zákonnej povinnosti v zmysle § 32 v nadväznosti na § 34 a § 36 a na prechodné 
ustanovenia § 47 ods. 5  sa dotýka audiovizuálií – kinematografických diel (§ 2 ods. 2 
audiovizuálneho zákona) vyrobených pred účinnosťou zákona, teda  pred 1. januárom 2008.  
V súlade s ustanoveniami predmetného zákona sú producenti – výrobcovia audiovizuálneho 
diela povinní najneskôr  do  1.2.2009   ponúknuť SFÚ na odkúpenie nosič audiovizuálie, na 
ktorom dosahuje kvalitu originálu, alebo – ak takýto nosič povinná osoba nevlastní - sú 
povinní umožniť SFÚ vyhotoviť kópiu z originálneho nosiča (na tento účel výrobca 
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audiovizuálneho diela vypožičia SFÚ bezodplatne originálny nosič audiovizuálie na 
nevyhnutný čas). Do 31.12.2008 SFÚ žiaden výrobca audiovizuálneho diela neponúkol na 
odkúpenie nosič audiovizuálie. SFÚ  v záujme včasného splnenia tejto povinnosti 
a s prihliadnutím na časovú náročnosť výroby nosičov predmetných kinematografických diel 
oslovil povinné subjekty. Oslovení výrobcovia  kinematografických diel nedisponovali vhodnou 
novou filmovou kópiou zodpovedajúcou kvalite originálu, a preto pre splnenie predmetnej 
povinnosti prichádzala do úvahy jedine výroba nových nosičov z originálov týchto diel.  
 
Z uvedených dôvodov SFÚ v súlade s príslušnými ustanoveniami audiovizuálneho zákona 
v Ateliéroch Bonton Zlín zabezpečil výrobu nových kombinovaných kópií z originálnych 
negatívov k tým filmovým titulom, ktoré boli  vyrobené po roku 1990  a ku  ktorým  SFÚ 
nevykonáva práva výrobcu. Východiskové  materiály boli negatív obrazu, negatív zvuku, 
duplikačný pozitív. V prípade filmu "Na krásnom modrom Dunaji" 35 mm to bol intermediát 
negatív a NZ, materiál bol totiž v čase výroby filmu zväčšovaný zo 16 mm filmu. 
 
SFÚ tým naplnil zákonnú povinnosť vyplývajúcu z predmetných ustanovení audiovizuálneho 
zákona, a to postupom, ktorý určuje zákon (výroba nových nosičov z originálov 
audiovizuálnych diel pre účely akvizičnej činnosti). Do fázy výroby kombinovanej kópie 
(celý výrobný proces vrátane odbornej kontroly a čistenia) bolo zaradených 17 
dlhometrážnych a 5 krátkometrážnych filmov.  Následne sa zrealizovalo nové štítkové 
označenie a kópie boli zaradené do depozitu. Výsledkom realizácie predmetného prioritného 
projektu je postupná kompletizácia archívnych materiálov (nových kombinovaných filmových 
kópií dosahujúcich kvalitu originálu) k slovenským kinematografickým dielam vyrobeným 
povinnými osobami pred nadobudnutím účinnosti audiovizuálneho zákona.  
 
Plnenie zákonnej povinnosti audiovizuálneho zákona v zmysle § 32 v nadväznosti na § 34 a 36 
sa dotýka tých audiovizuálií, ktoré boli vyrobené v roku účinnosti zákona, teda od 1.1.2008.   
V súvislosti s dodržiavaním týchto povinností vydal generálny riaditeľ (po prerokovaní 
komisiou pre audiovizuálne dedičstvo – pracovníčka FA je tajomníčkou komisie)  metodické 
usmernene pre dodržiavanie povinností ur čených v  § 34 až 36 ZÁKONA č. 343/2007 
Z.z. (audiovizuálny zákon) je prierezovou  činnos ťou  odd. FA a ODKS.  
 
Podľa § 34 sa k audiovizuálii vyrobenej po 1. 1. 2008 viaže depozitná  povinnosť, v rámci 
ktorej je výrobca povinný uložiť originálny nosič audiovizuálie do depozitu SFÚ, prípadne 
uložiť v rámci tejto povinnosti kópiu diela na nosiči dosahujúcom kvalitu originálu.  
 
V rámci akvizi čnej  činnosti  podľa § 36 sa audiovizuália vyrobená po 1. 1. 2008 bezodplatne 
odovzdáva alebo ponúka na odkúpenie na nosiči, na ktorom zaznamenané dielo alebo 
zvukovoobrazový záznam dosahuje kvalitu originálu, vrátane sprievodného materiálu 
(špecifikáciu sprievodného materiálu vymedzuje metodické usmernenie) k tejto audiovizuálii 
do 30 dní odo dňa jej prvého uvedenia na verejnosti. Za nosič audiovizuálie sa považuje 
nosič, na ktorom je dielo primárne uvádzané na verejnosti, alebo na ktorom je 
zvukovoobrazový záznam určený na uvádzanie na verejnosti. Výrobcovia boli k splneniu 
povinnosti vyzvaní písomne . 
 
Stav plnenia uvedených povinností za rok 2008:  
 
Slepé lásky, r. J. Lehotský, premiéra 27.3.2008 
Odovzdaný bol nosič v rámci akvizičnej činnosti, k plneniu depozitnej povinnosti výrobca  
poslal písomné vyjadrenie – depozitnú povinnosť splnia keď sa ukončí výroba kópií 
z originálneho nosiča. 
Odovzdané boli dokumentačné materiály - presskit, hudobná zostava, dialógová listina 
v slovenskom a anglickom jazyku, literárny koncept, titulková listina, fotosky, promo letáky 
anglická a francúzska verzia. Nebol dodaný literárny scenár a kópie výtvarných návrhov, 
výrobca bol vyzvaný tieto materiály odovzdať dodatočne. 
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Štyri, r. I. Šebestová, premiéra 27.3.2008 
Splnená akvizičná činnosť aj depozitná povinnosť, výrobca odovzdal kópiu aj s 
dokumentáciou a v rámci depozitnej povinnosti uložil v SFÚ negatív diela. 
 
Sklenené obrazy Palo Macho, r. L. Dohnal 
Odovzdaný bol nosič v rámci akvizičnej činnosti aj depozitnej povinnosti. 
Odovzdané boli sprievodné materiály - titulková a dialógová listina, literárny koncept, 
obrazová anotácia, plagát A2. Nebol dodaný literárny scenár, fotografie k filmu, nebol 
uvedený autor plagátu, neboli dodané ostatné propagačné materiály, hudobná zostava 
k dielu a výtvarné návrhy. 
 
Bathory, r. J. Jakubisko, premiéra 10.7.2008 
Odovzdaný bol nosič v rámci akvizičnej činnosti, k depozitnej povinnosti zaslal výrobca  
vyjadrenie – originálny nosič filmu sa nachádza na Barrandove a po skončení výroby kópií 
chce výrobca uložiť originálny nosič do depozitu v Českej televízii. Výrobca ponúkol možnosť 
odovzdania novej filmovej kópie s anglickými podtitulkami v rámci akvizičnej činnosti 
a presun odovzdaného nosiča v rámci splnenia akvizičnej činnosti do depozitnej povinnosti. 
SFÚ s takouto formou splnenia súhlasil, dohodnutý bol i termín k plneniu, výrobca však 
dohodu k 31.12.2008 nesplnil.  
Sprievodné materiály neboli odovzdané v plnom rozsahu podľa metodického usmernenia 
SFÚ, výrobca bol vyzvaný doplniť nasledovné materiály: dialógová listina, hudobná zostava 
k dielu, fotografie, základné technické parametre, celkové náklady v EUR, zoznam 
koproducentov diela. Taktiež nebol dodaný technický scenár v anglickom jazyku v tlačenej 
podobe s podpisom a v slovenskom jazyku v elektronickej podobe.  
K nesplneným povinnostiam bude výrobca opätovne vyzvaný. 
 
Posledná maringotka, r. P. Be ňovský, premiéra 2.10.2008 
Odovzdaný nosič v rámci akvizičnej činnosti. 
Odovzdané sprievodné materiály - plagát, fotografie a upútavka na CD, distribučný list, 
výrobný list, scenár.  Je potrebné doplniť ostatné materiály podľa metodického usmernenia a 
fotografie k filmu spolu s menom autora a splniť depozitnú povinnosť. 
Výrobca bol vyzvaný k doplneniu spomenutých materiálov a k odovzdaniu originálneho 
nosiča. . 
 
Juraj Kubánka, r. M. Prikler,  premiéra 25.11. 2008  
Splnená akvizičná činnosť aj depozitná povinnosť. 
Odovzdané sprievodné materiály - námet a explikácia filmu, titulková listina. Podľa 
vyjadrenia výrobcu nie sú k dispozícii žiadne ďalšie dokumentačné materiály. 
 
Momentky, r. P. Krištúfek, 2008 
Splnená akvizičná činnosť. 
K splneniu depozitnej povinnosti a odovzdaniu dokumentácie bol výrobca vyzvaný písomne. 
 
Malé oslavy,  r. Z. Tyc, premiéra 17.11.2008 
Splnená akvizičná činnosť. 
K splneniu depozitnej povinnosti a odovzdaniu dokumentácie bol výrobca vyzvaný písomne. 
 
Vitajte v Košiciach, r. Pavel Javornický 
Odovzdaný nosič v rámci akvizičnej činnosti aj depozitnej povinnosti. 
Odovzdané sprievodné materiály - námet a explikácia filmu, titulková listina. Podľa 
vyjadrenia výrobcu nie sú k dispozícii žiadne ďalšie sprievodné materiály. 
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Z filmov vyrobených v roku 2008 k 31.12.2008 nebola  splnená akvizi čná činnos ť ani 
depozitná povinnos ť k nasledovným audiovizuálnym dielam:  
 
Juraj Kubánka – profil, Forza Music, december 2008 
Radošinské naivné divadlo – Generál Forza Music, november 2008 
Cinka Panna,  Attack Film, premiéra 23.10.2008 
Tobruk,  Free Cool In, premiéra 23.10.2008 
Optimista,  Trigon Production, premiéra 25.10.2008 
Môj otec Gulag, Trigon Production, premiéra 13.11.2008 
Film o filme Malé oslavy, ALEF Film, premiéra 23.11.2008 
 
K splneniu povinnosti boli všetci výrobcovia upozornení výzvou a následne sa spojili so SFÚ 
aby sa dohodli na termínoch odovzdania nosičov a dokumentácie začiatkom roku 2009. 
 
 
Prehľad základných kvantifikátorov činnosti FA za rok 2008:  
 
činnosti filmového archívu  

záchrana a obnova zbierok  

 
Tabuľka za FA pri kontrakte d/  

+  
podrobná Príloha č.5 VS 

 
akvizičná činnosť / počet filmových materiálov 8821 

výpožičná činnosť / počet titulov 1234 

odborné služby / počet hodín 511 
 
 
Podiel jednotlivých činností na pracovnom čase – 14,945 interných zamestnancov 
(fyzický stav 17 zamestnancov) 
 
1 interný zamestnanec: 
Riadenie oddelenia, odborné služby, konzultácie   - 60% prac. času 
Projekt systematickej obnovy audioviz. dedičstva   - 40% prac. času 
 
5 interní zamestnanci 
Odborná technická kontrola zbierkových fondov 
a prebaľovanie        -100% prac. času 
 
3 interní zamestnanci: 
Uchovávanie zbierok                                                                        - 100% prac. času 
(skladové usporiadanie, štítkové značenie, výpožičky, 
 expedícia filmov) 
 
 
5 interní zamestnanci: 
Uchovávanie zbierok                                                                    - 40% prac. času 
(evidencia, prírastkovanie, spracovávanie materiálov,  
napĺňanie databáz SKCINEMA) 
Odborné služby FA a evidencia výpožičiek            - 40% prac. času 
Projekt systematickej obnovy audioviz. dedičstva                      - 20% prac. času 
 
2 interní zamestnanci: 
Projekt systematickej obnovy audioviz. dedičstva                        -  100 % prac. času  
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1 interný zamestnanec: 
Dodržiavanie povinností  § 34, §36 a §47 audiov. zákona             - 70 % prac. času  
Tajomník poradného orgánu pre oblasť ochrany audioviz. 
dedičstva        - 10 % prac. času 
Projekt systematickej obnovy audioviz. dedičstva                           - 20 % prac. času  
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b/ Činnos ť oddelenia dokumentácie a knižni čných služieb  
 
Charakter činností: stále činnosti, krátkodobé činnosti, dlhodobé činnosti 
 
V roku 2008 pracovníci oddelenia dokumentácie a knižničných služieb (ODKS) získavali, 
archivovali, spracovávali a sprístupňovali kompletný dokumentačný a knižničný fond SFÚ, 
a to zbierky sprievodných materiálov listinnej, fotografickej, grafickej a výtvarnej povahy 
k slovenským a výberovo aj zahraničným filmom, tvorcom, filmovým podujatiam a 
udalostiam. 
Špecifický dokumentačný fond tvoria výrobné a distribučné listy, dialógové a technicko-
montážne listiny, propagačný a popisný materiál k filmom, fotografie, fotografické albumy, 
fotonegatívy, diapozitívy, plagáty, diplomy, kalendáre a iné grafické dokumenty s filmovou 
tematikou, články z dennej tlače a časopisov, osobné a pozostalostné fondy, písomné 
archiválie, viažuce sa k histórii výroby slovenských filmov, materiály z filmových 
a televíznych festivalov, filmová literatúra, časopisy, filmové scenáre, diplomové práce, 
skriptá a iné materiály.  
 
Jednou z prioritných úloh a odborných činností oddelenia je kontinuálne  získavanie, 
overovanie a  spracovávanie všetkých dostupných informácií o slov enskej 
kinematografii do  integrovanej informa čnej databázy prostredníctvom postupného 
nap ĺňania - katalogizácie jednotlivých programových modu lov informa čného systému 
SKCINEMA a s tým súvisiaca snaha o čo najkorektnejšie a najúplnejšie poskytovanie 
informácií odbornej aj laickej verejnosti – dlhodobá činnosť oddelenia je súčasťou projektu 
“Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie“ (viď 
vyhodnotenie kontraktu d/, časť d.3.-prioritný projekt). Vytváranie informačného systému 
a napĺňanie jeho databáz je prioritnou úlohou oddelenia a prierezovou činnosťou najmä 
ODKS a odd. FA, koordinátorom informačného systému je pracovník oddelenia generálneho 
riaditeľa. Vývoj, vytváranie, , rozširovanie, správa a využívanie systému SK CINEMA, jeho 
napĺňanie korektnými údajmi overovanými v primárnych zdrojoch a dopĺňanie záznamov 
k jednotlivým dokumentom i ich elektronické náhľady a postupné rozširovanie predpokladov 
pre zvyšovanie interoprerability systému je zároveň samostatným a dlhodobým prioritným 
projektom oddelenia aj celého SFÚ. Podrobnejšie informácie o realizácii projektu v roku 2008 
sú uvedené v časti výročnej správy venovanej vyhodnoteniu prioritných projektov. 
 
Ďalšou prioritnou úlohou oddelenia v roku 2008 v rámci spomínaného projektu bolo 
pokračovanie v realizácii elektronického spracovania zabezpečovacích kópií písomných 
i grafických materiálov – vnútornej digitalizácie archívnych zbierok a fondov  oddelenia.  
Pokračovala  digitalizácia fotografií, fotonegatívov, diapozitívov, ako i dokumentačných 
materiálov - tlačových výstrižkov zo zložiek slovenských hraných, dokumentárnych filmov 
a filmových tvorcov. (vyhodnotenie kontraktu d/ - systematická obnova audiovizuálneho 
kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie, časť d.2).  Projekt vnútornej digitalizácie 
písomných i grafických archívnych zbierok a fondov oddelenia bude pokračovať aj 
v nasledujúcich rokoch. 
 
Medzi stále a systematické činnosti oddelenia patrí intenzívna akvizičná činnosť, najmä 
písomných dokumentov, viažucich sa k výrobe a histórii slovenských filmov, k filmovým 
inštitúciám, organizáciám, podujatiam a udalostiam, k filmovým tvorcom a taktiež  
fotografických a grafických  materiálov. Archívne zbierky a fondy inštitúcie sa v roku 2008 
obohatili knižnými publikáciami, fotografiami, plagátmi, ako i dokumentačným materiálom. 
 
Osobitnou úlohou v roku 2008 bolo zmapovanie rozsahu a stavu archívnych dokumentov po 
bývalej štátnej organizácii Slovenská filmová tvorba Bratislava – Koliba, ktoré sú zatiaľ 
v správe spoločnosti Štúdio Koliba, a.s. v konkurze. V súvislosti s priebehom konkurzu bolo 
potrebné riešiť aj otázku zachovania písomných archiválií, z ktorých mnohé sú sprievodnými 
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dokumentmi k audiovizuáliám vyrobeným uvedenou štátnou organizáciou a ako také sú 
súčasťou fondu audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. SFÚ v intenzívnej 
komunikácii so správcom konkurznej podstaty spoločnosti Štúdio Koliba, a.s. uskutočnil 
základné triedenie predmetných archiválií a ich kvantifikáciu a pripravil materiály na 
vyraďovacie konanie. V spolupráci s odborom archívov a registratúr sekcie verejnej správy 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa uskutočnilo posúdenie návrhu na vyraďovacie 
konanie s následným vydaním rozhodnutia. Pre SFÚ z toho vyplýva možnosť prevziať 
nevyradené materiály do svojich archívnych fondov a vytvoriť pre spracovanie týchto 
materiálov potrebné predpoklady. Na účely uskladnenia týchto materiálov uskutočnil SFÚ 
v roku 2008 rekonštrukciu prenajatého skladového priestoru na Jakubovom nám. 
v Bratislave, ktorý bude určený na uloženie predmetných materiálov pred ich ďalším 
spracovaním. Prevzatie a postupné odborné archívne spracovanie predmetných materiálov 
sa uskutoční v roku 2009 a bude dlhodobou úlohou oddelenia dokumentácie. 
 
Nemenej dôležitou úlohou je priebežne vykonávaná revízia zbierok a fondov, spätné 
dopĺňanie a upresňovanie faktografických údajov,  ako i správne uchovávanie 
a uskladňovanie písomných, fotografických  a grafických archiválií vo vhodnej archívnej 
obalovej technike a vo vhodných skladových priestoroch. Oddelenie zakúpilo nové 
registračné skrine na ukladanie fotografií, zefektívnilo skladové priestory na úschovu 
plagátov a dokumentačných materiálov a zabezpečilo rekonštrukciu prenajatých priestorov 
na Jakubovom námestí na plánovanú úschovu archívnych materiálov z objemného 
archívneho fondu „Koliba“ (materiály po bývalej Slovenskej filmovej tvorbe Koliba, ktoré 
neboli predmetom privatizácie).  
 
Realizovala sa aktívna spolupráca s Odborom archívov a registratúr Sekcie verejnej správy 
MV SR. Pracovníčka SFÚ sa zúčastnila Archívnych dní v Skalici a exkurzie v Archíve UK. 
Pracovníci oddelenia pracovali v akvizičnej komisii, zúčastňovali sa odborných seminárov, 
podujatí, festivalov a pravidelných stretnutí na poradách oddelenia a pracovnej skupiny 
k projektu informačného systému SFÚ. Taktiež sa venovali odbornému sprevádzaniu  
exkurzií vysokoškolských študentov z oblasti filmu, audiovízie a kultúry všeobecne 
v skladových, študijných a kancelárskych  priestoroch oddelenia.   
 
Pracovníci oddelenia priebežne vypracúvali a dopĺňali filmografie slovenských filmových 
tvorcov, poskytovali informácie o slovenskej filmovej tvorbe, výberovo o zahraničnej tvorbe, 
úzko spolupracovali  s edičným oddelením pri poskytovaní údajov do publikácií 
faktografického charakteru (najmä Filmová ročenka a tlačové materiály DVD edície 
Slovenský film 60. rokov), spracovávali bibliografie článkov o slovenskom filme a filmových 
tvorcoch. Kontinuálne sa evidovala účasť filmov a získané ocenenia na filmových festivaloch, 
spracúvali sa výročia narodení a úmrtí tvorcov, prebiehala spolupráca s distribučnými 
a výrobnými filmovými spoločnosťami pri získavaní komplexných informácií o filmovej kultúre 
na Slovensku. Pracovníci sa priebežne venovali aj štúdiu metodík a odborných materiálov 
k používaniu databázového prostredia a digitalizácie. Viedli sa odborné konzultácie v oblasti 
archívnictva s externými spolupracovníkmi, vykonávali sa  systematické bádateľské služby 
a konzultácie. Účasť pracovníkov bola zastúpená aj na seminároch o katalogizácii, 
archivovaní a digitalizácii audiovizuálnych diel, na vernisážach výstav, na filmových 
novinárskych i študijných a festivalových projekciách slovenských i zahraničných  filmov a 
tlačových konferenciách. 
 
Pracovníci oddelenia spolupracovali s odd. FA pri výkone dohľadu nad dodržiavaním 
povinností určených v  § 34 až 36 audiovizuálneho zákona a pri preberaní a kontrole 
materiálov k audiovizuáliám od povinných osôb. 
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Dokumentácia   
Referát dokumentácie v roku 2008 kontroloval a overoval informácie o slovenskej 
kinematografii pre potreby katalogizácie, navrhoval a realizoval tvorivé riešenia pri 
spracovávaní a katalogizovaní filmov, opravoval a doplňoval prekonvertované údaje 
o slovenskom hranom filme v IS SKCINEMA. Realizoval sa napr. prepis filmových titulkov z  
hraných filmov do textových súborov v elektronickej podobe, spracovanie a dopĺňanie 
informácií o osobných autoritách, k hraným filmom, faktografický popis fotografií, negatívov 
a diapozitívov pre ďalšiu katalogizáciu k filmom, identifikácia hercov a postáv z filmov, 
spracovanie informácií zo sprievodných materiálov k hraným filmom, archívne prebalenie 
sprievodných materiálov k  hraným filmom, spracovanie biografických hesiel k výročiam 
filmových tvorcov na rok 2008, revízia montážnych a dialógových listín a ich postupný prepis 
do textových súborov v elektronickej podobe, získavanie údajov o slovenských filmových 
tvorcoch, zjednocovanie, oprava a tvorba nových záznamov ku geografickým 
a korporatívnym autoritám, dopĺňanie predmetového hesla, príprava podkladov pre 
spracovanie krátkych a stredometrážnych filmov, spracovávanie a selekcia komentárov 
a synchrónov do periodika Týždeň vo filme. 
Taktiež sa napĺňala databáza  predmetového katalógu, filmových podujatí,  filmových  
festivalov v rámci IS SKCINEMA. 
Referát dokumentácie v roku 2008 v rámci akvizície dokumentačných materiálov k filmom 
získal 176 ks distribučných listov, 34 ks výrobných listov k dlhometrážnym, stredometrážnym 
a krátkometrážnym slovenským filmom, 237 ks tlačových správ, 68 ks dialógových 
a technicko-montážnych listín, ďalej propagačné materiály, hodnotiace správy, pozvánky 
a akreditačné formuláre. V rámci akvizície dokumentačných materiálov z festivalov, 
prehliadok, výstav, seminárov, workshopov a podujatí s filmom získal 96 ks katalógov, 334 
ks duplikátov, 189 ks propagačných materiálov, 112 ks bulletinov z filmových festivalov 
a prehliadok, 373 ks tlačových správ k 126 podujatiam, festivalové denníky k 18 podujatiam, 
64 ks protokolov o cenách, ďalej hodnotiace správy, štatistiky, pozvánky, akreditačné 
formuláre a karty z Filmového prehľadu. V rámci akvizície k filmovým tvorcom referát získal 
18 ks filmografií a 66 ks tlačových správ. Ďalej realizoval vystrihovanie, selektovanie 
a zaraďovanie - archivovanie 6 604 ks výstrižkov z dennej tlače, týždenníkov, 
dvojtýždenníkov  a mesačníkov (recenzie, rozhovory, reportáže, analýzy, štatistiky, 
informatívne články, štúdie, prognózy a iné), spracovávanie a archivovanie materiálov 
(festivaly, prehliadky, výstavy, semináre a workshopy, katalógy, propagačné materiály, 
bulletiny, tlačové správy k podujatiam, festivalové denníky, protokoly o cenách, hodnotiace 
správy, štatistiky, pozvánky, akreditačné formuláre). Zaoberal sa revíziou a aktualizáciou 
kartoték, vypracoval monitoring k jednotlivým festivalom a podujatiam, na ktorých SFÚ 
participoval, aktualizoval a  revidoval fondy - slovenské, české a zahraničné festivaly, 
prehliadky, semináre, workshopy a výstavy, materiály o osobnostiach slovenskej 
kinematografie, zahraničné distribučné filmy, predmetový katalóg, prehliadky slovenského 
filmu v zahraničí. Boli pripravené  podklady pre vydanie Kalendára výro čí 2009.  
Pokračovalo sa v systematickom spracovávaní informácií o slovenskom  animovanom 
a dokumentárnom filme,  českom hranom a dokumentárnom filme.  Zrealizoval sa opis 
titulkov zo slovenských animovaných filmov do textových súborov v elektronickej podobe, 
pokračovala katalogizácia, úprava polí v databázach, spracovanie a evidencia 
dokumentačných materiálov k slovenskému dokumentárnemu filmu, vytváranie nových 
záznamov, dopĺňanie a úpravy existujúcich záznamov, monitoring internetových periodík 
(hlavne zo SR a ČR), dopĺňanie dokumentačného materiálu k starším titulom z filmových 
časopisov, digitalizácia dokumentačných zložiek k slovenskému animovanému 
a dokumentárnemu filmu, dopĺňanie profilov jednotlivých autorov animovaných filmov,  
dopĺňanie bibliografie k animovaného filmu. Celkový počet záznamov o animovaných filmoch 
v katalógu je 2489 a celkový počet záznamov o dokumentačných zložkách k slovenským 
animovaným filmom je 508. Aktuálny stav zoznamu slovenských animovaných filmov 
predstavuje 2691 titulov; z toho 639 filmov a 1844 dielov z 210 seriálov. Digitalizácia 
dokumentačných zložiek k slovenskému animovanému filmu predstavuje cca 2 400 ks 
skenov, digitalizácia zložiek slovenských tvorcov animovaného filmu cca 500 dokumentov, 
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spracovanie a evidencia dokumentačných materiálov k slovenskému dokumentárnemu filmu 
cca 4,5 bežných metrov (ďalej bm) a digitalizácia dokumentačných zložiek k slovenskému 
dokumentárnemu filmu  cca 3500 skenov. 
Začalo sa so spracovávaním písomných archiválií  o slovenskom dokumentárnom filme  
z rozsiahleho archívneho fondu „Koliba“ - označenie a následne uloženie jednotlivých 
písomností o dokumentárnych filmoch do archívnych krabíc.  Materiál sa roztriedil na vecné 
skupiny písomností: literárna príprava, komentáre, titulkové listiny, výrobné listy, objednávky 
ekonomická agenda filmu, mesačníky, týždenníky, letopisy a i. Všetky vecné skupiny sa 
usporiadali chronologicky podľa rokov a v rámci rokov abecedne. Materiály, viažuce sa 
k jednému filmu sa vyčlenili a spájali do inventárnej jednotky. Napokon sa zoradili abecedne. 
Taktiež sa pristúpilo k spracovávaniu písomných archívnych materiálov o slovenskom 
spravodajskom filme  - cca 20 krabíc: Letopisy, Týždeň vo filme, Československý filmový 
týždenník, Kinožurnál, Sonda, Svet vo filme, Za rozvoj poľnohospodárstva, Obzor, Kino Čas. 
Vykonalo sa roztriedenie, chronologické uloženie, očistenie od kovových častí, zaevidovanie 
v programe Excel. Archívne dokumenty obsahovali aj torzovitú časť dokumentov rozličných 
typov (administratíva, tvorivé skupiny, filmovo-vedecké periodiká a iné), ktoré boli roztriedené 
podľa typu a tým pripravené pre ďalšie spracovanie ako súčasť väčšieho celku fondu 
„Koliba“. Súčasťou intenzívnej archívnej činnosti v oddelení bolo i spracovávanie osobného 
fondu Antona Krajčoviča, ktorý SFÚ získal darovaním, jeho rozsah je približne 10 bm 
písomného, fotografického, grafického, aj trojrozmerného materiálu.  
 
ODKS začalo intenzívne so spracovávaním publikácie Filmová ro čenka  /ďalej FR/ 2007 a 
čiastočne aj  FR 2008. Výsledkom pracovnej činnosti sú nasledujúce kapitoly publikácie FR 
2007, resp. 2008:   

1) autorské spracovanie kapitoly: Kalendár filmových udalostí 2007,  začiatok 
spracovávania pre FR 2008     

2) autorské spracovanie kapitoly: Súpis filmovej tvorby a videotvorby za rok 2007,  
začiatok spracovávania pre FR  2008  

3) redakčné spracovanie kapitoly Ocenenia  
4) redakčné spracovanie kapitoly Bibliografia  
5) redakčné spracovanie kapitoly In Memoriam 
6) autorské spracovanie kapitoly: Adresár – časť  produkčné spoločnosti 
7) redakčné spracovanie kapitoly: Finančná podpora  
8) redakčné spracovanie kapitoly Filmy a TV.   

 
Fotoarchív a grafické materiály   
Referát sa venoval aktívnej akvizičnej činnosti, revidoval, odborne ošetroval, katalogizoval, 
odborne popisoval a spracovával do čiastkovej databázy IS SKCINEMA  zbierky a fondy 
fotografií a plagátov k slovenským a zahraničným filmovým dielam, tvorcom, udalostiam 
a podujatiam.  
Uskutočnila sa systematická akvizícia zbierok grafických materiálov : pribudlo 181 ks 
predmetových plagátov k 44 podujatiam (festivaly a podujatia s filmom na Slovensku 
a v zahraničí),1564 ks filmových plagátov ku 195 filmom (slovenské a zahraničné) a 41 ks 
kalendárov. Akvizícia zbierok plagátov sa realizovala uplatňovaním príslušných ustanovení 
audiovizuálneho zákona o depozitnej povinnosti a akvizičnej činnosti, ako aj na základe 
evidencie činnosti slovenských filmových distribútorov, evidencie podujatí s filmom, 
kontaktmi s distribútormi a organizátormi filmových podujatí, formou nákupu cez akvizičnú 
komisiu a taktiež sa uskutočnila akvizícia plagátov k slovenským filmom v spolupráci 
s riaditeľom kina Světozor v Prahe. Vykonávala sa aj revízia, odborné ošetrenie (sceľovanie 
archívnou páskou) a následná katalogizácia a rekatalogizácia plagátov k slovenským 
a zahraničným filmom. Vytvárali sa autoritatívne záznamy v databázach informačného 
systému a databázy podpisov a grafických značiek jednotlivých tvorcov, tak ako sú uvedení 
na plagáte, za účelom skvalitnenia ich identifikácie. Boli spracované a zaevidované 
propagačné materiály k slovenským a zahraničným filmom a vykonala sa primárna 
katalogizácia. Zabezpečil sa výber a odborná príprava rozsiahleho množstva plagátov (cca 
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260 kusov) na výstavné a reprezentačné účely pre cca 30 podujatí s filmom na Slovensku 
a v zahraničí. 
 
Uskutočňovala sa systematická akvizícia fotografických materiálov , evidencia činnosti 
slovenských filmových distribútorov, evidencia podujatí s filmom, spolupráca s distribútormi 
a organizátormi filmových podujatí za účelom akvizície fotografií aj iných materiálov a taktiež 
formou nákupu cez akvizičnú komisiu. Kontinuálne prebiehala aj výpožičná činnosť a 
vybavovanie externých a interných požiadaviek na poskytnutie skenov fotografického 
materiálu. Realizovala sa systematická a odborná katalogizácia archivovaných fotografií zo 
slovenského hraného filmu, pokračovala katalogizácia nových prírastkov. Uskutočnila sa 
intenzívna spolupráca pri filmových podujatiach, festivaloch a udalostiach doma i v zahraničí, 
pri publikáciách, encyklopédiách, projektoch, filmoch, spolupráca sa realizovala aj s edičným 
oddelením pri príprave publikácií a nových DVD edícií, ako i pri príprave tlačových správ. 
Realizovala sa katalogizácia a digitalizácia fotografií zo slovenských animovaných 
a dokumentárnych filmov a slovenských filmových tvorcov, vytváranie náhľadov, overovanie 
dát v primárnych zdrojoch, ošetrenie fotografií. Priebežne sa vybavovali požiadavky na 
poskytnutie fotografií z hraných, animovaných a dokumentárnych filmov a filmových tvorcov 
(skenovanie, napaľovanie, zasielanie emailom). Podľa potreby sa uskutočňovala oprava 
a doplnenie záznamov v databázach IS  SK CINEMA (správa dát a autorít) k slovenským 
hraným, animovaným a dokumentárnym filmom a k záznamom personálnych autorít 
(slovenskí filmoví tvorcovia).  Štatisticky za rok 2008 pribudlo do zbierok SFÚ v zmysle 
audiovizuálneho zákona 2549 ks nových materiálov a v rámci ďalšej akvizície cca 2000 ks 
fotografií. Na pracovné účely pre 31 interných používateľov bolo vybratých a poskytnutých 
2056 ks fotografií, 100 externým používateľom bolo poskytnutých  2415 ks skenov fotografií. 
V rámci vnútornej digitalizácie vo fotoarchíve bolo naskenovaných  2867 ks fotografií,  1560 
ks celkovo vytvorených náhľadov  a 3353 ks ošetrených fotografií. Zrealizovala sa základná 
menná a vecná katalogizácia dokumentačných zložiek o slovenských a českých 
osobnostiach do IS SK CINEMA, menná a vecná katalogizácia negatívov fotografií 
k slovenskému dokumentárnemu filmu a  ich archivácia a vytváranie štatistického súpisu 
fotografických materiálov (negatívov, fotografií, diapozitívov) k slovenskému 
dokumentárnemu filmu, triedenie a archivácia fotografií zo zahraničných filmov, súpisy 
fotografií zo zahraničných filmov, prebaľovanie, preštítkovanie a  následná digitalizácia cca 
550 ks dokumentačných zložiek slovenských filmových tvorcov.  
V priebehu roka boli vzorovo spracované niektoré  písomné dokumenty k osobnosti „Peter 
Solan“ - po digitalizácii výstrižkov, na základe obsahových hľadísk bol vykonaný výber 
výstrižkov, vhodných na optické rozpoznávanie textu (OCR), predbežná kontrola chýb, 
uloženie vo formáte PDF. Takto bolo spracovaných 591 ks výstrižkov s OCR (PDF) = 788 
počítačových súborov. 
 
Knižnica  
V špecializovanej knižnici filmologickej literatúry sa za rok 2008 zrealizovalo 12 021 
výpoži čiek,  z toho 3 979 absenčne a 8 042 prezenčne. Ku koncu roka bolo v knižnici  
zaevidovaných 1305 čitateľov, za rok 2008 ich pribudlo 77, knižných prírastkov bolo 422. 
Celkove vlastní knižnica SFÚ 10 436 knižných jednot iek, 153 CD  nosi čov, 1710 
scenárov a  1960 archivovaných periodík.  V roku 2008 bolo v knižnici objednaných 9 
denníkov (z toho 6 slovenských a 3 české), 46 periodík (z toho 27 slovenských a českých, 19 
zahraničných),  8 titulov sa získava na základe výmennej spolupráce. Uskutočnilo sa 
overovanie a triedenie knižných fondov získaných darom. Do väzby sa pripravili časopisy za 
rok 2008 a taktiež poškodené scenáre a knihy. Pokračovalo sa v mennej katalogizácii 
periodík do databáz IS SKCINEMA, v knižnici sa realizovali tematické návštevy študentov 
VŠMU a PFUK v Bratislave s odborným a lektorským výkladom zo strany pracovníkov SFÚ.  
Vypracovali sa dotazníky pre Univerzitnú knižnicu v Bratislave (prieskum spracovania 
periodík), ročný výkaz o knižnici za rok 2007, štatistický výkaz  KULT pre MK SR  - 
základné dáta o slovenskom filmovom a audiovizuálnom trhu, dotazník o digitalizácii pre EÚ 
pre projekt NUMERIC, dotazník pre štúdiu uskutočniteľnosti projektov  k OPIS 2, 
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spolupracovalo sa pri realizácii ročného výkazu o audiovízii za rok 2007 a taktiež bola 
poskytnutá pomoc pri príprave realizácie ročného výkazu o audiovízii za rok 2008. Vykonali 
sa rešerše pre používateľov knižnice SFÚ (z databáz EBSCO, databáz FIAF), výber 
zahraničných kníh pre fond knižnice, poskytovala sa  metodická pomoc pracovníkom SFÚ pri 
katalogizácii do IS, zrealizovala sa tvorba podkladov na úpravu databáz IS (systém ARL) a 
komunikácia s pracovníkmi firmy Cosmotron, úpravy konfiguračných súborov, pripravovali sa 
podkladové materiály (napr. návrhy zobrazovacích formátov)  pre internetové sprístupnenie 
projektu SK CINEMA prostredníctvom modulu IPAC systému ARL, komunikovalo sa 
s grafikom ohľadom logotypu SKCINEMA a grafického návrhu web stránky SKCINEMA. 
Priebežne bola vykonávaná menná a vecná katalogizácia nových kníh pre lístkový katalóg 
a tlač katalogizačných lístkov, menná katalogizácia fondu kníh a scenárov do systému ARL. 
Systémový knihovník sa zúčastnil na viacerých odborných podujatiach, školeniach, 
prezentáciách.  V knižnici bol vypracovaný bibliografický súpis publikácií vydaných SFÚ pre 
FIAF. Kontinuálne boli sledované odborné periodiká a informácie z oblasti knižničnej 
a informačnej vedy. Uskutočňovala sa pravidelná akvizícia a katalogizácia nových knižných 
prírastkov, viedla sa evidencia odborných filmových časopisov a dennej tlače. 
 
Bibliografia  
Z dennej tlače a objednaných časopisov (cca 60 domácich a zahraničných periodík, z toho 9 
denníkov) evidovaných v knižnici, sa excerpovalo a spracovalo systémovou činnosťou, 
analytickým bibliografickým popisom vybraných bibliografických jednotiek v databázovom 
systéme ARL. Dôraz bol kladený na sloveniká - cca 3 734 nových záznamov, z toho 3 076 
katalogizačných záznamov a 658 autoritatívnych záznamov. Priebežná modifikácia 
autoritatívnych záznamov (1932) a katalogizačných záznamov (8050) spolu predstavovala 
6682 záznamov. Základným bibliografickým popisom pre všetky bibliografické jednotky na 
výstrižky bolo spracovaných cca 10.000 záznamov. Tlačové výstrižky obsahujú informácie o 
filmovom dianí na Slovensku a v zahraničí, o rozhovoroch a portrétoch slovenských a 
zahraničných filmových tvorcov. Na jednotlivých výstrižkoch sa zaznamenávali základné 
údaje (názov periodika, ročník, číslo, dátum, strany). Spolupracovalo sa na pripravovaných 
publikáciách edičného oddelenia, pripravovali sa súpisy mediálnych ohlasov na podujatia 
organizované  SFÚ a celkový súpis mediálnych ohlasov za rok 2008. Realizovalo sa 
sledovanie a spracovanie článkov z on-line služby SIAC, s dôrazom na regionálnu tlač, 
masmédiá a internetové stránky. Poskytovali sa bibliograficko-informačné služby pre 
používateľov, zostavovali sa rešerše a výstupy na požadované zadania. 
 
Svojou komplexnou odbornou činnosťou – akvizícia zbierkových predmetov, ich spracovanie, 
odborné ošetrenie a katalogizácia, vývoj IS SK CINEMA a napĺňanie jeho databáz 
korektnými a overenými údajmi, príprava zbierkových predmetov na sprístupňovanie 
a použitie na vedecké, študijné, vzdelávacie a prezentačné účely, poskytovanie odborných 
informačných a výpožičných služieb verejnosti – oddelenie v roku 2008 v plnej miere splnilo 
požiadavky kladené na archívne, informačné, dokumentačné a výskumné pracovisko 
s odborným zameraním na filmové umenie a audiovizuálnu kultúru, na základný historický 
a archívny výskum v tejto oblasti, sprístupňovanie zbierkových fondov a predmetov 
audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky, ako aj na poskytovanie odborných a 
informačných služieb verejnosti. Základné ukazovatele a kvantifikátory činnosti oddelenia 
v dostatočnej miere ilustrujú splnenie poslania inštitúcie v tejto oblasti, ktoré pre SFÚ vyplýva 
z audiovizuálneho zákona, ako aj z postavenia inštitúcie v slovenskom kultúrnom, archívnom 
a výskumnom kontexte a z jej členstva v medzinárodných organizáciách. 
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Prehľad základných kvantifikátorov činnosti ODKS za rok 2008:  
   
 
činnosti odd. písomných a grafických archiválií  

obnova a digitalizácia zbierok / počet ks 12.262 
akvizičná činnosť - fotografie / počet ks 4.549 
akvizičná činnosť - plagáty / počet ks 1.786 
akvizičná činnosť - výstrižky / počet ks 6.604 
akvizičná činnosť – dokumentačné materiály / počet ks 1.993 
akvizičná činnosť - knižnica / počet ks 422 
bibliografická činnosť / počet záznamov 10.000 
výpožičná činnosť - knižnica / počet výpožičiek 12.021 
výpožičná činnosť - fotografie a plagáty / počet ks 4.852 
IS SK CINEMA /ODKS/ počet nových záznamov 20.110 
IS SK CINEMA /ODKS/ počet modifikovaných záznamov 95.978 
samostatná tabu ľka SKCINEMA – uvedená pri 
kontrakte d/ 

 

 

  
 
 
Podiel jednotlivých činností na pracovnom čase – 12 interných zamestnancov  + 1 na 
rodi čovskej dovolenke  
 
Revízia fondov     - 15% z pracovného času,  
Odborné spracovávanie fondov a zbierok  - 15%  z pracovného času, 
Napĺňanie databáz IS SKCINEMA   -  55%  z pracovného času, 
Výpožičná činnosť      - 15%  z pracovného času. 
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c/ Činnos ť Národného kinematografického centra  
 
Charakter činností: stále činnosti, krátkodobé činnosti 
 
Národné kinematografické centrum  (NKC) je jedna z dvoch základných organizačných 
zložiek SFÚ. NKC zastrešuje Audiovizuálne informa čné centrum , oddelenie filmových 
podujatí,  edičné oddelenie (kontrakt e) vrátane vydávania mesačníka FILM.SK (kontrakt 
g) a činností spojených s prezentáciou a predajom výstupov edi čnej činnosti  SFÚ. Jeho 
hlavnou úlohou bolo sústreďovanie a poskytovanie komplexných aktuálnych informácií, 
štatistík a informačných služieb súvisiacich so slovenskou kinematografiou, propagácia a 
prezentácia slovenského filmu doma a v zahraničí. Činnosť NKC svojím zameraním najmä 
na aktuálnu tvorbu a produkciu slovenských audiovizuálnych diel je tak prirodzeným 
doplnkom aktivít NFA, zameraných najmä na archiváciu, katalogizáciu a sprístupňovanie 
audiovizuálneho dedičstva. NKC v roku 2008 zabezpečilo realizáciu prioritného projektu 
Prezentácia kultúrnych aktivít v zahrani čí - Retrospektíva Dušana Hanáka v Izraeli, 
prehliadka Sú časný ruský film, Európska kultúra sezóna vo Francúz sku, MFF Karlove 
Vary (vyhodnotenie vi ď nižšie). 
 
V októbri 2008 NKC pripravilo pre Sekciu médií, audiovízie a autorského práva MK SR návrh  
projektu prezentácie slovenskej kinematografie , v ktorom predstavilo optimálny rozsah, 
a finančné aj personálne zabezpečenie prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí 
pre roky 2009 – 2011 . Na základe uvedeného projektu, ako i  priorít prezentácie slovenskej 
kultúry v zahraničí na roky 2009 – 2011 vypracovaných Sekciou medzinárodnej spolupráce 
MK SR, bude NKC svojou činnosťou zintenzívňovať aktivity  smerujúce k zviditeľneniu diel 
slovenskej kinematografie v oblasti najnovšej, ako aj archívnej  filmovej tvorby. Dôležitým 
bodom projektu je spolupráca so zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí a slovenskými 
inštitútmi, ktoré na štátnej úrovni výrazne prispievajú k šíreniu a prezentácii slovenskej 
kultúry – a teda aj kinematografie (medzi pripravované podujatia pre rok 2009 patria napr. 
prehliadka slovenských filmov v rámci festivalu Donumenta v Nemecku, prehliadka 
slovenskej kinematografie vo Švédsku, špeciálna sekcia venovaná slovenskej kinematografii 
na MFF Benalmadena v Španielsku, prehliadka filmov slovenských tvorcov zaraďovaných do 
československej novej vlny 60. rokov 20. storočia v Nemecku a Rusku, podujatia venované 
oslavám výročia pádu berlínskeho múru v roku 1989 a ďalšie). 
 
NKC zabezpečovalo projekt medzinárodnej prezentácie slovenskej audiovízie na 
najvýznamnejších svetových filmových festivaloch a filmových trhoch v Cannes a v Berlíne, 
spolupracovalo s partnerskými organizáciami v zahraničí, so zastupiteľskými úradmi a 
Slovenskými kultúrnymi inštitútmi v zahraničí, spoluorganizovalo pracovné stretnutia 
profesionálov na medzinárodnej úrovni, medzinárodné konferencie, semináre a iné 
informačno-vzdelávacie podujatie pre odborníkov z oblasti kinematografie, plnilo úlohu 
základného informačného centra k aktuálnemu dianiu v audiovizuálnej kultúre SR. Riaditeľka 
NKC je zástupcom Slovenska v medzinárodnej organizácii na podporu a propagáciu 
európskej kinematografie European Film Promotion  (EFP). NKC v roku 2008 vypracovalo 
podklady k naplneniu novej webstránky EFP www.efp-online.com spustenej v novembri 2008  
a priebežne pripravuje aktualizácie online-databáz EFP. NKC zastrešovalo aj vydávanie 
všeobecných, odborných a propagačných publikácií zameraných na propagáciu slovenskej 
kinematografie a audiovízie (tlačených materiálov a audiovizuálnych nosičov VHS a DVD).   
 
NKC aj  v roku 2008 pôsobilo ako servisné pracovisko pre Európske audiovizuálne 
observatórium (EAO) a kinematografický fond Rady Európy Eurimages . NKC zastupuje 
Slovensko v sieti európskych filmových fondov EFAD . Sieť EFAD nie je 
inštitucionalizovaná, ale prostredníctvom nej koordinujú všetky európske fondy svoje postupy 
pri príprave novej európskej legislatívy pre film a audiovíziu, aktuálne predovšetkým v oblasti 
štátnej pomoci. Národná rada SR schválila 5. novembra 2008 zákon o Audiovizuálnom 
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fonde, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009. Postupne začnú byť v súlade s uvedeným  
zákonom ustanovované jednotlivé orgány fondu a NKC následne odovzdá kontakty 
a skúsenosti zo spolupráce s ostatnými európskymi fondmi riaditeľovi fondu. 
 
V spolupráci s partnerskými inštitúciami (Ministerstvom kultúry SR, Slovenskou asociáciou 
producentov v audiovízii SAPA, Úniou filmových distributérov a pod.) poskytovalo za 
slovenské teritórium relevantné informácie o filmovom prostredí pre informačné centrá a 
audiovizuálne databázy v zahraničí. Informácie sú voľne prístupné záujemcom na 
internetovej stránke www.aic.sk. Základným propagačným materiálom prezentujúcim 
slovenskú kinematografiu bol katalóg Slovak Films 2006 – 2008 , vydaný pri príležitosti 
účasti na filmovom trhu Marché du Film v Cannes, ktorý sa stretol s pozitívnymi ohlasmi so 
strany domácich aj zahraničných filmových profesionálov. Doplňujúcim materiálom bola 
publikácia Nové slovenské filmy 2009 – 2010 (New Slovak Films 2009-2010). 
 
NKC významne spolupracovalo s oddelením FA, ale aj ďalšími oddeleniami, pri vybavovaní  
agendy spojenej s riadnym členstvom SFÚ v medzinárodnej federácii filmových archívov 
FIAF, najmä pri príprave výročnej správy pre FIAF.   
 
Hlavné projekty NKC v roku 2008 zamerané na medziná rodnú prezentáciu slovenskej 
kinematografie: 

- Projekt spoločného stánku 5 krajín Central European Cinema Stand  na filmovom 
trhu EFM Berlín (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Slovinsko a Poľsko). 
Základnou úlohou NKC bolo organizačné zabezpečenie spoločného stánku Central 
European Cinema Stand a informačný servis návštevníkom pavilónu a záujemcom 
o dianie v slovenskom audiovizuálnom prostredí. Slovenská kinematografia mala 
zastúpenie na Európskom filmovom trhu (EFM) a po druhýkrát aj na projekte 
Shooting Stars, predstavujúcom mladých nádejných hercov (slovenským 
reprezentantom bol herec Marko Igonda). Vydaný bol samostatný informačný bulletin 
Central European Cinema – Slovak Republic; 

 
- Projekt spolo čného pavilónu Slovenska a Českej republiky na filmovom trhu na 

MFF Cannes 2008.  NKC koordinovalo prípravu slovenskej misie na medzinárodnom 
filmovom trhu v Cannes 2008 v spoločnom česko-slovenskom prezentačnom 
pavilóne. Spoluorganizátorom a partnerom SFU bola SAPA, projekt sa realizoval 
s podporou Ministerstva kultúry SR. NKC bolo zodpovedné za organizačnú 
a produkčnú prípravu celého  pavilónu a za prípravu komplexnej prezentácie 
slovenskej kinematografie a audiovízie v Cannes. Okrem už spomínaného bulletinu 
Slovak Films 2006 – 2008 bol vydaný informačný bulletin „What´s Slovak in Cannes“. 
Slovenské filmy sa prezentovali na trhových projekciách a Slovensko sa  zúčastnilo aj 
projektu Producer on the Move (slovenským zástupcom bol producent Marko Škop). 
Pre Slovensko bolo veľkým úspechom zaradenie filmu „Slepé lásky“ (réžia Juraj 
Lehotský) do  sekcie Quinzaine des Réalisateurs / Directors' Fortnight. a udelenie 
ceny C.I.C.A.E. Art Cinema Award, ktorú v rámci Directors´ Fortnight udeľuje 
Medzinárodná konfederácia artkín. SFÚ v rámci svojich možností naplno podporil 
prípravy medzinárodnej premiéry filmu v Cannes, konkrétne pomocou pri výrobe 
potrebných filmových kópií a pri aktívnej propagácii filmu.  

 
- prezentácia SFU a slovenskej kinematografie na MFF Karlove Vary 2008. SFÚ 

spolupracoval na propagácii slovenských filmov na festivale, pripravil  krst publikácie 
SFÚ „Ján Kadár“ autora Václava Maceka, spojený s tradičným priateľským stretnutím 
SFÚ, publikáciu za prítomnosti autora a zástupcov SFÚ pokrstila umelecká riaditeľka 
festivalu PhDr. Eva Zaoralová. Organizačne zabezpečoval vernisáž výstavy fotografii 
Dušana Hanáka „Záznamy a odkazy“. Bol vydaný prezentačný bulletin „Slovak Films 
in Karlovy Vary 2008“.  
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- Panel projektov slovenských filmov „Nové slovenské filmy 2009 – 2010“ na 10. 
MFF Bratislava  - organizátormi boli SFÚ prostredníctvom kancelárie  MEDIA Desk 
Slovensko a NKC, SFTA a MFF Bratislava. NKC v spolupráci s partnermi pripravilo 
prezentačný bulletin s podrobným prehľadom projektov filmov s plánovanou 
premiérou v rokoch 2009 a 2010.  

 
NKC spolupracovalo na 15. Medzinárodnej prehliadke filmu, televízie a vid ea Febiofest,  
súčasťou programu bola samostatná sekcia venovaná tvorbe trojice režisérov Hanák, 
Havetta, Jakubisko, zvláštne uvedenie filmu Čas, ktorý žijeme (r. V. Kubenko, L. Kudelka, J. 
Pogran, O. Krivánek, I. Húšťava, rok výroby1968) z obnovenej filmovej kópie pri príležitosti 
výročia udalostí roku 1968 v Československu,  ako aj slovenská predpremiéra obnoveného 
uvedenia filmu Obrazy starého sveta, ktorý je súčasťou archívnych diel SFÚ. Prehliadka 
Febiofest  trvala od 31. marca do 30. apríla, ponúkla v 8 slovenských mestách v 12 
kinosálach na 264 predstaveniach 118 filmov v 14 sekciách, ktoré videlo 14 447 divákov, čo 
je tridsaťpercentný nárast oproti celkovej návštevnosti minulého roku. Najviac divákov prišlo 
na filmy sekcie Nový český a slovenský film. 
14. ročník putovnej nekomer čnej prehliadky PROJEKT 100 – 2008  (ktorý spoluorganizujú 
ASFK a SFÚ) sa začal 11. septembra a trval do konca roka 2008, v 36 filmových kluboch na 
celom Slovensku bolo uvedených  desať klenotov svetovej kinematografie. Išlo o tituly 
zlatého fondu svetovej kinematografie, ale aj o nové filmy, ktoré zožali významné ocenenia 
na medzinárodných filmových festivaloch. Ako súčasť výberu filmov roka 2008 bol nanovo 
predstavený v slovenskej kinodistribúcii film Obrazy starého sveta (r. D. Hanák). Pôvodným 
zámerom odzrkadleným aj v názve prehliadky bolo, aby sa v priebehu desiatich rokov do 
slovenských kín dostalo 100 výnimočných a nejakým spôsobom zásadných filmov, za 
štrnásť rokov svojej existencie uviedol Projekt 100 do distribúcie vrátane tohto ročníka už 
140 celovečerných filmov.  
SFÚ spolupracoval so Slovenskou filmovou a televíznou akadémiou  na 2. ročníku 
slávnostného udeľovania národných filmových cien  SLNKO V SIETI , ktoré bolo 
realizované s finančnou podporu MK SR (ďalšími spoluorganizátormi boli  Slovenské 
národné divadlo a RADISSON SAS Carlton Hotel, Bratislava). Toto prestížne podujatie sa 
uskutočnilo 19. apríla v historickej budove Slovenského národného divadla v Bratislave za 
účasti významných osobností slovenskej i českej kinematografie a kultúry a vysielala ho 
Slovenská televízia. Ceny boli udelené v pätnástich kategóriách, najviac ich získal film Muzika 
režiséra Juraja Nvotu. Cena SLNKO V SIETI za výnimočný prínos slovenskej kinematografii bola 
udelená kameramanovi a režisérovi Vincentovi Rosincovi a strihačovi Maximiliánovi Remeňovi, 
ktorí patria k významným osobnostiam slovenskej kinematografie a významne sa zapísali do jej 
histórie. Po prvýkrát udeľovanú Cenu pre filmového tvorcu do 35 rokov s finančnou odmenou 
v hodnote 300 tisíc Sk získala spomedzi šiestich tvorcov, spĺňajúcich jej kritériá, režisérka 
animovaného filmu Štyri Ivana Šebestová.  
 
SFÚ prostredníctvom NKC vystupoval aj ako partner a spoluorganizátor ďalších  filmových 
podujatí na Slovensku, napr. Envirofilm 2008 a  Etnofilm Čadca 2008.   
 
V rámci aktivít zameraných na prienik a hlbšiu prezentáciu slovenskej audiovízie v oblasti 
medzinárodného filmového priemyslu sa NKC podarilo zabezpečiť účasť viacerých projektov 
slovenských filmov, ako aj hotových filmových diel, na profesionálnych podujatiach v 
zahraničí (filmové trhy, výberové fóra typu „pitching“ a súťaže), napr. Sofia Meetings, Fade-
in, CentEast Varšava, East of the West: Work in Progress Karlove Vary a ďalšie. NKC 
zabezpečilo pravidelných dopisovateľov pre medzinárodné internetové portály Film New 
Europe a Cineuropa.org. 
 
Podiel jednotlivých činností na pracovnom čase 
 
NKC – 1 interný zamestnanec (+ 1 na rodičovskej dovolenke): 
Stále činnosti - 75% pracovného času  
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(koncepčná a koordinačná činnosť k podriadeným oddeleniam a k partnerom na Slovensku a 
v zahraničí, činnosť súvisiaca s členstvom SR v medzinárodných filmových a 
audiovizuálnych programoch, interná agenda NKC).  
 
Krátkodobé a mimoriadne činnosti NKC - 25% pracovného času 
(organizačná, dramaturgická, publikačná a iná neplánovaná činnosť oddelenia, ktorá však 
priamo súvisí s činnosťami SFÚ, MK SR alebo s propagáciou slovenského filmu 
a kinematografie doma a predovšetkým v zahraničí). 
 
Audiovizuálne informa čné centrum  (AIC) pôsobí ako informa čné centrum o dianí 
v audiovízii na Slovensku a v zahrani čí. AIC zhromažďuje, spracúva a zverejňuje 
informácie, ktoré z oblasti audiovízie prichádzajú na Ministerstvo kultúry SR alebo SFÚ a sú 
určené odborníkom z oblasti slovenskej kinematografie a audiovízie. Všetky aktuálne a 
relevantné informácie sú prístupné na internetovej stránke www.aic.sk. 
 
AIC sa v roku 2008 naďalej sústreďovalo na komplexné aktuálne informácie o situácii 
v slovenskej audiovízii,  najmä s dôrazom na propagáciu Slovenska ako filmovej lokality 
a filmového prostredia smerom do zahraničia. V súvislosti s prezentáciou slovenskej 
kinematografie na medzinárodných filmových fórach AIC zhromažďovalo a spracovalo 
podklady pre výrobu propagačných materiálov o súčasnej situácii slovenskej audiovízie 
(Slovak Films 2006 – 2008, Nové slovenské filmy – New Slovak Films 2009-10). Pracovník 
AIC bol zodpovedný za prípravu obsahovej časti prezentácie projektov pripravovaných 
slovenských filmov, ktorú NKC organizovalo v spolupráci s partnermi počas Medzinárodného 
filmového festivalu Bratislava v decembri 2008.  
 
AIC sa podieľalo na realizácii viacerých štatistických súborov . Poskytlo podľa 
požadovaných zadaní informácie a dáta do Európskeho audiovizuálneho observatória, 
štatistiky Media Salles, Screen Digest, štatistiky o uvádzaní dokumentárnych filmov pre EDN 
(European Documentary Network) – www.edn.dk a iné. Po vstupe SR do Media plus a 
potvrdení jeho začleňovania sa do audiovizuálnej Európy, vzrastajú nároky na poskytovanie 
údajov a analýz trhu. Medzi spracované materiály patrí i vypracovanie komplexného 
materiálu o slovenskej audiovízii do International Film Guide 2009. Súčasťou činnosti AIC 
bolo i poskytovanie informácií pre domáce a zahraničné televízne spoločnosti (STV, Markíza, 
TA3, ČT) a periodiká (SME, Cinema, Premiere, Filmový přehled). 
 
Oddelenie zabezpečovalo správu a pravidelnú aktualizáciu internetových stránok SFÚ 
(www.sfu.sk, www.aic.sk). Súčasťou správy internetových stránok SFÚ je aj poskytovanie 
korektných aktuálnych informácií pre  1. slovenskú filmovú databázu  www.sfd.sfu.sk. 
(Stránku mesačníka Film.sk www.filmsk.sk zastrešuje po prechode na editačný systém 
priamo edičné oddelenie – Film.sk a stránku www.mediadeskslovakia.eu spravuje kancelária 
MEDIA Desk.)  
 
AIC spravuje a pravidelne aktualizuje internetové stránky, zverejňuje aktuálne informácie 
o činnosti AIC v mesačníku Film.sk a v ostatných médiách. Stránka AIC   vo svojej novej 
podobe spĺňa štandardné podmienky audiovizuálnych informačných serverov vo svete 
a v rozšírenej miere poskytuje informácie o dianí v oblasti audiovízie na Slovensku 
a v zahraničí. Súčasťou aktualizačnej práce stránky je rozosielanie elektronického 
obežníka  aic_aktuálne , ktorý formou headlinov špeciálne upozorňuje na najdôležitejšie 
informácie publikované na stránke. Stránka zároveň informuje o aktuálnom dianí 
v slovenskej audiovízii a v zahraničí a v novej sekcii stránky „Pozvánky“ špeciálne 
upozorňuje na najzaujímavejšie filmové podujatia na Slovensku. Samostatný priestor je 
venovaný aj členstvu SFÚ v medzinárodných organizáciách. Od mája 2007 je súčasťou 
stránky kontaktný formulár, ktorý poskytuje návštevníkom stránky možnosť obracať sa na 
pracovníkov AIC so svojimi pripomienkami a otázkami. Návštevnosť webstránky v roku 2008 
v porovnaní s rokom 2007 zaznamenala nárast v počte používateľov o 50% (z 99 682 v roku 
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2007 na 150 362 v roku 2008) a nárast aktívnych návštev (t.j. používateľov aktívne 
využívajúcich informácie na webstránke, práca s konkrétnymi kapitolami stránky a pod.) 
o 23% (zo 188584 v roku 2007 na 230786 v roku 2008). V roku 2009 je predpokladaný 
nárast používateľov zo zahraničia vzhľadom na pripravované obsahové podklady v anglickej 
jazykovej verzii a ich propagáciu. 
 
Internetová stránka SFÚ je jednou z foriem prezentácie SFÚ ako inštitúcie. V roku 2008 bola 
priebežne aktualizovaná v jednotlivých kapitolách a boli na nej uvádzané správy týkajúce sa 
činnosti SFÚ,  aktualizované základné dokumenty, tlačové správy a ďalšie. Na rok 2009 je 
plánovaný jej redizajn, rozšírenie obsahového zloženia a prechod na moderný editačný 
systém aktualizácie. 
 
Dennou agendou AIC bolo počas celého roka vybavovanie žiadostí o informácie a štatistiky 
zo slovenskej audiovizuálnej oblasti, prípadne asistencia pri získavaní dát a informácii 
v zahraničí pre mnohých záujemcov, ktorí sa na AIC obracali. Pravidelnou činnosťou bola aj 
aktualizácia adresára audiovízie, ktorý sa zverejňuje na internetovej stránke AIC a publikuje 
sa vo Filmovej ročenke. AIC zabezpečuje aj úlohy vyplývajúce zo zákona  o slobode 
informácií (zákon č. 211/2000 Z. z.).  
 
Podiel činností na pracovnom čase – 1 interný zamestnanec (+ externá spolupráca): 
Stále činnosti - 75% pracovného času  (informačný a konzultačný servis,  správa a 
pravidelná aktualizácia internetových stránok, aktualizácia audiovizuálneho adresára). 
 
Krátkodobé a mimoriadne činnosti - 25% pracovného času (organizačná, dramaturgická, 
publikačná a iná činnosť oddelenia, ktorá  priamo súvisí s činnosťami SFÚ alebo MK SR 
alebo s propagáciou slovenského filmu a kinematografie doma a predovšetkým v zahraničí). 
 
 
Oddelenie filmových podujatí (OFP)  
Charakter činností: stále činnosti, krátkodobé činnosti 
 
OFP aj v roku 2008 zabezpečovalo prezentáciu slovenskej kinematografie na Slovensku a 
v zahraničí. Slovenské filmy boli prezentované v zahraničí na  101 podujatiach v 32 štátoch 
a 73 mestách sveta, uvedených bolo 390 filmov. Spolupráca sa realizovala aj pri 21 
podujatiach na Slovensku (viď Príloha č. 1 – domáce podujatia a Príloha 2 – podujatia v 
zahraničí).    
 
Činnosť OFP sa v roku 2008 niesla v znamení výročí, ktoré si v tomto roku pripomenula naša 
filmová inštitúcia, ako aj celá spoločnosť – začiatkom apríla 45. výročie založenia SFÚ,  
koncom apríla oslávili svoje 70. narodeniny dvaja z najvýznamnejších slovenských filmových 
režisérov Dušan Hanák a Juraj Jakubisko a 40. výročie augustových udalostí 
v Československu v roku 1968. 
 
Prvé rozsiahlejšie podujatie konalo už v januári v Budapešti . V spolupráci s partnerským 
Maďarským filmovým archívom a Slovenským inštitútom v Budapešti SFÚ organizoval 
Týždeň slovenského filmu , v rámci ktorého boli uvedené slovensko-maďarské 
koprodukčné filmy, ako aj slovenské filmy s účasťou maďarských hercov a naopak. 

 
V priestoroch Galérie Slovenského inštitútu v Berlíne zorganizoval SFÚ v spolupráci so 
Slovenským inštitútom v Berlíne, vernisáž výstavy Slovenský filmový plagát , ktorá 
predstavila diela z obdobia 60. až 80. rokov. Vernisáž  sa uskutočnila 6. februára, pre 
verejnosť bola výstava otvorená od 29. februára. Kurátorom výstavy bol teoretik slovenského 
výtvarného umenia  Dušan Brozman, na jej realizácii sa podieľali pracovníci ODKS. Výstava 
bola inštalovaná aj vo výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne a v priestoroch 
slovenského inštitútu v Budapešti. 
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Dokumentárnym filmom bola venovaná prehliadka vybraných filmov Dušana Hanáka 
a niektorých jeho študentov v Štrasburgu koncom februára. Prehliadky sa osobne zúčastnil 
režisér Hanák a režisér Jaroslav Vojtek. Okrem premietania filmov sa zúčastnili aj celodennej 
tvorivej dielne so študentmi miestnej univerzity. 
 
Partnerská slovinská filmotéka zorganizovala v Ľubľane prehliadku EUROTEKA 2008 
venovanú filmovej tvorbe členských štátov Európskej únie. Toto podujatie prebiehalo od 
januára 2008 a každej krajine bol venovaný jeden týždeň. Slovenskej kinematografii bol 
určený týždeň od 3. marca a SFÚ na ňom uviedol prierezový program zostavený 
z významných diel od najstarších zachovaných archívnych materiálov až po nový 
dokumentárny film Martina Šulíka o Martinovi Slivkovi. 
 
V mesiaci frankofónie – v marci – Slovensko participovalo na viacerých festivaloch 
frankofónneho filmu, a to v Bukurešti, Nikózii a Bratislave.  
 
Ďalšou významnou prehliadkou slovenskej dokumentárnej tvorby bola prezentácia na 
festivale „Križovatky Európy“ v poľskom Ľubline v apríli. Festival uviedol retrospektívu 
dokumentárnych filmov Martina Slivku, ako aj niekoľko nových filmov, z ktorých dva získali 
festivalové ocenenia. Popri filmoch bolo Slovensko zastúpené aj v medzinárodnej porote, 
ktorej členkou bola režisérka Marcela Plítková. 
 
SFÚ poskytol filmy režisérov Hanáka a Havettu na 21. ročník festivalu českých filmov Finále 
Plzeň, v rámci ktorého  bola generálnemu riaditeľovi SFÚ P. Dubeckému udelená prestížna 
cena Zlatý ledňáček za významnú podporu českého filmu v zahraničí.  
   
Životnému jubileu režiséra Hanáka  boli venované viaceré podujatia v okolitých slovenských 
inštitútoch – v Berlíne, Budapešti a Prahe. Okrem premietania jeho filmov, na ktorých sa 
tvorca  osobne zúčastnil, v niektorých prípadoch bola súčasťou podujatí aj výstava 
režisérových fotografií pod názvom „Záznamy a odkazy“.   Uvedená výstava bola od 13. 5. 
do 1. 6. prístupná aj návštevníkom Bratislavy v priestoroch Galérie Slovenskej sporiteľne, 
kurátorom bol prof. Peter Michalovič, výstava prezentovala  výber z dlhoročnej i najnovšej 
fotografickej tvorby Dušana Hanáka. 
 
SI v Prahe usporiadal spomienkové večery pri príležitosti 70. narodenín režiséra Juraja 
Jakubiska spojené s premietaním jeho filmov.  
 
Tradične bohatá bola slovenská prezentácia na 10. ročníku prehliadky „Kino na hranici“ na 
česko-poľských hraniciach v Cieszyne a Českom Tešíne. Festival uviedol dokumentárne 
filmy o udalostiach roku 1968, nové slovenské hrané filmy a množstvo animovaných filmov. 
 
Slovensko sa aj v roku 2008 zapojilo do prehliadok európskeho filmu organizovaných po 
celom svete, z mnohých miest možno spomenúť Lyon, Brusel, Madrid, Buenos Aires, 
Toronto, Paríž, Ottawu, Valettu, Rím. 
 
Výročie udalostí roku 1968 v Československu si pripomenuli uvedením dokumentárnych 
filmov z archívu SFÚ  v Berlíne, Prahe, Helsinkách a iných miestach. Slovenská participácia 
na Európskej kultúrnej sezóne vo Francúzsku  spočívala hlavne v prezentácii filmov 
pripomínajúcich udalosti augusta 1968 v Československu, od ktorých ubehlo štyridsať rokov 
práve v roku 2008. Najvýznamnejším podujatím k tomuto výročiu bol festival „Film 
a politika“,  ktorý sa konal v Paríži  na prelome mája a júna 2008. Zúčastnilo sa ho päť krajín 
– Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Nemecko. Slovensko na ňom uviedlo 3 
dokumentárne filmy (z filmov bolo potrebné dať vyrobiť kombinované kópie, prepísať 
dialógové listiny, z nich dať urobiť jednotné titulkové listiny, preklady do francúzštiny a titulky 
do kópie, všetky tieto práce sa robili v priebehu prvých mesiacov roka 2008). Všetky tri 
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otitulkované filmy sa prvýkrát vo Francúzsku prezentovali na festivale „Film a politika“, 
ktorý sa konal v Paríži od 22. mája do 4. júna 2008 . Súčasťou podujatia bol aj okrúhly stôl 
na tému „Film a pamäť: obrazy z udalostí r. 1968 v Európe“ , ktorého sa za Slovensko 
zúčastnili profesor  Rudolf Urc, dramaturg všetkých dokumentárnych filmov a Viera Ďuricová, 
ktorá celé podujatie za SFÚ organizačne pripravovala. Filmy sa stretli s veľkým záujmom 
divákov. V septembri boli tieto filmy premietnuté aj na prehliadke Francúzsko-slovenské 
stretnutia v Bordeaux. Uvedenia filmov v Grenobli a Štrasburgu boli odložené na r. 2009, 
nakoľko v plánovanom termíne neboli k dispozícii priestory.  
 V novembri 2009 budú dokumentárne filmy uvedené aj na Festivale slovenského filmu 
v meste Cran-Gevrier, keďže tento festival sa koná každé dva roky. Materiály boli využité aj 
pri výrobe DVD „August 1968“ vydané SFÚ. na ktoré  SFÚ zabezpečil francúzske titulky. 
Záverečného okrúhleho stola sa zúčastnili dvaja slovenskí zástupcovia (podľa vyjadrenia 
francúzskych spoluorganizátorov bol slovenský program ohodnotený ako najlepší). 
 
Historickou udalosťou prvého polroka 2008 bolo zaradenie slovenského dokumentárneho 
filmu „Slepé lásky“ do sekcie „Štrnásťdňovka režisérov“ na najvýznamnejšom svetovom 
festivale v Cannes, SFÚ spolupracoval s producentom a tvorcami filmu pri zabezpečení 
účasti a prezentácii filmu v Cannes.  
 
Druhý polrok odštartovalo mimoriadne bohaté zastúpenie Slovenska na 43. medzinárodnom 
filmovom festivale v Karlových Varoch. Slovenské filmy boli uvedené v súťažných aj 
nesúťažných sekciách festivalu. Krištáľový glóbus za prínos svetovej kinematografii dostali 
dvaja jubilanti – režiséri Dušan Hanák a Juraj Jakubisko. Sprievodnými podujatiami 
k projekciám bola výstava fotografií Dušana Hanáka „Záznamy a odkazy“ a krst publikácie 
Ján Kadár autora Václava Maceka, ktorú vydal SFÚ. 
 
Slovenská prezentácia na Letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti  bola rozsiahlejšia, 
ako v minulosti, uvedených bolo takmer osemdesiat slovenských filmov. SFÚ tradične 
organizoval „Slovenský deň“. Asociácia českých filmových klubov ocenila mnohoročnú 
pravidelnú spoluprácu so slovenskou kinematografiou  udelením svojich výročných cien 
režisérovi Jurajovi Jakubiskovi a generálnemu riaditeľovi SFÚ Petrovi Dubeckému. 
 
V auguste SFÚ spolupracoval na 9. Letnej filmovej akadémii v poľskom Zwierzynci, ktorá vo 
svojom programe uviedla retrospektívu celovečerných aj krátkych filmov režiséra Ela Havettu 
a ďalšie slovenské a koprodukčné filmy. Významným hosťom prehliadky v súvislosti 
s retrospektívou Havettových filmov bol český scenárista a dokumentarista Ľubor Dohnal. 
 
 
Retrospektíva Dušana Hanáka v Izraeli- Tel Aviv, Je ruzalem, Haifa – 27.8.-10.9.2008  
Pri príležitosti jubilea režiséra sa v rôznych krajinách konali retrospektívne alebo čiastkové 
prehliadky jeho filmov. K najvýznamnejším podujatiam patrí nepochybne retrospektíva jeho 
filmov v troch izraelských filmotékach – Tel Avive, Jeruzaleme a Haife. 
Vzhľadom na organizačnú náročnosť sa prípravy začali už v januári 2008. Bolo potrebné 
zrevidovať viaceré anglické preklady titulkov, dať preložiť  - na odporúčanie izraelských 
spoluorganizátorov - tri z jeho celovečerných filmov do hebrejčiny, dať vyrobiť kópiu krátkeho 
filmu „Deň radosti“ , ako aj strihový film o režisérovi Hanákovi s anglickými titulkami a ďalšie 
súvisiace prípravné práce, predovšetkým príprava filmu Obrazy starého sveta do digitálnej 
podoby pre DVD, z ktorého nastalo i šírenie v rámci prehliadky. 
Oficiálne otvorenie celého podujatia sa konalo 2.septembra 2008 vo Filmotéke v Tel Avive  
za osobnej účasti režiséra Hanáka, veľvyslanca SR v Izraeli Milana Dubčeka, riaditeľa 
Izraelskej filmotéky v Tel Avive a mnohých ďalších hostí. Dušan Hanák sa následne zúčastnil 
aj  svojich prehliadok aj v ďalších dvoch filmotékach v Jeruzaleme a v Haife – do 10.9.2008. 
V rámci retrospektívy boli uvedené jeho celovečerné filmy: Ružové sny, Ja milujem, ty 
miluješ, 322, Tichá radosť, Obrazy starého sveta, Papierové hlavy  
a krátke filmy:  Deň radosti, Prišiel k nám Old Shatterhand + strihový dokument o režisérovi 
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 Do hebrejčiny boli preložené filmy: Obrazy starého sveta, Ružové sny a Papierové hlavy. 
SFÚ hradil aj ich elektronické titulkovanie. SFÚ hradil taktiež letenky, cestovné poistenie 
a diéty na časť pobytu. 
 
V rovnakom termíne sa konal aj  festival v rumunskom meste Slatioara, ktorý bol pre nás 
zaujímavý faktom, že obidva uvedené slovenské filmy – Premeny Vysokých Tatier a Pik 
a Nik – získali ocenenie. 
 
Pomerne široký priestor dostala slovenská kinematografia v septembri v Bordeaux na lýceu 
s vyučovaním slovenčiny, kde sa konali tzv. slovensko-akvitánske stretnutia. 
 
Na významnom filmovom festivale Arsenals v lotyšskej Rige boli uvedené špičkové diela 
z produkcie osemdesiatych rokov za účasti tvorcov Milky Zimkovej a Zora Záhona. 
 
Aj v druhej polovici roka 2008 si na viacerých miestach v zahraničí pripomenuli 40. výročie 
augustových udalostí roku 1968. Projekcie dokumentárnych filmov z tohto obdobia sa konali 
v Dánsku, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, Holandsku a iných krajinách. 
 
Na tradičnom filmovom seminári  zameranom na slovenskú filmovú tvorbu v Slovenskom 
inštitúte v Budapešti , zostavil SFÚ kvalitný trojdňový program deviatich nových slovenských 
filmov s delegáciou filmových tvorcov.  
 
Posledným rozsiahlejším zahraničným podujatím roka bola slovenská sekcia na prestížnom 
kameramanskom festivale v po ľskej Lodži Plus Camerimage . V retrospektívnej časti bolo 
premietnutých šesť celovečerných filmov Dušana Hanáka a novú tvorbu reprezentoval film 
„Návrat bocianov“ Martina Repku. Počas festivalu bola v miestnom filmovom múzeu 
otvorená výstava slovenských filmových plagátov. 
 
Z viacerých domácich podujatí sa SFÚ aktívne podieľal na prípravách 14. ročníka 
Medzinárodného filmového festivalu o životnom prostredí ENVIROFILM v Banskej Bystrici 
a troch ďalších mestách, kde poskytol filmy z archívnych zbierok, ako aj filmy tohtoročných 
jubilantov. 
 
Najnovšie diela z produkcie súčasnej ruskej kinematografie priniesla prehliadka s názvom 
Súčasný ruský film , ktorá sa uskutočnila v júni v kine Mladosť v Bratislave. Jej 
organizátormi boli Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Federálna agentúra pre kultúru 
a film, Veľvyslanectvo ruskej federácie v Bratislave, Ruské centrum vedy a kultúry 
v Bratislave a SOVEXPORTFILM v spolupráci so SFÚ. Podujatie, ktoré nadväzovalo na 
úspešnú prehliadku Ruská filmová sezóna z novembra 2007, sa konalo v rámci Európskeho 
roka medzikultúrneho dialógu 2008. Na prehliadke bolo uvedených sedem nových 
celovečerných filmov za účasti početnej ruskej filmovej delegácie. 
 
Po rôznych lokálnych letných podujatiach sa jesenná sezóna začala festivalom animovaného 
filmu Bienále animácie Bratislava, na ktorom SFÚ tradične participuje kolekciou klasických 
animovaných filmov zo svojich archívnych zbierok.  
 
Na základe kultúrnych dohôd, ktoré vzišli zo zasadania slovensko-bavorskej komisie, sa 
v októbri uskutočnilo najvýznamnejšie podujatie druhého polroka, prehliadka Dni 
bavorského filmu.  Po dvoch predchádzajúcich obdobných prehliadkach v Bratislave sa toto 
podujatie konalo v priestoroch Europa Cuture Center v Banskej Bystrici. Počas štyroch dní 
bolo uvedených osem nových celovečerných filmov rôznych žánrov – hrané, dokumentárne, 
film pre deti. Ku každému filmu bol prítomný filmový tvorca, delegáciu viedol riaditeľ 
Bavorského filmového fondu Klaus Schaefer. Súčasťou prehliadky bola aj prednáška pre 
študentov Akadémie umení. Prehliadku, ktorá sa konala v rámci Európskeho roka 
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medzikultúrneho dialógu, organizovali Bavorská štátna kancelária a FilmFernsehFonds 
Bayern, za slovenskú stranu bol z poverenia MKSR jej spoluorganizátorom SFÚ. 
 
V závere novembra SFÚ na svojej pôde privítal významnú delegáciu kanadských filmových 
tvorcov. Na návštevu Slovenska zavítala najvyššia predstavite ľka Kanady generálna 
guvernérka Michaelle Jean,  ktorej manžel – filmový režisér francúzskeho pôvodu – prejavil 
záujem zoznámiť sa so slovenskou kinematografiou. Po stretnutí s niekoľkými filmovými 
tvorcami si kanadská delegácia v SFÚ pozrela slovenský film „Obrazy starého sveta“. 
 
K činnostiam oddelenia patrilo aj poskytovanie informácií o filmových podujatiach do 
mesačníka Film.sk, na internetové stránky SFÚ a do Filmovej ročenky. Súčasťou činnosti 
oddelenia bolo  zabezpečovanie prekladov dialógových a titulkových listín, spolupráca 
s edičným oddelením pri vydávaní slovenských filmov na DVD, zabezpečovanie prepisu 
filmov na DVD, získavanie informácií a propagačných materiálov od súkromných 
produkčných spoločností, vybavovanie cestovných záležitostí pre filmových tvorcov, účasť 
na filmových  seminároch, konferenciách a iných podujatiach. 
 
Prehľad základných kvantifikátorov činnosti OFP za rok 2008:  
 
osvetové a prezenta čné činnosti - podujatia s 
filmom 

 

počet podujatí 122 

z toho domáce 21 

zahraničné 101 

počet uvedených filmov 483 

počet krajín 32 

 
 
Podiel činností na pracovnom čase  – 1 interný zamestnanec (do 31. 10. 2008 – 2 interní 
zamestnanci); 
70 % pracovného času - hlavná činnosť oddelenia - zahraničné filmové podujatia  
10% pracovného času - podujatia organizované na Slovensku  na základe  
                                       medzištátnych kultúrnych dohôd 
10 % pracovného času - konzultačnej činnosti pre filmových tvorcov a audiovizuálne  
                                        prostredie  
5 % pracovného času - pravidelné poskytovanie informácií o filmových podujatiach  
                                      do mesačníka Film.sk, do filmovej ročenky a na internetové  
                                      stránky SFÚ 
5 % pracovného času – ostatné činnosti spojené s edičnou činnosťou SFÚ        
                                       a činnosťou pracovníkov oddelenia v organizačných  
                                       výboroch rôznych filmových podujatí. 
 
 
NKC spolu  -  9 interných zamestnancov + 1 na rodi čovskej dovolenke (do 31. 10. 2008 
10 interných zamestnancov + 1 na RD): 
 NKC riaditeľ       1  
AIC                    1  
OFP                 1 
Edičné odd.(kontrakt e)    4 
Edič.odd.-FILM.SK   (kontrakt g)                            2 
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d/ Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho d edičstva 
a jeho   sprístup ňovanie  
  
Charakter činností: dlhodobé činnosti 
 
Systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie je 
prierezovým projektom, na ktorého realizácii sa podieľajú najmä oddelenie filmového 
archívu  a oddelenie dokumentácie a knižni čných služieb,  ako dve najdôležitejšie 
oddelenia spravujúce archívne a zbierkové fondy audiovizuálií tvoriacich súčasť fondu 
audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky (§ 32 audiovizuálneho zákona). 
 
Projekt systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovania 
patrí k dlhodobým projektom SFÚ a začal sa v súčasnej podobe realizovať v roku 2006 po 
schválení vládou Slovenskej republiky (17.5.2006 uznesenie vlády č. 441/2006) ako 
dlhodobý projekt s výhľadom do roku 2020. Cieľom tohto projektu je systematická ochrana 
a postupné obnovenie fondu audiovizuálneho  dedičstva primárne na filmových nosičoch pri 
zachovaní pôvodnej kvality, pričom je nevyhnutné dodržať všetky normy a štandardy 
archivačnej činnosti. 
 
V októbri 2008 SFÚ v súlade s plánom úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády č. 441/2006 
vypracoval a predložil Ministerstvu kultúry materiál – Aktualizácia projektu systematickej 
obnovy audiovizuálneho dedičstva SR. Ministerstvo kultúry predložilo materiál do 
medzirezortného pripomienkovania a po zapracovaní vznesených pripomienok (s odbornou 
garanciou SFÚ) bol materiál predložený na rokovanie vlády. Materiál vláda schválila 
14.1.2009 uznesením č. 25/2009. 
 
Aktualizácia projektu a jej schválenie vládou je záväzným podkladom pre rozpracovanie 
ďalších úloh a činností súvisiacich s realizáciou projektu v strednodobom horizonte (roky 
2009 – 2011). Z uznesenia vlády č. 25/2009 vyplývajú pre realizáciu projektu v uvedenom 
období nasledovné úlohy, ktorých nositeľom je ministerstvo kultúry a odborným, metodickým  
aj výkonným garantom ich realizácie je SFÚ: 

 

1. zabezpečiť vypracovanie finančného výhľadu pre realizáciu projektu v strednodobom 
horizonte  a prijatie záväzných realizačných a finančných plánov projektu na obdobie 
rokov 2009-2011 z prostriedkov štátneho rozpočtu aj z iných zdrojov; termín:  do 31. 
decembra 2009 

2. zabezpečiť vypracovanie technických podmienok pre depozit audiovizuálií a kritérií pre 
posudzovanie audiovizuálnej hodnoty predmetov audiovizuálneho dedičstva – 
audiovizuálií (spoločný materiál zákonných depozitárov SFÚ, STV a SRo ako podklad 
pre výkon činností komisie pre audiovizuálne dedičstvo a pre výkon dohľadu 
k dobrovoľnému depozitu); termín: do 31. decembra 2009 

3. zabezpečiť rozpracovanie stratégie digitalizácie, uchovávania a sprístupňovania 
audiovizuálneho dedičstva SR a vypracovanie realizačného plánu digitalizácie 
audiovizuálií a sprievodných dokumentov v správe zákonných depozitárov v nadväznosti 
na priebeh realizácie operačného programu Informatizácia spoločnosti – prioritná os 2; 
termín:  do 31. decembra 2009 

4. zabezpečiť vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a možností financovania 
technologického rozvoja a vybudovania infraštruktúry v oblasti uchovávania a obnovy 
audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky; termín: do 31. decembra 2009 

5. zabezpečiť    inventarizáciu   a   diagnostiku  materiálov  k  slovenským audiovizuálnym 
dielam, zvukovo-obrazovým záznamom a zvukovým záznamom umeleckých výkonov, 
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ktoré sú audiovizuáliami v archívoch iných zákonných depozitárov (STV, SRo) a 
v archívoch dobrovoľných depozitárov;  termín: do 31. decembra 2010 

6. pripraviť návrh vykonávacieho plánu generálnej inventarizácie audiovizuálneho dedičstva 
Slovenskej republiky a na základe schválenia plánu a jeho finančného zabezpečenia 
ministerstvom kultúry uskutočniť generálnu inventarizáciu v rokoch 2009 - 2010 pod 
odborným gestorstvom SFÚ; termín:  do 31. decembra 2010 

7. určiť podmienky pre sústredenie kinematografických diel a ďalších súčastí 
audiovizuálneho dedičstva SR do odbornej starostlivosti SFÚ (na základe generálnej 
inventarizácie), zabezpečiť uskutočnenie základnej diagnostiky filmových materiálov 
uchovávaných dobrovoľnými depozitármi a vypracovanie návrhu časového, finančného 
a technologického zabezpečenia záchrany a obnovy týchto materiálov; termín:  do 31. 
decembra 2011 

8. zabezpečiť v nadväznosti  na realizáciu  Digitálneho  informačného  systému kultúry a IS 
SK CINEMA vypracovanie  predpokladov a možností interoperability databáz zákonných 
depozitárov s cieľom vytvorenia katalógu audiovizuálneho dedičstva Slovenskej 
republiky; termín:  do 31. decembra 2011 

9. predložiť   správu  o  plnení  úloh  vyplývajúcich  z  aktualizácie Projektu systematickej 
obnovy audiovizuálneho dedičstva v Slovenskej republike na rokovanie vlády Slovenskej 
republiky; termín:  do 30. júna 2010 a do 30. júna 2011. 

Ministerstvo kultúry listom generálnej riaditeľky sekcie médií, audiovízie a autorského práva 
zo dňa 27.1.2009 požiadalo SFÚ o zabezpečenie uvedených úloh, ktoré vyplývajú 
z uznesenia vlády č. 25/2009. V nadväznosti na to SFÚ vypracuje realizačný plán krokov 
a opatrení na zabezpečenie uvedených úloh v určených termínoch. Jednou z priorít pri 
realizácii činností súvisiacich s projektom obnovy vrátane proj ektu SK CINEMA bude 
úspešné zapojenie aktivít SFÚ do opera čného programu Informatizácia spolo čnosti – 
prioritná os 2 (rozvoj fondových a pamä ťových inštitúcií a obnova ich národnej 
infraštruktúry v rezorte kultúry). 

 
d.1. Filmové zbierkové fondy (odd. FA)  - sú rozsiahle, členené do niekoľkých skupín 
a fondov tak, ako to podrobnejšie popisujeme v bode 2 – Poslanie a strednodobý výhľad. 
Laboratórne spracovanie archívnych fondov a výroba nových materiálov sa uskutočňovali 
v certifikovaných filmových laboratóriách Ateliérov Bonton v Zlíne, kompletný reťazec 
digitálneho postprodukčného spracovania filmových materiálov zabezpečovala spoločnosť 
STUDIO 727  (výber dodávateľa na základe centrálneho medzinárodného verejného 
obstarávania služieb Ministerstvom kultúry SR podľa určených parametrov). 
 
Organizácia výroby vo Filmových laboratóriách Bonton Zlín  zodpovedala rozvrstveniu 
východiskových materiálov, dodaných ako predloha k výrobným postupom u všetkých 
spomenutých výrobných skupín filmových materiálov. Ku každému filmovému titulu bol 
zhotovený kontrolný písomný protokol, popisujúci stav dodaného filmového materiálu, 
následne bol zvolený najvhodnejší postup pre opravu defektov, druhy laboratórnych 
kopírovacích materiálov a spracovateľský proces.2  
 
Technologické postupy zvolené v spolo čnosti STUDIO 727  zodpovedali súčasným 
požadovaným technickým štandardom a normám a predstavujú nové technologické postupy 

                                                 
2 Nové kópie sa vyrábajú na filmovú surovinu s polyesterovou podložkou, čo je zárukou stálosti 
fyzikálnych a rozmerových parametrov. V súlade s podmienkami zadania SFÚ boli vo výrobnom 
procese používané najmodernejšie typy filmových surovín, čb pozitív – KODAK 2302, čb duplikačný 
pozitív – KODAK 2366, čb duplikátny  negatív – KODAK 2234, čb duplikačný materiál – KODAK 
SEPARATION 2238, farebný intermediát – KODAK 2242, farebná duplikačná surovina typu 
INTERNEGATIVE 2272,  farebný pozitív – KODAK 2393. 
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spracovania filmových materiálov v projekte systematická obnova audiovizuálneho 
dedičstva. Organizácia výroby bola podriadená takým technologickým postupom, ktoré 
zaručujú najväčšiu zhodu s filmovou predlohou po stránke obrazovej aj zvukovej. Duplikačné 
materiály sa skenujú v rozlíšení 2048x1556 spolu so zvukovou stopou, čím sa dosiahlo, že 
originálny obrazový formát bol prepísaný v pôvodnej veľkosti. Eliminujú sa tak akékoľvek 
vertikálne excentricity použitých kamerových okeničiek. Prepisom na skeneri sa dosiahlo 
optimálne odfiltrovanie filmovej podložky. Po kontrolnej filmovej projekcii boli ďalším krokom  
farebné korekcie za účasti kameramana. Nasledovala časovo najnáročnejšia časť a to 
digitálna retuš. Nespočetné množstvo a variabilita defektov si vyžadovali použitie tých 
najnáročnejších automatických a manuálnych algoritmov. Jedná sa predovšetkým o 
poškodenia typu: prachové nečistoty, fľaky a nehomogenity laboratórneho spracovania, 
rysky, ryhy, zlepky, odtlačky prstov, nestabilita, kolísanie denzity, hustotné zmeny, 
doplnenie neexistujúcich políčok, obrazové deformácie atď. V súlade s podmienkami 
zadania zo strany SFÚ sa výsledný zreštaurovaný film, po schválení kontrolnej projekcie, 
prepísal do formátu HDTV 1920x1080 na HDCAM SR 4:4:4 s následnými kópiami do 
nižších formátov v rozlíšení SDTV. V blízkej budúcnosti bude potrebné otestovať 
kvalitatívny potenciál takéhoto digitálneho výstupu pre možnosť výroby duplikátu 
zvukovoobrazového záznamu na filmový pás (nový negatív, resp. nová pozitívna kópia) 
z východiskového digitálneho záznamu. Takýto odborný a podrobný test môže byť následne 
východiskom pre metodický manuál pre zabezpečenie konverzie filmových objektov do 
digitálnej podoby za účelom ich dlhodobej archivácie a sprístupňovania. 
 
Prehľadné kvantifikátory výstupov projektu prikladáme v Prílohe č.5 a konkretizáciu prác na 
jednotlivých filmoch v Prílohe č.6 Výročnej správy.  
 
d.1.1. DLHOMETRÁŽNE HRANÉ A DOKUMENTÁRNE FILMY  
           – kompletná obnova a záchrana  
 
Svojím rozsahom a náročnosťou sa jedná o významnú oblasť riešenej problematiky. Potreba 
prác na dlhometrážnych tituloch je pre ich ďalšie zachovanie nespochybniteľná.  Výroba 
nových filmových kópií a duplikačných materiálov je v tomto prípade jedinou cestou, ako 
zabezpečiť stabilný nosič zároveň plne kompatibilný s rýchle sa meniacimi a vyvíjajúcimi sa 
štandardami v oblasti elektronického digitálneho záznamu obrazu. Súčasné filmové materiály, 
najmä duplikačné pozitívy, resp. duplikátne negatívy,  poskytujú vysokokvalitný vstup pre 
tieto technológie i s výhľadom na vzdialenejšiu budúcnosť. Technológie s vysokým 
rozlíšením vytvoria v krátkom čase výrazný tlak na kvalitu nových vysielaných materiálov. 
SFÚ tak vytvára nielen obnovené duplikáty rozmnožovacích a zabezpečovacích filmových 
materiálov a obnovené duplikáty filmových kópií na 35 mm filmovej polyesterovej podložke, 
ale tiež i obrazové elektronické nosiče plne postačujúce súčasným technológiám digitálneho 
záznamu. Obnova fondu dlhometrážnych filmov technologicky tvorí najkomplikovanejšiu 
oblasť prác. Typy filmových surovín a použité technológie vo východiskových 
rozmnožovacích materiáloch tvoria pomerne rozsiahlu a náročnú oblasť prác v rámci 
zadania. Rovnako i stav dodaných východiskových materiálov zahŕňa celú možnú škálu 
defektov a poškodení.  

 
LABORATÓRNE OPERÁCIE  
 
Základná výrobná schéma: 

1. Kontrola, diagnostika, oprava a čistenie dodaných rozmnožovacích materiálov. 
2. Preventívne odplesnenie dodaných rozmnožovacích materiálov. 
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3. Výroba kombinovaných kópií od kontrolnej po tzv. rímske kópie (I.,II., výstupná III.  
 rímska) a následne výroba jednej prípadne dvoch  nových distribučných  
    kombinovaných kópií.  
4. Výroba nových rozmnožovacích duplikačných materiálov - duplikačný pozitív,  
    duplikátny negatív.  
5. Výroba kontrolnej kópie z nového duplikátneho negatívu.  
6. Prepis zvuku do súborového formátu. wav. 
 

Dodané východiskové materiály:  
Negatív obrazu, negatív zvuku, duplikačný pozitív (intermediát pozitív), duplikátny negatív 
(intermediát negatív). 
 
Spracovávané filmy 
 
a) Farebné, prípadne kombinované (farebno- čiernobiele) spracovávané filmy:  
Letová správa OK 89-90  
Kristove roky  
Zbehovia a pútnici  

b) Čiernobiele spracovávané filmy:  
Skalní v ofsajde 
Slnko v sieti 
Boxer a smr ť 
Organ 
Deň náš každodenný 
Drak sa vracia 
322 (dokon čenie presunutej výroby z roku 2007) 
Všetci spolu ...(po slovensky) - celove černý dokumentárny film 
Zmluva s diablom 
Tri dcéry 
Šerif za mrežami 
Panna zázra čnica 
Kým sa skon čí táto noc. 

 
Stav laboratórneho výrobného procesu za rok 2008  
 
Pri deviatich tituloch sa kompletne uskuto čnili laboratórne práce na kontrole, 
diagnostike, oprave a čistení dodaných materiálov a bola kompletne ukon čená 
i laboratórna výroba nových filmových materiálov. J eden titul bol zaradený iba 
k výrobe kompletnej kombinovanej kópie. Pri zostáva júcich šiestich tituloch bude 
laboratórna výroba nových filmových materiálov doko nčená z časových a finan čných 
dôvodov v roku 2009.   Jednotlivé nálezy sú zachytené v písomnej správe o stave 
materiálov. Pri niektorých tituloch bola zistená prítomnosť  najzávažnejších poškodení 
východiskových materiálov. Tieto deformácie boli najčastejšie dôsledkom laboratórnych 
procesov a nedostatočnej technologickej disciplíny v čase vzniku týchto materiálov. 
 
Procesom kompletnej obnovy filmov podľa všetkých bodov výrobnej schémy laboratórnych 
operácií bolo zamedzené zhoršovaniu daného stavu prekopírovaním na nový filmový pás 
založený na polyesterovej báze na imerznej optickej kopírke DEBRIE TAI ARCHIVE . 

 
Konkretizácia prác laboratórnej časti záchrany a obnovy filmových materiálov na 
jednotlivých tituloch – viď Príloha č.6 
 
DIGITÁLNE OPERÁCIE  
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Základná výrobná schéma: 
1. Transfer nových 35 mm filmových rozmnožovacích materiálov do digitálneho záznamu 
    (skenovanie krokovým skenerom). 
2. Digitálna retuš technických defektov pochádzajúcich z pôvodných originálnych 
    nosičov obrazu. 
3. Digitálne farebné korekcie – vyrovnanie kolority obrazu do pôvodnej podoby diela za  
    účasti autora kamery. 
4. Digitálna obnova zvukovej zložky diela.   
5. Výstup kompletne spracovaného diela na digitálny nosič zodpovedajúci aktuálnej  
    najvyššej typovej úrovni (HDCAM SR 4:4:4). 
6. Duplicity výstupu kompletne spracovaného diela z digitálneho nosiča 

zodpovedajúceho aktuálne najvyššej typovej úrovni na elektronické nosiče 
k sprístupňovaniu (HDCAM, Digital Betacam, Betacam SP, DVD, CD a VHS).   

 
Dodané východiskové materiály:  
Nové vyrobené filmové materiály v časti laboratórnych operácií – nový intermediát pozitív 
(IMP), prípadne nový intermediát negatív (IMN). 
 
Spracovávané filmy 
 
a) farebné, prípadne kombinované (farebno- čiernobiele) filmy :  
Slávnos ť v botanickej záhrade 
Kristove roky  
Majster kat 
Vtáčkovia, siroty a blázni  

b) čiernobiele filmy ( ČB):  
Slnko v sieti 
Pieseň o sivom holubovi 
Boxer a smr ť 
Organ 
Deň náš každodenný 
Drak sa vracia 
322 
Obrazy starého sveta  
 
Stav digitálneho výrobného procesu za rok 2008  
Kompletne sa uskuto čnili práce  transferu nových 35 mm filmových materiálov do 
digitálneho záznamu (skenovanie krokovým skenerom), digitálna retuš technických defektov 
pochádzajúcich z pôvodných originálnych nosičov obrazu, digitálne farebné korekcie 
(vyrovnanie kolority obrazu do pôvodnej podoby diela za účasti autorov kamery), digitálna 
obnova zvukovej zložky diela,  výstup kompletne spracovaného diela na digitálny nosič 
zodpovedajúci aktuálnej najvyššej typovej úrovni (HDCAM SR 4:4:4) a duplikáty výstupu 
kompletne spracovaného diela z digitálneho nosiča zodpovedajúceho aktuálnej najvyššej 
typovej úrovni na elektronické nosiče k sprístupňovaniu (HDCAM, Digital Betacam, Betacam 
SP, DVD, CD a VHS) pri desiatich dlhometrážnych filmoch . Pri zostávajúcich dvoch 
tituloch (Vtá čkovia, siroty a blázni a Majster kat) neboli realizované digitálne farebné 
korekcie,  nakoľko sa nepodarilo zabezpečiť účasť autora kamery. Výstup spracovaného 
diela na digitálny nosič HDCAM SR 4:4:4 a duplikáty výstupu súvisia s kompletne 
spracovaným digitálnym záznamom diela (môžu byť realizované až po digitálnych farebných 
korekciách), tieto práce budú realizované v roku 2009. 
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Konkretizácia prác, ktoré boli predmetom digitálnej časti záchrany a obnovy filmových 
materiálov na jednotlivých tituloch – viď Príloha č.6. 

 
d.1.2. Výroba filmových kópií ŠTUDENTSKEJ TVORBY sl ovenských režisérov  
 
Z dôvodu doplnenia tvorby jubilujúcich  slovenských režisérov – Dušana Hanáka, Ela 
Havettu a Juraja Jakubiska - o filmy, ktoré vznikli počas ich štúdia filmovej réžie na FAMU 
v Prahe, boli od majiteľov autorských práv (FAMU Praha, NFA Praha) zapožičané 
rozmnožovacie materiály potrebné k výrobe filmových kópií.  
 
Základná výrobná schéma laboratórnych postupov výro by: 

1. Kontrola, čistenie a oprava rozmnožovacích materiálov. 
2. Výroba nových distribučných kombinovaných kópií.   
 

Dodané východiskové materiály:  
Negatív obrazu a negatív zvuku, alebo kombinovaná kópia (označená symbolom *) 
 
Spracovávané čiernobiele filmy ( ČB):  
    Dážď 
    Čakajú na Godota 
    34 dní absolútneho k ľudu * 
    Alcron * 
    Druhý ob časník 
    Každý de ň má svoje meno 
    Mlčanie 
    Prvá trieda 
    Predpove ď: nula 
    Strieborný vietor * 
    Svätá Jana 
    Šesť otázok pre Jana Wericha 

Typickou črtou pri tejto výrobe bola rozdielna kvalita východiskových materiálov. Kvalitatívne 
parametre obrazu i zvuku zodpovedali úrovni vtedajších technických možností v 
podmienkach školy, napríklad striedanie typov filmových surovín, expozičné defekty a pod. 
Nič to však nemení na veľmi významnej umelecko-historickej hodnote filmov. Práce na novo 
zhotovených filmoch vyžadovali úpravy ČB laboratórneho procesu, presnejšie hodnoty 
vyvolanej strmosti za účelom dosiahnutia požadovaných parametrov obrazu v zhode s 
predlohou. Tento postup bol individuálny pre jednotlivé tituly. Výsledným výrobným 
produktom sú dve nové distribu čné filmové kópie z každého titulu , ktoré sa budú 
využívať k nekomerčnej prezentácii v rámci profilových prehliadok slovenských režisérov na 
území SR. Na tento účel bola s majiteľom práv uzatvorená licenčná zmluva.  
 
d.1.3. KRÁTKOMETRÁŽNE „TREZOROVÉ“ FILMY – kompletná  záchrana a obnova  
 
Ide o filmové tituly, ku ktorým boli všetky existujúce filmové materiály po augustových 
udalostiach v roku 1968 v rámci normalizačného procesu dané do trezoru v bývalej 
Slovenskej filmovej tvorbe Bratislava – Koliba. SFÚ ich po prevzatí zaradil do procesu  
kompletnej obnovy v rámci uchovania audiovizuálneho dedičstva. Typickou črtou bola  
väčšia rozmanitosť druhov filmovej suroviny použitej na primárny záznam obrazu, resp. v 
ďalších technologických stupňoch, väčšie rozdiely v kvalite východiskových materiálov 
spôsobené rozdielnou kvalitou práce kameramanov. Technologicky sa výroba nových kópií 
približovala celovečerným snímkam. 
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Základná výrobná schéma laboratórnych postupov výro by: 

1. Kontrola, diagnostika, oprava a čistenie dodaných rozmnožovacích materiálov. 
2. Preventívne odplesnenie dodaných rozmnožovacích materiálov. 
3. Výroba kombinovaných kópií od kontrolnej po tzv. rímske kópie (I.,II. a výstupná  
    III. rímska) a následne výroba jednej prípadne dvoch  nových distribučných  
    kombinovaných kópií.  
4. Výroba nových rozmnožovacích duplikačných materiálov - duplikačný pozitív,  
    duplikátny negatív.  
5. Výroba kontrolnej kópie z nového duplikátneho negatívu. 
6. Elektronické videoprepisy - prepisy filmovej kópie na digitálne a analógové nosiče  
     (HD CAM SR, Digital Betacam, Betacam SP, DVD, VHS). 
 

Spracovávané filmy  
 

Čiernobiele filmy ( ČB):  
 
Roľníci  
Obec plná vzdoru  
Dvanás ť 
Dáma v čiernom  
Nedokon čená kronika 
Leopoldovská pevnos ť 
Ideály  
Hokej 1969  
Intolerancia  
Symetrála  
   
Farebné filmy:  
 
Oko  
Interview v metelici. 
 
Pri výrobe farebného filmu Oko  sa k výrobe použil ako východiskový materiál pôvodný 
farebný IMN kombinovaný s ČB negatívom, nakoľko tento obsahuje kombináciu farebných a 
čiernobielych tónovaných materiálov.  S ohľadom na skladbu východiskových materiálov bol 
náročný na farebné korekcie aj materiál k výrobe filmu Interview v metelici.  
 
V rámci kompletnej obnovy bol po výrobe filmových m ateriálov realizovaný prepis na 
digitálne a analógové nosi če pre  sprístup ňovanie audiovizuálneho dedi čstva. 
Uvedené tituly neboli zaradené do procesu digitálny ch operácií.  
 
 
d.1.4. KRÁTKOMETRÁŽNE DOKUMENTÁRNE FILMY – digitáln a obnova a záchrana  
 
V roku 2008 boli súčasťou digitálnej obnovy krátkometrážne umelecké dokumenty režiséra 
Dušana Hanáka, ktoré boli predmetom laboratórnej výroby podľa kompletnej výrobnej 
schémy laboratórnych operácií  v roku 2007.  
 
Základná výrobná schéma digitálnych operácií: 
  

1. Transfer nových 35 mm filmových rozmnožovacích materiálov do digitálneho záznamu 
    (skenovanie krokovým skenerom). 
2. Digitálna retuš technických defektov pochádzajúcich z pôvodných originálnych 
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    nosičov obrazu. 
3. Digitálne farebné korekcie – vyrovnanie kolority obrazu do pôvodnej podoby diela za  
    účasti autora kamery. 
4. Digitálna obnova zvukovej zložky diela.   
5. Výstup kompletne spracovaného diela na digitálny nosič zodpovedajúci aktuálnej  
    najvyššej typovej úrovni (HDCAM SR 4:4:4). 
7. Duplicity výstupu kompletne spracovaného diela z digitálneho nosiča  
    zodpovedajúceho aktuálnej najvyššej typovej úrovni na elektronické nosiče    
    k sprístupňovaniu (HDCAM, Digital Betacam, Betacam SP, DVD, CD a VHS).   

 
Dodané východiskové materiály:  
Nové vyrobené filmové materiály po kompletnej obnove časti laboratórnych operácií – nový 
intermediát pozitív (IMP). 
 
Spracovávané filmy 

a) čiernobiele filmy ( ČB):  
 
Variácie k ľudu 
Analógie 
Omša 
Artisti 
Učenie 
Prišiel k nám Old Shatterhand 
 
b) farebné, prípadne kombinované (farebno- čiernobiele) filmy:  
 
Výzva do ticha 
 
Stav digitálneho výrobného procesu krátkometrážnych  filmov za rok 2008  
Kompletne prebehli práce transferu nových 35 mm filmových materiálov do digitálneho 
záznamu (skenovanie krokovým skenerom), digitálna retuš technických defektov 
pochádzajúcich z pôvodných originálnych nosičov obrazu, digitálne farebné korekcie 
(vyrovnanie kolority obrazu do pôvodnej podoby diela) za účasti autorov kamery, digitálna 
obnova zvukovej zložky diela,  výstup kompletne spracovaného diela na digitálny nosič v 
zodpovedajúcom formáte podľa aktuálnej najvyššej typovej úrovne (HDCAM SR 4:4:4) a 
duplikáty výstupu kompletne spracovaného diela z digitálneho nosiča zodpovedajúceho 
aktuálnej najvyššej typovej úrovni na elektronické nosiče k sprístupňovaniu (HDCAM, Digital 
Betacam, Betacam SP, DVD, CD a VHS).   
Pri všetkých krátkometrážnych tituloch, zaradených do procesu digitálnej výroby 2008 
bol proces  kompletnej digitálnej obnovy filmov pod ľa všetkých bodov výrobnej 
schémy ukon čený. 
 
Konkretizácia prác, ktoré boli predmetom digitálnej časti záchrany a obnovy filmových 
materiálov na jednotlivých tituloch – viď Príloha č.6. 

 
 
d.1.5. KRÁTKOMETRÁŽNE ANIMOVANÉ FILMY - kompletná z áchrana a obnova  

Pre animované filmy je typické zvýraznenie množstva drobných nečistôt a podobných 
príbuzných defektov z obdobia vzniku diela oproti vzorovej kópii. Prítomnosť týchto defektov 
je typická pre technológiu výroby animovaných filmov, najmä ak sa jedná o tzv. „Ultrafány“. 



 47 

Zvýšenie viditeľnosti uvedených defektov  je dané vyššou rozlišovacou schopnosťou detailov 
u nových filmových surovín používaných v súčasnosti (podobne bolo pri titule „Kúzelník 
a kvetinárka“ viac ako vo východiskovom materiály zreteľné hustotné chvenie spôsobené 
technológiou animácie v čase vzniku diela). 
 
Základná výrobná schéma laboratórnych postupov výro by: 

1.   Kontrola, diagnostika, oprava a čistenie dodaných rozmnožovacích materiálov. 
2.   Preventívne odplesnenie dodaných rozmnožovacích materiálov. 
3.   Výroba kombinovaných kópií od kontrolnej po tzv. rímske kópie (I.,II. a výstupná  
      III. rímska) a následne výroba jednej prípadne dvoch  nových distribučných  
      kombinovaných kópií.  
4.   Výroba nových rozmnožovacích duplikačných materiálov - duplikačný pozitív,  
      duplikátny negatív.  
5.   Výroba kontrolnej kópie z nového duplikátneho negatívu. 
6. Prepis zvuku do súborového formátu wav 

 
Spracovávané filmy 
 
Čiernobiele filmy:  
Dáždnik 
 

Farebné filmy:  
  Bábätko v banke 
Balada o čipke 
Dita na fronte 
Dita vo vzduchu 
Dvaja dobrí kamaráti 
Idol 
Janko Hraško  
Janko Hraško a bacily 
Kikiriki 
Kontakty 
Kúzelník a kvetinárka 
Maľovánky spievanky: jar 
Múdre prasiatko 
Na pravé poludnie 
Pieseň 
Strážca sen 
Varila myši čka kaši čku 
Zem 

 
Pri všetkých animovaných tituloch, zaradených do pr ocesu laboratórnej výroby 2008 
bol proces  kompletnej laboratórnej obnovy filmov pod ľa všetkých bodov výrobnej 
schémy ukon čený. Digitálne operácie v procese obnovy budú predm etom zadania 
prác v roku 2009. 
 
d.1.6. Fond spravodajských filmov TÝŽDE Ň VO FILME a KINOŽURNÁL  
         - obnova a záchrana  
 
Spravodajský film tvorí trvale významnú súčasť slovenského archívneho filmového fondu. 
Nielen množstvom nakrútených titulov, ale predovšetkým výpovednou hodnotou, ktorú 
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poskytuje v konkrétnych dejinných súvislostiach pre mnohé oblasti skúmania. Na jeho tvorbe 
sa v škále uplynulých desaťročí podieľalo množstvo kvalitných tvorcov. Pozornosť, ktorá sa 
venuje tejto oblasti filmovej tvorby bude zúročená nielen v krátkej, ale i vzdialenej budúcnosti. 
Tieto materiály sú neustále objektom analýzy širokého spektra historických, spoločensko-
vedných, politických a umeleckých disciplín. Tvorba spravodajského filmu Týždeň vo filme 
(ďalej TVF) a KINOŽURNÁL sa datuje od roku 1945 po rok 1990. Každý ro čník obsahuje 52 
až 53 čísiel, t.j. 52 až 53 titulov filmov. Okrem toho sa v kolekcii daných ro čníkov 
sporadicky objavujú dopl ňujúce materiály – tzv. dodatky. 
Východiskovými filmovými materiálmi boli ČB negatívy obrazu, ojedinele i farebné negatívy 
obrazu,  negatívy zvuku, duplikačné pozitívy, duplikátne negatívy a tiež  kombinované kópie. 
Trvalou a typickou črtou týchto filmových materiálov sú pomerne vysoké rozdiely v kvalite 
obrazu i zvuku, či už v rámci jedného archívneho titulu, alebo medzi titulmi samotnými.  Túto 
skutočnosť, zanesenú vo východiskových materiáloch, už nebolo možné významne  
ovplyvniť v rámci laboratórnych prác. Z veľkej časti sa na tomto jave podieľajú  
exponometrické nedostatky východiskového negatívu obrazu. Východiskové materiály 
v čase svojho vzniku neboli často optimálne  exponované, či vyvolané. Rovnako pre titul 
Kinožurnál je typická nepravidelná kombinácia čiernobieleho obrazu s farebnou znelkou. 
 

Základná výrobná schéma laboratórnych postupov výro by : 

1. Kontrola, čistenie,  oprava a odplesnenie rozmnožovacích materiálov. 
2. Diagnostika dodaných rozmnožovacích materiálov. 
3. Výroba jednej novej kombinovanej kópie.  
4. V prípade východiskového materiálu DP a KK i výroba nových rozmnožovacích    
      materiálov. 
5. Elektronické videoprepisy na nosiče typu Digital Betacam, VHS, DVD. 

 

Dodané východiskové materiály TVF: 
Negatív obrazu, negatív zvuku, duplikačný pozitív, alebo iba negatív obrazu a zvuku. 
Dodané východiskové materiály KINOŽURNÁL: 
ČB a farebný negatív obrazu, negatív zvuku, duplikačný pozitív. 

V roku 2008 boli realizované laboratórne postupy vý roby na ro čníkoch: 
TVF ročnik 1971 - čísla: 1 - 52  
TVF ročník 1972 - čísla: 1 - 52  
TVF ročník 1973 - čísla: 1 - 52  
TVF ročník 1974 - čísla: 1 - 52  
TVF ročník 1975 - čísla: 1 - 52  
Kinožurnál ro čník 1989 - čísla: 1 – 52  (farebné aj čiernobiele tituly). 

V prípade farebných materiálov bola realizovaná potrebná výroba kontrolnej kópie a I. 
rímskej kópie. V rámci laboratórnej obnovy bol po výrobe filmových materiálov realizovaný 
prepis na digitálne a analógové nosiče k sprístupňovaniu, tieto tituly neboli zaradené 
do procesu digitálnych operácií, nakoľko charakter spravodajských filmov predpokladá 
dobovú autenticitu. Pri všetkých uvedených ro čníkoch spravodajských filmov TVF bola 
obnova materiálov pod ľa výrobnej schémy laboratórnych postupov kompletne 
ukon čená. 
 
d.1.7. Fond POZOSTALOS Ť PO TVORCOCH – obnova a záchrana  
 
Tento fond pozostáva z rôznych druhov filmových materiálov, z čoho vyplýva i odlišnosť 
dodaných východiskových materiálov k obnove (či už je to rozdielnosť šírky filmového pásu, 
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rozdielnosť filmovej podložky (horľavej i tzv. bezpečnej), magnetické pásy, ako i rozdielnosť 
z hľadiska nemej či zvukovej filmovej kópie). Z týchto dôvodov nebolo možné ur čenie 
pevne stanovenej výrobnej schémy, výrobné postupy b oli stanovené jednotlivo pod ľa 
dodaného druhu filmového materiálu.  Jedná sa často o veľmi vzácne a cenné materiály. 
 
Do výroby 2008 boli zaradené tituly zo získanej poz ostalosti po tvorcoch (Elo Havetta, 
Martin Hollý, Pa ľo Bielik):  
  
Elo Havetta - pozostalos ť (16 mm)  
Elo Havetta - pozostalos ť (8 mm)  
Elo Havetta - pozostalos ť (16 mm magnetický záznam)  
Elo Havetta - pozostalos ť (35 mm) 
Elo Havetta - pozostalos ť (35 mm)  
Martin Hollý st. - pozostalos ť (16 mm) 
Paľo Bielik - pozostalos ť (35mm)   
Paľo Bielik – pozostalos ť (6 mm magnetický záznam) 
Paľo Bielik – pozostalos ť (25 mm magnetický záznam). 

 
Pre značnú komplikovanosť posúdenia charakteru získaných materiálov a z toho 
vyplývajúcej špecifikácie prác, bola táto výroba presunutá z roku 2007 do roku 2008. 
Realizované práce - kontrola, čistenie a oprava dodaných filmových materiálov, 
prepisy na digitálne a analógové nosi če  (Digital Betacam, Betacam SP, DVD, VHS). 
Obnova materiálov formou výroby nových 35 mm materiálov nebola realizovaná, nakoľko 
ich charakter zodpovedá možnostiam šírenia a sprístupňovania výlučne cez 
videotechnológie. Tieto tituly neboli zaradené ani do procesu digitálnych operácií. 

 
 
d.1.8. Fond HISTORICKÉ MATERIÁLY – obnova a záchran a 

Základná výrobná schéma laboratórnych postupov výro by:  

1 Kontrola, čistenie a oprava rozmnožovacích materiálov. 
2 Diagnostika dodaných rozmnožovacích materiálov. 
3 Výroba 1 novej kombinovanej kópie. 
4 V prípade východiskového materiálu DP a KK i výroba nových rozmnožovacích 

materiálov. 
5 Elektronické videoprepisy na nosiče typu Digital Betacam, VHS, DVD,   
      prípadne HD CAM SR. 

 
Spracovávané tituly 

a) Historické materiály po prevzatí z Historického úst avu SAV  na doplnenie fondu: 
1 x neozna čený filmový materiál (16 mm), fragmenty z nemeckých  týždenníkov (16 
mm) - Vojaci , Potopa v meste , ZOO, Zimné športy, Ponorka. 
  
Laboratórne práce pozostávali z kontroly, čistenia, opravy dodaných filmových 
materiálov a ich prepisu na digitálne a analógové n osi če  (Digital Betacam, Betacam 
SP, DVD, VHS). Obnova materiálov formou výroby nových 35 mm materiálov nebola 
realizovaná, nakoľko ich charakter zodpovedá možnostiam šírenia a sprístupňovania 
výlučne cez videotechnológie. Tieto tituly neboli zaradené ani do procesu digitálnych 
operácií. 

 
b) Jánošík (pôvodná nemá verzia),  Na sever, Andrej Hl inka o sebe, Hanka sa vydáva. 
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(Materiály boli zaradené do procesu obnovy z dôvodu kompletizácie uchovaných fragmentov 
pre potrebu kompletných uchovaných verzií).   
 
Konkretizácia prác, ktoré boli predmetom laboratórnej záchrany a obnovy filmových 
materiálov na jednotlivých tituloch – viď Príloha č. 6. 
 
Realizovaný bol kompletný výrobný postup vrátane pr episu novej nemej kópie na 
elektronické nosi če HDCAM, Digital Betacam, Betacam SP, DVD a VHS 
k sprístup ňovaniu. Tituly neboli zaradené do procesu digitálnych operácií. 
 
 
d.1.9. Diagnostika a odplesnenie zabezpe čovacích ROZMNOŽOVACÍCH MATERIÁLOV  
          fondu krátkometrážnych filmov  
 
Tento materiál (negatívy obrazu a negatívy zvuku) získal SFÚ akvizíciou pri likvidácii 
veľkokapacitného skladu filmových materiálov v ČR, v ktorom boli uložené slovenské filmy,  
absentujúce v zbierkach SFÚ. Zatiaľ bol zaradený do projektu obnovy iba na ošetrenie. 
Plesne predstavujú závažný zdroj nevratných poškodení filmového pásu. Malé množstvo 
infikovaného materiálu dokáže poškodiť rozsiahly, spolu uskladnený zbierkový fond, preto je 
na mieste pravidelná neustála kontrola a dezinfekcia postihnutých častí archívneho fondu. 
 
Spracovávané filmy: 150 rokov podbrezovských železiarní, Chrbtica školá ka, Ľudia a 
dopravné prostriedky, Mipe ľ  85, Most hrdinov Dukly, Mostné stavby, Nástup 
mikropo čítačov, Nebezpe čná pochú ťka, Okolo Piliša, Okolo Piliša II, Rehabilitácia 
chrbtice školáka, Svetlo a farba na pracovisku. 
 
 
d.1.10. Kontrola a čistenie filmových materiálov na hor ľavej NITROCELULÓZOVEJ  
           a TRIACETÁTOVEJ PODLOŽKE po prevzatí zo Štúdia Koliba a.s.  
 
Počas preberania filmov zo Štúdia Koliba a.s. (viď časť 3a/ - činnosť oddelenia FA) bolo 
zistené, že chýba označenie titulov (na existujúcich značne poškodených papierových obaloch 
neboli uvedené žiadne identifikačné údaje o filmovom materiály - druh materiálu, názov filmu, 
počet dielov).  Materiály boli postúpené do filmových laboratórií na kontrolu materiálov,  
identifikáciu názvov, čistenie a odplesnenie.  Niektoré materiály nebolo možné identifikovať 
(rozšírená pleseň, prípadne kúsky záberov bez názvu na filmovom materiály), tieto neboli do 
ďalších procesov zaradené a  bez identifikácie boli ponechané na posúdenie odbornými 
pracovníkmi FA SFÚ. Materiály, ktoré vykazovali neodstrániteľné poškodenie z dôvodu 
plesne, boli zlikvidované.  
 
Pri kontrole bola zistená rôznosť druhov filmových materiálov, ako i druhov filmovej podložky.  
Časť dodaných materiálov bola na horľavej nitrocelulózovej a časť na triacetátovej podložke, 
išlo o farebné i čiernobiele originál negatívy (NO), negatív zvuku (NZ), kombinované kópie 
(KK) a duplikačné pozitívy (DP). 
 
Celkovo  bolo skontrolovaných 91 triacetátových materiálov a 53 nitrátových materiálov, čo je 
spolu 73 395 metrov. 
 
Z dodaných výstupov bude realizovaná konfrontácia s existujúcimi titulmi v archívnych 
zbierkach SFÚ. Tituly absentujúce na nitrocelulóznej podložke budú postúpené k obnove 
výrobou materiálov na podložku polyester a následne budú všetky nitrocelulózne materiály 
postúpené na likvidáciu. Absentujúce materiály na triacetátovej podložke budú taktiež 
postúpené k obnove výrobou materiálov na podložku polyester, avšak tieto nebudú 
likvidované, ale budú zaradené do zbierok SFÚ. Zostávajúca časť triacetátových materiálov, 
z ktorých existujú tituly aj v zbierkach SFÚ, bude uchovaná ako duplikáty a priebežne 
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zadaná na realizáciu prác laboratórnej obnovy a záchrany formou výroby na podložku 
polyester. 
 
 
d.1.11. Diagnostika a prepis MAGNETICKÝCH ZVUKOVÝCH  PÁSOV k dlhometrážnym  
           a krátkometrážnym filmom  
 
 
Magnetické zvukové pásy 35 mm boli prevzaté z archívu na Kolibe ešte v roku 2005. 
Diagnostické a prepisové práce sa realizovali z dodaných 35 mm magnetických nosičov k 
titulom: 
A pobežím až na kraj sveta, Citová výchova jednej D áše, Červené víno I,  Červené víno 
II,    Dávajte si pozor, F.T. na cestách, Fontána p re Zuzanu, Himaláje '84, Chodník cez 
Dunaj,    Iba de ň, Iná láska, Ja milujem, ty miluješ, Jakubisko (Por trét režiséra), Južná 
pošta,   Kamarátky, Kára plná bolesti, Kosenie Jast rabej lúky, Krvavá pani, Nebojsa,  
Nevera po slovensky, No ční jazdci, Otec ma zderie tak či tak, Pásla kone na betóne, 
Pavilón šeliem,    Pehavý Max a strašidlá, Postav d om, zasaď strom, Sagarmatha, 
Sladké starosti,    Súkromné životy, Tajomstvo alch ymistu Storitza, Tichá rados ť, Tretí 
šarkan, Uho ľ poh ľadu,     Utekajme, už ide, Ví ťaz, Zabudnite na Mozarta. 
 
Bola vykonaná podrobná diagnostika kompletnosti materiálu k jednotlivým filmom (nakoľko 
materiál bol prevzatý bez označenia prináležiaceho k počtu dielov), taktiež bola vykonaná 
diagnostika technického stavu, čistenie, oprava a následný prepis na nosiče DAT a CD. 
 
 
d.1.12. Prepis zvuku z kombinovanej kópie dlhometrá žnych a krátkometrážnych filmov  
            do wav súborov k reštaurovaniu filmovýc h materiálov  
 
Prepisové práce sa realizovali k nasledovným filmom: 
 
Dlhometrážne filmy: Slnko v sieti, Boxer a smr ť, Organ, Drak sa vracia, De ň náš 
každodenný, 322, Obrazy starého sveta, Majster kat,  Vtáčkovia, siroty a blázni; 
 
Krátkometrážne filmy: Prišiel k nám Old Shatterhand,  Artisti,  Učenie,  Omša,  Analógie,  
Variácie k ľudu,  Výzva do ticha.  
 
Tieto práce realizované v rámci laboratórnych procesov sú nevyhnutným predpokladom pre  
umožnenie následných výrobných postupov, t.j. digitálne reštaurovanie zvuku na výstupných 
elektronických nosičoch podľa najvyššej aktuálnej typovej úrovne k uchovaniu 
a sprístupňovaniu audiovizuálneho dedičstva. 
 
d.1.13. Výroba LASEROVÝCH PODTITULKOV (vybrané film y v cudzojazy čných  
             verziách a cudzojazy čné dialógy v slovenskej originálnej verzii)  
 
Na základe porovnávacích skúšok a vlastností finálneho produktu bolo rozhodnuté používať 
technológiu laserom vypálených podtitulkov  a nepoužívať leptanú formu podtitulkov.  

 
Cudzojazy čné podtitulky  boli realizované k filmom Ružové sny,   Obrazy starého sveta, 
Boxer a smr ť. Existujúce nové vyrobené distribučné kópie uvedených titulov boli postúpené 
k výrobe anglických podtitulkov, čo umožní ich prezentáciu v zahraničí.  
 
Slovenské podtitulky  boli realizované k filmom  Ružové sny, Boxer a smr ť.  Pri uvedených 
filmoch sa vyskytujú v originálnej slovenskej verzii cudzojazyčné dialógy,  pod ktoré bolo 
potrebné doplniť slovenské podtitulky, laserom vypálené podtitulky boli zrealizované na  
obnovených vyrobených kópiách (tento spôsob výroby bol identický i v čase vzniku filmov 



 52 

a teda musel byť realizovaný i pri postupe obnovy uvedených materiálov). Pri filme Ružové 
sny sa vyskytujú v slovenskej verzii rómske dialógy a pri filme Boxer a smrť sa vyskytujú 
v slovenskej verzii nemecké a poľské dialógy.  
 
d.1.14. Digitálne farebné korekcie krátkometrážneho  animovaného filmu KONZERVA  
            na digitálnom nosi či Digital Betacam po procese laboratórnej výroby  
 
V roku 2006 bol autorom - režisérom Rudolfom Urcom - zmluvne darovaný do zbierok SFÚ 
animovaný film  Konzerva , vrátane postúpenia autorských práv na SFÚ. Ide 
o novoobjavený  titul, ručnú kresbu jednotlivých políčok farebným tušom priamo na filmový 
pás (na horľavej podložke filmu). V rámci projektu obnovy filmových materiálov bol zaradený 
do výrobných procesov laboratórnej obnovy v roku 2006. Materiál bol silne zmrštený, krehký, 
s poškodenou perforáciou. Z titulu bola zhotovená nová pozitívna kópia a následne bol 
materiál prepísaný na elektronické nosiče. V roku 2008  bol film na digitálnom nosiči Digital 
Betacam postúpený na digitálne farebné korekcie , ktoré boli predpokladom  realizácie 
definitívneho výstupu podoby diela. 
 
 
d.1.15. ELETRONICKÉ PREPISY dodaných záznamov z nos iča Digital Betacam  
            (prípadne Betacam SP) na dodaný čistý nosi č 
 
V rámci služieb spojených s digitálnymi operáciami v procese obnovy filmových materiálov, boli 
v roku 2008 realizované elektronické prepisy zo zapoži čaných elektronických nosi čov 
získaných akvizíciou  pre doplnenie zbierok SFÚ a z  elektronických nosičov vo vlastníctve 
SFÚ pre potreby vyhotovenia duplikátu na sprístupňovanie audiovizuálneho dedičstva. 
 
Prepisy boli vyhotovené z nasledovných titulov: Vojaci slobody,  Soľ nad zlato,  Falošný 
princ, Rabaka,  Monológ Juraja J.,  Nenakrútené filmy Juraja J.  
 
Konkretizácia prác – viď Príloha č. 6 
 
 
Základné kvantifikátory činnosti za rok 2008 (podrobnejšie vi ď Príloha č.5):  
 
 
Záchrana a obnova zbierok  
filmový materiál – diagnostika, ošetrenie a výrobný 
proces (NEHMATEĽNÉ METRE) / metre  

2 010 778 

filmový materiál (NOVÉ HMATATEĽNÉ METRE) /metre  285 565 

filmy na elektronických nosičoch /minutáž  10 835 
filmy na elektronických nosičoch /počet nosi čov  716 

 
 
 
 
d.2. Dokumenta čné zbierkové fondy (ODKS)   
 
Dokumentačné zbierky a fondy, písomné a grafické archiválie predstavujú predovšetkým 
písomné sprievodné materiály (výrobné a distribučné listy, dialógové a technicko-montážne 
listiny, literárne aj technické scenáre, ako aj propagačný materiál k slovenským hraným, 
dokumentárnym, spravodajským, animovaným a tiež k niektorým televíznym filmom 
a filmovým tvorcom, k filmovým udalostiam, festivalom a podujatiam), ako aj fotografické 
a grafické zbierky a fondy (fotografie, fotosky, fotonegatívy, diapozitívy, planfilmy, plagáty, 
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diplomy, kalendáre a i.). Súčasťou dokumentácie je aj knižničný fond, ktorý obsahuje 
špecifickú filmologickú literatúru, periodiká, scenáre, skriptá,  diplomové práce, zbierku CD. 
Cieľom projektu systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho 
sprístupňovania v oblasti dokumentačných materiálov je postupná vnútorná  digitalizácia  
časti dokumentačných a archívnych zbierok a fondov. ODKS v roku 2008 pokračovalo 
v projekte digitalizácie fotografií a vytváraní náh ľadov  zo slovenských hraných, 
dokumentárnych a animovaných filmov, festivalov, po dujatí, predmetového katalógu 
a filmových tvorcov , ako aj  v digitalizácii výstrižkov o slovenskej kinematogra fii 
z novín a časopisov v dokumenta čných zložkách slovenských filmových tvorcov 
a slovenských hraných filmov.  Dôvodom digitalizácie tlačových výstrižkov je nielen ich 
uchovávanie a zabezpečovanie elektronickej kópie, ale taktiež i sprístupňovanie 
používateľom modernou technológiou. Na samotnú digitalizáciu sa používa zakúpený 
špecializovaný softvér, stanovili sa optimálne parametre digitalizácie a identifikácia výstrižku 
kódom.  
V rámci fyzického ošetrenia dokumentov bola zrealizovaná špeciálna dezinfekcia a očista 
časti knižného fondu, získaného akvizíciou v dezinfekčnej komore pre archívne materiály v 
Slovenskom národnom archíve.  
V rámci fyzickej ochrany materiálov špeciálnou archívnou obalovou technikou sa časť 
písomných materiálov prebaľovala do nových obalov s vkladaním špeciálneho PH 
neutrálneho papiera a novým označením na štítkoch. Taktiež boli zakúpené nové registračné 
skrine na vhodné uchovávanie fotografií. 
Z dôvodu plánovanej rozsiahlej akvizície registratúrnych záznamov z bývalej SFT Koliba bol 
zrekonštruovaný prenajatý skladový priestor na Jakubovom námestí. Taktiež sa vykonali 
potrebné prekladacie úpravy regálov v prenajatom sklade „Litera“ a doplnenie regálovej 
techniky v skladovom priestore ODKS v sídelnej budove SFU.  
 
Základné kvantifikátory činnosti za rok 2008:  
 
 

Činnosti ODKS  

obnova a digitalizácia zbierok / počet ks 12.262 
 
 
d.3. Projekt integrovaného informa čného systému SFÚ SKCINEMA 
(ODKS, odd. FA ) – PRIORITNÝ PROJEKT ROKA 2008      
 
 
Súčasťou projektu  systematickej ochrany a obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva 
a jeho sprístupňovania je aj vyh ľadávanie, overovanie, triedenie, katalogizácia  
a sprístup ňovanie  komplexných informácií o archívnych zbierkach a fondoch SFÚ, 
tvoriacich národné kultúrne dedičstvo. Tieto činnosti sa uskutočňujú a ich výstupy sa 
prezentujú najmä prostredníctvom integrovaného informačného systému SK CINEMA. 
Projekt tohto systému sa začal na základe prijatej koncepcie budovať ešte v roku 2002. 
V súčasnosti pracovníci ODKS napĺňajú databázy (katalogizačné, autoritatívne a holdingové 
záznamy a modifikácie) k slovenským hraným, dokumentárnym a animovaným filmom, 
filmovým festivalom a podujatiam, filmovým tvorcom a predmetovému katalógu. Týmto 
spôsobom sa spracovávajú všetky druhy dokumentov: písomné dokumentačné zložky 
a archívne fondy, fotografické a grafické zbierky.  
 
Predmetný prioritný projekt  je zameraný na rozvoj informačného systému SK CINEMA ako 
dlhodobého projektu SFÚ. Informačný systém SK  CINEMA je vytváraný a spravovaný na 
základe projektu schváleného Ministerstvom kultúry SR ako automatizovaný integrovaný 
audiovizuálny informačný systém. Z hľadiska systémovej podpory hlavných činností 
a procesov SFÚ má systém má dve základné línie – katalogizácia  archívnych fondov 
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a zbierok SFÚ a prezentácia (sprístup ňovanie)  audiovizuálnych diel, archívnych fondov 
a komplexných informácií o slovenskej audiovízii. Systém je budovaný na platforme 
knižničného informačného systému aRL (Advanced Rapid Library), ktorý je v jednotlivých 
moduloch prispôsobovaný požiadavkám SFÚ a potrebám katalogizácie audiovizuálnych diel 
a vytvárania audiovizuálnych databáz. Obsahovým zameraním, štruktúrou, softvérovými 
nástrojmi a štandardami môže SK CINEMA tvoriť základ katalógu audiovizuálií Slovenskej 
republiky. 
V roku 2008 bolo potrebné skontrolovať konvertované údaje z prípravných čiastkových 
databáz do systému aRL, určiť metodiku komplexného popisu jednotlivých dokumentov pre 
ich katalogizáciu v systéme aRL, dopĺňať spracované alebo konvertované filmové databázy 
o ďalšie údaje získané z primárnych zdrojov, spracovávať ďalšie čiastkové databázy  
zbierkových fondov SFÚ (fotografie, plagáty), vytvárať elektronické kópie archívnych 
dokumentov s možnosťou prepojenia so systémom aRL a postupne pripraviť riešenie pre 
zverejnenie (sprístupnenie) databáz a katalógov systému aj pre ďalších interných 
a externých používateľov s cieľom prezerania a vyhľadávania jednotlivých údajov 
a dokumentov v elektronickej podobe. 
V roku 2008 pokračoval nárast počtu vložených údajov, konverzia údajov z iných databáz na 
jednotnú platformu aRL a pribežne sa realizovala aj ich komplexná kontrola a overovanie 
podľa primárnych zdrojov (filmová kópia, fotografia, plagát a i.), ako aj vytváranie 
elektronických  kópií archívnych dokumentov, resp. ich častí (titulky z filmových kópií) na 
pracovné účely s možnosťou prepojenia na katalogizačný záznam. Plánovaný ukazovate ľ 
(10% nárast po čtu záznamov editovaných v systéme) SFÚ splnil na 10 5%, celkový 
počet záznamov k 31. 12. 2008 bol 154 705.  
Trend nárastu počtu záznamov spolu s overovaním jednotlivých údajov je východiskovým 
predpokladom pre tretiu etapu realizácie SK CINEMA, ktorej hlavným cie ľom je 
sprístupnenie vybratých údajov z jednotlivých datab áz prostredníctvom internetu . 
Konverzia záznamov na jednotnú platformu bola jednou z priorít realizácie predmetného 
prioritného projektu v roku 2008. Z tohto dôvodu ešte v roku 2008 tvorili časť nákladov na 
prioritný projekt aj poplatky za technickú podporu systémovej platformy Bach, z ktorej sa 
postupne konvertovali údaje na jednotnú platformu aRL. Ukončenie platformy Bach po úplnej 
konverzii údajov je plánované v roku 2009. Servisné udržiavacie poplatky za platformu aRL 
(dodávateľ Cosmotron Slovakia) sú štandardným nákladom systému SK CINEMA. 
S nástupom novej pracovníčky (katalogizátor archívnych fondov písomností) bolo potrebné 
zakúpiť aj jednu novú licenciu na klienta aRL. 
Priebežne s overovaním a vkladaním záznamov o jednotlivých dielach a zbierkových 
predmetoch SFÚ prebiehalo aj vytváranie elektronických kópií archívnych dokumentov a 
zbierkových predmetov archivovaných v SFÚ a zabezpečenie ich uloženia – ako ďalšia 
z priorít realizácie predmetného prioritného projektu v roku 2008. Takto spracované archívne 
dokumenty a zbierkové predmety sú následne uložené na digitálnych nosičoch a pripojené 
k jednotlivým katalogizačným záznamom v SK CINEMA. Vzniká tak prepojenie 
katalogiza čného záznamu dokumentu a jeho digitálneho náh ľadu  s cieľom 
sprístupnenia komplexnej informácie o dokumente odbornej aj širšej verejnosti, ako 
aj záložnej archivácie dokumentov. V roku 2008 SFÚ využil prostriedky určené na realizáciu 
prioritného projektu najmä na prepisovanie listinných materiálov k slovenským filmom do 
elektronickej podoby (dialógové listiny, titulkové listiny, popis obrazu spravodajských filmov, 
skenovanie výstrižkov a textových dokumentov a ich prevod do textových súborov) zároveň 
s ich overovaním podľa pôvodnej verzie jednotlivých diel (prepísaných na nosiče DVD 
a overovaných jednotlivými katalogizátormi). Na túto činnosť boli použité prostriedky 
v položke ostatné osobné náklady. 
V roku 2008 došlo v súvislosti s prípravou zverejnenia údajov SK CINEMA prostredníctvom 
internetu aj k čiasto čnej obsahovej reštrukturalizácii systému a jeho jed notlivých 
súčastí . Čiastočná reštrukturalizácia systému a vytvorenie jeho nových súčastí pre 
zabezpečenie informačných a katalogizačných povinností SFÚ vyplývajúcich z nového 
audiovizuálneho zákona (účinnosť od 1.1.2008) boli aj jednou z priorít realizácie 
predmetného prioritného projektu v roku 2008.  
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Pre informáciu uvádzame prehľad aktuálneho členenia a tematického zamerania jednotlivých 
čiastkových databáz v katalógu SK CINEMA: 

� Slovenská filmová databáza  (filmografické záznamy) 
o  slovenské hrané filmy 
o  slovenské animované filmy 
o  slovenské dokumentárne filmy 
o  slovenské spravodajské filmy 
o  filmové šoty (analytický rozpis spravodajských filmov) 
 

� Katalóg SFÚ  (archívne, dokumentografické, bibliografické a iné záznamy) 
o  fotoarchív (fotografie, negatívy, diapozitívy) 
o  plagáty a propagačné materiály (filmy, podujatia a iné) 
o  knižnica (filmové scenáre, knihy, periodiká, CD nosiče a iné) 
o  bibliografia článkov z periodík 
 

� Holdingy SFÚ  (evidenčné záznamy obsahujúce údaje o konkrétnych archívnych 
dokumentoch) 

 
� Heslár SFÚ  (autoritatívne záznamy) 

o  diela (filmové, literárne, hudobné a pod.) 
o  osobnosti (filmoví tvorcovia, herci a pod.) 
o  korporácie (filmové inštitúcie, spoločnosti a pod.) 
o  podujatia (filmové festivaly, prehliadky a pod.) 
o  predmetové heslá 
o  heslá žáner, druh a forma dokumentov 
o  geografické heslá 

 
K uvedeným čiastkovým databázam budú postupne v nasledujúcom období pridané, resp. 
integrované aj ďalšie databázy, a to najmä: 

� Mediatéka  (rozmnoženiny audiovizuálnych diel na videonosičoch) 
� Filmový archív  (popis filmových kópií a iných nosičov, ich fyzického stavu a pod.) 
� Iné archívne zbierky a fondy  (archívne osobné fondy, archívne materiály 

písomného charakteru prevzaté po bývalej organizácii Slovenská filmová tvorba, 
zbierkové a muzeálne predmety týkajúce sa kinematografie) 

� Retrospektívna bibliografia  článkov z periodík (bibliografický popis archivovaných 
výstrižkov z periodík a vytváranie ich elektronických kópií). 

 
V súvislosti s projektom systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej 
republiky bude v ďalšej etape potrebné vytvoriť v rámci SK CINEMA alebo integrovať do 
tohto systému aj informácie a údaje o zbierkach a fondoch audiovizuálnych archiválií, 
nachádzajúcich sa v správe iných štátnych organizácií, resp. organizácií v oblasti verejnej 
správy. 
V súvislosti s generálnou inventarizáciou audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky, 
ako aj v nadväznosti na výkon činností a zabezpečenie povinností vyplývajúcich 
z audiovizuálneho zákona (depozitná povinnosť, akvizičná činnosť) SFÚ v októbri 2008 vydal 
metodické usmernenie pre povinný depozit audiovizuálií vrátane sprievodných dokumentov, 
ktoré sú súčasťou fondu audiovizuálneho dedičstva SR. Táto smernica určuje základný 
okruh nosičov a sprievodných dokumentov, ktoré majú byť archivované v SFÚ k jednotlivým 
audiovizuáliám a následne katalogizované v informačnom systéme SK CINEMA. 
Kľúčovou novou úlohou riešenou v roku 2008 bola príprav a štruktúry a nástrojov 
systému na sprístupnenie údajov a dokumentov prostr edníctvom internetu . SFÚ 
ukončil obsahovú a funkčnú špecifikáciu systémových požiadaviek na internetovú verziu SK 
CINEMA vrátane grafického riešenia, štruktúry údajov, funkcionality internetovej verzie 
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a špecifických úprav internetového modulu na platforme aRL – OPAC/IPAC a odovzdal tieto 
požiadavky na spracovanie dodávateľovi systémovej platformy a internetového modulu 
(Cosmotron Slovakia, s.r.o.). Prípravou systému na zverejnenie údajov na internet e bola 
splnená ďalšia priorita predmetného prioritného projektu na rok 2008. Zverejnenie 
údajov je plánované na rok 2009. 
SFÚ sa zároveň prostredníctvom SK CINEMA podieľal na príprave projektu DISK (Digitálny 
informačný systém kultúry) a spolupracoval s MK SR na definovaní možností a požiadaviek 
pre interoperabilitu systémov v rámci rezortu kultúry. Dvaja odborní pracovníci SFÚ boli 
vymenovaní za členov pracovnej skupiny MK SR pre prípravu projektu DISK a zúčastňovali 
sa aj na pracovných poradách k príprave podkladov k Operačnému programu Informatizácia 
spoločnosti – prioritná os 2 (OPIS 2). Dodávateľ projektu DISK kvalifikoval projekt SK 
CINEMA ako jeden z troch najlepšie pripravených inf orma čných systémov na 
uskuto čnenie interoperability  na národnej úrovni a na vytvorenie národného registra 
autorít a národného agregátora elektronických katalógov pamäťových inštitúcií (ako pilotné 
boli pre tento účel vybraté informačné systémy SNK, SNG a SFÚ). 
Dôraz na interoperabilitu systému priamo súvisí s realizáciou záväzkov, ktoré pre Slovenskú 
republiku vyplývajú s Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva 
a z Odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o filmovom dedičstve 
a konkurencieschopnosti súvisiacich priemyselných odvetví (Film Heritage 
Recommendation) zo dňa 16.11.2005. Dokument Komisie SEC(2008) 2373 k implementácii 
odporúčania Európskeho parlamentu a Rady z augusta 2008 odporúča členským štátom 
pokračovať v zvyšovaní interoperability filmových databáz a ich sprístupňovaní 
prostredníctvom internetu. Dôraz na zvyšovanie interoperability ak ďalšia priorita SK 
CINEMA je v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky, ako aj so stratégiou 
MK SR v oblasti digitalizácie, archivácie a sprístupňovania kultúrneho dedičstva a informácií 
o ňom. 
V záujme zvýšenia bezpečnosti uloženia údajov a elektronických kópií dokumentov, ako aj 
v záujme zlepšenia funkcionality systému a komunikácie klient – server zakúpil SFÚ v roku 
2008 od spoločnosti Interlan (centrálne vysúťažený dodávateľ IT pre rezort MK SR) nový 
server pre systém SK CINEMA a v súvislosti s tým zakúpil od ďalších dodávateľov (Jeny 
Consulting, EXE ako výhradný dodávateľ) aj licencie na software pre server a pracovné 
stanice používateľov. Zakúpenie nového servera si vyžiadal havarijný stav starého servera, 
ktorý sa prejavoval častými výpadkami a s tým spojeným priamym ohrozením činnosti 
jednotlivých katalogizátorov a výstupov ich práce. Zabezpečenie uloženia dát 
a elektronických kópií dokumentov bolo jednou z priorít realizácie predmetného prioritného 
projektu na rok 2008. 
Realizáciou projektu SK CINEMA v roku 2008 splnil S FÚ všetky ur čené priority 
a vytvoril predpoklady na ďalší rozvoj systému v súlade s časovým plánom 
jednotlivých činností.  Podrobné vyhodnotenie realizácie projektu SK CINEMA a výhľad 
priorít a aktivít na ďalšie obdobie (2009 – 2013) aj v súvislosti s realizáciou operačného 
programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 predložil SFÚ aj ministerstvu kultúry ako 
súčasť komplexného materiálu Aktualizácia projektu systematickej obnovy audiovizuálneho 
dedičstva Slovenskej republiky. Materiál prerokovala a schválila vláda Slovenskej republiky 
v januári 2009. 
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Projekt SK CINEMA (štatistické ukazovate ľe) - stav ku koncu roka 2008 

Celkový po čet všetkých záznamov: 154 705 
     

  

Advanced 
Rapid 
Library Bach Biblis Spolu 

1. Filmografické a bibliografické záznamy 63486 10 842 25426 99754 
1.1 Filmy (animované, dokumentárne, hrané, spravodajské a    
        pod.) 10078 –  –  10078 

1.2 Fotografie (vrátane negatívov fotografií, diapozitívov a  pod.) 12415 7252 –  19667 

1.3 Plagáty (vrátane kalendárov a pod.) 1395 3590 –  4985 

1.4 Články z periodík a kníh 32936 –  25426 58362 

1.5 Knižničné jednotky (knihy, scenáre, periodiká a pod.) 1934 –  –  1934 

1.6 Ostatné (dokumentačné zložky, DVD a pod.) 4728 –  –  4728 

2. Autoritatívne záznamy (osobnosti, festivaly a po d.) 36654 –  –  36654 

3. Holdingové záznamy 18297 –  –  18297 

Celkový po čet záznamov: 118437 10 842 25426 154705 

     

Poznámka:  V roku 2008 prebiehala tvorba 
záznamov iba v systéme Advanced Rapid Library. 
(V systéme Advanced Rapid Library sa nachádzajú 
aj záznamy zo systému Biblis, ktoré tam boli 
prekonvertované v roku 2007.) 
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e/ Činnos ť edičného oddelenia  
 
Charakter činností: stále činnosti, krátkodobé činnosti 
  
Prostredníctvom edičného oddelenia SFÚ zabezpečuje vydávanie výsledkov filmologického 
výskumu, odborných aj propagačných publikácií zameraných na propagáciu slovenskej 
kinematografie a audiovízie, rozličných tlačených materiálov a audiovizuálnych nosičov DVD.  
Činnosť edičného oddelenia pozostávala z vydávania odbornej filmovej literatúry a DVD 
nosičov so slovenskými filmami, zabezpečenia ich distribúcie a predaja, vrátane adekvátnej 
marketingovej podpory. K ďalším činnostiam patrí spracovanie a výroba propagačných 
materiálov k filmovým a iným podujatiam SFÚ, resp. materiálov zameraných na prezentáciu 
slovenskej kinematografie na Slovensku a v zahraničí. V každej z takto definovaných oblastí 
postupovalo edičné oddelenie SFÚ systematicky podľa dlhodobej koncepcie, v jednotlivých 
krokoch a výkonoch potom na základe konkrétneho edičného plánu, prípadne podnetu 
súvisiaceho s niektorou z aktuálnych aktivít SFÚ. 
 
Knižné publikácie 
Prvá publikácia roku 2008 niesla názov INTERPRETÁCIA A FILM  a išlo o zborník 
príspevkov účastníkov 11. česko-slovenskej filmologickej konferencie, ktorá sa v októbri 
2007 uskutočnila v v Nízkych Tatrách v obci Krpáčovo a jej ústrednou témou bola 
interpretácia filmových diel. Konferenciu organizovala Asociácia slovenských filmových 
klubov, ktorá bola tiež spoluvydavateľom uvedeného zborníka. Veľmi významným knižným 
projektom prvej polovice roka bola monografia JÁN KADÁR  autora prof. Václava Maceka. 
Jej vydanie koncom mája zavŕšilo niekoľkoročné úsilie autora i niekoľko-mesačný náročný 
proces redakčného spracovania jeho rukopisu. Monografia jediného slovenského držiteľa 
Oscara a Zlatého glóbusu za najlepší zahraničný film, spolutvorcu legendárneho filmu 
Obchod na korze, sleduje jeho životnú dráhu od detstva až po roky strávené v americkom 
exile. Kniha analyzuje jeho celovečerné (celkovo ich bolo šestnásť) i krátkometrážne diela, 
sleduje súvislosti osobného a umeleckého života, kritickým spôsobom prehodnocuje 
režisérovu spoluprácu s Elmarom Klosom a ponúka pohľad do zákulisia tvorby ich 
spoločných diel v rôznych spoločenských a dobových kontextoch. V druhom polroku 2008 
boli realizované vydania troch knižných titulov. Najskôr to bol profil HEREC IVAN PALÚCH  
venovaný významnému slovenskému hercovi, ktorý sa preslávil ako charizmatický interpret 
filmových, televíznych i divadelných postáv. Spolupracoval s mnohými režisérskymi 
osobnosťami európskeho filmu, účinkoval vo filmoch režisérov ako František Vláčil, 
Aleksandar Petrović či Volker Schlöndorff, hereckými partnermi mu boli Annie Girardot, Anna 
Karina či David Warner, jeho sľubne rozvíjajúcu sa kariéru však zastavila „normalizácia“.  
Ambíciou knihy bolo preto pripomenúť výnimočné herecké kvality, vďaka ktorým Ivan Palúch  
ako jeden z mála stál na prelome 60. a 70. rokov na prahu hviezdnej kariéry, presahujúcej 
hranice Československa. Kolektív autorov profilu vo svojich štúdiách mapoval jeho herecké 
i životné osudy, pričom texty zamerané na jednotlivé oblasti jeho pôsobenia dopĺňajú 
rozhovory a spomienkové pohľady kolegov a priateľov. Po profile z edície Camera Obscura 
nasledovala publikácia BALKÁN ALEBO METAFORA , v ktorej sa autorka Jana Dudková 
pokúsila prostredníctvom podrobných interpretácií piatich filmov (Rany, Underground, Pekné 
dediny pekne horia, Čierna mačka, biely kocúr, Sud prachu) objasniť podvedomé i vedomé 
snahy o vymanenie súčasného obrazu Balkánu zo zajatia tradičných stereotypov a 
predsudkov v jeho reflexii. Päť filmov, ktoré si v Srbsku i v zahraničí diváci zvykli vnímať ako 
„typicky“ balkánske, autorka prezentuje ako potenciálne podvratné a ukazuje tak aj nové 
možnosti, ako je z Balkánu možné urobiť metaforu ľudského životného údelu, ale najmä 
ľudského myslenia a vnímania. Kniha vznikla v spolupráci s vydavateľstvom VEDA 
a podobne ako publikácia Herec Ivan Palúch, s podporou združenia SAVOL - Spoločnosti 
autorov vedeckej a odbornej literatúry. Koprodukčným titulom bola aj posledná publikácia 
SPRIEVODCA KLUBOVÝM FILMOM,  pri ktorej na príprave vydania SFÚ spolupracoval s jej 
hlavným vydavateľom, Asociáciou slovenských filmových klubov. Išlo o tretie, aktualizované 
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a doplnené vydanie v minulosti úspešného encyklopedického titulu, ktorý ponúka 
koncentrovaný prehľad vo filmotéke ASFK, podrobné faktografické informácie o jednotlivých 
filmoch a ich tvorcoch. Okrem uvedených knižných publikácií boli v roku 2008 rozpracované 
ešte štyri ďalšie knižné tituly: Filmový zemepis I. – Čína, Hongkong, Taiwan, v ktorom 
autorka Viera Langerová mapuje vývoj a situáciu v niekoľkých medzinárodne úspešných 
ázijských kinematografiách; Filmová ročenka 2007 sumarizujúca dianie v slovenskej 
kinematografii a audiovizuálnom prostredí v príslušnom kalendárnom roku a napokon dve 
monografie – Paľo Bielik od Petry Hanákovej a Viktor Kubal od prof. Rudolfa Urca. Všetky 
uvedené texty by mali byť vydané v priebehu roka 2009, prvý z menovaných už v jeho prvom 
štvrťroku, nakoľko redakčná príprava titulu dospela ešte v závere roku 2008 do finálneho 
štádia, aj keď jej priebeh značne komplikoval autorkin dlhodobý pobyt v zahraničí a s tým 
spojená sťažená komunikácia potrebná pre redakčné spracovanie odovzdaného rukopisu. K  
časovému zdržaniu došlo aj pri Filmovej ročenke, no v tomto prípade to bolo spôsobené 
najmä zmenami v personálnom zložení redakcie. 
 
Filmové periodiká 
Okrem mesačníka Film.sk (podrobne popísané v časti g/ kontraktu),  spolupracovalo edičné 
oddelenie tak ako po predchádzajúce roky na redakčnom spracovaní a vydávaní 
filmologického časopisu Kino-Ikon , ktorého hlavným vydavateľom je Asociácia slovenských 
filmových klubov. Jeho prvé číslo roku 2008 bolo venované režisérovi D. Hanákovi 
a slovenskej kinematografii všeobecne, druhé najmä súčasnému ázijskému filmu, 
predovšetkým dielam kórejskej a hongkonskej kinematografie. 
 
DVD produkcia 
V tejto oblasti aktivít edičného oddelenia jednoznačne dominoval  projekt DVD edície 
SLOVENSKÝ FILM 60. ROKOV , ktorým SFÚ pokračoval v predchádzajúcej spolupráci 
s vydavateľstvom Petit Press. Z nej v minulosti vzišli DVD edície Slovenský film 80. a 70. 
rokov. Charakter projektu sa od uvedených edícií v ničom výrazne nelíšil, aj keď isté inovácie 
priniesol. Na rozdiel od predchádzajúceho roka edícia neobsahuje samostatné vydanie 
filmových týždenníkov, tentoraz bol na každom nosiči umiestnený vždy jeden filmový 
týždenník. Bonusovým jedenástym titulom sa stalo DVD AUGUST 1968 OČAMI 
SLOVENSKÝCH DOKUMENTARISTOV  s filmami Čas, ktorý žijeme, Čierne dni a Tryzna, 
vydané pri príležitosti 40. výročia udalostí z roku 1968. Ďalšou novinkou sa stali hlasové 
komentáre pre nevidiacich, no tie boli zatiaľ súčasťou iba dvoch DVD (Jánošík a Organ). Po 
vzore predchádzajúceho roka sa doplnkom každého DVD stal 16-stranový časopis 
s množstvom informácií o konkrétnom filmom diele i jeho tvorcoch. Zloženie samotnej DVD 
edície bolo nasledovné: Jánošík I–II (r. Paľo Bielik, 1962/63), Pieseň o sivom holubovi (r. 
Stanislav Barabáš, 1961), Slnko v sieti (r. Štefan Uher, 1962), Boxer a smrť (r. Peter Solan, 
1962), Organ (r. Štefan Uher, 1964), Drak sa vracia (r. Eduard Grečner, 1967), Deň náš 
každodenný (r. Otakar Krivánek, 1969), Kristove roky (r. Juraj Jakubisko, 1967), Slávnosť v 
botanickej záhrade (r. Elo Havetta, 1969) a 322 (r. Dušan Hanák, 1969). Okrem DVD edície 
SFÚ pripravil v roku 2008 ešte 3. vydanie  doma i v zahraničí stále žiadaného DVD filmu 
OBRAZY STARÉHO SVETA  režiséra Dušana Hanáka, ktoré tentokrát okrem 
krátkometrážneho filmu Prišiel k nám Old Shatterhand, obohatili ešte ďalšie štyri: Artisti, 
Učenie, Omša a Deň radosti. V roku 2008 sa uskutočnili aj práce na príprave vydania  DVD 
MAHULIENA, ZLATÁ PANNA (r. Miloslav Luther) a SOĽ NAD ZLATO (r. Martin Hollý).  
 
Postúpenie DVD práv 
Na základe licenčnej zmluvy postúpil SFÚ práva na vydanie filmov Jánošík I., II. a Soľ nad 
zlato na DVD pre teritórium Českej republiky spoločnosti Atyp Film, s.r.o. Rovnako pre české 
teritórium postúpil DVD práva spoločnosti Řitka video s.r.o. k filmom Hľadači svetla, 
Prerušená pieseň, Človek na moste, Stopy na Sitne, Akcia Edelstein, Smrť prichádza 
v daždi, Na druhom brehu sloboda. 
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Propagácia 
Podobne ako v minulých rokoch, zabezpečovalo edičné oddelenie v priebehu roku 2008 
propagáciu viacerých domácich aj zahraničných filmových podujatí. V prvom polroku to bola 
najmä slovenská časť 15. prehliadky filmu, televízie a videa FEBIOFEST, pre ktorú edičné 
oddelenie pripravilo popri celej propagačnej kampani  a rôznorodých propagačných 
materiáloch tiež katalóg a internetové stránky. V máji sa edičné oddelenie významnou 
mierou podieľalo na propagačnej publikácii SLOVAK FILMS 2006 – 2008 určenej na 
prezentáciu slovenského audiovizuálneho prostredia v rámci MFF Cannes 2008. Pri 
príležitosti 45. výročia vzniku SFÚ oddelenie zabezpečilo inzerciu v katalógoch viacerých 
domácich a zahraničných filmových podujatí  a materiály vytvorené pre predajňu Klapka.sk,  
otvorenú v spojitosti so spomínaným výročím v polovici mája. Z menších filmových akcií, ku 
ktorým oddelenie zabezpečovalo spracovanie a výrobu propagačných materiálov, možno 
spomenúť filmové prehliadky SÚČASNÝ RUSKÝ FILM v Bratislave, DNI BAVORSKÉHO 
FILMU v Banskej Bystrici a celoslovenské podujatie Projekt 100 – 2008. V závere roka 
edičné oddelenie pripravilo propagačno-edukatívne materiály - KALENDÁR FILMOVÝCH 
VÝROČÍ 2009 a FILMOVÝ KALENDÁR 2009  obsahujúci prierez slovenskou plagátovou 
tvorbou 60. rokov.   
 
Prehľad základných kvantifikátorov činnosti edi čného odd. za rok 2008:  
 
 
edičné činnosti  

vydané neperiodické publikácie - knihy / počet titulov 5 
vydané neperiodické publikácie - VHS a DVD / počet 
titulov 

12 

vydané neperiodické publikácie - VHS a DVD / náklad 
celkom ks 

121000 

vydané periodické publikácie / počet čísiel – KINO/IKON 2 
vydané periodické publikácie / priemerný náklad v ks 
KINO/IKON 

1000 

 
 
Podiel jednotlivých činností na pracovnom čase – 6 interných zamestnancov    
                                                      
3 interní zamestnanci:  
Knižné publikácie     - 30 % z pracovného času  
DVD       - 50%  z pracovného času 
Ostatné činnosti     - 20%  z pracovného času 
 
1 interný zamestnanec: 
Distribúcia a predaj      - 80% z pracovného času  
Ostatné činnosti      - 20% z pracovného času. 
 
Ďalší 2 interní zamestnanci  edičného oddelenia pracujú na  kontrakte g. 
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f/ Činnos ť oddelenia mediatéky  
Charakter činností: stále činnosti, krátkodobé činnosti, dlhodobé činnosti 
 
Prioritou oddelenia bolo aj v roku 2008 postupné doplňovanie a kompletizovanie fondu 
slovenských filmov  a doplňovanie fondu najvýznamnejšími dielami svetovej kinematografie 
na nosičoch VHS a DVD. Fond videotéky je členený na zbierku slovenských filmov a na 
zbierku zahraničných filmov. Slovenské tituly predstavujú vyše 1000 VHS a zahraničné 
takmer 9300 VHS kaziet. Oddelenie postupne rozširuje  fond DVD, ktorý v súčasnosti 
predstavuje  1747 kusov, z toho 443 slovenských.  Trend nárastu DVD nosičov bude  
pokračovať, ešte v roku 2007 oddelenie ukončilo nákup nosičov VHS. Fond videotéky je 
pravidelne doplňovaný povinnými výtlačkami od slovenských výrobcov, nákupom 
originálnych nosičov DVD, výberovo nahrávkami z dostupných televíznych staníc, darmi 
a prepismi z 35 mm filmov a nosičov BTC.  
 
Fond je katalogizovaný v osobitnej databáze vo formáte MS Excel, po zakúpení 
programového modulu v rámci integrovaného informačného systému SFÚ budú dáta 
prekonvertované na spoločnú systémovú platformu ARL a začlenené do osobitnej databázy 
systému SK CINEMA. Pokračovala fyzická kontrola fondu sloveník s doplnením údajov 
o technickom stave nahrávky. Táto práca bude pokračovať aj v roku 2009, rovnako bude 
pokračovať doplňovanie fondu slovenských filmov.  
 
Oddelenie priebežne zabezpečovalo prepisy filmov na filmové podujatia (vyše 55), prepisy 
pre externých objednávateľov, dramaturgicky spolupracovalo pri príprave filmových 
prehliadok, úzko spolupracovalo s najmä s oddelením filmových podujatí a edičným 
oddelením pri príprave Filmovej ročenky a iných publikácií, DVD edície Slovenský film 60. 
rokov a zabezpečovalo ďalšie operatívne úlohy. 
 
Koncom roku 2007 sa začali sťahovacie práce oddelenia do nových vyhovujúcejších 
priestorov, ktoré boli ukončené v priebehu februára 2008.  
 
Mediatéka má v súlade s hlavnými činnosťami SFÚ určenými audiovizuálnym zákonom 
výlučne študijný charakter, je prístupná len odbornej verejnosti, filmárom, študentom, 
novinárom, pedagógom a zamestnancom SFÚ. V roku 2008 poskytovala svoje služby 190 
používateľom, zrealizovalo sa 320 externých a 30 interných výpožičiek. 
 
Prehľad základných kvantifikátorov činnosti oddelenia mediatéky a osvetovo – 
východných činností za rok 2008:  
mediatéka 2008 

počet VHS 10240 

z toho slovenské 1115 

           zahraničné 9125 

počet titulov na VHS 19325 

z toho slovenské 1515 

           zahraničné    17810 

počet DVD 1747 

z toho slovenské 443 

          zahraničné 1304 

počet titulov na DVD 1690 

z toho slovenské 200 

           zahraničné 1490 

počet používateľov 190 

počet výpožičiek spolu 350 
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z toho externé 320 

           interné 30 

 
Podiel jednotlivých činností na pracovnom čase – 1 interný zamestnanec  oddelenia:   
Výpožičná služba     - 25% z pracovného času,  
Prírastkovanie do fondu, filmografie   - 20% z pracovného času, 
Prepisy, objednávky pre SFÚ   - 35% z pracovného času, 
Ostatné aktivity     - 20% z pracovného času. 
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g/ Vydávanie mesa čníka FILM.SK  
 
Charakter činností: stále činnosti 
 
Základnou činnosťou edičného oddelenia – redakcie Film.sk v roku 2008 bolo kompletné 
zabezpečenie pravidelného vydávania mesačníka o filmovom dianí na Slovensku Film.sk po 
redakčnej i technickej stránke. 
 
Časopis Film.sk s podtitulom mesačník o filmovom dianí na Slovensku vstúpil v roku 2008 
do deviateho ročníka, spolu vyšlo 13 čísel, okrem regulárnych čísel v roku 2008 vyšlo aj 
zvláštne vydanie k 45. výročiu SFÚ (7-8/2008) a zvláštne vydanie k nekomerčnej prehliadke 
Projekt 100 – 2008 (9/2008). Mesačník Film.sk už v druhom roku svojej existencie vychádzal 
v rozsahu 60 strán, vrátane príležitostných príloh za 15 Sk (0,50 €) v č/b verzii s farebnými 
obálkami. K 31. decembru 2008 sa Film.sk naďalej predával na vybraných miestach 
v Bratislave i v niektorých mimobratislavských regiónoch, spolu na 18 predajných miestach 
(kníhkupectvá: Alembic, s.r.o. – kníhkupectvo La Reduta, Artforum, Ex Libris, Modul, Svet 
knihy v Bratislave, filmové kluby, kiná a artkiná: A4 – nultý priestor, FK Charlie centrum, 
Mladosť v Bratislave, Artkino Metro Trenčín, FK Naoko Trnava, FK Univerzita Nitra, Kino 
Fontána Piešťany, Kino Junior Levice, Kino Strojár Martin, kino Záhoran Malacky, ďalej 
Divadelný ústav – Prospero, vrátnica VŠMU, Slovenský filmový ústav – predajňa Klapka.sk). 
V SFÚ sa v prvej polovici roka 2008 predaj Film.sk presunul priamo do novozriadenej 
predajne Klapka.sk, ktorá bola slávnostne otvorená 15. mája 2008. Aj v roku 2008 sa 
naďalej realizovala predplatiteľská služba prostredníctvom spoločnosti L. K. Permanent, 
počet predplatiteľov k 31. decembru 2008 bol 232, vrátane členov Slovenskej filmovej 
a televíznej akadémie (SFTA) a filmových klubov združených v Asociácii slovenských 
filmových klubov (ASFK). Film.sk pravidelne vychádzal v náklade 1000 ks, od novembra 
2008 sa vzhľadom na narastajúci dopyt náklad zvýšil na 1100 ks. 
 
Film.sk aj v deviatom roku svojej existencie vychádzal v rovnakej štruktúre s dôrazom na 
jeho informačný charakter, čomu zodpovedalo aj členenie a usporiadanie spravodajských 
a publicistických rubrík. Etablovali sa novovzniknuté rubriky z predchádzajúceho roka, ktoré 
sa stali stabilnou a obľúbenou súčasťou Film.sk. Rubrika Pohľad zvonka prinášala v každom 
čísle názor zahraničných filmových profesionálov z rôznych krajín, reflektujúcich postavenie 
slovenského filmu v krajine, z ktorej pochádzajú, a ponúkla možnosti jej prezentácie. 
Kontaktná rubrika Čo robia? dávala v každom čísle priestor trom slovenským tvorcom, ktorí 
na minimálnom priestore odpovedali na otázku, na čom momentálne pracujú. 
 
Film.sk naďalej vychádzal s pravidelnými spravodajskými rubrikami Kalendárium filmových 
podujatí mesiaca, Nové filmy pre premiérové kiná, Z filmového diania, Plus / Mínus mesiaca, 
Rebríčky návštevnosti, Stalo sa za 30 dní a s pravidelnými i príležitostnými publicistickými 
rubrikami Rozhovor, Profil, In memoriam, Téma, Ohlasy a Recenzia. Súčasťou Film.sk boli aj 
v roku 2008 pravidelné Programy kín, filmových klubov a multiplexov, Rebríčky a jubileá 
a príležitostné rubriky Aktuálne a Novinky s informáciami o nových slovenských a 
koprodukčných filmoch pre kiná a o nových publikáciách s filmovou tematikou, ale aj o iných 
aktivitách SFÚ (Zlatá medaila AMU pre Petra Dubeckého, Týždeň vo filme na TA3, otvorenie 
predajne filmovej literatúry Klapka.sk). Film.sk informoval aj o programoch MEDIA 
a Eurimages a v rubrike Z filmového diania – granty prinášal termíny uzávierok na rôzne 
programy pre tvorcov z oblasti audiovízie a kinematografie.  
 
V súvislosti s vydaním DVD edície Slovenský film 60. rokov I., ktorú na jeseň roku 2008 
pripravil SFÚ opäť s vydavateľstvom Petit Press, Film.sk zaradil do dvoch čísel rubriku 
Slovenský film 60. rokov na DVD. V nej publikoval krátke úryvky z odborných štúdií 
k jednotlivým filmom, publikovaných v časopisoch DVD edície. V nadväznosti na prijatie 
zákona o Audiovizuálnom fonde dňa 5. novembra 2008 zaviedol Film.sk v decembri  
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anketovú rubriku na pokračovanie o slovenskom Audiovizuálnom fonde, v ktorej profesionáli 
z oblasti slovenskej kinematografie a audiovízie vyjadrujú svoj názor na priority a prínos 
fondu. Jej ďalšie pokračovania sa plánujú aj na prvú polovicu roka 2009.  
 
V roku 2008 Film.sk publikoval osem príloh, ktoré boli tematicky viazané na aktuálne 
udalosti a prinášali súborné a komplexné informácie v rozsahu štyroch, šiestich alebo 
ôsmich strán. Vzhľadom na pozitívny ohlas ich publikovania sa jednotlivé prílohy stali už 
trvalou súčasťou príslušných vydaní Film.sk. Po prvýkrát v histórii Film.sk boli v roku 2008 
súčasťou jedného januárového vydania Film.sk dve prílohy, čo bolo možné len vzhľadom na 
jeho 60-stranový rozsah. V roku 2008 vyšli vo Film.sk aj štyri vkladané prílohy. Dve z nich 
boli súčasťou mediálneho partnerstva, pričom prvá sa týkala mediálnej spolupráce s filmom 
Juraja Lehotského Slepé lásky a druhá bola výsledkom mediálnej spolupráce s 1. 
medzinárodným festivalom animovaných filmov Fest Anča 2008. Zámerom ďalšej osobitnej 
prílohy Klapka.sk – vaša brána do sveta filmu bolo upozorniť záujemcov na otvorenie novej 
predajne SFÚ Klapka.sk s bohatou ponukou publikácií, časopisov, DVD nosičov z produkcie 
SFÚ a ďalších slovenských či zahraničných vydavateľstiev a posledná príloha Mimoriadna 
ponuka kníh a DVD SFÚ za zvýhodnené ceny je už pravidelnou súčasťou Film.sk, v ktorej 
SFÚ ponúka pre záujemcov svoje edičné produkty. Aj v roku 2008 vychádzal Film.sk na 
internetovej stránke www.filmsk.sk,  na ktorej sa okrem aktuálneho čísla nachádza aj archív 
všetkých doterajších riadnych aj osobitných vydaní Film.sk.  
 
V roku 2008 vyšli ako súčasť Film.sk aj dve samostatné zvláštne vydania. Mimoriadnym 
bolo vydanie Film.sk k 45. výro čiu SFÚ, ktoré bolo venované výlu čne histórii, 
súčasnosti a budúcnosti SFÚ.  Číslo malo zachované typické rubriky Film.sk, ich obsah 
však tematicky súvisel so SFÚ. V rozšírenej rubrike Plus / mínus svoj názor na SFÚ vyslovili 
minister kultúry SR Marek Maďarič a zástupcovia profesijných filmárskych organizácií, 
v rubrike Pohľad zvonka SFÚ reflektoval riaditeľ Národného filmového archívu Praha 
Vladimír Opěla. Kalendárium ponúklo historickú rekonštrukciu SFÚ za obdobie rokov 1963 – 
2008, vrátane menného zoznamu riaditeľov SFÚ. Rozhovor s generálnym riaditeľom SFÚ 
Petrom Dubeckým bol venovaný súčasnosti a perspektíve SFÚ do budúcna, v rubrike 
Memoáre a spomienky hodnotili SFÚ z historického kontextu osobnosti späté s jeho prácou 
a činnosťou a na záver význam SFÚ v ankete pomenovali mnohí tvorcovia a profesionáli 
z oblasti audiovízie a kinematografie. Z mimoriadneho čísla sa bolo možné dozvedieť aj 
základné informácie o SFÚ, jeho oddeleniach i dlhodobých prioritných projektoch, spoznať 
úlohy, ktoré mu vyplývajú z audiovizuálneho zákona, edičnú činnosť, ale aj rôzne 
zaujímavosti, štatistiky a ohlasy na jeho činnosť. Druhým zvláštnym vydaním Film.sk v roku 
2008 bolo číslo venované nekomerčnej putovnej prehliadke Projekt 100 – 2008, ktoré spolu 
s Film.sk vyšlo vlani už po šiestykrát.  Jeho obsahom boli recenzie na desať filmov 
prehliadky  od významných slovenských filmológov, estetikov a filmových publicistov, ďalej 
anotácie a podrobné výrobné údaje a ocenenia k filmom, štatistiky z predchádzajúcich 
ročníkov Projektu 100, spolu s kompletným programom prehliadky. Zvláštne vydanie Film.sk 
– Projekt 100 – 2008 slúžilo aj ako samostatný bulletin prehliadky. Obe zvláštne vydania 
vyšli v rozsahu 48 strán. 
 
Film.sk aj v roku 2008 pokra čoval vo svojej profilácii, ktorou je primárne infor mova ť 
o všetkom, čo sa deje v slovenskej kinematografii a audiovízii vo všetkých jej 
aspektoch, čomu zodpovedá aj jeho obsahová nápl ň. Neustále kládol doraz na 
prezentáciu slovenských a koproduk čných filmov pri príležitosti ich premiér na 
Slovensku, ako aj na ich prezentáciu doma a v zahra ničí prostredníctvom rôznych 
rubrík. V roku 2008 Film.sk publikoval titulky k premiéram siedmich slovenských, resp. 
koprodukčných filmov. Ako súčasť mediálneho partnerstva vyšli celostranové inzercie na 15. 
Medzinárodnú prehliadku filmu, televízie a videa Febiofest 2008, na 14. Projekt 100 – 2008 
na 10. MFF Bratislava 2008.  
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V roku 2008 sa Film.sk zú častnil prvého ro čníka projektu Panoráma filmovej kritiky na 
34. Letnej filmovej škole (LFŠ) v Uherskom Hradišti  v termíne od 26. júla do 2. augusta 
2008. Bol to cyklus venovaný hlbšej reflexii filmov ej tvorby štyroch národných kultúr 
višegrádskeho priestoru – českej, slovenskej, po ľskej a ma ďarskej, ktorého sa 
zúčastnili filmové časopisy z vybraných krajín s cie ľom prezentácie filmov svojej 
krajiny. Spolu s Film.sk sa projektu zúčastnili časopisy Kino-Ikon (SR), Film a doba 
a Cinema (ČR), Kwartalnik Filmowy (Poľsko) a Metropolis (Maďarsko). Filmový výber 
časopisov bol bez akéhokoľvek obmedzenia, Film.sk vybral snímky Slepé lásky Juraja 
Lehotského a Kristove roky Juraja Jakubiska. Dvaja zástupcovia redakcie Film.sk sa 
zúčastnili Letnej filmovej školy, kde na prezentácii projektu Panoráma filmovej kritiky 
predstavili históriu, zameranie a profiláciu Film.sk, zúčastnili sa tiež besedy na tému Ako sa 
robí filmový časopis a panelovej diskusie na tému Vzťah filmovej kritiky a domácej 
kinematografie. K vybraným filmom Film.sk pred ich projekciou predniesli lektorský úvod. 
Panoráma filmovej kritiky na LFŠ bol pilotný ročník projektu s perspektívou do budúcna.  
 
 
Prehľad základných kvantifikátorov činnosti edi čného odd. – FILM.SK za rok 2008: 
 
edičné činnosti – FILM.SK  

vydané periodické publikácie / počet čísiel 13 
vydané periodické publikácie / priemerný náklad v ks 1262 

 
 
Podiel jednotlivých činností na pracovnom čase -  
2 interní  zamestnanci  ( zo 6 interných zamestnancov edičného oddelenia): 
FILM.SK      - 100 % z pracovného času 
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i/ Činnos ť kancelárie MEDIA Desk  
 
Kancelária MEDIA Desk Slovenská republika vznikla na základe Memoranda o porozumení 
medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou v roku 2003, riadi ju Riaditeľstvo programu 
MEDIA v Bruseli (Riaditeľstvo je súčasťou DG Informačná spoločnosť a médiá). Sídlom 
kancelárie a tiež právnym subjektom, zastrešujúcim jej činnos ť (podľa dohody medzi 
Európskou komisiou, Ministerstvom kultúry SR a SFÚ a na základe príkazu ministra kultúry a  
delimitačného protokolu), je od 1. januára 2006   SFÚ. Na základe všeobecných podmienok 
pre fungovanie kancelárií MEDIA Desk vypracúva riaditeľ kancelárie akčný plán a rozpočet 
na každý kalendárny rok, oboje schvaľuje Európska komisia a následne zapracúva do 
zmluvy o poskytnutí grantu na činnosť kancelárie .  
 
Na základe schváleného akčného plánu a rozpočtu pokračovala v roku 2008 kancelária 
MEDIA Desk v plnení svojich základných úloh: distribuovala informácie o programe MEDIA 
všetkým záujemcom bez rozdielu, poskytovala konzultácie záujemcom o podporu z 
programu a tiež vyvíjala aktivity, smerujúce k hlbšiemu začleneniu slovenských profesionálov 
v audiovízii do európskeho priestoru (dôkazom posledného uvedeného bodu je aj zvyšujúci 
sa podiel koprodukcií, na ktorých sa slovenskí nezávislí producenti podieľajú).  
 
Podpora z programu MEDIA pre slovenské subjekty 
 
Slovenské subjekty v audiovízii získali v roku 2008 z programu MEDIA  podporu v celkovej  
výške 423 921.- EUR, z toho v schéme Vývoj – interaktívne diela 74 000.- EUR (je to 
mimoriadny úpsech, Slovensko bolo jednou z mála krajín, kde podporu v rámci úplne novej 
schémy získali dva projekty), v schéme Výberová podpora kinodistribúcie 71 500.- EUR, v 
schéme Tréning (Initial Vocational) už po druhýkrát získalo podporu konzorcium La Femis – 
London International Film School a VŠMU  na projekt European Film Schools Network 
podporu vo výške 56 500.- EUR, v schéme Automatická podpora kinodistribúcie získali 
slovenskí distribútori podporu vo výške 186 921.- EUR a už tradične získal podporu aj 
Medzinárodný filmový festival Bratislava – 35 000.- EUR.  Celková úspešnosť uchádzačov o 
podporu ostáva naďalej veľmi vysoká, pohybuje sa v rámci jednotlivých schém okolo 80 %. 
Ak k podpore z programu MEDIA prirátame aj nepriamu podporu zo siete Europa Cinemas 
vo výške 57 500.- EUR, celková suma podpory dosahuje 481 421.- EUR (15 064 144.- SK ). 
Celková suma za roky 2003 (kedy sa Slovenská republika stala členom programu MEDIA) až 
2008 dosiahla 2 147 624.- EUR (80 561 489.- SK). 
 
Informa čné aktivity 
 
Kancelária permanentne distribuovala informácie o programe MEDIA, nových výzvach, 
formulároch, výsledkoch najrôznejších schém , tréningových programoch a ďalšie doplňujúce 
informácie o európskom audiovizuálnom trhu prostredníctvom rôznych komunikačných 
kanálov, emailom (celkový počet rozposlaných emailov sa blíži k číslu 5000), cez internet 
(celkový počet  aktualizácií  webovej stránky s novou adresou www.mediadeskslovakia.eu je 
za rok približne 180), rovnako distribúciou tlačených materiálov. V mesačníku Film.sk 
kancelária pokračovala v uverejňovaní informačných článkov o aktualitách v programe (11  
článkov). Kancelária publikovala  celkom 3  čísla informačného bulletinu MEDIA Info (náklad 
300 kusov), bulletin bol rozposlaný všetkým subjektom v slovenskej audiovízii, riaditeľstvu 
programu MEDIA Brusel a všetkým kanceláriám MEDIA Desk, navyše bol distribuovalný na 
najdôležitejšie domáce festivaly a filmové udalosti. Novinkou bolo vydávanie a rozosielanie  
elektronického newslettra, za rok publikovala kancelária celkom 43 čísiel.  
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Propagácia 
 
Kancelária umiestnila niekoľko inzerátov do materiálov určených pre medzinárodné trhy a v 
katalógoch najvýznamnejších domácich festivalov (v publikácii Slovak Films, v publikácii 
Nové slovenské filmy, v katalógu MFF Bratislava) a tiež sa finančne podieľala a prezentovala  
na oficiálnej  premiére prvého slovenského hraného filmu (Muzika, producent Alef Film and 
Media Group), ktorý bol podporený v rámci programu MEDIA.   
 
Semináre, workshopy,podujatia  
 
Kancelária sa organizačne i finančne spolupodieľala na dvoch pražských workshopoch, 
organizovaných kanceláriou MEDIA Desk Česká republika - seminár pre distribútorov 
(marec) a seminár  Digitalizácia kín  (apríl). Kancelária bola tiež spoluorganizátorom (spolu s 
Úradom vlády SR a Stálym zastúpením Európskej komisie v SR) prehliadky európskeho 
filmu 7x7, v jej rámci bolo v mesiacoch apríl-jún uvedených 7 európskych filmov, 
podporených z programu MEDIA, v 7 slovenských mestách. 49 filmových predstavení v 
rámci 7x7 navštívilo rekordných 3486 divákov, čo je priemer viac než 78 divákov na jedno 
premietanie. V rámci MFF Bratislava kancelária zorganizovala mimoriadne úspešný 
medzinárodný seminár Strategic Film Marketing (november, viac než 70 účastníkov z Českej 
republiky, Maďarska, Rakúska a Slovenska) a tiež sa podieľala na realizácii medzinárodného 
workshopu Kreatívne aspekty vývoja, ktorého hlavnými organizátormi boli MAIA Workshops 
z Talianska a MFF Bratislava (december).  
 
Publikácie 
 
Kancelária vydala už tradične komplexný súhrn informácií o stave slovenskej audiovízie pod 
názvom  Správa o stave slovenskej audiovízie 2007 v náklade 600 kusov. Správa mala svoju 
medzinárodnú premiéru na Marché du film  v Cannes  a bola to po každej stránke premiéra 
úspešná. Správa sa stala medzinárodne renomovaným materiálom, z ktorého čerpajú i 
medzinárodné inštitúcie ako Media Salles alebo European Audiovisual Observatory a jej 
vysokú kvalitu ocenila i zvláštnym listom eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá, 
p. Viviane Reding. Pri príležitosti vydania Správy zorganizovala kancelária tlačovú 
konferenciu, na ktorej sa zúčastnili najvýznamnejší slovenskí filmoví novinári.   
 
Účasť na festivaloch a trhoch  
MFF Rotterdam (január, p. Steranka ), Berlinale (február, p. Štric ), MFF Cannes (máj, p. 
Štric, p. Steranka  ), MFF Karlovy Vary (p. Steranka). 
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Prehľad podpory z programu MEDIA v roku 2008 
 
Spoločnosť   Schéma   Projekt     EUR 
3D People   Vývoj -Interaktívne diela   Play With Birds    50 000.- 

Cypron Studios  Vývoj -Interaktívne diela Forgotten Legions    24 000.-  

Magic  Box Slovakia  Výberová distribúcia  Frontieres          2 000.- 

ASFK   Výberová distribúcia  Kunsten a tenke negativt       3 000.- 

Atlantis Entertainement Výberová distribúcia  Non pensarci       4 000.- 

VŠMU ( spolu s La Femis a LIFS )Tréning   European Film Schools Network   56 500.- 

Ars Nova   Festivaly   MFF Bratislava    35 000.- 

ASFK   Výberová distribúcia  Angel       2 000.- 

ASFK   Výberová distribúcia  Persepolis        3 500.- 

Atlantis Entertainment Výberová distribúcia  Caotica Ana      5 000.- 

SPI International  Výberová distribúcia  Die Welle                                                          7 000.- 

SPI  International  Výberová distribúcia  Paris       7 000.- 

SPI International  Výberová distribúcia  The Broken                                                       5 000.- 

SPI  International  Výberová distribúcia                   Tous a l´ouest     14 000.- 

Atlantis Entertainment Výberová distribúcia  La Zona       5 000.- 

Atlantis Entertainment Výberová distribúcia  Maradona by Kusturica     5 000.- 

SPI International  Výberová distribúcia  El orfanato      5 000.- 

SPI International  Výberová distribúcia  Happy – Go – Lucky      4 000.- 

ASFK   Automatická distribúcia      16 110.- 

Continental Film  Automatická distribúcia      41 056.- 

Magic Box Slovakia  Automatická distribúcia      48 037.- 

SPI International  Automatická distribúcia      72 418.- 

Tatra Film   Automatická distribúcia        9 300.- 

CELKOM                         423 921.-  

Europa Cinemas          57 500.- 

SPOLU                        481 421.- 

 
Podiel jednotlivých činností na pracovnom čase  -  2 interní  zamestnanci  
 
činnosti programu MEDIA    - 100 % z pracovného času 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

ĎALŠIE ČINNOSTI SFÚ SÚVISIACE S REALIZÁCIOU KONTRAKTU  
 
Pracovníci a spolupracovníci  SFÚ aj v roku 2008 zastupovali Slovensko v porotách 
na medzinárodných filmových prehliadkach a festivaloch, aktívne sa zúčastňovali tlačových 
konferencií, seminárov a festivalov doma i v zahraničí.   
 
Osobitnou oblasťou činnosti SFÚ je výkon práv k slovenským audiovizuálnym dielam  
vyrobeným štátnymi organizáciami pred rokom 1991 a ekonomické zhodnocovanie týchto 
práv poskytovaním licencií na použitie týchto diel. Túto činnosť SFÚ zabezpečuje 
prostredníctvom oddelenia generálneho riaditeľa. Súčasťou tejto činnosti je aj výpočet 
odmien autorom a výkonným umelcom, ktoré SFÚ uhrádza prostredníctvom ekonomického 
oddelenia a na základe zmlúv s organizáciami kolektívnej správy práv. V roku 2008 SFÚ 
poskytol na základe licenčných zmlúv práva na použitie celkom 141 slovenských filmov 
a filmových týždenníkov z rokov 1968, 1948, 1989 pre ôsmych zmluvných partnerov, z čoho 
dominantnú časť tvorí poskytnutie práv na televízne vysielanie dlhometrážnych hraných 
filmov v Slovenskej republike a v Českej republike. Okrem práv na použitie diel v televíznom 
vysielaní alebo iným spôsobom verejného uvedenia, poskytuje SFÚ tretím osobám aj práva 
na použitie ukážok (citácií) zo slovenských filmov, a to najmä za účelom ďalšieho použitia 
týchto ukážok v nových audiovizuálnych dielach. 

SFÚ podporoval aj v roku 2008 vznik nových filmov vstupom do koproduk čných projektov . 
Najvýznamnejším z nich bol cyklus Zlatá šedesátá  s podtitulom Československý filmový 
zázrak. Projekt o jednom z historicky najvýznamnejších období v dejinách československej 
kinematografie vyrobili spoločnosť První veřejnoprávní a Česká televízia s podporou 
Štátneho fondu Českej republiky pre podporu a rozvoj českej kinematografie. Autorom 
námetu a scenára je český filmový a literárny kritik Ivan Lukeš, režisérom Martin Šulík a 
kameramanom Martin Štrba. Cyklus Zlatá šedesátá tvorí 84 rozhovorov s filmovými 
osobnosťami zo 60. rokov – režisérmi, autormi námetov, scenáristami, dramaturgmi, 
kameramanmi, hudobnými skladateľmi, hercami či filmovými kritikmi a historikmi. Príprava a 
nakrúcanie jednotlivých portrétov trvali päť rokov, vznikali v období od roku 2003 do roku 
2008. Projekt bude mať niekoľko výstupov, od januára 2009 sa v Českej televízii začal 
vysielať cyklus 26 televíznych portrétov, do kín sa dostane dlhometrážny film 
Československá nová vlna, šancu uspieť bude mať aj na zahraničných filmových festivaloch, 
prípadne v zahraničnej art distribúcii. Následne by mal vzniknúť šesťdielny projekt Dejiny 
československého filmu z obdobia rokov 1958 – 1972 ako ďalší derivát nakrúteného 
materiálu. Okrem toho sa pripravuje vydanie cyklu na DVD nosiči a plánujú sa aj portréty už 
nežijúcich tvorcov. V rozsiahlom projekte hral významnú úlohu vecný vklad SFÚ ako 
koprodukčného partnera. Časť cyklu sa nakrúcala v Bratislave v priestoroch SFÚ na 
Grösslingovej ulici, SFÚ prispel do projektu aj archívnymi filmovými materiálmi – nielen 
samotnými citáciami filmov, ale aj materiálmi, ktoré ilustrujú dobu vzniku kľúčových filmov 
Československej novej vlny. 
 
So spoločnosťou Trigon Production spol. s ro. o.  sa stal SFÚ koproducentom dvoch filmov. 
Prvým z nich je Optimista režiséra Dušana Trančíka - dokumentárny film o zakladateľovi 
piešťanských kúpeľov Ľudovítovi Winterovi. Zachytáva zápas človeka v meniacom sa 
geopolitickom priestore strednej Európy a zároveň vzdáva hold podnikavému mužovi, ktorý 
bol napriek ťažkému osudu schopný myslieť pozitívne až do konca svojho života. Ďalším 
koproducentom filmu je Slovenská televízia. 
Druhým spoločným projektom je film Momentky  režiséra Petra Krištúfka. Celovečerný 
dokument približuje osobnosť hudobníka a filmára Deža Ursinyho, ktorý bol výnimočným 
skladateľským i interpretačným fenoménom slovenskej hudby. Podstatnú časť dokumentu 
tvoria archívne zábery z vystúpení, nahrávky z tvorby či rozhlasové záznamy rozhovorov s 
hudobníkom.  
Ďalším projektom, do ktorého SFÚ vstúpil v roku 2008 ako koprodukčný partner so 
spoločnosťou RAMI Agentúra, je dokument režiséra Mareka Šulíka o slovenskej fotografke s 
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pohnutým osudom Cesta Magdalény Robinsonovej . Umelkyňa prežila kruté 
zaobchádzanie v koncentračnom tábore, vo svojom živote sa snažila k téme holokaustu 
vracať a pripomínať temnú minulosť Slovenska. Dokument o Robinsonovej je 
experimentálnou kolážou fotografií, negatívov, televíznych záznamov, animácií a archívnych 
filmových záberov.  
 
SFÚ je aj  koproducentom dvoch filmov, ktoré na svoju premiéru ešte len čakajú. Ide o 
autorský dokument Zuzy Piussi Koliba , ktorý už tri roky vzniká v produkcii spoločnosti 
atelier.doc a portrét kameramanskej legendy Vincenta Rosinca s názvom Medzi 4 – 5,6  v 
réžii Vlada Balca, producentom je PULZAR, Experimental film & video s.r.o. 
 
Nová právna norma účinná od 1. 1. 2008 je pre SFÚ významnou legislatívnou zmenou, ktorá 
rozširuje jeho pôsobenie v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva. V zmysle § 25 ods. 2 
písm. b) audiovizuálneho zákona a Článku 8 Štatútu SFÚ zriadil v roku 2008 generálny 
riaditeľ poradný orgán pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva. Týmto orgánom je 
odborná komisia pre audiovizuálne dedi čstvo.  Komisia, ktorá má 5 členov,  prerokúva 
metodické usmernenia a etické pravidlá pre katalogizáciu, ochranu a obnovu fondu 
audiovizuálneho dedičstva a pre výkon depozitnej povinnosti, posudzuje audiovizuálnu 
hodnotu audiovizuálnych diel, zvukovo-obrazových záznamov a zvukových záznamov, 
poskytuje na požiadanie SFÚ ako orgánu dohľadu odborné stanoviská pri výkone dohľadu, 
vyjadruje sa k ďalším návrhom a materiálom predloženým komisii generálnym riaditeľom. 
V súvislosti s dodržiavaním povinností určených v § 34 až 36 audiovizuálneho zákona, ako aj  
pre účely výkonu dohľadu nad splnením týchto povinností, vydal generálny riaditeľ po 
prerokovaní komisiou pre audiovizuálne dedičstvo metodické usmernenie, ktorého napĺňanie 
je prierezovou činnosťou oddelení FA a ODKS, zhodnotenie tejto činnosti je uvedené vo 
vyhodnotení kontraktu a/ - činnosť oddelenia FA.  
 
V rámci výkonu dohľadu nad plnením zákonom určených povinností ďalšími zákonnými 
depozitármi a na základe odporúčania komisie pre audiovizuálne dedičstvo sa SFÚ v októbri 
2008 obrátil listom generálneho riaditeľa na štatutárnych zástupcov ostatných dvoch 
zákonných depozitárov (generálneho riaditeľa Slovenskej televízie a generálnu riaditeľku 
Slovenského rozhlasu) s požiadavkou o poskytnutie písomných informácií o uchovávaní 
audiovizuálneho dedičstva v depozitoch týchto zákonných depozitárov. Informácie 
poskytnuté v novembri 2008 zo strany STV a SRo boli aj podkladom pre formulovanie 
návrhu úloh vyplývajúcich z aktualizácie projektu obnovy audiovizuálneho dedičstva SR, 
schválených uznesením vlády v januári 2009. V roku 2009 uskutoční SFÚ pracovné 
stretnutia s predstaviteľmi oboch inštitúcií s cieľom dohodnúť postup, formy a rozsah 
vzájomnej spolupráce pri zabezpečení úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády vo veci 
systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva Slovenskej republiky. 
 
SFÚ uzavrel v súlade s §24 bod e) audiovizuálneho zákona dohodu o spolupráci 
s občianskym združením FOTOFO (zastúpeným prof. Václavom Macekom), na základe 
ktorej sa zaviazal spolupracovať pri príprave  projektu „Dejiny slovenskej kinematografie“.  
Výskumné témy a ich spracovatelia v roku 2008 boli – Fero Fenič (Mgr. Daniel Vadocký),  
Modely narácie v slovenskom hranom filme 1947-2007 (PhDr. Katarína Mišíková, Juraj 
Mojžiš), Slovenský dokumentárny film 1987-2007 (Mgr. Art. Ivan Ostrochovský). SFÚ je 
hlavným organizátorom pripravovaného projektu a následne hlavným vydavateľom výstupov 
z tohto vedecko-výskumného projektu v podobe neperiodickej publikácie, ktorú vydá 
v nadväznosti na Dejiny slovenskej kinematografie z roku 1997 autorov Prof. V. Maceka 
a Doc. J. Paštékovej. 
    
SFÚ  spravuje Filmový klub Charlie centrum na Špitálskej ulici v Bratislave , pričom 
nájomná zmluva na prenájom uvedených priestorov s dovtedajším nájomcom (spoločnosť 
ISTROPOLIS CINEMA spol. s r. o.) skončila k 31. 7. 2007. Nakoľko uvedený nájomca užíva 
priestor i naďalej bez právneho titulu, bol SFÚ nútený tento problém riešiť súdnou cestou. Aj 
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v roku 2008 bolo z uvedeného dôvodu  dočasne pozastavené premietanie archívnych filmov 
v študijnom kine. Po vyriešení tejto situácie budú pravidelné projekcie naďalej pokračovať. 

 
ODDELENIE GENERÁLNEHO RIADITE ĽA (OGR) vykonávalo aj v roku 2008 činnosti 
zamerané na  koncepčné, organizačné a administratívne práce súvisiace s výkonom činnosti 
SFÚ, koordinovalo činnosti súvisiace s realizáciou prierezových projek tov ,  
spolupracovalo s NKC na príprave filmových podujatí organizovaných resp. 
spoluorganizovaných SFÚ na Slovensku (organizačná spolupráca pri zabezpečovaní 
slávnostného otvorenia prehliadok, krstov a pod., rozosielanie pozvánok). Zamestnanci 
oddelenia  zabezpečovali chod sekretariátu generálneho riaditeľa SFÚ, vedenie príručnej 
registratúry OGR, poskytovali administratívny servis pre riaditeľku NKC a spolupracovali na 
podujatiach NKC. Za rok 2008 bolo na sekretariáte SFÚ vybavených 4 538 písomností. 
Oddelenie zabezpečovalo kompletizáciu stanovísk jednotlivých odborných pracovníkov 
k zadaným úlohám, vypracovanie rozborov činnosti za celú organizáciu, operatívne úlohy pre 
MK SR, pripravovalo viacero rozsiahlych správ pre potreby MK SR – napr. informácia 
o činnosti SFÚ v roku 2007 pre SMA,  dotazník Európskej komisie o audiovizuálnom 
dedičstve, dotazník o digitalizácii Numeric, podrobný súpis stavu súdnych sporov so 
spoločnosťou Jakubisko Film s.r.o. Praha a režisérom Jurajom Jakubisko, dotazník pre 
štúdiu uskutočniteľnosti projektov  k OPIS 2, pripomienky k návrhu zákona o audiovizuálnom 
fonde a iné. 
 
Súčasťou činnosti OGR bolo zabezpečovanie celej agendy týkajúcej sa predaja 
televíznych vysielacích práv k slovenským filmom , ku ktorým autorské práva v zmysle 
audiovizuálneho zákona vykonáva SFÚ, pre vysielateľov na území Slovenskej 
republiky, Českej republiky a čiastočne aj pre zahraničné teritóriá v zmysle obchodných 
rokovaní generálneho riaditeľa v súčinnosti s ekonomickým oddelením. Rozsiahlou súčasťou 
práce vedúcej OGR bola príprava podkladových materiálov pre obchodné rokovania 
generálneho riaditeľa, vypracovanie ponúk, komunikácia s obchodnými partnermi a príprava  
zmlúv  v zmysle obchodných rokovaní.  Z hľadiska príjmov SFÚ ide o základnú činnosť, ktorá 
tvorí najdôležitejšiu súčasť napĺňania tržbovej stránky rozpočtu, výnosy SFÚ používa na 
odborné uskladnenie a uchovávanie zvukovoobrazových záznamov audiovizuálnych diel 
a všetkých filmových materiálov k nim, ako aj na spoluprácu pri vzniku nových 
audiovizuálnych diel. Rok 2008 bol z tohto pohľadu úspešný, podarilo sa uzavrieť zmluvy na 
predaj televíznych vysielacích práv pre Slovenskú televíziu, televíziu Markíza,  televíziu JOJ, 
televíziu TA3, Českú televíziu, TV CSFilm, televíziu PRIMA, televíziu ARD.  V roku 2008 
SFÚ poskytol na základe licenčných zmlúv práva na použitie celkom 141 slovenských filmov 
a 52 Týždňov vo filme z rokov 1968, 1948 a 1989. Okrem práv na použitie diel v televíznom 
vysielaní, spolupracovalo OGR na príprave zmlúv o poskytnutí práva na použitie ukážok 
(citácií) zo slovenských filmov v nových audiovizuálnych dielach a  koprodukčných zmlúv.  
S televíziou Markíza došlo k podpisu rámcovej licenčnej zmluvy o používaní citácií do 
spravodajských a publicistických relácií na obdobie do konca roka 2009. 
 
OGR v súčinnosti s vedúcou ekonomického oddelenia zabezpečovalo kontakt s právnou 
kanceláriou, pre ktorú vypracúva potrebné písomné podklady zo strany SFÚ.  
 
Dôležitou súčasťou práce bola spolupráca pri tvorbe informačného systému SFÚ 
SKCINEMA.  Pracovník OGR je koordinátorom informačného systému SFÚ a  je členom 
pracovnej skupiny MK SR pre vypracovanie stratégie digitálneho kultúrneho dedičstva 
(štandardy pre digitalizáciu).   
 
K najzávažnejším materiálom roka 2008, ktorý z podkladov odborných pracovníkov 
vypracoval pracovník OGR, patrila aktualizácia Projektu systematickej obnovy 
audiovizuálneho dedi čstva,  vrátane vyhodnotenia a zapracovania medzirezortného 
pripomienkového konania. Projekt predkladalo MK SR na rokovanie vlády a 14. 1. 2009 bol 
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vládou schválený (podrobnejšie informácie o materiáli sú obsiahnuté v časti výročnej správy 
venovanej vyhodnoteniu projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR). 
 
Z ďalších rozsiahlejších materiálov OGR v roku 2008 spracovalo (v spolupráci 
s ekonomickým oddelením) Výro čnú správu SFÚ za rok 2007.   Následne oddelenie 
v súčinnosti s tlačovou tajomníčkou zorganizovalo verejný odpo čet činnosti  SFÚ, ktorý bol 
spojený s výro čnou tla čovou konferenciou . Okrem spomínanej Výročnej správy boli na 
odpočte k dispozícii ďalšie materiály pripravené edičným oddelením. OGR spolupracovalo aj 
pri príprave ročného odpočtu činnosti za rok 2007 pre FIAF. 
 
OGR pripravilo návrh Štatútu SFÚ vydaného ministrom kultúry v zmysle zákona č. 343/2007 
Z.z. – audiovizuálny zákon, zabezpečilo realizáciu voľby zamestnanca do rady SFÚ 
a spolupracovalo s MK SR na realizácii voľby generálneho riaditeľa SFÚ v zmysle 
audiovizuálneho zákona a uvedeného štatútu. Pracovník oddelenia zvolený zamestnancami 
SFÚ za člena rady SFÚ a následne radou SFÚ za povereného člena, v priebehu roka 2008 
pracoval v rade a zabezpečoval celú agendu súvisiacu s jej činnosťou. Pracovníci oddelenia 
spolupracovali na príprave materiálov vyžiadaných radou na základe jej uznesení.  OGR 
zároveň vedie celú agendu súvisiacu s činnosťou rady SFÚ. 
 
Pracovník OGR bol členom odbornej komisie pre audiovizuálne dedičstvo zriadenej v zmysle 
audiovizuálneho zákona, vypracoval Smernicu pre dodržiavanie povinností určených v § 34 
až 36 audiovizuálneho zákona. V roku 2008 bol pracovník OGR menovaný ministerstvom 
kultúry za člena stáleho výboru Rady Európy pre Európsky dohovor o ochrane 
audiovizuálneho dedičstva a tiež bol ministerstvom kultúry určený ako spracovateľ 
národného profilu Slovenskej republiky pre projekt Compendium – prehľad kultúrnych politík 
európskych krajín (pod záštitou Rady Európy). Pracovník OGR sa zúčastnil aj na 
medzinárodnom workshope Rady Európy o európskej kultúrnej politike v oblasti filmu 
a kinematografie a aktívne sa podieľal na príprave zákona o audiovizuálnom fonde ako člen 
pracovnej skupiny ministerstva kultúry pre prípravu tohto zákona, ktorý Národná rada 
Slovenskej republiky schválila 5. novembra 2008. 
 
V súčinnosti s generálnym riaditeľom SFÚ sa pracovník OGR pravidelne zúčastňoval aj na 
aktivitách Slovenskej asociácie producentov v audiovízii, ktorá ako organizácia kolektívnej 
správy práv zastupuje aj SFÚ ako výrobcu slovenských audiovizuálnych diel (podľa 
príslušných ustanovení audiovizuálneho zákona). 
 
OGR spolupracovalo na realizácii projektu „Vykonanie procesno-profesného auditu na MK 
SR a organizáciách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti“, pracovník OGR bol garantom za 
SFÚ, zúčastňoval sa školení a pracovných rokovaní k projektu, komunikoval s realizátorom 
projektu – spoločnosťou Centire. Bol členom pracovnej skupiny, ktorá v súčinnosti s MK SR 
zabezpečovala implementáciu výstupov procesno-profesného auditu v SFÚ a pripravovala 
odborné stanoviská k záverom vyplývajúcim z auditu. 
 
Pracovníci oddelenia aktívne spolupracovali na príprave špeciálneho čísla mesačníka 
Film.sk venovaného 45. výročiu založenia SFÚ. 
  
Pracovníci oddelenia zastupovali dlhodobo práceneschopnú kolegyňu z edičného oddelenia 
pri činnostiach spojených s predajom publikácií a DVD nosičov z edičnej produkcie SFÚ. 
 
Podiel činností na pracovnom čase – 3,85 interných pracovníkov OGR  
(fyzický stav 4 pracovníci) 
 
1 interný zamestnanec: 
agenda spojená so zmluvným  postupovaním autorských práv - 50% pracovného času 
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koordinácia činnosti oddelenia, príprava súhrnných správ, iné operatívne úlohy - 50% 
pracovného času 
 
1 interný zamestnanec:  
riadenie projektu SKCINEMA, koordinácia činností spojených s prierezovými projektmi SFÚ, 
príprava súhrnných správ, iné operatívne úlohy - 100% skráteného pracovného času 
 
2 interní zamestnanci:  
odborné, administratívne a organizačné činnosti OGR – 50 % pracovného času 
agenda spojená so zmluvným  postupovaním autorských práv  - 50% pracovného času. 
 
 
TLAČOVÁ TAJOMNÍČKA SFÚ 
Tlačová tajomníčka SFÚ zabezpečovala medializáciu a propagáciu činností, aktivít 
a podujatí, organizovaných či spoluorganizovaných SFÚ doma aj v zahraničí na všetkých 
úrovniach.  
 
Jednou z dôležitých prezentačných aktivít o činnosti SFÚ v prvej polovici roka je Verejný 
odpočet činnosti inštitúcie, ktorý sa po pozitívnej skúsenosti z predchádzajúcich rokov aj v 
roku 2008 konal v jarných mesiacoch a bol spojený s Výročnou tlačovou konferenciou SFÚ 
(14. apríl 2008). Tlačová tajomníčka  pripravila súbornú tlačovú Správu o činnosti SFÚ 
v roku 2007, zabezpečila kontakt s novinármi, pripravila pre novinárov kompletný servis, 
vrátane press CD so všetkými tlačovými materiálmi v elektronickej podobe a verejný 
odpočet moderovala. Prístupné k nahliadnutiu boli propagačné materiály SFÚ, ale aj 
publikácie z edičného oddelenia SFÚ, ktoré bolo možné aj zakúpiť. 
 
Činnosti tlačovej tajomníčky priamo súviseli aj s dominantnými verejnými podujatiami, 
ktorých bol SFÚ v roku 2008 spoluorganizátorom, resp. prezentoval svoje aktivity a edičné 
výstupy  (vyhodnotenie DVD edície Slovenský film 70. rokov, slovenská účasť na 58. MFF 
Berlín, prehliadka Súčasný ruský film, slovenská účasť na Európskom filmovom trhu na 60. 
MFF Cannes, 16. MFF Artfilm Trenčianske Teplice – Trenčín, 43. MFF Karlove Vary, 34 LFŠ 
Uherské Hradište, 14. Projekt 100,  koprodukčný projekt Zlatá šedesátá, edícia Slovenský 
film 60. rokov a iné). 
 
Počas roka 2008 tlačová tajomníčka priebežne pripravovala tlačové správy zamerané na 
prezentáciu všetkých podujatí SFÚ, ktoré SFÚ organizoval, resp. spoluorganizoval doma 
alebo v zahraničí a pripravovala aj informácie o ďalšej činnosti SFÚ. Za obdobie roka 2008 
SFÚ vydal  50 tlačových správ  (viď. Príloha č. 3). V slovenských médiách (tlač, rozhlas, 
televízia, internet) publikovala články, ktoré súviseli s propagáciou činnosti SFÚ a 
slovenského filmu doma aj v zahraničí, viedla pre SFÚ adresár novinárov, médií a tlačových 
agentúr. Aktualizovaný novinársky e-mailový adresár k 31. decembru 2008 predstavoval 237 
menných novinárskych adries, 52 všeobecných adries slovenských médií a 16 adries 
českých médií, vrátane spravodajských agentúr.  
 
PREDAJŇA KLAPKA.SK  
 
V nadväznosti na úlohy SFÚ určené v § 24 ods. 1 audiovizuálneho zákona a pre zvýšenie 
možností na prístup verejnosti k audiovizuálnemu dedičstvu,  zriadil SFÚ od 15. 5. 2008 
samostatné oddelenie – predajňu KLAPKA.sk, ktoré sa orientuje na ponuku audiovizuálnych 
diel, odbornej literatúry a sprievodných grafických materiálov k audiovizuálnym dielam. 
Ponuka je určená pre širokú verejnosť.  
 
Slávnostnému otvoreniu predajne predchádzali od 1. 3. 2008 nevyhnutné prípravné práce, 
príprava priestorov, zariadenie predajne, stanovenie cenovej kalkulácie, výber externého 
spolupracovníka na pozíciu predavača, zavedenie registračnej pokladnice a školenie 



 74 

o predajnom systéme (predajňa využíva rovnako ako ekonomické oddelenie  elektronický 
účtovný systém SOFTIP/SOFIM, ktorý okrem iných obsahuje aj modul elektronickej 
registračnej pokladnice), marketingové aktivity s partnerskými inštitúciami. Pravidelnou 
činnosťou oddelenia je doplňovanie stavu zásob z edičnej produkcie SFÚ, rozširovanie 
ponúkaného sortimentu priamym nákupom tovaru od výrobcu/distribútora, alebo uzatváraním 
dohôd o komisionárskom predaji medzi SFÚ a jednotlivými zmluvnými partnermi, odvádzanie 
tržieb, realizácia zásielkového predaja. 
 
Paralelne sa vyvíjala aj internetová mutácia predajne  www.klapka.sk, internetová stránka 
bola spustená k 31. 12. 2008. Jej spusteniu predchádzali viaceré činnosti – stanovenie 
podmienok na výber dodávateľa služieb (víťazom sa stala spoločnosť InterWay s.r.o.), 
vytvorenie grafického návrhu stránky, pripomienkovanie, školenie na prácu s redakčným 
systémom WebJET, prostredníctvom ktorého sa stránka napĺňa a aktualizuje, postupné 
napĺňanie obsahu stránky. 
 
Oddelenie realizovalo predaj svojho sortimentu aj formou tzv. stánkového predaja  na 
filmových podujatiach (34. ročník Letnej filmovej školy v Uherskom Hradišti – predaných 43 
publikácií a 103 DVD, 10.  ročník seminára 4 živly v Banskej Štiavnici – predaných 22 
publikácií a 43 DVD, Seminár slovenských filmov v Nitre 2008 – 31 publikácií a 54 DVD) 
a Bratislavských viano čných trhoch , kde bolo predaných 104 publikácií a 906 DVD. 
 
Prehľad základných kvantifikátorov činnosti oddelenia Klapka.sk za rok 2008: 
 
  predajňa klapka.sk stánkový predaj spolu 
1. počet predaných publikácií              370 200 570 
2. počet predaných DVD          1 241 1105 2346 
3. počet predaných VHS                 3 - 3 
4. iné               37 - 37 
 
Podiel jednotlivých činností na pracovnom čase – 1 interný zamestnanec  oddelenia (+ 
1 externý spolupracovník):  
Predaj sortimentu v predajni    - 50% z pracovného času,  
Spracovanie objednávok (overenia, realizácia) - 20% z pracovného času, 
Aktualizácia stránky www.klapka.sk   - 15% z pracovného času, 
Kontrola a doplňovanie zásob   - 10% z pracovného času, 
Objednávanie tovaru od dodávateľov,  
neplánované krátkodobé činnosti   -   5% z pracovného času. 
 
 
ČINNOSŤ EKONOMICKÉHO ODDELENIA a HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY  
 
Činnosť ekonomického oddelenia bola poznačená predovšetkým zmenou legislatívnych 
noriem platných pre rok 2008.  Jedná o uplatňovanie zákona o rozpočtových pravidlách č. 
523/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, aplikáciu zákona o štátnej pokladnici č. 
291/2002 v v znení neskorších predpisov, zmeny rozpočtovej klasifikácie, ako i uplatňovaní 
zákona č. 10/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a smernice MK SR č. 205/2003 -1 
(funkčná kontrola), zákona č. 502/2001 Z.z. v v znení neskorších predpisov o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (finančná kontrola), 
novela zákona o účtovníctve, o daniach z príjmov a následne postupoch účtovania pre 
príspevkové organizácie, zákona o správe majetku štátu, novela zákona o verejnom 
obstarávaní,  zákonné ustanovenia spojené s prechodom na euro a iné. Pracovníci 
oddelenia absolvovali rad školení v súvislosti s legislatívnymi zmenami a akruálnym 
účtovníctvom a následne implementáciu nového ekonomického softvéru  Softip  Profit.  
Oddeleniu od roku 2006 pribudla činnosť spojená s delimitáciou kancelárie MEDIA Desk 
Slovensko z aparátu Ministerstva kultúry SR. Účtovníctvo oddelenia so syntetickou 



 75 

i analytickou evidenciou jeho činnosti je špecifické, nakoľko jeho  náklady sú kryté do  výšky 
50% finančnými  prostriedkami z Európskeho spoločenstva z programu MEDIA a 50% kryje 
príspevok zriaďovateľa. V súlade so zmluvou s Európskym spoločenstvom vyúčtovanie 
nákladov na činnosť kancelárie za rok 2007 bolo  ako každoročne podrobené auditu.     
Bola zabezpečená účtovná evidencia a jej analytické členenie v súvislosti so zmenami 
postupov účtovania v rámci akruálneho účtovníctva, od 15.5.2008 sa rozšíril účtovný okruh 
o skladové hospodárstvo v súvislosti s otvorením pracoviska Klapka.sk,  predajne edičných 
titulov SFÚ – DVD, publikácií, časopisov, ale i komisionálny predaj. 
Oddelenie zabezpečovalo zmluvné vzťahy vyplývajúce z verejného obstarávania, ale 
predovšetkým pre zabezpečenie projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva 
a jeho sprístupňovania, pre kanceláriu MEDIA Desk Slovensko, investičné akcie a iné.  
Oddelenie riešilo zmeny nájomných zmlúv, zmluvy o diela a kúpne zmluvy akviziícií, ako 
i zmluvy z obstarávania tovarov a služieb. Zabezpečilo úspešné dokončenie investičnej akcie 
„Klapka.sk“ pre vytvorenie pracovísk oddelenia filmového archívu a predajne výstupov 
edičného oddelenia a ďalšej filmologickej literatúry v priestore na Grösslingovej 43, súčasne 
oddelenie komplexne zabezpečovalo realizáciu náročnej investičnej akcie Úpravy 
skladového priestoru – Archív filmových materiálov v Pezinku,   ale i rad  ďalších aktivít – 
spolupráca na DVD edícii Slovenský film 60. rokov (nové zmluvné vzťahy s ochrannými 
organizáciami autorov a interpretov a iné), riešenie problémov s bezdôvodným užívaním 
priestoru Filmového klubu na Špitálskej ulici č. 4 v Bratislave spoločnosťou IC Centrum, 
s.r.o., rozsiahle analytické, ekonomické a rozpočtové práce pri prebiehajúcom profesnom 
a procesnom audite. Z jeho prvých výstupov vyplynulo, že ekonomické oddelenie je 
poddimenzované, chýbajú mu dvaja pracovníci.      
Oddelenie realizovalo priebežné kontroly a inventarizácie pokladničnej hotovosti, pohľadávok 
a záväzkov, dodávateľských a odberateľských faktúr, správnosti a úplnosti personálnej 
agendy v súvislosti so mzdami zamestnancov, mzdové inventúry, inventarizácie majetku 
a záväzkov.  Prebiehala bežná výkaznícka  činnosť oddelenia na splnenie povinností  voči 
zriaďovateľovi, Štatistickému úradu SR, Úradu pre verejné obstarávanie, Sociálnej poisťovni, 
zdravotným poisťovniam, daňovému úradu a iným úradom v zmysle platných predpisov. 
Dňom 1.7.2007 ukončil jeden pracovník pracovný pomer, ktorý nebol z dôvodu úsporných 
opatrení nahradený až do 28.5.2008, kedy z titulu legislatívnych opatrení a rozsahu činnosti 
organizácie už nebolo možné suplovať jeho prácu. 
Ekonomické oddelenie k 31. 12. 2008 tvorilo  6 pracovníkov: hlavný ekonóm, samostatný 
účtovník, finančný referent, odborný referent, rozpočtár a referent hospodárskej správy. 
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VYHODNOTENIE STANOVENÝCH CIEĽOV 
 
Ciele a priority stanovené na rok 2008 boli predmetom kontraktu medzi Ministerstvom kultúry 
SR a SFÚ. Všetky hlavné priority a ciele činnosti stanovené v kontrakte SFÚ na rok  
2008 sa podarilo splni ť.  Najdôležitejšou priebežne nap ĺňanou úlohou aj pre rok 2008 
bolo odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie,  obnova a katalogizácia 
audiovizuálneho dedi čstva Slovenskej republiky a jeho sprístup ňovanie na študijné, 
vzdelávacie a vedecké ú čely .  
 
Okrem plnenia kontraktom určených 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 (Príloha č. 4 – Výber z mediálnych ohlasov na činnosť SFÚ). 
Splnenie cieľov za predchádzajúce obdobie je uvedené vo Výročnej správe za rok 2007, 
ktorá je uverejnená na internetovej stránke SFÚ a v roku 2008 sme plynulo pokračovali 
v základných úlohách začatých v minulom období. SFÚ zabezpečil všetky požiadavky zo 
strany zriaďovateľa a jeho činnosť sa oproti predchádzajúcemu obdobiu rozšírila. 
O spokojnosti s prácou SFÚ svedčí aj fakt, že v roku 2008 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. 
 
SFÚ aj v roku 2008 pokračoval s použitím najmodernejšej laboratórnej technológie v projekte 
systematickej obnovy a záchrany filmového archívneh o fondu , pri vybraných filmoch 
zrealizoval aj kompletný reťazec digitálneho postprodukčného spracovania materiálov. Ciele 
vyplývajúce z projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva a jeho 
sprístupňovania boli naplnené. Tento projekt patrí k prioritám činnosti SFÚ i na nasledujúce 
obdobie. Rovnako pokračuje projekt informačného systému SKCINEMA  a digitalizácia 
dokumenta čných zbierkových fondov . Cieľom v oblasti napĺňania dát bolo zabezpečiť 10 
% nárast tvorby informačnej databázy z oblasti slovenského filmu a dokumentačných 
materiálov oproti roku 2007. Nakoľko skutočnosť ku koncu roka 2007 bola 133 984 
záznamov,  a stav ku koncu roka 2008 je 154 705 záznamov, reálny nárast predstavuje 
v absolútnom vyčíslení cca 21 tisíc nových záznamov, čo je medziročný nárast o cca  15%. 
Z vyhodnotenia projektu SKCINEMA je zrejmé, že stanovený cieľ  SFÚ prekročil.   
 
V roku 2008 bolo jednou z priorít činnosti NFA zlepšenie priestorového a technologického 
vybavenia depozitov pre archívne filmové materiály. SFÚ zabezpečil realizáciu stavebných 
úprav nového skladového priestoru (získaného v roku 2006) podľa technologických 
podmienok a kritérií FIAF pre dlhodobé uskladňovanie filmových materiálov tak, aby sa touto 
úpravou vytvorili zodpovedajúce podmienky pre výkon zákonného depozitu audiovizuálneho 
dedičstva Slovenskej republiky.  

Ešte v roku 2007 SFÚ v rámci nového priestoru KLAPKA.SK zabezpečil úpravu a 
technologické vybavenie tohto priestoru, ktorý v roku 2008 slúžil ako predajňa filmovej 
literatúry, grafických materiálov a rozmnoženín audiovizuálnych diel, technologické 
pracovisko oddelenia filmového archívu pre kontrolu a prepisy audiovizuálneho dedičstva na 
elektronických  nosičoch,  ako aj mediatéka.  

Činnosť edičného oddelenia počas uplynulého roka možno hodnotiť ako  úspešnú, a to 
rovnako z aspektu vykázanej kvantity (počet definitívne ukončených a rozpracovaných 
edičných projektov), ale i po stránke dosiahnutej kvality konečných výstupov a ich 
predajnosti. Najvýznamnejším edičným počinom roka 2008 bola edícia Slovenský film 60. 



 77 

rokov,  vydaná spolu so spoločnosťou Petit Press, ktorá potvrdila záujem slovenských 
divákov o pôvodnú filmovú tvorbu. 
 
Cieľ prezentova ť slovenskú kinematografiu v  zahrani čí sa taktiež podarilo naplniť, SFÚ 
spolupracoval na 101 podujatiach slovenských filmov v 32 štátoch  a 73 mestách sveta  
(Príloha č. 2). Jedným z najvýznamnejších počinov SFÚ v oblasti prezentácie slovenskej 
kinematografie v zahraničí bola účasť Slovenska na Medzinárodnom filmovom trhu 
Cannes 2008 (spoločný stánok s Českou republikou). SFÚ pripravil v spolupráci s MK SR a  
SAPA prezentáciu slovenskej kinematografie na tomto najväčšom a najvýznamnejšom 
európskom filmovom trhu. Dôležitým podujatím bol aj Projekt spolo čného stánku 5 krajín 
Central European Cinema Stand na filmovom trhu EFM Berlín (Slovensko, Česká 
republika, Maďarsko, Slovinsko a Poľsko).  
 
SFÚ prostredníctvom kancelárie MEDIA Desk Slovensko zabezpečil informačný 
a konzultačný servis a technickú pomoc pre subjekty, žiadajúce podporu v rámci programu 
Európskej únie MEDIA.  Celková úspešnosť uchádzačov o podporu je naďalej vysoká, 
pohybuje sa v rámci jednotlivých schém vo výške okolo 80  %. 
 
Zhodnotenie práv výrobcu k najmenej 50 slovenským filmom je cieľ, ktorý sa podarilo 
prekročiť, nakoľko SFÚ v roku 2008 poskytol na základe licenčných zmlúv práva na televízne 
vysielanie k 141 slovenským filmom pre ôsmych zmluvných partnerov, najmä v Slovenskej 
a Českej republike.  
 

SFÚ v roku 2008 splnil všetky záväzné ukazovatele p lánu činnosti a rozpo čtu 
a opakovane dosiahol zlepšený výsledok hospodárenia  (ekonomické zhodnotenie 
činností uvádzame v nasledujúcom bode). Súčasne SFÚ intenzívne a efektívne 
zabezpečoval správu majetku štátu v súlade s príslušnými osobitnými predpismi. SFÚ 
pokračoval v realizácii rozpracovaných prioritných projektov s dosiahnutím plánovaných 
výsledkov a výstupov činnosti. Zároveň zabezpečoval kontinuálny výkon všetkých svojich 
hlavných činností a úloh, ktoré sú nevyhnutné a nezastupiteľné z hľadiska uchovávania 
audiovizuálneho dedičstva, ako aj z hľadiska rozvoja a prezentácie nových hodnôt 
kinematografickej a audiovizuálnej kultúry Slovenskej republiky. 

 
Zároveň SFÚ svojou vnútornou organizáciou, priestorovým, technologickým a materiálnym 
vybavením, ako aj štruktúrou ľudských zdrojov  úspešne zvládol svoje postavenie v nových 
legislatívnych podmienkach po 1. 1. 2008 a pôsobil ako organizácia s transparentným 
a efektívnym hospodárením, so zreteľným a hodnotovo orientovaným rozvojovým 
programom a so stabilným miestom v kontexte slovenskej kultúry aj v medzinárodnom 
audiovizuálnom prostredí. 
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4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY  
 
SFÚ má vo svojej správe jedinečné zbierky a fondy, ktoré tvoria základ audiovizuálneho 
dedičstva Slovenskej republiky a sprostredkovane aj súčasť európskeho audiovizuálneho 
dedičstva. Svojimi činnosťami SFÚ tieto zbierky odborne spracováva, ošetruje, renovuje, 
katalogizuje a sprístupňuje, čím napĺňa svoje základné poslanie a vytvára odborné zázemie 
pre ďalšie vedecké, výskumné a osvetové činnosti. 
Ako jediná štátna inštitúcia v oblasti kinematografie a audiovizuálnej kultúry v SR má SFÚ 
zároveň nezastupiteľné miesto vo verejnej prezentácii, popularizácii a propagácii súčasnej 
slovenskej kinematografie a jej hodnôt na Slovensku aj v zahraničí, pričom toto svoje 
poslanie vykonáva najmä prostredníctvom prezentačných a informačných aktivít, edičnej 
činnosti a poradenských aj podporných aktivít. 
Svojím členstvom vo významných medzinárodných organizáciách (pre zbierkové činnosti 
FIAF, pre prezentačné činnosti European Film Promotion) zároveň SFÚ etabluje svoje 
hlavné činnosti v medzinárodnom kontexte. Prezentované výsledky činnosti aj publikovaná 
odozva odbornej a širšej verejnosti (Príloha č. 4 – mediálne ohlasy) sú tiež dôkazom toho, že 
po stabilizácii svojich základných činností a v nadväznosti na ich ekonomické zabezpečenie 
je smerovanie SFÚ v nasledujúcom období zamerané najmä na strategický rozvoj oboch 
hlavných súčastí svojich aktivít. 
 
Ekonomické zhodnotenie činností  
 
SFÚ v roku 2008 aktívne napĺňal poslanie a úlohy, ktoré mu vyplynuli z audiovizuálneho 
zákona, plánu činnosti a kontraktu so zriaďovateľom.   
 
SFÚ dospel  k mnohým pozitívnym výsledkom – tak ako to vyplýva z hodnotenia  činnosti 
jednotlivých zložiek a oddelení,  ukazovateľov plnenia plánu a rozpočtu, pokračoval v 
procese systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovania, 
zorganizoval rad podujatí v oblasti kinematografie, vydával časopis Film.sk, odborné knižné 
publikácie, DVD, realizoval prezentáciu a propagáciu slovenskej kinematografie a jej tvorcov 
doma i v zahraničí, zabezpečil ochranu a zveľadenie zvereného majetku. SFÚ aktívne 
rozšíril a ošetril filmové materiály a zbierky a efektívne ich zhodnocoval. Inštitúcia 
spolupracovala pri riešení koncepčných úloh z oblasti kinematografie s MK SR, Slovenskou 
filmovou a televíznou akadémiou, Asociáciou slovenských filmových klubov, Slovenským 
filmovým zväzom a s ďalšími inštitúciami.  
 
Hospodárenie roku 2008 bolo – rovnako ako v predchádzajúcich obdobiach - pozitívne. 
Organizácia vykazovala vyrovnané čerpanie rozpočtu v súlade s plánom činnosti, kontraktmi 
a účelovými dotáciami tak, že dosiahla zlepšený výsledok hospodárenia v sume 
169.055,29 Sk. Tento výsledok bol dosiahnutý  prekročením plánu tržieb a dôslednou 
realizáciou úsporných opatrení – Programu hospodárnosti. Náklady predstavovali čiastku 
105.592.274,76 Sk a výnosy čiastku 105.761.330,05 Sk.   
 
Základný príspevok MK SR  na činnosť organizácie – bežný transfer  - bol v roku 2008  
64.233.000 Sk. Jednalo sa o kontrahovaný príspevok na základnú činnosť SFÚ a jeho 
jednotlivých oddelení vrátane kancelárie MEDIA Desk (24.233.000 Sk v programe 08S104 – 
Audiovízia a film a 40.000.000,- Sk v podprograme 08S04 – na projekt systematickej obnovy 
audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie). 
 
1. V rámci kalendárneho roku bol tento základný roz počet v programe 00S0104 
upravený  rozpo čtovým opatrením   a bol   znížený              minu s      -  155.000 Sk 
v podpoložke 631002 – cestovné náhrady zahraničné       
Príspevok v programe 08S104 bol takto upravený  na 24.078.000 Sk. 
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2. V rámci Podprogramu 08S04  zriaďovateľ dofinancoval projekt systematickej  
obnovy audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie                         + 5.000.000 Sk;           
 
3. Zriaďovať poskytol príspevok na prioritné projekty: 
 
- v rámci programu 08S0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO       
 na splnenie povinnosti zákonného depozitu – nosiče audiovizuálnych 
diel             + 2.500.000 Sk;  
 
- v rámci programu 08S0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí     +1.290.000 Sk;  
 
- v rámci programu 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry                        
 na  realizáciu prioritného projektu SK CINEMA                                              +1.104.000 Sk. 
 
Úpravami rozpo čtu sa zvýšil príspevok (bežný transfer) o 9.739.000  Sk na celkovú 
sumu 73.972.000 Sk.  
 
 
Kapitálový transfer  obdržal SFÚ vo výške 142.200 Sk (v rámci programu 08T0105 na  
prioritný projekt  - IS SKCINEMA na  výmenu servera 142.200 Sk).   
                                       
 
Príspevok MK SR  na bežný a kapitálový transfer bol  v roku 2008 v celkovej sume 
74.114.200 Sk. 
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A/  Náklady na  činnos ť jednotlivých oddelení SFÚ, ktoré boli predmetom  
  kontraktu (Príloha č. 7 - vrátane kapitálových výdavkov) 
 
p.č. 
 
 
 

Predmet 
kontraktu 

Náklady v Sk 
bežné 
výdavky  

Príspevok v Sk 
bežné výdavky 

Náklady v Sk 
kapitálové  
výdavky 

Príspevok v Sk 
kapitálové 
výdavky 
 

  
Celkom:  

 
97.778.905,52 

 
64.078.000,00 

 
6.025.106,03 

 
0,00 

1. Činnosť 
oddelenia 
filmového 
archívu 

            
13.477.378,87 

 
 8.593.000,00 

 
1.266.867,40 

 
0,00 

2. Činnosť 
oddelenia 
dokumentácie 
a knižničných 
služieb 

 
10.896.423,33 

  
  5.915.200,00 

 
42.800,00 

 
0,00 

3. Činnosť 
národného 
kinematografick
ého centra 
 

            
9.587.140,98 

 
 4.470.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

4. Systematická 
obnova 
audiovizuálneh
o dedičstva 
a jeho 
sprístupňovanie 

          
 

48.800.000,00 

 
 

45.000.000,00 

 
 

3.523.210,60 

 
 

0,00 

5. Činnosť 
edičného 
oddelenia 
 

 
3.181.710,67 

 
1.500.000,00 

 
0,00 

 
0,00 

6.   Činnosť 
oddelenia 
mediatéky 
 

 
          

967.867,19  

 
 

600.000,00   

 
 

0,00 

 
 

0,00 

7. Vydávanie 
mesačníka 
Film.sk 
 

 
2.816.272,03 

 
1.500.000,00 

 
0,00 

 
0.00 

8. Činnosť 
kancelárie 
MEDIA Desk 
 

 
3.000.000,00 

 
1.500.000,00 

 
0.00 

 
0,00 
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B/   Preh ľad o poskytnutých finan čných prostriedkoch ú čelovo viazaných 
   na schválené kultúrne aktivity za rok 2008 
 
 

P
or   Druh  Objem Objem  Rozdiel  
č.  Projekt na kultúrnu  skratky  poskytnutých  vyú čtovaných (+/-)  

  aktivitu  pod ľa  
finan čných 
prostriedkov  

finan čných  
prostriedkov (1-2)  

  ( názov )  x/  (v tis. Sk) (v Sk) (v Sk)  
a b c 1 2 3  

1 

SK CINEMA – 
informačný systém, 
technická podpora BT 1104 1150442,30 -46 442,30 

znáša v 
rozpočte 
SFÚ 

2 

SK CINEMA – 
informačný systém, 
výmena servera KT 142,2 142178,80 +21,20 

presun 
do roku 2009 

3 
Retrospektíva Dušana 
Hanáka v Izraeli ZS 300 301017,30  - 1.017,30 

znáša v 
rozpočte 
SFÚ 

4 
Prehliadka bavorských 
filmov   ZS 350 356388,00  -6388,00 

znáša v 
rozpočte 
SFÚ 

5 
Súčasný ruský film 
 ZS 290 290000,00 0,00 

znáša v 
rozpočte 
SFÚ 

6 
Európska kultúrna 
sezóna vo Francúzsku ZS 195 195873,65 -873,65 

znáša v 
rozpočte 
SFÚ 

7 

Zákonný depozitár 
nosiče audiovizuálnych 
diel BT 2500 2743679,67 -243679,67 

znáša v 
rozpočte 
SFÚ 

8  
Medzinárodný filmový 
festival Karlove Vary  BT 155 164611,39 9611,39 

znáša v 
rozpočte 
SFÚ  

 

Spolu Bežný  transfer 
Spolu Kapitál. transfer  
Spolu celkom  
 
  

4894 
142,2 

5036,2 
 
 

5202012,31 
142178,80 

5344191,11 
 
 

 
-  308012,31 

+ 21,20 
    307991,11 

 
 

SFU 
 
 
 

 
 
Vyhodnotenie  kultúrnych aktivít, na ktoré boli  ú čelovo viazané  finan čné prostriedky 

za rok 2008 
 

1., 2. SKCINEMA – informa čný systém, technická podpora, výmena servera - vi ď časť  
          3 d/ - systematická obnova audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho   
          sprístupňovanie, časť d.3.-prioritný projekt 
 
3., 4., 5., 6., 8 Prezentácia kultúrnych aktivít v zahrani čí – viď časť 3c/ - činnosť NKC 
 
8. Zákonný depozitár – nosi če audiovizuálnych diel – viď časť 3a/ - činnosť oddelenia  
                                                                                            filmového archívu 
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HODNOTENIE VÝNOSOV 
 
Celkové výnosy SFÚ sú v sume 105.761.330,05 Sk. Úroveň výnosov v roku 2008 vykazuje  
mierne zvýšenie príspevku oproti roku 2007, avšak stále nedosahuje výšku štátneho 
príspevku roku 2006 (kedy bol celkový príspevok vo výške 75.731.000,- Sk), celkový 
príspevok zriaďovateľa je vo výške 73.972.000 Sk. V tejto čiastke je zahrnutý príspevok na  
kontrakty a úpravy základného rozpočtu v sume 69.078.000,- Sk (v tom účelovo určené na 
projekt systematickej obnovy audiovizuálneho  dedičstva a jeho sprístupňovania 45.000.000 
Sk a  príspevok na ďalšie projekty v sume 4.894.000 Sk). Vlastné výnosy inštitúcie sú vo 
výške 31.789.330,05 Sk, v čom príspevok zo strany Európskeho spoločenstva na činnosť 
kancelárie MEDIA Desk predstavuje 1.133.577,82 Sk.  
 
Hlavnú časť výnosov, predstavujúcu 13.718.806,32 Sk, tvoria tržby z predaja práv  
k slovenským filmom a 1.265.327,70 Sk tvoria tržby z predaja práv za citácie zo 
slovenských filmov, v súlade s ustanoveniami  § 24 ods. 2 zákona č. 343/2007 Z.z. 
Ekonomické zhodnotenie týchto práv a efektívne využitie finančných prostriedkov plynúcich 
zo  zhodnotenia sú jednoznačným dôkazom toho, že SFÚ pri výkone  práv výrobcu 
postupuje zodpovedne, starostlivo a so zreteľom na ochranu práv autorov a výkonných 
umelcov, ktoré vykonáva v zmysle audiovizuálneho zákona. V záujme zabezpečenia 
transparentnejšej ochrany práv pri ekonomickom zhodnocovaní práv k predmetným 
audiovizuálnym dielam a tiež v záujme uplatnenia nároku autorov na primeranú odmenu 
z tohto zhodnocovania, ako aj z dôvodu zmeny legislatívy a povinnosti platiť DPH z odmien 
autorov a výkonných umelcov, aktualizoval SFÚ už v  2. polroku 2007 znenie zmlúv 
s organizáciami kolektívnej správy práv autorov (LITA, SOZA) a výkonných umelcov (OZIS, 
SLOVGRAM) a v roku 2008 upravil zmluvné podmienky pre šírenie slovenských filmov na 
DVD v rámci edície Slovenský film 60. rokov. 
 
Tržby z filmotéky (premietanie v študijnom kine vo Filmovom klube)  sú v roku 2008 
v nulovej hodnote, nakoľko SFÚ realizoval premietanie do 31. 7. 2007 a od 1. 8. 2007 
priestor užíva bez právneho titulu bývalý nájomca,  spoločnosť IC Centrum, s.r.o. 
V predmetnej veci podal SFÚ voči neoprávnenému nájomcovi  dňa 28.8.2007 žalobu na 
vypratanie priestorov a dňa 28.8.2007 žalobu o vydanie veci. Ďalším príjmom sú tržby zo 
zabezpečovania  osobitných rešerší  v sume 63.230,10 Sk3 a tržby zo zapoži čiavania 
fotografií, plagátov a iných dokumenta čných materiálov  k slovenským filmom, z kníh 
a časopisov v sume  107.306.46 Sk 4. 
Tržby z poži čovného za filmy predstavujú 749.762,57 Sk. Ďalšie  tržby  z predaja 
kníh, časopisu Film.sk a DVD, ktoré sú výsledkom vydavateľskej činnosti SFÚ, boli v sume 
2.357.392,97 Sk (z toho 464.700,31 predajom do 15.5.2008 a 1.892.692,66 Sk po 15. 5. 
2008, t.j  po zriadení pracoviska Klapka.sk s predajňou a skladovým hospodárstvom).  
Z edičných výstupov SFÚ najvýraznejšie ovplyvnil tržby najmä predaj nosičov DVD, 
konkrétne v čiastke 2.101.798,88 Sk.   
 
Tržby z prenájmu bytových a nebytových priestorov  v sídelnej budove na Grösslingovej 
32 a z refakturácie časti prenájmu stánku na MFF Cannes 2008 Slovenskej asociácii 
producentov v audiovízii (450.000,00 Sk) sú vo výške  573.098,60 Sk. Priestor Filmového 
klubu na Špitálskej ulici č.4 po ukončení nájomnej zmluvy (od 1.8.2007) neoprávnene užíva 
pôvodný nájomca spoločnosť IC Centrum s.r.o. a tržba za prenájmu tohto priestoru za rok 

                                                 
3 K uvedenej sume treba zdôrazniť, že ide o tržby iba z tej rešeršnej činnosti, ktorá nie je následne 
fakturovaná ako súčasť tržieb z predaja práv na citácie – t.j. časti audiovizuálnych diel určené na 
použitie pri výrobe iných diel. 
4 Ide o činnosti vykonávané v zmysle § 24, odsek 1 bod c) zákona č. 343/2007 Z.z. „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 audiovizuálnym dielami a zvukovo-obrazovými záznamami.“ 
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2008 je v nulovej hodnote.  Súdne konanie na vydanie veci (hnuteľného majetku 
nachádzajúceho sa v objekte Filmového klubu) je ukončené, SFÚ v konaní pred súdom 
uspel, po obdržaní právoplatného rozsudku pristúpime k jeho realizácii. Konanie vo veci 
vypratania predmetného priestoru pokračuje.  Tržby za služby spojené s užívaním bytových  
priestorov boli v sume 139.630,00 Sk.  
 
Tržby za služby a refakturácie  sú v sume 405.137,71 Sk. SFÚ poskytoval odplatné služby 
– prepisy filmov na VHS, refakturácie nákladov spojených s poskytnutím hmotného substrátu 
(betacamu) vysielateľom, refakturácie nákladov na podujatia realizované na základe zmlúv 
o združení finančných prostriedkov a zmlúv o spolupráci, ako i ďalšie služby.  
 
Zmluvné pokuty a penále  sú v sume 1.869.195,92 Sk. Ide o penalizáciu za neoprávnené 
zadržiavanie filmových materiálov spoločnosťou Jakubisko film, s.r.o. Praha a penalizácia je 
realizovaná v súlade s „výpožičným poriadkom SFÚ“,  ďalej ide o penalizáciu za  oneskorenú 
úhradu pohľadávky. 
 
V rámci tržieb za ostatné služby  v sume 5.587.069,00 Sk sa realizovali iné ostatné výnosy 
vo výške 332.889,34 Sk  (tržby za vrátenú DPH  na MFF Cannes 2008  v sume 85.518,08 
Sk, sponzorský príspevok na propagačné a reprezentačné účely  EPO Zvolen v sume 
20.000,00 Sk, doplatok 20%  po zúčtovaní nákladov na činnosť kancelárie MEDIA Desk 
Slovensko za rok 2007 od Európskeho spoločenstva vo výške 194.466,83 Sk, zníženie 
obstarávacej ceny za oneskorenú dodávku technického zariadenia v sume 32.904,43 Sk). 
Iné výnosy vo výške 5.587.059,02 Sk predstavujú hodnotu skladových zásob DVD, kníh a 
časopisov pri zriadení skladového hospodárstva. Výnosy predstavujúce poplatok za súťažné 
podklady vo verejnej súťaži sú 4.000,00 Sk. 
 
Výraznou položkou ostatných výnosov je príspevok Európskeho spolo čenstva na činnos ť 
kancelárie MEDIA Desk Slovensko  na rok 2008 v súlade so zmluvou a rozpočtom vo 
výške 80% celkových nákladov – t.j. v sume 1.133.577,82 Sk.  
 
Ďalšími menej výraznými tržbami  boli tržby z kopírovania v sume 1.151,00  Sk.  SFÚ nemá 
tržby z prijatých  úrokov, nakoľko účty vedené v Štátnej pokladnici nie sú úročené.  
Kurzové zisky  boli za rok 2008 v sume 105.166,63 Sk 
 
V súlade so zmenenou metodikou účtovania pre príspevkové organizácie SFÚ od 1.1.2008 
účtoval i o výnosoch z bežných transferov  zo štátneho rozpočtu, ktoré tvorili sumu 
3.552.112,45 Sk. Ide o  výnosy, ktoré zodpovedajú výške odpisov z hmotného a nehmotného 
investičného majetku nadobudnutého v minulosti zo štátnych zdrojov.  Ďalšou položkou 
výnosov z bežných transferov od ostatných, je suma 18.297,00 Sk (v zmysle darovacej 
zmluvy so spoločnosťou Wiktor/ Leo Burnett, ktorou daroval bielu techniku do pracoviska 
Klapka). 
 
 
HODNOTENIE NÁKLADOV:  
 
Náklady SFÚ za obdobie roka 2008 predstavovali celkovú sumu 105.592.274,76 Sk. 
 
Hlavnú časť nákladov tvorili služby  v sume 63.026.194,89 Sk,  z ktorých  náklady na 
realizáciu projektu systematickej obnovy  audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho 
sprístupňovania predstavovali 47.579.175,00 Sk (cca 76%). Analytický rozklad nákladov za 
služby nasleduje. 
 
Oprava a údržba  telekomunikačnej techniky, výpočtovej techniky, kancelárskych strojov 
a zariadení, budovy, skladov filmových materiálov, automobilov, kotolne, parkovacích  
stĺpikov, výťahu a pod., bola spolu v sume 362.606,75 Sk. 
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Cestovné náklady boli spolu v sume 1.469.016,65 Sk, z čoho náklady kancelárie MEDIA 
Desk na podujatia doma i  v zahraničí predstavovali čiastku 268.259,83 Sk. Cestovné 
náklady SFÚ (v rámci  nich organizácia realizovala cesty na domáce a medzinárodné filmové 
podujatia, prehliadky a festivaly, prezentácie slovenských filmov v zahraničí a na pracovné 
rokovania) predstavovali sumu 1.200.756,82 Sk. Domáce cestovné náhrady boli v sume 
65.731,50 Sk a zahraničné cestovné náhrady v sume 1.403.285,15 Sk. Celkom bolo 
realizovaných 34 domácich  a 181 zahraničných pracovných ciest, v tom pracovníci 
kancelárie MEDIA Desk Slovensko realizovali 3 domáce  11 zahraničných pracovných ciest.  
 
Organizácia čerpala náklady na reprezenta čné v rámci rozpočtovaného limitu  v sume 
84.532,46 Sk. Ide o použitie prostriedkov na občerstvenie pri pracovných rokovaniach 
s predstaviteľmi iných inštitúcií, pri tlačových konferenciách organizovaných  k podujatiam, 
pri zahraničných návštevách a pod. Keďže je limit veľmi nízky, čerpanie sa obmedzuje na 
minimum. SFÚ na doplnenie tohto hlboko poddimenzovaného limitu zabezpečil v roku 2008 
sponzorský príspevok v sume v sume 20.000,- Sk v rámci ostatných výnosov. 
Náklady na služby  spojené s organizovaním podujatí (prepravné) predstavovali sumu  
12.335,70 Sk (najmä preprava filmových materiálov, ktoré sa zapožičiavajú do zahraničia na 
filmové prehliadky a festivaly, ale i preprava materiálu a osôb). Organizácia výrazne znížila 
náklady na prepravu filmov do zahraničia aktívnym zabezpečovaním prepravy diplomatickou 
poštou alebo jej hradením zo strany usporiadateľa. Náklady na služby software a update  
boli v sume 889.116,995. Školenia  v rámci projektu IS SKCINEMA, ale i ďalšie školenia 
k zmenám zákonov, semináre a iné predstavujú sumu  45.944,31 Sk. Na štúdie, expertízy 
a posudky bolo vynaložených 23.139,00 Sk, v rámci tejto činnosti bola realizovaná odmena 
auditora za audit činnosti a hospodárenia kancelárie MEDIA Desk Slovensko za rok 2007 
a vypracovanie znaleckého posudku kinotechnických zariadení. Tlmo čnícke 
a prekladate ľské služby spojené s filmovými podujatiami, ale aj s edičnou činnosťou, boli v 
sume 261.536,00 Sk. Ide o preklady odbornej literatúry,  preklady titulkových a dialógových 
listín filmových titulov, preklady literatúry v rámci edičnej činnosti a v súvislosti s vydaním 
filmov na DVD nosičoch, ako i tlmočenie počas filmových prehliadok a festivalov. Náklady 
na obnovu archívneho fondu, prepisy filmových mater iálov boli v sume 47.691.431,39 
Sk, v tom  náklady na služby spojené s obnovou archívneho fondu - výroba filmových 
materiálov a prepisy na nosiče, boli za obdobie roku 2008 v sume 45.014.586,24 Sk (v tom 
Ateliéry Bonton Zlín, a.s.  v sume 28.904.411,53 Sk a Studio 727, s.r.o. v sume 
16.110.174,71 Sk). Náklady na laboratórne služby pre zabezpečenie nosičov v rámci 
prioritného projektu „Zákonný depozitár – nosiče audiovizuálnych diel“ sa realizovali v sume 
2.510.874,98 Sk. Ďalšie náklady na prepisy filmových materiálov, predovšetkým pre  
vysielateľov a ďalších odberateľov platených služieb, ako i pre projekt Retrospektíva Dušana 
Hanáka v Izraeli, boli vo výške 165.970,16 Sk.  Zmluvné služby v sume 2.055.270,72 Sk 
predstavovali predovšetkým náklady na produkčné zabezpečenie, výrobu mobiliáru, 
propagačných materiálov a ďalších služieb spojených s prezentáciu na MFF Berlín, spoločný 
stánok SR a ČR na MFF Cannes 2008, poplatok za účasť na projekte Producers on the 
Move na MFF Cannes,  náklady spojené so zabezpečením 2 ks kombinovanej kópie filmu 
Slepé lásky od kultúrnej spoločnosti Artiléria, náklady spojené so seminármi a workshopmi 
kancelárie MEDIA Desk Slovensko, náklady na spracovanie a reštaurovanie  filmových 
materiálov na digitálnych mastroch k vydaniu DVD edície Slovenský film 60. rokov 
v spolupráci s vydavateľstvom Petit Press, prezentáciu filmov na MFF Karlove Vary, Letnej 
filmovej škole v Uherskom Hradišti, 15. Medzinárodnej prehliadke filmu, televízie a videa  
Febiofest 2008, náklady na energie a služby spojené s archívnym priestorom na Jakubovom 
námestí č. 12, spolupráca  kancelárie MEDIA Desk s MFF Bratislava pri realizácii semináru, 
ako aj ďalšie zmluvné služby.  

                                                 
5 Aktualizácia software, napĺňanie informačných databáz v rámci projektu IS SK CINEMA, servisný 
poplatok systémových platforiem ARL a BACH, antivírová ochrana, zálohovanie údajov, odborné 
prehliadky a pripojenie na internet, správa PC siete a iné; v rámci prioritného projektu SFÚ obdržal na 
tieto náklady príspevok v sume  480.000,- Sk na servisný poplatok systému  ARL. a BACH 
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Služby on line monitoringu  pre potreby SFÚ (hlavne napĺňanie systému bibliografických 
záznamov)  a kancelárie MEDIA Desk sa realizovali v sume 83.177,40 Sk. Poštovné 
predstavovalo za rok 2008 čiastku v sume 342.822,52 Sk, pričom nárast oproti 
predchádzajúcemu roku  nastal z dôvodu zvýšenia cien. Poplatky za  rozhlas a TV boli v 
sume 20.590,30 Sk. Telefónne poplatky a poplatky za internet predstavovali čiastku 
969.218,45 Sk,  v rámci týchto nákladov nastalo ich zníženie napriek nárastu  počtu 
pracovníkov vďaka uplatňovania Programu hospodárnosti a efektívnej zmluvy v rámci 
centrálneho obstarávania so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. Služby – náklady na 
honoráre k 31.12.2008 predstavovali 1.323.536,00Sk, pričom ide o autorské zmluvy pre 
knižné publikácie a DVD, autorské preklady do knižných publikácií a DVD, výtvarné riešenia 
tlačových materiálov SFÚ,  autorské spracovanie a rozšírenie databázy Slovenský hraný 
film, prednášky v rámci filmovej prehliadky Súčasný ruský film a iné. Drobný nehmotný 
majetok predstavoval za rok 2008 čiastku 303.457,40 Sk. Išlo o predovšetkým o obstaranie 
softvéru  a licencií pre projekt SKCINEMA na zlepšenie interoperability a systémového 
riešenia počítačovej siete – 70 ks licencií Office 2007 sngl. NVL, 1  ks Windows Svr Std 2008 
a 60 ks Windows Vista Business Sngl. UPG MVL, ďalej bol obstaraný 1 ks klienta ARL 
v čiastke 11.900,00 Sk pre novoprijatú pracovníčku  a produkt Software super Flexible pre 
zálohovanie fotografií. Tieto náklady boli hradené v rámci prioritného projektu z príspevku 
zriaďovateľa vo výške 280.000,00 Sk.  
Na reklamu a propagáciu bola vynaložená suma 268.564,60 Sk, na  propagáciu programov 
reklamu činnosti  kancelárie MEDIA Desk – 36.420,00 Sk, na prezentáciu SFÚ formou 
bezplatného poskytnutia špeciálneho vydania časopisu FILM.SK, vydaného k 45. výročiu 
založenia inštitúcie, odbornej verejnosti – 36.984,80 Sk, na inzerciu v internetovej verzii Zlaté 
stránky – 4.700,50 Sk a na propagačné výtlačky v súlade so zákonom č. 535/2003 
o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií a rozmnoženín 
audiovizuálnych diel v platnom znení – 189.459,30 Sk.  Inzercia v sume 181.249,20 Sk 
predstavovala náklady spojené s inzerciou o voľných pracovných miestach, výberovom 
konaní na miesto generálneho riaditeľa SFÚ, s organizáciou filmových podujatí, uverejnenie 
inzercie programu Média v katalógu 10. ročníka MFF Bratislava v sume 90.000,00 Sk, 
inzercia v Euro Business Guide – 31.944,33Sk. Tlačiarenské náklady predstavovali 
1.094.981,51 Sk. Išlo o tlač mesačníka Film.sk, knižných publikácii v rámci činnosti edičného 
oddelenia, tlač pozvánok, kalendára, plagátov a ďalších propagačných materiálov spojených 
s filmovými podujatiami, s MFF Berlín, MFF Cannes, prehliadkou bavorských filmov, 
prehliadkou Súčasný ruský film, MFF Karlove Vary,  vydaniami DVD a knižných publikácií, 
tlač vizitiek,  správ kancelárie MEDIA Desk, informačných bulletinov a pod.  Náklady na osvit 
a reprografiu  spojenú s vydávaním kníh, tlačovín a propagačných materiálov v rámci 
edičných aktivít SFÚ a činnosti kancelárie MEDIA Desk  boli v sume 48.828,41 Sk.   
Grafické služby  spojené s produkciou edičného oddelenia, vydávaním knižných publikácií, 
DVD, časopisu Film.sk, ale i podujatí s filmom a kanceláriou MEDIA Desk boli v sume 
493.056,00 Sk. Nájomné  v roku 2008 predstavovalo čiastku 2.808.297,55 Sk.  SFÚ si 
prenajímal priestory pre uskladnenie filmových materiálov od Správy kultúrnych zariadení na 
Jakubovom námestí 12,  ďalej od vlastníkov objektu skladový priestor na Martákovej 1 
a Grösslinovej 43 a rozsiahly sklad pre spoločné uskladnenie filmových materiálov 
v Pezinku. Tieto náklady boli v sume 1.634.313,75 Sk. Ďalším prenajatým priestorom bola 
garáž v čiastke 31.824,00,- Sk. Prenájom za kultúrne zariadenia (prenájom kín na 
premietanie, zariadení pri kultúrnych podujatiach, stánok a zariadenia na MFF Berlín a MFF 
Cannes 2008) bol zrealizovaný v spoločnej čiastke 1.082.145,56 Sk. Prenájom tlmočníckej 
techniky a zariadení predstavoval náklad v sume 35.500,00 Sk. Prenájom parkovacích boxov 
pred sídelnou budovou SFÚ bol za rok 2008 v sume 11.906.50 Sk za obdobie od 10.10.2008 
do 31.12.2008, prenájom špeciálnych strojov a zariadení (napr. chladiča vody) 
a audiovizuálnej techniky na MFF Berlín 2008 bol v sume 12.607,74 Sk.  
 



 86 

SFÚ  mal aj v roku 2008 v riešení viacero právnych sporov.6 V tejto súvislosti boli náklady na 
právne služby  v sume 775.962,70 Sk.  
Ďalšími režijnými službami bolo sto čné v sume 21.691,675 Sk a odvoz a likvidácia odpadu  
v sume 59.558,00 Sk, ktorý okrem bežného komunálneho odpadu vzniká hlavne v súvislosti 
s prebaľovaním filmových materiálov, staré obalové materiály zvýšili množstvo odpadu 
a spôsobili potrebu jeho častejšieho odvážania. Revízie a kontrola zariadení  výťahu, 
kotolne a ďalších bolo za obdobie roku 2008 v sume 59.599,20 Sk. Upratovanie a čistenie 
priestorov  a pranie pracovných plášťov a uterákov predstavovalo náklady v sume 
253.463,30 Sk, služby technika PO a BOZP  pre priestory budov SFÚ i prenajaté skladové 
priestory filmových materiálov predstavujú náklady v sume 29.178,90 Sk, ochrana objektu - 
budov SFÚ  (strážna služba) je v sume  130.900,00 Sk. Sťahovacie a manipula čné práce  -
 premiestňovanie dokumentačného materiálu a zariadení v rámci sídelnej budovy, ale 
predovšetkým materiálov do archívov SFÚ ako zo Štúdia Koliba, a.s., tak presuny filmových 
materiálov medzi skladom na Jakubovom námestí a skladom v Pezinku,  sa realizovali 
v sume 111.368,00 Sk. Renovácia pások a tonerov  do kopírovacích strojov a tlačiarní bola 
v sume 14.280,00 Sk, remeselnícke služby  – drobné opravy a údržby priestorov boli 
v sume 17.477,00 Sk a výroba k ľúčov  v sume 7.079,50 Sk, kde náklady vznikli hlavne 
v súvislosti s novoprijatými pracovníkmi.  
V rámci ďalších nákladov ostatné všeobecné služby v celkovej sume 511.850,92 Sk boli 
náklady na administratívne a produkčné práce pre AIC spojené s napĺňaním webovej stránky 
formou redakčného systému, ubytovanie hostí k prehliadke Súčasný ruský film 86.462,94 Sk, 
demontáž kinotechnických zariadení a odborný dohľad pri ich preprave zo Štúdia Koliba a.s. 
do skladu v Pezinku – 56.453,60 Sk, titulkovanie filmových kópií  „Čas, ktorý žijeme“ 
a „Čierne dni“  - 91.958,41 Sk, dopravné a propagačné služby pri projekte Prehliadky 
bavorských filmov,  zapožičanie registračnej pokladnice na Vianočné trhy – 5.030,00 Sk, 
viazanie časopisov- 22.310,00 Sk,  náklady na inštaláciu výstavy D. Hanáka – 14.280,00 Sk, 
uskladnenie materiálov a techniky v Cannes -19.961,15 Sk, ubytovanie prednášajúceho na 
seminári „Strategic Film Marketing“ pre kanceláriu MEDIA Desk – 19.712,51 Sk. Zvyšok  
predstavujú ostatné všeobecné drobné služby, ako napr. poplatky za služby predaja 
stravných lístkov, poplatok za vykonanie STK, kontrola a čistenie komínov, laminovanie 
preukazov, montáž nábytku a  pod. 
 
Osobné náklady  (52) predstavovali druhú najvyššiu nákladovú položku spolu v celkovej 
sume 20.985.599,65 Sk. V tom boli mzdové náklady v sume  15.118.249,00 Sk (išlo o tarifné 
platy, osobné ohodnotenie pre zamestnancov, príplatok za vedenie pre 9 zamestnancov 
a odmeny). Priemerný prepo čítaný stav pracovníkov za rok 2008 bol 50,16 . Časť odmien 
bola vyplatená za kvalitné plnenie úloh v sume 1.475.900,00 Sk, mimoriadne odmeny v 
sume 140.000,00 Sk.  a časť v sume 9.500,00 Sk predstavuje jubilejné odmeny v zmysle 
Zákonníka práce.  Priemerná mzda bola 25.116,71 Sk. Ostatné osobné náklady dosiahli 
čiastku  2.341.525,50 Sk.7 Náklady na zákonné sociálne poistenie zamestnancov 
predstavovali 5.215.362,00 Sk. Zákonné sociálne náklady  boli v sume 979.802,74 Sk, z toho 

                                                 
6 Napr. bezdôvodné obohatenie (p. Pinkalský), zrušenie nájomnej zmluvy s nájomníkom bytového 
priestoru, právne vzťahy a spory so spoločnosťou  Jakubiskofilm, s.r.o a režisérom J. Jakubiskom, kde 
bolo podaných niekoľko žalôb – zadržiavanie štátneho majetku, bezdôvodné obohatenie, vzájomná 
žaloba týkajúca sa autorských práv, žaloby voči spoločnosti IC Centrum, s.r.o. na vypratanie priestoru 
Filmového klubu a vydanie hnuteľných vecí z priestoru Filmového klubu,  nové zmluvné vzťahy 
s ochrannými organizáciami autorov a interpretov; vymáhanie pohľadávok; zastupovanie 
v záväzkových vzťahoch; posudzovanie zmlúv; ďalšie právne konzultácie a poradenstvo,. 
7 Išlo najmä o práce vykonávané na základe dohôd  o vykonaní práce a autorských zmlúv, napr. 
príspevky do časopisov, preklady, korektúry v  rámci vydavateľskej činnosti, obnova archívneho fondu, 
sťahovanie, realizácia výstrižkovej služby, servis filmovej techniky, práca tlačového tajomníka, správa 
stránky www.film.sk, redakčné práce na internetových stránkach, zastupovanie v Eurimages, popisy 
spravodajských filmov, texty do Filmovej ročenky, práce pri vydávaní edície DVD „Slovenský film 60. 
rokov“, kameramanské  korekcie filmov pre vydanie na DVD, prepisy listinných materiálov do 
elektronickej podoby pre IS SKCINEMA a iné. 
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príspevok na stravovanie zamestnancov predstavoval 547.187,85 Sk. Prídel do Sociálneho 
fondu za rok 2008 bol v sume 207.877,89 Sk. Náhrada  - nemocenské, OČR, bolo v sume 
45.634,00 Sk, odstupné 160.848,00 Sk a náklady na pracovnú zdravotnú službu tvoria 
18.255,00 Sk. 
 
Ďalšou výraznou nákladovou položkou bola spotreba materiálu a energie (50)   v celkovej 
čiastke 4.372.527,26 Sk. Spotreba materiálu bola v sume 2.219.189,53 Sk, v tom 
kancelárske potreby, papier a tlačivá v sume 441.785,10 Sk, materiál pre filmový archív v 
sume 56.394,33 Sk  (čistiace utierky na filmy, igelitové vrecúška, koncové aj počiatočné 
filmové pásy, čisté BTC nosiče a iné). Nákup filmov  do mediatéky bol v čiastke 69.920,97 
Sk, nákup akvizícií do ODKS sa realizoval v sume 91.044,00 Sk (24 ks dokumentárnych 
filmov a 17 ks filmových periodík - 2.000,00 Sk,  propagačné a dokumentačné materiály 
včítane fotografií v sume 4.000,00 Sk, 5 ks zahraničných filmov na VHS – 13.500,00 Sk, 1 ks 
35 mm kombinovanej kópie filmu Rozhovor s nepriateľom – 59.500,00 Sk,  dokumentačné 
materiály – pozostalosť – 5.000,00 Sk, fotografie a plagáty do dokumentácie – 7044,00 Sk). 
Suma 107.252,73 Sk bola vynaložená nákup čistých nosičov do mediatéky SFÚ a filmového 
archívu. Nákup kníh, domácich a zahraničných časopisov do knižnice a pre potreby 
kancelárie MEDIA Desk  bol za rok 2008 v sume 400.421,36 Sk. 
 
Drobný hmotný majetok  predstavoval celkovú čiastku v sume 547.261,48 Sk.  Z toho 
vybavenie kancelárskych priestorov a odborných pracovísk8  bolo v sume 275.097,00 Sk. 
Výpočtová technika bola realizovaná v čiastke 175.268,93 Sk (7 ks USB kľúčov,  1 ks 
pamäťových diskov pre rozšírenie kapacity servera na ukladanie dát IS SKCINEMA, 1 ks 
switch panel pre pracovisko Klapka, 4 ks DVD mechanika na napaľovanie pre SKCINEMA,  
3 ks multimediálne slúchadlá k PC do knižnice a dokumentácie, 2 ks DVD rekordér pre odd. 
FA, 1 ks DVD rekordér Sony pre mediatéku,  1 ks notebook, 1 ks skener, 1 ks optická myš  
pre Kanceláriu MEDIA Desk Slovensko, 1 ks  optická myš pre edičné odd., 1 ks tlačiareň  HP 
Color Laser Jet  pre Film.sk, 1 ks kopírka Canon pre ODKS a 1 ks tlačiareň  HP LJ pre odd. 
FA.    
Telekomunikačná technika bola obstaraná v čiastke 14.882,90 Sk (6 ks mobilné telefóny 
v sume 6,00  Sk,  3ks telefónny aparát – 1ks mediatéka, 1ks odd. FA a 1 ks ODKS v sume 
9.188,90 ks a 1 ks autodržiak na mobilný telefón pre GR – 5.688,00 Sk).  
V rámci kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení sa v roku 2008 zrealizovalo obstaranie 
v sume  17.398,00 Sk (DVD prehrávač spolu s držiakom na DVD – 2.499,00 Sk a tlačiareň 
na tlač potvrdeniek o nákupe z fiškálneho modulu – 14.899,00 Sk na pracoviska Klapka.sk.)  
V rámci špeciálnych  strojov, prístrojov a zariadení bolo obstarávanie v sume 64.614,65 Sk  
(1 ks LCD monitor na pracovisko Klapka, 2 ks stolové lampy, 1 ks videorekordér Philips do 
mediatéky),  darovacou zmluvou od spoločnosti Wiktor / Leo Burnett, s.r.o. nadobudol SFÚ 
bielu techniku do pracoviska Klapka v hodnote 18.297,00 Sk (chladnička, mikrovlnná trúba 
a rýchlovarná kanvica). Súčasne hodnotu daru evidujeme na účte 688100 – výnosy 
z transferov od ostatných subjektov.    
 
Ďalšími materiálovými nákladmi boli spotreba PHM  v sume 316.015,85 za tri osobné 
motorové vozidlá riadené referentsky, čistiace a hygienické potreby v sume 120.734,68 Sk, 
ostatný všeobecný materiál v sume  34.939,25 Sk.  
 

                                                 
8 Interiérové vybavenie pracoviska filmového archívu vytvoreného v súvislosti s plnením povinnosti 
zákonného depozitára na III. podlaží, ktorého predpokladom bolo presťahovanie mediatéky na 
pracoviska Klapka.sk  – 45,8200,00 Sk  ( 4 ks pracovný stôl, šatníková skriňa, 2 ks kanc. kreslá, 
police a pod), registračné skrine do oddelenia dokumentácie a knižničných služieb – 18 ks – 
85.680,00 Sk, presuny pracovníkov v rámci budovy, vybavenie kancelárie riaditeľky NKC – 55.000,00 
Sk (pracovný stôl s kontajnerom, 2 ks kanc. stoličky, skrinková zostava 4 ks), doplnenie vybavenia 
pracoviska Klapka - 2 ks konferenčný stolík v čiastke 798,00 Sk,  2 ks kanc. kresiel do oddelenia 
filmových podujatí a iné. 
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Spotreba elektrickej energie, plynu a vody  bola za obdobie roku 2008 v celkovej sume 
2.153.337,73 Sk. Pri tejto položke nastal výrazný,  cca 5-násobný nárast spotreby elektrickej 
energie oproti roku 2007 z dôvodu chodu klimatizačných jednotiek v skladoch filmových 
a dokumentačných materiálov, 90% z nich bolo uvedených do prevádzky v októbri 2007. 
Spotreba elektrickej energie i s ohľadom na vysoké teploty v letných mesiacoch tak v roku 
2008 tvorí 1.687.964,90 Sk. SFÚ v spolupráci so Západoslovenskou energetikou riešil tento 
stav v januári 2009 revíziou elektromera a na základe potvrdenia výsledkov meraní odberu, 
prechádza na inú tarifikáciu s dvojitým meraním (na tzv. nočný prúd). Spotreba plynu je v 
sume 443.036,00 Sk a spotreba vody v sume 22.336,83 Sk. 
 
Dane a poplatky (53)  predstavovali za obdobie roku 2008 uhradenie dane z nehnuteľnosti v 
sume 55.378,00 Sk. 
 
Náklady sklad  (504) predstavovali spolu 657.111,41 Sk. V súlade s novou metodikou 
účtovania a zriadením účtovného okruhu skladového hospodárstva sú na predmetnom účte 
náklady spojené s predajom produkcie edičného oddelenia – publikácie, časopis Film.sk,  
DVD, CD, VHS a Kino Ikon.  
 
Odpisy hmotného a nehmotného investi čného majetku (55) predstavovali  čiastku v 
sume 5.607.793,42 Sk. Zvýšenie týchto nákladov nastalo z dôvodu zaradenia technického 
zhodnotenia do užívania (pracovisko Klapka.sk a zrekonštruovaný skladový objekt Pezinok – 
Panholec), ale i  obstaraním HIM, predovšetkým výpočtovej techniky, ale a ďalších strojov 
a zariadení. Odpisy sú finančne kryté tržbami vo výške 2.055.680,97 Sk a transferom zo 
štátneho rozpočtu z minulých období v súlade so zmenenou metodikou účtovania vo výške 
3.552.112,45 Sk.   
Tvorba zákonných rezerv (552)  – náhrady za nevyčerpanú dovolenku z roku 2008 
a odvody sú vo výške 604.000,00 Sk.  
Tvorba zákonných opravných položiek (557 ) v súlade so zákonom o účtovníctve 
a postupmi účtovania je vo výške 1.137.357,00 Sk. Jedná sa o opravné položky 
k pohľadávkam po lehote splatnosti, kde prebieha predovšetkým súdne vymáhanie 
prostredníctvom právneho zástupcu. 
Tvorba ostatných opravných položiek (558)   je v sume 870.000,00 Sk. SFÚ vytvoril 
opravnú položku k hmotnému investičnému majetku, konkrétne k sídelnej budove na 
Grösslingovej 32 v Bratislave z toho dôvodu, že v čase viacdňových dažďov a väčšieho 
množstva topiaceho sa snehu, nastáva  na streche zatekanie v časti rovnej strechy nad 
7.nadpodlažím.  Opravná položka bola realizovaná na základe predbežnej kalkulácie 
nákladov na opravu. 
 
Kurzové straty  boli vo výške 1.045.187,41, ich stav zodpovedá zvýšenému obratu 
nákladovej i výnosovej časti rozpočtu so zahraničím.    
 
Ostatné náklady (56)  sú v sume 4.561.787,13 Sk. Bankové poplatky štátnej pokladnice  
predstavovali 75.051,95 Sk, kolkové známky 6.000,00 Sk, zákonné a havarijné poistenie 
motorových vozidiel je v sume 91.627,99 Sk. Poistenia  budovy a majetku do 31.7.2008 boli 
v sume 57.725,00 Sk. V poisťovni Kooperatíva bola poistená budova, majetok, zákonné 
zmluvné a havarijné postenie motorových vozidiel. Poistenie zamestnancov 
a spolupracujúcich osôb v rámci zahraničných služobných ciest bolo v sume 9.464,74 Sk. 
Ďalej bol v rámci ostatných nákladov uhradený poplatok v sume 24.300,00 Sk Národnému 
úradu práce, keďže SFÚ nezamestnáva pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou. 
Súdne a notárske poplatky, poplatky za odpad, poplatky CCS predstavovali čiastku  
90,649,40 Sk, ročné poplatky za kódové označenie tovarov, domény www,   členský 
poplatok na rok 2008  vo  FIAF,  EFP,  SAPA, ako i poplatok za prezentácie v rámci sekcií na 
MFF Berlíne, Cannes, Hamburgu sú vo výške 190.077,05 Sk. Členské bolo uhradené na 
základe súhlasu zriaďovateľa. Súčasťou ostatných nákladov boli aj náklady na náhrady 
odmien  formou odvodov pre organizácie kolektívnej správy práv autorov (LITA, SOZA) 
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a výkonných umelcov (OZIS a Slovgram) z predaja vysielacích práv  k slovenským filmom 
pre domácich i zahraničných vysielateľov, odvody zo šírenia nosičov DVD a VHS, ako 
i odmeny pre nezastupovaných autorov v sume 4.016.878,65 Sk.  
 
Porovnanie vývoja organizácie v roku 2008 s rokom 2 007 
 
Tabuľka č. 4.2.  
Vybrané výkonové ukazovatele za rok  2008 a porovnanie s rokom 2007 v tis. Sk 
 

Ukazovate ľ 2007 2008 Index (2/1) 
A 1 2 3 

Výnosy z hlavnej činnosti 82957             105761             1,27 
Z toho príspevok-transfer  

            MK SR 
62988 73972  1,17 

výnosy z kapit. transferov  0 3694 0 
Tržby z predaja výrobkov 

a služieb 
19969 28095 1,41 

Z toho: nájomné   716   450 0,63 
Náklady na činnosť celkom 82602 105592 1,28 

Z toho: spotreba 
           materiálu  

  3222   5029 1,56 

           spotreba energie     679     2153 3,17 
           opravy a údržba     673     363 0,54 

           cestovné     1411     1469 1,04 
           náklady na reprez.       35       85 2,43 

           výkony spojov   1303   969 0,74 
           nájomné    2838   2808 0,99 

           osobné náklady 20986 23655 1,13 
           Z toho mzdové   15618   17460 1,12 
Príspevok MK SR na 

osobné náklady 
  15476   15763 1,02 

          Z toho mzdové   11507   11730 1,02 
Ostatné náklady   4250   4562 1,07 

Odpisy HaNIM   4397   5608 1,28 
Hospodársky výsledok + 355 + 169 0,48 

 
SFÚ mal v roku 2008 oproti roku 2007 zvýšený  štátny príspevok predovšetkým z dôvodu 
dofinancovania projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva a jeho 
sprístupňovania o 5.000.000 Sk, ale i  titulu plnenia povinností vyplývajúcich 
z audiovizuálneho zákona a realizácie prioritných projektov a podujatí s filmom v zahraničí. 
Celkovo je príspevok vyšší o 10.984.000 Sk,  t.j. 17%.  
 
V porovnaní s rokom 2007 výrazne stúpli vlastné tržby SFÚ o 41%, predovšetkým z dôvodu 
aktívneho zhodnocovania práv k slovenským filmom vo vysielaní domácich a zahraničných 
TV, ale i predajom produkcie DVD, neperiodických publikácií a  nárastom výpožičiek 
filmových a dokumentačných materiálov zo zbierok SFÚ.  
 
Celkové náklady inštitúcie v roku 2008 v porovnaní s rokom 2007 vzrástli  o 28%, čo bolo  
spôsobené výrazným zvýšením spotreby elektrickej energie (klimatizačné jednotky 
v skladoch filmových a dokumentačných materiálov), zvýšenými nákladmi na služby  - 
projekt systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva, realizáciou prioritných projektov 
a zahraničných prezentácií. Súčasne vzrástli náklady na odpisy hmotného a nehmotného 
majetku z titulu zaradenia dokončených stavieb do užívania, ale i vlastným obstaraním HIM. 
Ďalšie zvýšené náklady sú na poštovnom, predovšetkým z dôvodu zvýšenia cien. 
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SFÚ z titulu platnosti  audiovizuálneho zákona výrazne rozšíril svoju činnosť o nové úlohy, 
čoho predpokladom bolo personálne posilnenie, čím vzrástli i osobné náklady. SFÚ sa 
napriek úsporným opatreniam (znižovanie nákladov na zahraničné služobné cesty)  podarilo 
zachovať náklady na kanceláriu MEDIA Desk Slovensko a realizovať projekt systematickej 
obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovania v plánovanom rozsahu. 
Organizácia i v roku 2008 uplatňovala Program hospodárnosti. Opravy a údržba klesli o 
46%.   Cestovné náklady vzrástli len o 4% v dôsledku zvýšenia cien stravného a nákladov na 
cestovné, SFÚ zabezpečil prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí, vysielanie 
tvorcov, porotcov a ďalších predstaviteľov na filmové podujatia  MFF Berlín, MFF  Cannes 
a do iných  krajín. Náklady na prenájom priestorov klesli o 1%,  z dôvodu realizácie šetriacich 
opatrení a uskutočňovania podujatí s filmom tak, že prevažná časť filmov bola premietaná 
s titulkami a nebolo potrebné prenajímať tlmočnícke zariadenia v minuloročnom objeme.   
 
Náklady na reprezentáciu stúpli o 143%, nakoľko sa podarilo upraviť pôvodný limit  
35.000,00 Sk na 65.000,00 Sk a pre doplnenie čerpania týchto nákladov si SFÚ zabezpečil 
sponzorský príspevok vo výške 20.000,00 Sk. Napriek uvedeným opatreniam, je limit stále 
nízky, z celkového rozpočtu organizácie predstavuje 0,08%, čo pri významných 
medzinárodných filmových podujatiach doma i v zahraničí naďalej predstavuje  
nedostačujúcu položku. V rámci výkonov spojov (poplatky za telefón, internet, e-mail) 
náklady klesli o 1% napriek nárastu počtu pracovníkov zabezpečujúcich kultúrne aktivity 
v dôsledku úsporných opatrení a výhodných zmluvných podmienok so spoločnosťou Orange, 
a.s. Slovensko.   
 
Osobné náklady vzrástli len o 13%, čo bolo spôsobené valorizáciou miezd  a nárastom počtu 
pracovníkov. Príspevok zriaďovateľa na osobné náklady v porovnaní s rokom 2007 vzrástol  
o 2%.  
 
Ostatné náklady  v porovnaní s rokom 2007 vzrástli o 7 %. Zvýšenie nákladov spôsobili 
zvýšené náklady na odvody ochranným organizáciám kolektívnej správy autorských práv 
autorov (LITA, SOZA) a výkonných umelcov (OZIS, SLOVGRAM),  jednak z dôvodu 
zvýšených tržieb z predaja práv k filmom a výnosov z predaja nosičov, ako  i odvodov pre 
nezastupovaných autorov.  
 
Odpisy HaNIM boli v roku 2008 zvýšené v porovnaní s rokom 2007 o 28%, čo bolo 
spôsobené zaradením dokončených investícií v priebehu roku a obstaraním HIM v súlade 
s plánom a rozpočtom.  
 
 
 
 
Plnenie a štruktúra schváleného, upraveného rozpočtu a skutočnosti k 31.12.2008 je  
v nasledujúcej tabuľke v tis. Sk: 
 
 

PREHĽAD O ŠTRUKTÚRE NÁKLADOV K 31.12.2008 
                      v tis. Sk 

Názov organizácie 
Schválený Upravený Skuto č. Podn. činnos ť 
rozpo čet rozpo čet k 

index 
skuto čnos ť 

na rok 
2008 

k 
31.12.2008 31.12.08  2 : 3 31.12.07 31.12.08 

UKAZOVATEĽ 

1 2 3 4 5 6 

501 Spotreba materiálu 2 220 2 219 2 219 1,00 0 0 

502 Spotreba energie 743 2 153 2 153 1,00 0 0 

504 Predaný tovar 0 657 657 1,00 0 0 
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50  Spotrebované nákupy spolu 2 963 5 029 5 029 1,00 0 0 

511 Opravy a udržovanie 365 363 363 1,00 0 0 

512 Cestovné 1 470 1 469 1 469 1,00 0 0 

513 Náklady na reprezentáciu 65 85 85 1,00 0 0 

518 Ostatné služby 53 288 61 110 61 110 1,00 0 0 

51  Služby spolu 55 188 63 027 63 027 1,00 0 0 

521 Mzdové náklady 17 460 17 460 17 460 1,00 0 0 

524 Zákonné sociálne poistenie 5 215 5 215 5 215 1,00 0 0 

525 Ost. soc. poist. - DDP 0 0 0   0 0 

527 Zákonné sociálne náklady 433 433 433 1,00 0 0 

528 Ostatné sociálne náklady 547 547 547 1,00 0 0 

52  Osobné náklady spolu 23 655 23 655 23 655 1,00 0 0 

531 Daň z motorových vozidiel         0 0 

532 Daň z nehnuteľností 55 55 55 1,00 0 0 

538 Ostatné dane a poplatky 0 0 0   0 0 

53  Dane a poplatky 55  55  55  1,00 0 0 

541 Zostat. cena predaného DlNH a DHM 0 0 0   0 0 

542 Predaný materiál 0 0 0   0 0 
544 Zmluvné pokuty,penále a úroky z 
omešk. 0 0 0   0 0 

545 Ostat. pokuty, penále a úroky z omešk. 0 0 0   0 0 

546 Odpis pohľadávky 0 0 0   0 0 

548 Ost.náklady na prevádzkovú činnosť 0 0 0   0 0 

549 Manká a škody (v r. 2007 účet 548) 0 0 0   0 0 
54 Ostatné náklady  na prev. činnos ť 
spolu 0 0 0   0 0 

551 Odpisy DlHM a DlNM 0 5 608 5 608 1,00 0 0 

552 Tvorba zák. rezerv z prev. činnoti 605 604 604 1,00 0 0 

553 Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti         0 0 

557 Tvorba zák. opr. pol. z prev. činnosti 1140 1 137 1 137 1,00 0 0 

558 Tvorba ost. opr. pol. z prev. činnosti 0 870 870 1,00 0 0 

562 Úroky   0 0 1,00 0 0 

563 Kurzové straty (v r. 2007 účet 545) 500 1 045 1 045 1,00 0 0 

568 Ostat.finanč. náklady (v r. 2007 ú. 549) 4354 4 562 4 562 1,00 0 0 

56 Finan čné náklady 6599 8 218 8 218 1,00 0 0 

57 Mimoriadne náklady 0 0 0   0 0 

591 Splatná da ň z príjmov 0 0 0   0 0 

Náklady spolu 88 440 105 592 105 592 1,00 0 0 
6xx Výnosy z vl. činnosti, vrátane 
687,688 20 513 27 926 28 095 0,99 0 0 

681 Výnosy z bež. transferov zo ŠR 64 233 73 972 73 972 1,00 0 0 

682 Výnosy z kap. transfer. zo ŠR 3 694 3 694 3 694 1,00 0 0 

Bežné transfery (prísp. na činnosť) 67 927 77 666 77 666 1,00 0 0 

Výnosy spolu (vrátane bež.transf.) 88 440 105 592 105 761 1,00 0 0 

ZISK (+) STRATA (-) 0 0 +169 0,00 0 0 
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SFÚ v rámci svojho rozpočtu realizoval kultúrne aktivity v súlade s ich účelovým určením. 
Súčasne splnil záväzné ukazovatele plánu činnosti  a rozpočtu, splnil úlohy vyplývajúce 
z kontraktu i následných úprav rozpočtu a dosiahol zlepšený  hospodársky výsledok – 
zisk v sume 169.055,29 Sk. Tento bol dosiahnutý predovšetkým zvýšenými výnosmi 
z vlastnej činnosti, hlavne z predaja práv k slovenským filmom, ku ktorým vykonáva práva 
výrobcu SFÚ a plnením programu hospodárnosti. Celkové vlastné výnosy včítane 
kapitálových boli rozpočtované na čiastku 20 513.000,00 Sk, skutočne dosiahnuté vlastné 
výnosy  boli v sume 28.095.038,80 Sk. 

 
KAPITÁLOVÉ  VÝDAVKY  
Kapitálový transfer obdržal SFÚ v   roku 2008 vo výške 142.200,00 k v rámci: 
 
A) Rozpo čtové opatrenie č. 7  - kapitálový transfer  
z 4.9.2008 č. MK-534/2008-102/11274 
Program 08T0105                                142,2 
IS SKCINEMA – informačný systém, projekt informatizácie kultúry – investičná akcia je 
zaregistrovaná v Registri investícií pod číslom 22149 – výmena servera.  
 
Predmetnú investičnú akciu SFÚ zrealizoval a výmena servera nastala v zmysle projektu 
Informačné technológie v SFÚ. V súlade s výsledkom centrálneho verejného obstarávania 
uzatvoril SFÚ čiastkovú kúpnu zmluvu k rámcovej dohode č. MK-54/07/M s dodávateľom 
Interlan, a.s. Levočská 1, 851 01 Bratislava  a v roku 2008 realizoval obstaranie.  Náklady na 
server boli v čiastke 142.178,20 Sk, rozdiel vo výške 21,20 Sk presúva SFÚ na čerpanie 
v ďalšom období. 
 
B) SFÚ v priebehu roka 2008 realizoval viacero inve sti čných akcií v rámci schváleného 
plánu a rozpo čtu  
 
B.1  Úprava skladového priestoru  
Najvýraznejšou z nich bola Úprava skladového priestoru  – Stavebné úpravy na prízemní 
skladového objektu – Archívu SFÚ v Pezinku. Jedná sa o investičnú akciu, ktorú SFÚ začal 
realizovať v roku 2007, zaregistrovanú v registri investícií Ministerstva financií pod číslom 
18411. Hodnota stavby je 19.998.078,00 Sk,  z čoho štátny príspevok na kapitálové 
výdavky poskytnutý v roku 2007 bol v sume 15.198.000,00 Sk, rozdiel dofinancoval SFÚ 
z vlastných zdrojov, teda v sume 4.800.078,00 Sk. Časť týchto vlastných zdrojov bola zo 
zostatku bývalého Fondu reprodukcie investičného majetku z roku 2007 a zvyšok kryl do 
výšky odpisov z výnosov roku 2008.      
Celý projekt potreby skladového objektu vznikol súbežne s projektom systematickej obnovy 
audiovizuálneho dedičstva, nakoľko bolo zrejmé, že na obnovené filmové materiály nebude 
postačovať doterajšia kapacita skladových priestorov ako v sídelnej budove SFÚ, tak 
v prenajatých skladoch. Preto SFÚ sústredil veľkú pozornosť na vyhľadanie vhodného 
objektu mimo Bratislavy na uskladnenie filmových materiálov. Skladový  objekt v Pezinku – 
Panholec  spĺňal všetky náročné kritériá na statiku, nosnosť, prístupnosť a pod.  Na základe 
schválenia Zmluvy o prevode vlastníctva nebytového priestoru z 10.11.2006  a príspevku 
ministerstva kultúry nadobudol do správy majetku štátu kúpou predmetný objekt. Následne 
v roku 2007 boli rozpočtovým opatrením č. 2/KV č. MK – 836/2007-102/5613 zo dňa 
2.4.2007 v programe 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO pridelené kapitálové 
výdavky vo výške 15.198 tis. Sk na predmetnú investičnú akciu s tým, že bol súčasne daný  
súhlas na začatie obstarávania stavby za týchto podmienok - obstarávacia cena stavby 
nesmie presiahnuť 20 mil. Sk a lehota začatia výstavby do ukončenia realizácie stavby 
nesmie prekročiť 24 mesiacov. SFÚ na základe výsledku verejného obstarávania (zákazka 
s nízkou hodnotou) uzatvoril dňa 5.10.2007 zmluvu o dielo s Ing. arch. Jurajom Besedom na  
realizáciu projektovej  dokumentácie, autorský dozor a inžiniersku činnosť  v celkovej 
hodnote 788.851,- Sk s DPH. Na základe projektovej dokumentácie odovzdanej v decembri 
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2007 bolo rozhodnutím Mesta Pezinok č. Zn: 5/85-SÚ/1851-2635/2008 zo dňa 8.2.2008 
oznámené SFÚ, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky. Dňa 14.5.2008 
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil vyhlásenie verejnej súťaže na dodávateľa stavby - 
stavebné úpravy na prízemní skladového objektu „Archív SFÚ Pezinok, Panholec“ vo 
Vestníku č. 092/2008 pod číslom 02151-MSP. Na základe výsledku verejného obstarávania 
bola uzatvorená s víťazom, spoločnosťou NJT .s.r.o , Hagarova 9/A 831 51 Bratislava, 
zmluva. Následne SFÚ vypísal výberové konanie (zákazku s nízkou hodnotou) na výkon 
stavebného dozoru predmetnej stavby. Na základe výsledku  výberového konania bola dňa 
28.7.2008 uzatvorená mandátna zmluva s Ing. Petrom Miklovičom, osvedčenie Slovenskej 
komory stavebných inžinierov č. 04915*10*.  Protokolárne odovzdanie staveniska nastalo 
29.7.2008, prevzatie dokončeného diela sa realizovalo dňa 18.12.2008 za účasti všetkých 
zainteresovaných strán. Projekt stavby riešil stavebné úpravy v časti prízemia existujúceho 
objektu, stojaceho na parcelách 5167/2, 29, 30,31 areálu Cargo Centrum v Pezinku, v časti 
Panholec. Ide  o štvorpodlažný objekt, skladajúci sa z troch krídel skladov, spojených 
spoločnými priestormi so schodiskom, komunikačnými priestormi, výťahmi a hygienickým 
zázemím. Priestor prízemia, v ktorom boli vykonané stavebné úpravy, sa nachádza na 
parcele č. 5167/31. V rámci realizácie stavby nastala   úprava vnútorných priestorov 
existujúceho priestoru na prízemí objektu, v rámci ktorej sa vytvorili chladené sklady filmov 
a zázemie pre zamestnancov s dennou miestnosťou, umývarkou, WC a pracoviskom pre 
prevíjanie filmov. Súčasťou stavby bola i dodávka dvoch technologických celkov – chladiace 
zariadenia a mobilný a stacionárny regálový systém.  
 
CHLADENIE (chladiarenské boxy a chladenie filmového  archívu) - cieľom realizovaného 
chladiaceho zariadenia je zabezpečiť požadovanú priestorovú teplotu a vlhkosť v ďalej 
uvedených skladoch (archívoch) s objemovými parametrami. Chladiace zariadenie pracuje 
s ekologickým bezfreónovým chladivom:   

SKLAD FILMOV 10  191,82 m3 
SKLAD FILMOV 12   89,07 m3 

SKLAD FILMOV 13  234,96 m3 

SKLAD FILMOV 14  237,42 m3 

SKLAD FILMOV 16  210,63 m3 

SKLAD FILMOV 18  260,46 m3 

SKLAD FILMOV 19  291,30 m3 

Požadovaná teplota v priestoroch archívu je max. 3 - 5°C 
Požadovaná vlhkosť v priestoroch archívu je max. 30- 35% 
Chladiace zariadenia pracujú automaticky, preto nepotrebujú trvalú obsluhu, ale iba občasný 
dozor, ktorého úlohou je prihliadať na správny chod zariadení, ako aj dodržiavanie 
požadovanej prevádzkovej teploty. Chladiace kompresory a agregáty sú riadené 
plnoautomaticky mikropočítačovými zobrazovacími členmi. Riadený je celý chod jednotiek od 
ich zapnutia až po prípadné odpojenie na základe alarmu, alebo výpadku elektrickej energie 
a ich opätovného automatického zapnutia. Vysokotlaková a nízkotlaková časť sú opatrené 
ochranami proti tlakom mimo pracovného rozsahu zariadenia. Kompresorové kondenzačné 
jednotky sú inštalované v strojovni chladu. Odvetranie skladov je zabezpečené nástennými 
axiálnymi ventilátormi s prietokmi vzduchu 80 m3h-1. Kvôli udržaniu stabilnej teploty a vlhkosti 
v priestoroch skladov sú ventilátory pripojené na časovač. Vzhľadom na to, že je vykonávaná 
8% výmena vzduchu v každom sklade, ventilátory sa budú zapínať podľa potreby dodržania 
uvedenej výmeny vzduchu. Ventilátor na prívode vzduchu je prepojený s vlhkomerom, ktorý 
vysiela signál na zapnutie resp. vypnutie ventilátora a tým je zabezpečené,aby relatívna 
vlhkosť v priestoroch neklesla pod 35 %. V miestnosti 11 a 15 sú umiestnené boxy 
z polyuretánového panelu, kde sa budú vkladať kotúče filmov. Aklimatizáciu, teda ohrev 
alebo ochladzovanie filmov zabezpečuje vzduchotechnika. Zariadenie je regulované 
v požadovanom čase, aby teplota klesala, resp. stúpala tak, aby nedošlo k oroseniu, alebo 
agresívnemu vplyvu teploty na filmy. Teplota sa bude v čase kontinuálne meniť. Dvere do 
chladiarní sú protipožiarne so samozatváračom.   
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REGÁLOVÝ SYSTÉM  
V archíve filmov sú umiestnené mobilné a stacionárne policové prestaviteľné regály pre 
skladovanie materiálu voľne na policiach. Regály sú na ručnú obsluhu. Skladované sú  
kotúče s filmami o priemere 395 mm, výške 42 mm a hmotnosti max. 4,15 kg. Výška regálov 
bude 2500 mm, s podvozkom 2660 mm. Podvozky mobilných regálov sú zo zvarovaných 
oceľových profilov. Pohybujú sa po vodiacich a hladkých koľajách na oceľových kolesách. 
Zariadenie mobilných regálov zabezpečuje kvalitnú a spoľahlivú prevádzku.  Regály sú 
uzemnené. 
  
SFÚ realizáciou stavebných úprav zabezpečil skladový priestor, umožňujúci uskladnenie 
filmových materiálov v súlade s normatívmi FIAF. 
 
 
VYÚČTOVANIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV  
ÚPRAVA SKLADOVÉHO PRIESTORU – PEZINOK  
          

Ek. 
klasif. 

Číslo 
dokladu Popis  Dodávate ľ Suma v SKK 

 r.2007 DF 207621 projektové služby Ing. arch. Juraj Beseda 257992,00 
 r.2007 DF 207777 projektové služby Ing.arch. Juraj Beseda 395 318,00 
  DF 208069 inžinierska činnosť Ing. arch. Juraj Beseda 61 582,50 
  DF 208752 autorský dozor Ing. arch. Juraj Beseda 73 958,50 
716000     projektové služby 788851,00  
  DF 208528 stavebný dozor Ing. Peter Miklovič 20 000,00 
  DF 208662 stavebný dozor Ing. Peter Miklovič 20 000,00 
  DF 208753 stavebný dozor Ing. Peter Miklovič 40 000,00 
716000     stavebný dozor 80000,00  
  DF 208524 stavebné úpravy NTJ, s.r.o. 1203909,00 
  DF 208561 stavebné úpravy NTJ, s.r.o. 2704368,50 
  DF 208644 stavebné úpravy NTJ, s.r.o. 4899974,00 
  DF 208735 stavebné úpravy NTJ, s.r.o. 8314247,00 
  DF 208736 stavebné úpravy NTJ, s.r.o. 1931729,50 
  DF 208780 stavebné úpravy NTJ, s.r.o. 64999,00 
717003     stavebné úpravy 19119227,00  
    KAPIT.VÝDAVKY SPOLU    19 998 078,00 
     
Zdroje krytia nákladov: rok 2007 rok 2008 Spolu 
MK SR   653 310,00 14 544 690,00 15 198 000,00 
SFÚ - vlastné zdroje           0,00 4 800 078,00 4 800 078,00 
SPOLU  653 310,00 19 344 768,00 19 998 078,00 
 
B.2  Ďalšie investi čné akcie realizoval SFÚ: 
zo zostatku príspevku zriaďovateľa z roku 2005 – zdroj 1315 
zostatku príspevku zriaďovateľa z roku 2007 – zdroj 1317 
z vlastných zdrojov zostatku fondu reprodukcie a výnosov vo výške odpisov  - zdroj 41  
 

popis EK zdroj firma doklad suma 
reg. 

Investícií  program  
kinotechnika 713002 1315 Peter Sokol kup. Zml. 256 000,00 14532 08S0104 
klimatizačné 
zariadenie 713004 1315 Elektro klíma  DF 208 176 88 615,00 14532 08S0104 

  Spolu  
Ochrana filmového 
archívu  344 615,00   
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notebook TP R 713002 1317 Interlan a.s. DF 208 610 31 416,00 15677 08T0105 
notebook TP R 713002 1317 Interlan a.s. DF 208 529 31 416,00 15677 08T0105 
projektor Acer 713002 1317 Interlan a.s. DF 208 246 37 188,00 15677 08T0105 

  Spolu  
SK Cinema – 
informa čný systém   100 020,00   

        
úpravy skladu 
na Jakub. nám.  717002 41 Marián vrábel DF 208 569 42 800,00 22279 08S0104 

  Spolu  

Technické 
zhodnot. budovy, 
Jakubovo nám. 12  42 800,00   

- výmena 2 
plast. okien  
v sklade film. 
materiálov 717003 41 Tomáš Rybnikár DF 208 401 7 360,00 18936 08S0104 
úprava okna 
pre príjem 
pošty 717003 41 

Stolárstvo - Ctibor 
Klašovec DF 208 015 3 240,00 18936 08S0104 

dodávka dverí  
novozriadené. 
pracov. NFA 713001 41 

Stolárstvo – Ctibor 
Klašovec DF 208 479 46 500,00 18936 08S0104 

úpravy dverí na 
protipož.úroveň 
vo Film. klube 717003 41 

Stolárstvo - Ctibor 
Klašovec DF 208 031 38 560,00 18936 08S0104 

  Spolu  

technické zhodnot, 
rekonštr. objektov  
v správe SFÚ   95 660,00    

plagátovnica 
do prac.Klapka 713001 41 NABE , s.r.o. DF 28 037 35 686,30 16230 08S0104 
LCD Televízor 713004 41 EDONIS s.r.o. DF 208 074 33 399,73 16230 08S0104 
interiérové 
vybavenie 717003 41 

Stolárstvo - Ctibor 
Klašovec DF 208 032 248 771,00 16230 08S0104 

  Spolu  
vytvorenie 
pracoviska Klapka  317 857,03   

strihacie 
a kinotechnické 
zariadenia 713005 41 

Centron Slovakia 
a.s. DF 208 089 843 710,00 20418 08S0104 

  Spolu  
strihacie 
pracovisko  843 710,00   

   Spolu celkom   1744 662,03    
 
 
SFÚ v roku 2008 realizoval kapitálové výdavky v celkovej sume 21 221 608,83 Sk, čerpanie 
sa realizovalo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní za súhlasu zriaďovateľa. 
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE  
 
Rozpočet SFÚ, štátnej príspevkovej organizácie, bol v roku 2008 tvorený z troch základných 
zdrojov: zo štátneho príspevku , výnosov z vlastnej činnosti  a z príspevku Európskeho 
spolo čenstva  (program MEDIA) na činnosť kancelárie MEDIA Desk Slovensko, osobitnej 
organizačnej zložky SFÚ, delimitovanej z MK SR dňom 1.1.2006. Čerpanie finančných 
prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom bolo realizované v súlade s ich účelom, plánom 
činnosti a kontraktom. 
 
Základný príspevok MKSR na činnosť organizácie v rámci kontraktu bol v sume 
64.233.000,00 Sk. Tento bol postupnými úpravami v priebehu hospodárskeho roka zvýšený 
na čiastku 73.972.000,00 Sk v rámci bežného transferu. V rámci  kapitálového transferu 
organizácia obdržala príspevok v sume 142.00,00 Sk na  obstaranie servera pre projekt IS 
SK Cinema.   
 
 
                       ROZPIS ZÁVAZNÝCH UKAZOVATE ĽOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU 
                                               ZA ROK 2008 – v tis. SK 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
Ukazovate ľ                                  Rozpisový list č.      Úprava č.             Upravený 
                                                     dátum                      + zvýšenie              rozpo čet   
                                                                                      -  zníženie       
č. MK-534/2008-102/1283       24.01.2008   rozpočet na rok 2008 
Záväzný  ukazovate ľ 
Príspevok od zria ďovate ľa                  64.233        + 9.739       73.972 
A. Prvok 08S0104 Audiovíza a film        24.233        -     155     24.078 
 Bežné výdavky celkom (600)           24.233        -     155   24.078 
z toho: 
- mzdy, platy, služobné príjmy             
a ostatné osobné vyrovnania  (610)            11.730                                     11.730 
 
Podporogram 08S04 Filmový archív 
Projekt systematickej obnovy 
audiovizuálneho dedičstva  
a jeho sprístupňovanie  
Bežné výdavky celkom (600)                       40.000          + 5.000             45.000 
 
Orienta čný ukazovate ľ 
- priemerný prepočítaný evidenčný 
 stav zamestnancov                                            50                                            50 
Záväzný  ukazovate ľ – Prioritné projekty 
 
B. Prvok  08T01034                                                      +  2.500                    2.500  
(Podpora kultúrnych aktivít RO a PO) 
 
C. Prvok 08T0104                                                         +   1.290                  1.290  
(Prezentácia kultúrnych aktivít v zahraničí) 
 
D. Prvok 08T0105 
(Projekt informatizácie kultúry)         +   1.104                   1.104 
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Rozpočtové opatrenie č. 1  
z 17.3.2008 č. MK-534/2008-102/4111 
- Prvok 08T0103 – Podpora kultúrych aktivít RO a PO       2500 
 v tom: 
 Zákonný depozitár – nosiče audiovizuálnych diel                    2500 
     
- Prvok 08T0104- Prezentácia kultúrnych 
  aktivít v zahrani čí                                                         990                
  v tom: 
- Retrospektíva Dušana Hanáka v Izraeli            200 
- Prehliadka bavorských filmov                                            390 
- Súčasný ruský film              400    
 
Rozpočtové opatrenie č. 2  
z 25.4.2008 č. MK- 534/2008-102/4561  
Prvok 08T0104 – Prezentácia kultúrnych  
aktivít v zahrani čí               200       
v tom: 
Európska kultúrna sezóna vo Francúzsku           200  
- Výroba kópií a titulkovanie filmov Čas, ktorý 
žijeme, Čierne dni a Tryzna  
 
Rozpočtové opatrenie č. 3   
z 25.6.2007 č. MK-534/2008-102/9018 
Prvok 08S0104   - Bežné výdavky                                  mínus   155 
v tom: 
631002 – Cestovné náhrady zahraničné                        mínus    155 
 
Rozpočtové opatrenie č. 4  
z 23.7.2008 č. MK- 534/2008-102/10897 
Prvok 08T0104 – Prezentácia kultúrnych  
aktivít v zahrani čí                200       
v tom:  
Príprava a realizácia prehliadky filmov                        200  
režiséra Dušana Hanáka v Izraeli 
 
Rozpočtové opatrenie č. 5  
z 18.8.2008 č. MK- 534/2008-102/11434 
Prvok 08T0104 – Prezentácia kultúrnych  
aktivít v zahrani čí            mínus    200       
v tom: 
Príprava a realizácia prehliadky filmov                    mínus      200  
režiséra Dušana Hanáka v Izraeli 
pridelené nedopatrením dvakrát 
 
Rozpočtové opatrenie č. 6 /KV, BV 
z 4.9.2008 č. MK- 534/2008-102/12066 
Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry                          4        
v tom: 
zakúpenie Microsft Windows licencie                  4  
 
Výmena poškodeného servera – Kapitálové výdavky              142,2 
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Rozpočtové opatrenie č. 7 
z 4.9.2008 č. MK- 534/2008-102/11274 
Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry                     1100             
v tom: 
Informačný systém  SK CINEMA                         1100 
 
Rozpočtové opatrenie č. 8  
z 19.11.2008 č. MK- 534/2008-102/16677 
Prvok 08T0104 – Prezentácia kultúrnych  
aktivít v zahrani čí                100       
v tom: 
Realizácia prehliadky filmov a výstavy fotografií           100  
režiséra Dušana Hanáka v Moskve 
 
Rozpočtové opatrenie č. 9   
z 15.12.2007 č. MK-534/2008-102/17946 
Prvok 08S0104   - Audiovízia a film                                              500 
v tom: 
630 Tovary a služby               500 
 
Rozpočtové opatrenie č. 10  
z 19.12.2007 č. MK-534/2008-102/18297 
Prvok 08S04 – Systematická obnova audiovizuálneho            
dedičstva a jeho sprístup ňovanie na r. 2008-2011                 510,85 
v tom: 
630 Tovary a služby              510,85 
 
Rozpočtové opatrenie č. 11  
z 19.12.2007 č. MK-534/2008-102/18319 
Prvok 08S04 – Systematická obnova audiovizuálneho            
dedičstva a jeho sprístup ňovanie na r. 2008-2011                3 989,15 
v tom: 
630 Tovary a služby             3 989,15 
Prvok 08S0104   - Audiovízia a film                                         mínus  500 
v tom: 
630 Tovary a služby                     mínus  500 
Prvok 08S04 – Systematická obnova audiovizuálneho            
dedičstva a jeho sprístup ňovanie na r. 2008-2011                          500  
v tom: 
630 Tovary a služby                                                                              500  
 
Zriaďovateľ listom č. MK 534/2008-102 zo dňa 29.12.2008 v zmysle žiadosti SFÚ stanovil 
v rámci programu 08T0104 – Prezentácia kultúrnych aktivít takto: 
1. Retrospektíva Dušana Hanáka v Izraeli                                      300 
2. Prehliadka bavorských filmov     350 
3. Súčasný ruský film                                                                       290  
4. Európska kultúrna sezóna vo Francúzsku                                   195 
5. Prehliadka filmov a výstava fotografií D. Hanáka v Moskve           0 
6. Medzinárodný filmový festival Karlovy Vary                                 155  
  
 
Čerpanie finančných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom bolo realizované v súlade 
s ich účelom, plánom činnosti a kontraktom. Výnosy z vlastnej činnosti boli predmetom 
hodnotenia výnosov v predchádzajúcom bode 4 Výročnej správy. 
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY  
 
Audiovizuálny zákon s účinnosťou od 1. 1. 2008 novým spôsobom definoval v § 26 až § 29 
orgány a systém riadenia SFÚ. Orgánmi SFÚ sú generálny riadite ľ a rada.  Rada  volí 
a odvoláva generálneho riaditeľa, vyjadruje sa k návrhu výročnej správy, vyjadruje sa 
k návrhu rozpočtu a schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja SFÚ. Rada má pä ť 
členov,  štyroch (Jozef Heriban, Peter Jaroš, Petra Kolevská, Miloslav Luther) vymenoval 
minister kultúry  a jedného člena volili zamestnanci z odborných pracovníkov SFÚ. 
Zamestnanci za svojho zástupcu zvolili v tajnej voľbe doc. PhDr. Martina Šmatláka, 
pracovníka oddelenia generálneho riaditeľa.  Členstvo v rade je čestné, nevyplýva z neho 
pracovnoprávny vzťah člena rady k SFÚ. Rada SFÚ sa zišla na svojom 1. zasadnutí 31. 1. 
2008 a poverila konať v mene rady zástupcu zvoleného zamestnancami. 
Podrobnosti o voľbe a odvolaní generálneho riaditeľa a o výkone jeho funkcie, ako aj 
podrobnosti o vymenovaní a odvolaní člena rady, o rokovaní rady a o poradnom orgáne 
generálneho riaditeľa pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva upravuje Štatút SFÚ, 
ktorý vydal minister kultúry s účinnosťou od 1. 2. 2008. Rada v súčinnosti s MK SR a SFÚ 
zabezpečila v zmysle uvedeného Štatútu realizáciu voľby generálneho riaditeľa. 2. 6. 2008 
zvolila rada na nasledujúce funkčné obdobie piatich rokov za generálneho riaditeľa Bc. 
Petra Dubeckého. Rada sa v priebehu roka 2008 zišla na 4 riadnych zasadaniach, ako aj 
na verejnom vypočutí kandidátov prihlásených na funkciu generálneho riaditeľa. K 29. 9. 
2008 vymenoval  generálny riaditeľ s prihliadnutím na zastúpenie zákonných depozitárov 
audiovizuálií päťčlennú odbornú komisiu pre audiovizuálne dedičstvo, ktorá je jeho 
poradným orgánom pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva. Jeden člen odbornej 
komisie je súčasne zamestnancom SFÚ, ostatní členovia nie sú zamestnancami SFÚ a nie 
sú zahrnutí do ukazovateľa počtu interných pracovníkov. Komisia sa zišla na jednom 
zasadaní, tajomníčkou komisie je odborná pracovníčka oddelenia filmového archívu SFÚ. 
 
Základnou organizačnou jednotkou SFÚ pre oblasť ochrany a obnovy audiovizuálneho 
dedičstva je Národný filmový archív a pre oblasť verejného prístupu ku kinematografickému 
umeniu a audiovizuálnemu dedičstvu je Národné kinematografické centrum. Osobitnou 
zložkou SFÚ je kancelária MEDIA Desk Slovenská republika. 
 
SFÚ sa už v priebehu roka 2007   na legislatívnu zmenu intenzívne pripravoval, spracoval 
podrobnú Správu o implementácii úloh vyplývajúcich z audiovizuálneho zákona 
v pôsobnosti SFÚ a zdôvodňoval zriaďovateľovi potrebu zvýšenia po čtu pracovných 
miest o šes ť (najmä v organizačnej zložke NFA), na zabezpečenie plnenia nových úloh 
vyplývajúcich z audiovizuálneho zákona po nadobudnutí jeho účinnosti. Na základe žiadosti 
SFÚ zo dňa 10.10.2007 vydal zriaďovateľ dňa 13.11.2007 rozpočtové opatrenie č. MK – 
836/2007-102, ktorým upravil orienta čný ukazovate ľ – priemerný prepo čítaný 
eviden čný po čet  zamestnancov na 56, z dovtedy platného ukazovat eľa 50. Týmto 
rozpočtovým opatrením MK SR uznalo žiadosť SFÚ o nárast počtu zamestnancov o 6 za 
oprávnenú. K 1. 1. 2008 bola v nadväznosti na audiovizuálny zákon novelizovaná platná 
organizačná štruktúra na 56 pracovných miest. Zriaďovateľ následne pri rozpise rozpočtu 
na rok 2008 postupoval podľa uznesenia vlády SR o znižovaní počtu zamestnancov 
v štátnej a verejnej správe a rozpočtovým opatrením č. MK- 534/2008-102/1283 zo dňa 
24.1.2008 vykonal plošné 10% krátenie, čim stanovil pre SFÚ ako orienta čný 
ukazovate ľ priemerný prepo čítaný eviden čný stav pracovníkov opä ť na 50. Týmto 
opatrením došlo k faktickému anulovaniu už predtým schváleného nárastu pracovníkov 
SFÚ, odôvodneného implementáciou audiovizuálneho zákona.  
 
Po zvolení generálneho riaditeľa SFÚ radou SFÚ v zmysle audiovizuálneho zákona, 
nadobudla k 5. 6. 2008 účinnosť nová organizačná štruktúra, ktorá bola súčasťou 
predloženého schváleného projektu riadenia a predstavovala 55 pracovných miest 
(prepočítaný stav). 
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Z dôvodu nevyhnutnosti realizovať určité činností už od januára 2008 podľa 
audiovizuálneho zákona musel SFÚ prijať do NFA troch nových pracovníkov, pričom však 
nedošlo k prekročeniu určeného zníženého orientačného ukazovateľa v počte pracovníkov 
na rok 2008. SFÚ tak preskupením najmä administratívnych činností a čiastočnou 
modifikáciou pracovných náplní už čiastočne zrealizoval personálne zabezpečenie nových 
úloh a činností vyplývajúcich z audiovizuálneho zákona. 
 
Od septembra 2007 sa vybratí garanti za organizáciu, ako aj všetci zamestnanci, aktívne 
podieľali na plnení úloh vyplývajúcich z projektu „Vykonanie procesného a profesného 
auditu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR“, ktorý pre MK SR 
zabezpečovala spoločnosť Centire, spol. s r. o. Audit plynule pokračoval aj v roku 2008, 
kedy bol SFÚ oboznámený s jeho výsledkami. SFÚ rešpektuje predmetné výsledky 
a odporúčania, kde v prevažnej časti sledovaných ukazovateľov bola naša inštitúcia 
hodnotená s veľmi pozitívnymi výsledkami. Nakoľko auditovaným obdobím bolo 12 
kalendárnych mesiacov od októbra 2006 do októbra 2007, aj odporúčania na ďalšie obdobie 
smerujúce k zníženiu prepočítaného stavu pracovníkov na 47 vychádzali z tohto stavu 
a neodzrkadľovali oprávnené nároky SFÚ vyplývajúce z implementácie audiovizuálneho 
zákona napriek tomu, že SFÚ pracovníkov vykonávajúcich audit na túto skutočnosť 
opakovane upozorňoval. Napriek tomu možno  podľa dnešného stavu počtu pracovníkov 
konštatovať, že SFÚ tieto odporúčania splnil, pretože po odpočítaní troch nových 
pracovníkov prijatých na realizáciu nových úloh podľa audiovizuálneho zákona, je 
prepočítaný počet pracovníkov SFÚ 47, čo je počet zodpovedajúci odporúčaniam auditu. 
Ďalšie znižovanie počtu pracovníkov SFÚ by však znamenalo priame ohrozenie výkonu 
tých úloh a činností, ktoré pre SFÚ vyplývajú z audiovizuálneho zákona. Následne SFÚ 
spracoval stanovisko k výsledkom auditu a uskutočnilo sa viacero pracovných stretnutí za 
účasti garantov MK SR, pracovníkov spoločnosti Centire a garantov SFÚ, na ktorých boli 
prijaté argumenty SFÚ ako opodstatnené. Vzhľadom na to, ako aj vzhľadom na ďalšie 
personálne potreby SFÚ v súvislosti s audiovizuálnym zákonom a s projektom riadenia 
a rozvoja SFÚ, na základe ktorého rada SFÚ dňa 2. júna 2008 zvolila nového generálneho 
riaditeľa podľa audiovizuálneho zákona, dovolil si SFÚ navrhnúť riešenie pre implementáciu 
odporúčaní auditu vo vzťahu k počtu pracovníkov SFÚ smerujúce k zvýšeniu orientačného 
ukazovateľa počtu pracovníkov pre rok 2009 na 53 - ukazovateľ počtu pracovníkov SFÚ 
k 31.10.2007 (bez nárastu na nové úlohy podľa zákona) bol 50; počet pracovníkov SFÚ vo 
vzťahu k odporúčaniam auditu vychádzajúcim zo stavu k 31.10.2007 je 47; nárast 
pracovníkov SFÚ schválený ministerstvom z dôvodu implementácie audiovizuálneho 
zákona je 6; orienta čný ukazovate ľ po aplikácii odporú čaní auditu a vo vz ťahu 
k zabezpe čeniu nových úloh SFÚ pod ľa audiovizuálneho zákona navrhujeme ur čiť na 
53. Navrhované riešenie bolo na pracovnom rokovaní na MK SR prijaté a potvrdené 
rozpisom záväzných a orientačných ukazovateľov číslo MK-1776/2009-102/530 z 21. 1. 
2009, ktorý stanovuje priemerný prepočítaný eviden čný stav zamestnancov pre rok 2009 
na 53. S ohľadom na rozšírenie úloh NFA vyplývajúcich z audiovizuálneho zákona bude 
nevyhnutné prijať do oddelenia FA technika na zabezpečenie prác novozriadeného 
prepisového pracoviska, personálne posilniť bude potrebné aj spracovávane holdingov do 
informačného systému SKCINEMA. 

V priebehu roka SFÚ spolupracoval so spoločnosťou Centire, spol. s r. o. na plnení 
viacerých úloh vyplývajúcich z projektu „Vykonanie procesného a profesného auditu 
v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR“, implementácii výsledkov auditu, 
oceňovaní výkonov a príprave kontraktov pre budúce obdobie.  
 
Po prehodnotení pracovných náplní v snahe o maximálnu racionalizáciu činností SFÚ 
rozhodol generálny riaditeľ s účinnosťou od 1. 11. 2008 o ďalšej zmene organizačnej 
štruktúry – zrušení jedného pracovného miesta v oddelení filmových podujatí. Platná 
organiza čná štruktúra predstavuje 54 pracovných miest – prep očítaný stav, rada SFÚ 
má 5 členov, odborná komisia pre audiovizuálne dedi čstvo má 5 členov. 
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Personálna činnosť bola v hodnotenom roku riadená  a koordinovaná  v zmysle  Zákonníka 
práce, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 
Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
V priebehu roka 2008 bolo do pracovného pomeru prijatých 12 zamestnancov, pracovný 
pomer ukončili 2 zamestnanci. Fyzický stav  k 31. 12. 2008  bol 54  interných zamestnancov 
+ 2 zamestnanci na rodičovskej dovolenke. Priemerný prepo čítaný eviden čný stav 
zamestnancov za rok 2008 bol 50,16. Prekročenie orientačného ukazovateľa na rok 2008 
o 0,16 bolo spôsobeným postupným personálnym posilnením činností vyplývajúcich 
z audiovizuálneho zákona  už v priebehu 2. polroka 2008, s ohľadom na zvýšený orientačný 
ukazovateľ 53 pre rok 2009 . 
 
 
Stav pracovníkov k 31.12.2008 v zmysle organiza čnej štruktúra platnej od 1. 11. 2008:  
 

                                                                 
  Fyzický 

stav 
31.12.2008 

Prepo čítaný  
stav 
31.12.2008 

 GENERÁLNY RIADITEĽ 1 1 
1. NÁRODNÝ FILMOVÝ ARCHÍV- riadite ľ 0 0 
 oddelenie filmového archívu 17 14,945 
 oddelenie dokumentácie a knižničných služieb 12+ 1RD 12+ 1RD 
 oddelenie mediatéky a osvetovo-výchovné 1 1 
    
2. NÁRODNÉ KINEMATOGRAFICKÉ CENTRUM- riadite ľ 1+ 1 RD 1+ 1 RD 
 oddelenie filmových podujatí 1 1 
 oddelenie Audiovizuálne informačné centrum 1 1 
 oddelenie edičné (vrátane Film.sk) 6 6 
    
3. MEDIA Desk SR (osobitná zložka SFÚ) - riadite ľ 1 1 
 kancelária MEDIA Desk Slovensko 1 1 
    
4.  ODDELENIA PRIAMO RIADENÉ GEN. RIADITEĽOM   
 oddelenie generálneho riadite ľa 4 3,85 
 oddelenie ekonomické (vrátane hospod. správy) 6 6 
 personálny referát 1 1 
 oddelenie klapka.sk 1 1 
    
 SPOLU 54+ 2RD 51,795 

+ 2RD 
 
V zmysle stupnice základnej tabuľky platových taríf k zákonu č. 553/2003 Z.z.o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bolo zaradených podľa  
prílohy č. 1 k NV SR č. 630/2007 Z.z.  9  zamestnancov. V zmysle stupnice osobitnej  
tabuľky platových taríf k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme bolo podľa prílohy č.2 k NV SR č. 630/2007 Z.z. 
zaradených 47 zamestnancov. Jedna zamestnankyňa NKC bola od 16. 5. 2005 na 
materskej a rodičovskej dovolenke, následne na materskej dovolenke s druhým dieťaťom, 
jedna zamestnankyňa ODKS bola od 14. 3. 2008 na materskej a rodičovskej dovolenke.  K 
31. 12. 2008 pracovali na skrátenú pracovnú dobu 85% 1 zamestnanec OGR,  90% 1 
zamestnanec,  80% 1 zamestnanec, 75% 1 zamestnanec, 52% 1 zamestnanec a 48,75 % 
dve zamestnankyne odd. FA. 
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov:  
vysokoškolské  – 37 zamestnancov 
stredoškolské    - 13 zamestnancov 
základné, odb. uč.  -  6 zamestnancov. 
 
Ďalšia činnos ť spadajúca pod personálny referát: 
V hodnotenom roku bolo realizovaných 165 dohôd o vykonaní práce, 93 autorských 
zmlúv, 2 dohody o brigádnickej činnosti študentov a 24 dohôd o pracovnej činnosti. Všetky 
elektronické hlásenia pre sociálnu a  zdravotnú poisťovňu boli včas realizované. Personálne 
oddelenie viedlo personálnu agendu súvisiacu s každým pracovným miestom, evidovalo 
uchádzačov o zamestnanie, zabezpečovalo organizáciu výberových konaní, administratívne 
a organizačne viedlo zamestnancov vykonávajúcich informátorov na vrátnici. Od apríla bola 
personálna agenda okrem písomnej formy vedená aj el ektronicky v programe Softip, 
čoho predpokladom bolo absolvovanie zaškolenia.  Personálny referát zabezpečil 
vykonávanie pravidelných  kontrol v oblasti dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci (BOZP), previerok vedúcich pracovníkov, školenie novoprijatých 
pracovníkov pre BOZP a požiarnu ochranu školiacimi zamestnancami firmy LIVONEC, s. r. 
o. Zabezpečil viaceré úlohy týkajúce sa personálnej agendy  pre potreby SE  MK SR, ročné 
výkazy o práci pre potreby štatistického zisťovania, vyhodnotenie plnenia Národného 
programu zamestnanosti, kontrolu pracovísk a spracovanie podkladov pre pracovníčky 
pracovnej zdravotníckej služby. Personálny referát zodpovedá za dodržiavanie Zákonníka 
práce, zákona o verejnej službe, zákona o ochrane utajovaných skutočností a  zákona o 
bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.  
 
Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov.  
SFÚ umožňuje a podporuje ďalšie vzdelávanie svojich pracovníkov, v roku 2008 to boli 
napríklad nasledovné školiace akcie a semináre:  
- odborné: 12. Archívne dni, školenie o informačnej bezpečnosti, odborná konferencia 
Digitálna knižnica, konferencia k 80. výročiu krajinského zriadenia na Slovensku, školenie 
správcu systému ARL II., konferencia k Smernici o audiovizuálnych mediálnych službách a 
iné; 
- ekonomické a podporné: seminár Výklad novej metodiky účtovníctva platnej od 1. 1. 2008 
v organizáciách štátnej správy a samosprávy s praktickými výkladmi, seminár Pokladnica 
a vedenie pokladničnej agendy, porada zástupcov zamestnancov a zamestnávateľov 
k zákonu o verejnej službe, školenie EPI – personalistika, školenie Vzdelávanie pre oblasť 
riadenia verejných financií v systéme štátnej pokladnice ukončené „Osvedčením“ a iné. 

 
Mnohí pracovníci v roku 2008 zastupovali Slovensko v porotách na medzinárodných 
filmových prehliadkach a festivaloch,  aktívne sa zúčastňovali konferencií a  odborných 
seminárov  v rámci filmových podujatí na Slovensku aj v zahraničí a venovali sa publikačnej 
činnosti. Generálny riaditeľ SFÚ je členom Rady ministra kultúry pre masmédiá, komisie pre 
udeľovanie Ceny predsedu Národnej rady Slovenskej republiky,  grantovej komisie  
programu AudioVízia na MK SR, Správnej rady VŠMU, Vedeckej a umeleckej rady Filmovej 
a televíznej fakulty VŠMU, prezídia Slovenskej filmovej a televíznej akadémie,  predsedom 
Asociácie slovenských filmových klubov, viceprezidentom Slovenskej asociácie 
producentov v audiovízií,  členom Kolégia riaditeľky Divadelného ústavu,  Správnej rady 
Klubu Kultury o.p.s, Rady Slovenských inštitútov pri Ministerstve zahraničných vecí SR,  
Nadácie MFF Horský film Poprad a iných. Generálnemu riaditeľovi SFÚ boli v roku 2008 
udelené 3 významné ocenenia - Cena festivalu FINÁLE Plzeň Zlatý led ňáček 08 za 
významnú podporu českej kinematografie v zahraničí,  Zlatá medaila AMU  za dlhoročné 
zásluhy o česko–slovenskú vzájomnosť, Výročná cena Asociácie českých filmových 
klubov  udelená na 34. Letnej filmovej škole v Uherskom Hradišti za dlhoročnú podporu 
a spoluprácu na Letnej filmovej škole, Projekte 100 a za rozvíjanie vzťahov českých 
a slovenských klubových aktivít.  
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Kvalitná personálna politika tvorí jednu zo základných koncepčných úloh organizácie, jej 
priamym dôsledkom je kvalita poskytovaných služieb SFÚ. Starostlivosť o zbierkové fondy 
a s tým spojené doplnkové činnosti v zmysle kontraktu vyžadujú špičkových odborných 
pracovníkov adekvátne finančne ohodnotených. A z tohto dôvodu stojí pred SFÚ úloha 
nájsť aj v budúcom období finančné zdroje na zodpovedajúce personálne obsadenie 
jednotlivých pozícií. 
 
S rozširujúcim sa okruhom činností SFÚ je vyťaženosť jednotlivých  pracovníkov  vysoká, 
niektoré činnosti boli zabezpečované externistami. Je komplikované kvantifikovať presný 
percentuálny podiel jednotlivých činností na pracovnom čase – odhadujeme, že vyše 95% 
pracovného času zaberajú hlavné činnosti vyplývajúce z kontraktu, zvyšok predstavujú 
operatívne a krátkodobé úlohy, ktoré sú často zabezpečované aj nad rámec pracovnej 
doby. 
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7. CIELE ORGANIZÁCIE A PREH ĽAD ICH PLNENIA  
 
V zmysle Manuálu pre vypracovanie výro čných správ sú časti 3 a 7 identické 
pre organizácie uzatvárajúce kontrakt. Ciele a preh ľad ich plnenia sú popísané 
v závere čnej časti  bodu 3 – Charakteristika kontraktu organizáci e s ústredným 
orgánom a jeho plnenie. 
 
 

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE  
 
SFÚ bol od svojho vzniku v roku 1963 do konca roku 1990 súčasťou štátneho podniku 
Slovenský film, resp. Slovenská filmová tvorba. Dôvodom zriadenia Slovenského filmového 
ústavu – Národného kinematografického centra (SFÚ-NKC) v roku 1991 bola realizácia 
zámeru vytvoriť v slovenskej kinematografii profesionálne zázemie pre výkon archívnej, 
dokumentačnej, bibliografickej, edičnej, výskumnej, informačno-osvetovej a obchodnej 
činnosti a znamenalo jednak osamostatnenie filmového archívu, výskumu a dokumentácie 
od dovtedajšej závislosti na výrobnom podniku, jednak vytvorenie inštitucionálneho zázemia 
pre výkon tých činností, ktoré v predchádzajúcom systéme kinematografie zabezpečovali 
monopolné štátne inštitúcie. Rok 2008, v ktorom si SFÚ pripomenul 45. výro čie svojho 
vzniku, bol pre jeho ďalšiu existenciu prelomový, nako ľko od 1. 1. 2008 nadobudol 
účinnos ť audiovizuálny zákon č. 343/2007, zvyšujúci   odbornú pôsobnosť SFÚ v kontexte 
slovenskej kinematografie a audiovízie. Zákon v šiestej časti upravuje postavenie, úlohy 
a činnosti SFÚ, nanovo definuje oprávnenia a pôsobnosť SFÚ pri výkone štátnej správy 
v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva (určenie SFÚ ako zákonného depozitára), 
upravuje orgány a systém riadenia SFÚ (zriadenie rady SFÚ, voľba generálneho riaditeľa) 
a upravuje aj nakladanie s majetkom SFÚ. Dôležitým ustanovením zákona je aj § 24 ods. 2, 
podľa ktorého SFÚ vykonáva práva autorov, výkonných umelcov a výrobcov 
zvukovoobrazového záznamu k audiovizuálnym dielam vyrobeným pred rokom 1991 
organizáciami štátu hospodáriacimi v oblasti audiovízie (s výnimkou STV), je výrobcom 
zvukovoobrazového záznamu týchto diel, spravuje ich nosiče ako majetok štátu 
a obchodnou činnosťou zhodnocuje uvedené práva. Týmto ustanovením sa zákonom 
potvrdil právny stav v oblasti výkonu práv k starším slovenským filmom Táto dôležitá 
legislatívna zmena  potvrdzuje celospoločenský význam SFÚ ako národnej zbierkovej 
ustanovizne so stabilným miestom v kontexte medzinárodného audiovizuálneho prostredia, 
kde je plnohodnotným partnerom obdobných inštitúcií v zahraničí a je riadnym členom 
medzinárodných organizácií, ktoré priamo súvisia s jeho hlavnými činnosťami. SFÚ plní 
úlohy v zmysle kontraktu s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, ktoré voči SFÚ 
vykonáva funkciu zriaďovateľa. SFÚ. 

 
SFÚ zabezpečoval aj v roku 2008 kontinuálne činnosti (podrobne popísané vo vyhodnotení 
kontraktu v bode 3/) v dvoch hlavných oblastiach svojho pôsobenia - odborná archivácia, 
obnova, katalogizácia a sprístup ňovanie audiovizuálneho dedi čstva  spolu so všetkými 
súvisiacimi činnosťami a prezentácia slovenskej filmovej kultúry  (v zmysle schváleného  
projektu prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí pre roky 2009 – 2011), 
sústreďovanie a zverejňovanie informácií a štatistík o slovenskom filme, prezentácia 
slovenskej filmovej kultúry na domácich aj zahraničných podujatiach, edičná činnosť.   
 
Od roku 1. 1. 2006 je súčasťou činností SFÚ aj poskytovanie metodickej pomoci 
a koordinácia aktivít jednotlivých slovenských producentov a distributérov pri získavaní 
podpory z európskych zdrojov prostredníctvom Kancelárie MEDIA Desk Slovensko . 

Dôležitou súčasťou činnosti bola v realizácia dvoch hlavných projektov, ktorými sú: 



 105

� systematická obnova audiovizuálneho dedi čstva a jeho sprístup ňovanie 

� vytváranie komplexného informa čného systému SK CINEMA a sprístup ňovanie 
jeho špecializovaných databáz. 

Základnou dlhodobou prioritou činností a aktivít SFÚ pre nasledujúce obdobie je výkon úloh 
zákonného depozitára  audiovizuálnych diel, komplexná odborná starostlivosť 
o kinematografickú zložku národného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky a v rámci 
nej najmä kompletná systematická záchrana a obnova filmových zbierkových fondov 
vrátane ich prepisu na digitálne a magnetické nosiče, postupná digitalizácia archívnych 
fondov za účelom ich dlhodobého uloženia a sprístupňovania prostredníctvom nových 
médií, odborná katalogizácia zbierkových predmetov a fondov, ich informačno-obsahový 
popis a následné sprístupňovanie verejnosti. 
 
Do budúceho obdobia stoja pred SFÚ okrem základných činností v zmysle kontraktu a 
audiovizuálneho zákona nasledovné strategické ciele : 
 

- pokračovanie v projekte záchrany, obnovy a rozširovania archívneho fondu 
slovenských filmov, výroba nových kópií a prepis na digitálne a magnetické nosiče, 
nové akvizície archívnych materiálov, prevzatie a archívne spracovanie písomností 
zrušenej štátnej organizácie Slovenská filmová tvorba; 

- realizácia úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR k aktualizácii projektu 
systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR na obdobie rokov 2009 – 2001; 

- zapojenie sa do aktivít a národného projektu v súvislosti s realizáciou operačného 
programu Informatizácia spoločnosti – prioritná os 2 (OPIS 2) v programovom období 
2007 - 2013; 

- vypracovanie stratégie digitalizácie audiovizuálneho dedičstva SR a štúdie 
uskutočniteľnosti rozvoja infraštruktúry pre zabezpečenie ochrany a obnovy filmových 
materiálov v SR; 

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

- pokračovanie v projekte digitalizácie dokumentačných materiálov o slovenskej 
kinematografii; 

- pokračovanie v projekte informačného systému o slovenskej kinematografii 
SKCINEMA, zvyšovanie jeho interoperability a zapojenie SFÚ do európskych 
projektov filmových databáz (European Film Gateway, filmarchives online); 

- ďalšie zlepšovanie podmienok pre uchovávanie audiovizuálneho dedičstva SR s 
prioritným zameraním na vybudovanie technologicky vybavených archívnych 
priestorov a odborných pracovísk na spracovávanie a ošetrovanie filmového 
materiálu a na spracovanie a uloženie digitalizovaných audiovizuálnych obsahov; 

- vydávanie slovenských filmov na DVD v zmysle prijatej koncepcie; 

- sprístupňovanie audiovizuálneho dedičstva SR verejnosti a propagácia slovenskej 
kinematografie a audiovizuálnej kultúry na podujatiach v SR aj v zahraničí, 
zastupovanie a koordinácia členstva SR v medzinárodných organizáciách v oblasti 
kinematografie a audiovízie; 

- zvyšovanie tržieb z vlastnej činnosti (najmä obchodné zhodnocovanie práv 
k slovenským filmom v správe SFÚ a archívne činnosti), hľadanie alternatívnych a 
doplnkových zdrojov financovania vedľajších činností organizácie, získanie 
prostriedkov z podporných programov EÚ a z ďalších medzinárodných zdrojov na 
dofinancovanie prioritných projektov; 
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- personálny a organizačný rozvoj inštitúcie a jej ľudských zdrojov, posilnenie 
odborného zázemia pre hlavné činnosti formou ďalšieho vzdelávania pracovníkov a 
externej spolupráce; 

- skvalitňovanie poskytovaných služieb a zdokonaľovanie spätnej väzby pri 
jednotlivých aktivitách SFÚ a jeho prioritných projektoch (spolupráca s radou SFÚ 
a s komisiou pre audiovizuálne dedičstvo). 

 
O správnosti začatého trendu  svedčí aj neustále sa rozširujúci okruh činností SFÚ a kladná 
odozva na našu prácu tak zo strany zriaďovateľa, ako aj  odbornej i laickej verejnosti, čoho 
dôkazom sú aj mediálne ohlasy v tlači (viď Príloha č. 4  – Výber z mediálnych ohlasov na 
činnosť SFÚ).   

Činnosť SFÚ pozitívne ovplyvňovala spolupráca so Sekciou médií, audiovízie a autorského 
práva MK SR, aj vďaka pôsobeniu Sekcie sa podarilo presadiť oprávnenú požiadavku SFÚ, 
aby implementácia výsledkov procesno – profesného auditu v podmienkach SFÚ 
zohľadňovala aj plnenie nových úloh, vyplývajúcich z audiovizuálneho zákona.  

Rok 2008 splnil očakávania SFÚ realizovať všetky prioritné ciele v zmysle kontraktu so 
zriaďovateľom. Výsledky svojej činnosti hodnotí SFÚ pravidelne vo výročnej správe, ktorú 
predkladá MK SR.  SFÚ vykonáva svoju činnosť transparentne, efektívne a pravidelne 
informuje o svojej práci verejnosť. Výrazne sa zlepšila  úroveň  internetových stránok SFÚ a 
zlepšila sa informovanosť o našom pôsobení. 
 
SFÚ je v roku 2008 legislatívne, ekonomicky, organi začne, technologicky aj 
personálne stabilizovanou inštitúciou, ktorá vykoná va široké spektrum 
nezastupite ľných činností v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemysl u na Slovensku 
a ktorá má vytvorené základné predpoklady pre svoj ďalší rozvoj v strednodobej 
perspektíve inštitúcie, ako aj v dlhodobom horizont e rozvoja audiovizuálnej kultúry 
a priemyslu v Slovenskej republike. 
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATE ĽOV VÝSTUPOV 
ORGANIZÁCIE 
 
Výstupy činnosti SFÚ - služby filmového archívu, dokumentácie, knižnice, videotéky, edičné 
služby, medzinárodné a domáce filmové podujatia, služby Audiovizuálneho informačného 
centra, kancelárie MEDIA Desk, predajne Klapka.sk a iné, sú určené širokému okruhu 
používateľov predovšetkým z odbornej, ale aj laickej verejnosti. Súčasne SFÚ plní úlohy pre 
svojho zriaďovateľa,  MK SR. 
 
Pri rozmanitých druhoch služieb poskytovaných našou inštitúciou je problematické presné 
číselné percentuálne rozčlenenie používateľov, v porovnaní s inštitúciami, ktoré vykonávajú 
iba jeden základný druh činnosti pre externých používateľov. 
 
Služby SFÚ  využívajú (v zmysle Výpožičného poriadku) najmä filmové školy, organizátori 
filmových prehliadok a festivalov, filmové kluby, v šetky stavovské organizácie 
pôsobiace v oblasti kinematografie a audiovízie,  n ovinári, zahrani čné zastupite ľstvá, 
inštitúty, mestské kultúrne strediská, domy kultúry , súkromní producenti, televízne a 
rozhlasové spolo čnosti, študenti, novinári, filmoví distributéri, od borná i laická 
verejnos ť, zberatelia filmových plagátov a fotomateriálov a iní.  
 
Pre lepšiu prehľadnosť uvádzame hlavné skupiny užívateľov výstupov SFÚ podľa 
jednotlivých oddelení. 
 
V roku 2008 realizoval filmový archív   celkovo 1234 výpožičiek filmov, prehliadanie 480 
titulov (čo predstavuje 65 hodín odborných prác v strižni a 141 hodín vo videoprojekcii). FA 
spolupracoval pri realizácii mnohých filmových prehliadok a festivalov doma i v zahraničí 
zabezpečovaním filmových kópií slovenských i zahraničných filmov (Prílohy 1, 2). V roku 
2008 využívali služby FA mnohí používatelia, medzi ktorými boli stavovské organizácie 
pôsobiace v oblasti kinematografie, filmoví režiséri, organizátori filmových prehliadok 
a podujatí na Slovensku aj v zahraničí, zahraničné zastupiteľské úrady, slovenské inštitúty 
a veľvyslanectvá v zahraničí, múzeá a galérie, filmové kluby pôsobiace v SR a v zahraničí, 
mestské kultúrne strediská, domy kultúry, súkromní producenti, televízne a rozhlasové 
spoločnosti, študenti, novinári, filmoví distributéri, Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov 
kín, filmové školy – najmä VŠMU a iné školy umeleckého alebo filozofického zamerania, 
základné a stredné školy v rámci učebných osnov estetickej výchovy a iní. V roku 2008 
narástol záujem o prepisy na DVD k domácemu využitiu aj zo strany laickej verejnosti.   
 
Fond mediatéky SFÚ sa pravidelne dopĺňa prostredníctvom povinných výtlačkov, nákupom 
originálnych DVD, darmi a prepisom filmov z 35 mm, pokračuje  budovanie fondu DVD. 
Služby oddelenia mediatéky  využilo  190  používateľov. Videotéka má výlučne študijný 
charakter, je prístupná len odbornej verejnosti (najmä študenti, novinári,  pedagógovia, 
stavovské organizácie pôsobiace v oblasti kinematografie, zahraničné zastupiteľstvá 
a inštitúty, dramaturgovia filmových klubov, organizátori filmových prehliadok a festivalov na 
Slovensku aj v zahraničí, súkromní producenti, televízne a rozhlasové spoločnosti, Združenie 
prevádzkovateľov a pracovníkov kín, filmoví distributéri, školy umeleckého zamerania, 
 zamestnanci SFÚ a iní).  
 
Kompletný knižni čný a dokumenta čný fond  SFÚ tvoria zbierky sprievodných materiálov 
listinnej povahy k slovenským i zahraničným filmom. V roku 2008 sa realizovalo v knižnici  
12 021 výpožičiek, z toho 3979 absenčne a 8042 prezenčne. V súčasnosti je v knižnici SFÚ 
zaevidovaných 1305 čitateľov, pričom v roku  2008 ich pribudlo 77. Za rok 2007 bolo 422 
nových knižných prírastkov. Za rok 2008 bolo z fotofondu  poskytnutých  2056 ks skenov 
fotografií pre 31 interných používateľov, 2415 ks skenov fotografií pre 100 externých 
používateľov. Realizovali sa prevažne služby reprografické, t. j. kópie (skeny na CD-nosiče) 
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a rešerše z archívnych dokumentov, skenovali sa fotografie a fotosky slovenských, českých 
a zahraničných filmových tvorcov a slovenských, českých i zahraničných filmov. Hlavnými 
používateľmi v roku 2008 boli stavovské organizácie pôsobiace v oblasti kinematografie, 
organizátori filmových prehliadok a festivalov, zahraničné zastupiteľstvá, inštitúty, mestské 
kultúrne strediská, domy kultúry, súkromní producenti, televízne a rozhlasové spoločnosti, 
študenti, novinári, Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín, filmoví distributéri a iní. 
 
Prvá slovenská filmová databáza  má trvalo svojich priaznivcov  u nás i v zahraničí. K jej 
významným používateľom patria televízne spoločnosti zakupujúce vysielacie práva. Na 
základe spätnej väzby formou elektronickej pošty sa ľudia zaujímajú o slovenskú 
kinematografiu i v zahraničí.   
 
Štatistické  ukazovatele , ktoré spracúva  SFÚ za oblasť kinematografie, využíva najmä 
Štatistický úrad SR  a Ministerstvo kultúry SR. SFÚ poskytuje aj údaje do dotazníkov pre 
zahrani čie   - Európske audiovizuálne observatórium, Screen Digest, Media Salles, štatistiky 
pre EDN a iné.   
 
V roku 2008 zabezpečoval SFÚ aj účasť slovenských tvorcov a filmov na rôznych 
významných medzinárodných podujatiach, čo môžeme zhrnúť v nasledovných číslach -  101 
podujatí, 32 štátov a 73 miest sveta . Konzultačné alebo  organizačné služby NKC využívali 
najmä tvorcovia audiovizuálnych diel, slovenská filmová obec, profesijné združenia 
pôsobiace v oblasti kinematografie, produkčné a distribučné spoločnosti, VŠMU, MK SR, 
MZV SR, organizátori filmových prehliadok a festivalov na Slovensku aj zahraničí, slovenské 
inštitúty v zahraničí, zahraničné inštitúty na Slovensku, kultúrne inštitúcie a školy, mestské 
kultúrne strediská a iní. Audiovizuálne informačné centrum NKC poskytovalo informácie pre 
domáce a zahraničné televízne spoločnosti a periodiká.  
 
Služby SFÚ využíva  aj odborná a laická verejnosť, ktorá si zakupuje publikácie a DVD 
z edičnej činnosti SFÚ  a časopis Film.sk. Edičné projekty sú určené predovšetkým 
filmovým teoretikom a praktikom, pedagógom, novinárom a študentom vysokých škôl. 
Celkovo bolo v roku 2008 z produkcie edičného oddelenia prostredníctvom predajne 
klapka.sk  predaných 570 knižných publikácií a 2346 DVD. Aj v roku 2008 sa realizovala 
predplatitelská služba prostredníctvom spoločnosti L. K. Permanent, spol. s r. o., Film.sk  mal 
ku koncu roka  232 predplatiteľov a predával sa na tradičných vybraných miestach predaja 
v Bratislave a v niektorých mimobratislavských regiónoch, spolu 18 predajných miest. 
Čitateľskú základňu Film.sk tvoria stavovské organizácie pôsobiace v oblasti kinematografie, 
organizátori filmových prehliadok a festivalov, zahraničné zastupiteľstvá, inštitúty, mestské 
kultúrne strediská, domy kultúry, súkromní producenti, televízne a rozhlasové spoločnosti, 
študenti, novinári, filmoví distributéri, filmové školy – najmä študenti VŠMU a iní. SFÚ 
pripravuje pre novinárov  tlačové správy  (Príloha č. 3).  Hlavnú užívateľskú základňu týchto 
výstupov SFÚ tvoria predovšetkým zástupcovia printových, elektronických i internetových 
médií a prostredníctvom nich odborná i laická verejnosť. 
 
Aj v roku 2008 SFÚ zabezpečoval činnosti MEDIA Desk  Slovensko - spoločnej kancelárie 
Slovenskej republiky a programu Európskej únie MEDIA. Kancelária MEDIA Desk 
poskytovala konzultácie uchádzačom o podporu z programu a tiež vyvíjala aktivity, 
smerujúce k hlbšiemu začleneniu slovenských profesionálov v audiovízii do európskeho 
priestoru.  
 
Služby SFÚ  využívali odborníci z oblasti slovenskej audiovízie (producenti, distributéri, 
tvorcovia, profesijné združenia, školy, záujmové združenia, odborná a laická verejnosť 
a pod.) aj preto, že NKC v roku 2008 pôsobilo ako servisné pracovisko pre  Európske 
audiovizuálne observatórium (EAO) a kinematografický fond Rady Európy Eurimages,  
zabezpečovalo kontakt s uvedenými zahraničnými programami  a umožňovalo využívanie 
možností, ktoré slovenskej strane z členstva v nich vyplývajú.  Zabezpečovalo kontakt so 
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zahraničnými inštitúciami a poskytovalo im prístup k relevantným informáciám z oblasti 
slovenského kinematografického a audiovizuálneho prostredia, zhromažďovalo, spracúvalo a 
medzi slovenskými subjektmi distribuovalo informácie, ktoré z oblasti audiovízie prichádzali 
na MK SR alebo SFÚ. Riaditeľ NKC je zástupcom Slovenska v medzinárodnej organizácii na 
podporu a propagáciu európskej kinematografie European Film Promotion.   

.   
Informácie o službách SFÚ, ako aj platný „Výpožičný poriadok“, je možné získať na 
internetovej stránke SFÚ www.sfu.sk, základné informácie máme na internetovej stránke aj 
v anglickej verzii.  
 
 
 
 
 
        Peter Dubecký 
        generálny riaditeľ 
 
 

Vypracovali: Ing. Dagmar Kuková, vedúca odd. generálneho riaditeľa 
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 na Slovensku, ktoré organizoval alebo spoluorganizoval SFÚ v roku 2008  
 
Podujatia so slovenským filmom:  
 
Naši jubilanti – Andrej Kristín, stretnutie so scenáristom, r ežisérom a kameramanom pri 
príležitosti jeho životného jubilea, Bratislava, A4 /nultý pries tor  

Termín: 5. 2. 2008 
Filmy A. Kristína : „Aby k nám  prilietali“, „Silák lesov – zubor“, „Cez  Nemšovú“ 

 
15. Medzinárodná prehliadka televízie, filmu a videa Febiofest 2008 

Termín: 31.3. – 30.4. 2008 
Filmy: „ Muzika“, r. J. Nvota, „ Posledná maringotka“, r. P. Beňovský, „ Slepé lásky“, r. Juraj 
Lehotský, „ Štyri“, r. I. Šebestová, „ Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy“, r. M. Šulík, 
„Obrazy starého sveta“, r. D. Hanák 
 

V rámci podujatia: obnovená premiéra filmu v kine Tatra, Brati slava 
Termín: 3. 4.2008  
Film:  „Čas, ktorý žijeme“,  r. V.Kubenko, L. Kudelka, J. Pogran, O. Krivánek, I. Húšťava 

 
10. medzinárodný festival frankofónneho filmu, Bratislava, kino Tatra, Palace Cinemas Aupark, 
kinosála FTF VŠMU  

Termín: 10. – 20. 4. 2008  
Film : „Iné  svety“, r. Marko  Škop 

 
14. medzinárodný festival filmov o životnom prostredí – Enviro film, Banská Bystrica, Banská 
Štiavnica, Kremnica, Zvolen  

Termín: 13. – 17. 5. 2008  
Filmy: „Slnko v sieti“, r. Štefan Uher, „Kým sa skončí táto noc“, r. Peter Solan, „Pacho, 
hybský zbojník“, r. Martin Ťapák, „Deň na vodách Latorice“, r. Andrej Kristín, „Prerušené 
ticho“, r. Andrej Kristín, „Tvorcovia lesa“, r.  Andrej Kristín, „Sená na Doščanke“, r. Karel  
Skřipský, Schreiber  I. II. III – Lednické Rovne, „Medená veža“, r. Martin Hollý, „Zem spieva“, r. 
Karol Plicka, „Ružové sny“, r. Dušan Hanák 

 
           Delegácia: Marián Labuda, Viera Ďuricová 
 
16. Medzinárodný filmový festival ArtFilm Tren čianske Teplice - Tren čín 

Termín: 27.6. – 6.7.2008 
Filmy: „ Obrazy starého sveta“, r. Dušan Hanák, „Katka“, r. Ján Kadár, „Slepé lásky“, r. Juraj 
Lehotský, „Sklenené obrazy“, r. Lubor Dohnal, krátke filmy VŠMU 

 
Sprievodné podujatie: prezentácia publikácie SFU „Ján Kadár, autor: Václav Macek 

 
Letný filmový festival, Nitra  

Termín: 12.7. – 9.8.2008 
Film: „Medená veža“, r. Martin Hollý 
 

12. Bažant Pohoda, Tren čín 
Termín: 18. – 19.7.2008 
Filmy: výber zo študentskej tvorby D. Hanáka, E. Havettu a J. Jakubiska 
 

Viva Musica - projekcia filmu na nádvorí Starej radnice v Bra tislave  
Termín: 30.7.2008 
Film: „Jánošík 21“, r. Jaroslav Siakeľ (v sprievode živej hudby) 

 
Filmová prehliadka Kinobus, Kláštor pod Znievom  

Termín: 5. – 7.9.2008 
Filmy: „Deň náš každodenný“, r. Otakar Krivánek, „Fotografovanie obyvateľov domu“, r. 
Dušan Trančík 
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Projekt 100  

Termín: 11.9.- 31.12.2008 
Film: „Obrazy starého sveta“, „Prišiel k nám Old Shatterhand“, r. Dušan Hanák (obnovená 
premiéra a distribúcia) 
 

Malokarpatské vinobranie, Modra  
Termín: 19. – 21.9.2008 
Filmy: „Ľalie poľné“, r. Elo Havetta, „Okresné blues“, r. Juraj Bindzár, „Pozor, ide Jozefína !“, r. 
Jozef Režucha, „Otec ma zderie tak či tak“, r. Otakar Krivánek, „Rača, láska moja“, r. Jozef 
Medveď 
 

15. medzinárodný filmový festival o etnológii, sociálnej a kultú rnej antropológii ETNOFILM, 
Čadca 

Termín: 23. – 27.9.2008 
Filmy: Prehliadka filmov Karola Skřipského: „Oživená hlina“, „Pieseň farieb a tvarov“, 
„Stvoritelia“, „Mašinka“, „Sená na Doščanke“, „Štyri dni Ľudovíta Čonku“ 
 
Delegácia: Alexandra Strelková 
 

ARS POETICA, medzinárodný festival poézie, Bratislava  
Termín: 7. – 12.10.2008 
Filmy: „ Kristove roky“, „Vtáčkovia, siroty a blázni“, r. Juraj Jakubisko 

 
9. ročník Bienále animácie Bratislava  

Termín: 14. – 18.10.2008 
Filmy: „Janko Hraško u kúzelníka“, r. Viktor Kubal, „Kikirikí“, r. František Jurišič, „Dita vo 
vzduchu“, r. Viktor Kubal, „Bábätko v banke“, r. Vladimír Malík, „Totem“, r. Vladimír Pikalík, 
Ivan Popovič, „Strážca sen“, r. Ivan Popovič  
 

Druhé  slovenské filmobranie, Bojnice  
Termín: 21. – 23.10.2008 
Filmy: 
Pocta Augustínovi Kubánovi: „Génius“, r. Štefan Uher, „Zbehovia a pútnici“, r. Juraj Jakubisko,  
Zabudnuté filmy: „Pasodoble pre troch“, r. Vlado Balco, „Sladký čas Kalimagdory“, r. Leopold 
Lahola 
Súčasná slovenská kinematografia: „Slepé lásky“, r. Juraj Lehotský, „Posledná maringotka“, r. 
Peter Beňovský, „Štyri“, r. Ivana Šebestová 

 
Delegácia: Vlado Balco, Peter Dubecký, Peter Michalovič, Peter Šiposs, Ladislav Némethy  

 
6. ročník scenáristickej sú ťaže Tibora Vichtu, Bratislava  

Termín: 28.10.2008 
Film: „Noční jazdci“, r. Martin Hollý  
 

Festival francúzskych filmov, Tren čín 
Termín: 21. – 27.11.2008 
Filmy: Pocta Alainovi Robbe-Grilletovi: 
„Eden a potom“, „Muž, ktorý luže“, „Vlani v Marienbade“ 
 
Delegácia: Viera Ďuricová 

 
1. Seminár slovenského filmu HOMO CERTAMENS, Nitra  

Termín: 24.- 27. 11. 2008   
Filmy: „322“,r. Dušan Hanák, „Boxer a smrť“ r. Peter Solan, „Čisté ruky“, r. Andrej Lettrich, 
„Dávajte si pozor“, r. Jozef Slovák, Jozef Heriban, „Katka“, r. Ján Kadár, „Posledná bosorka“, 
r. Vladimír Bahna, „Postav dom, zasaď strom“, r. Juraj Jakubisko, „Signum laudis“, r. Martin 
Hollý, „Štek, r. Miloslav Luther, „Zbojník Jurko“, r. Viktor Kubal 
krátke filmy: 12 titulov 
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Sprievodné podujatie: výstava filmových plagátov 
 
Delegácia: Alexandra Strelková 
 

Projekcia pre kanadskú filmovú delegáciu, SFÚ Bratislava  
Termín: 27.11.2008 
Filmy: „Obrazy starého sveta“, r. Dušan Hanák, „Šach“, r. Viktor Kubal 
 
Delegácia: Jean-Daniel Lafond, Tom Perlmutter, Philippe Baylaucq, Alanna 
MacLennan,  a ďalší 

 
 
Podujatia na prezentáciu zahrani čnej kinematografie:  
 
 
„Sú časný ruský film“- filmová prehliadka v kine Mlados ť, Bratislava, podujatie v rámci 
Európskeho roku medzikultúrneho dialógu (EFMD)  

Termín: 3. – 6. 6. 2008  
Filmy:  „Morská panna“, r. Anna Melikjanová, „Piter  FM“, r. Oxana Byčkovová, „Nemôžete ma 
opustiť“, r. Alla Surikovová, „Vesegonská  vlčica“, r. Nikolaj Solovcov, „Počúvanie ticha“, r. 
Alexander Kasatkin, „Nostalgia po budúcnosti“, r. Sergej Tarasov, „Hojdačka“, r. Anton Sivers 
 
Delegácia: G. Gevorkyan, Oľga Kabo, Jekaterina Fedulova, A. Baluev, V. Dobrosockij, A. 
Stoyalová 

 
Dni bavorského filmu, Banská Bystrica, podujatie v rámci ERMD  

Termín: 16. – 19.10.2008 
Filmy: „Zimná cesta“, r. Hans Steinbichler, „Nakupovanie“, r. Ralf Westhoff, „Divokí chalani 5“, 
r. Joachim Massanek, „Živé veže“, r. Gereon Wetzel, „Baching“, r. Matthias Kiefersauer, 
„Silkino sladké leto“, r. Johannes Schmid, „Zlodej Kneissl“, r. Marcus H. Rosenmuller, 
„Obrátený uhol – vzbura filmových tvorcov“, r. Dominik Wessely 
 
Delegácia: Philip Budweg, Josef Mayerhofer, Joachim Massanek, Christian Pfeil, Matthias 
Kiefersauer, Robert Marciniak,  Klaus Schaefer, Lothar Just, Susanne Zoechling  
Silvia Salanská, Viera Ďuricová, Erika Paulinová, Eva Križková 

 
 
Zhrnutie:  
 
Počet podujatí: 21  
Počet filmov:  93  
 
 
Vypracovali: 
Ing. A. Strelková (riaditeľka NKC), 
PhDr. V. Ďuricová (oddelenie filmových podujatí NKC) 
P. Vraštiak (oddelenie dokumentácie a knižničných služieb)   
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PRÍLOHA č. 2 
 
Podujatia so slovenským filmom v zahrani čí, ktoré organizoval alebo spoluorganizoval SFÚ 
v roku 2008  
 
 
14. projekt 100 – 2008, Česká republika  

Termín : 10.1. – 31. 5. 2008 
Film : „Obrazy starého sveta“, r. Dušan Hanák  /obnovená premiéra/ 

 
           Delegácia : Dušan Hanák, Peter Michalovič, Peter Dubecký 
 
Slovenský filmový týžde ň, Budapeš ť, Maďarsko  

Termín : 12. – 20.1. 2008  
Filmy : „Dáždnik svätého Petra“, r. Frigyes Bán, „Pomocník“, r. Zoro Záhon, „Rozsudok“ , r. 
Ferencz Kósa, „Sokoliar Tomáš“, r. Václav Vorlíček, „Do zbrane kuruci“, r. Andrej Lettrich, 
„Neha“, r. Martin Šulík, „Šiesta veta“, r. Štefan Uher, „Chodník cez Dunaj“, r. Miloslav Luther, 
„Niet inej cesty“, r. Jozef Zachar, „Polnočná omša“, r. Jiří Krejčík, „Tisícročná včela“,r. Juraj 
Jakubisko, „Nakoniec“, r. Gyula Maár, „Zrkadlové obrazy“, r. R. Szoreny, „ Jadvigin  vankúšik“, 
r. Krisztina Deák, „Démoni“, r. Robert Šveda 
 
Sprievodné podujatie: Výstava slovenského filmového plagátu 
 
Delegácia: Robert Šveda, Martin Žiaran, Róbert Karovič, Eva Kerekes, Zoro Záhon, Katarína 
Jánossy, Alexandra Strelková 

 
29. filmový festival Max Ophüls Preis, Saarbrücken, Nemec ko 

Termín : 14. – 20. 1. 2008 
Film : „Obrazy starého sveta“, r. Dušan Hanák 

 
19. medzinárodný filmový festival Alpe Adria Cinema, Terst, Ta liansko  

Termín : 17. – 24. 1. 2008  
Film : „Tryzna“, r. Vladimír Kubenko, Peter Mihálik, Dušan Trančík 

 
„Slovenská literatúra a film“ – premietanie v Slovenskom i nštitúte v Prahe, Česká republika  

Termín : 21. 1. 2008  
Film: „Šiesta veta“, r. Štefan Uher 

 
7. festival dokumentárnych filmov DocPoint, Helsinki, Fínsko  

Termín: 23. -  27. 1. 2008  
Film: „O Soni a jej rodine“, r. Daniela Rusnoková 
 

Projekcia filmu na Ve ľvyslanectve SR vo Washingtone, USA  
Termín : 5. 2. 2008  
Film : „ Pásla kone na betóne“, r. Štefan Uher  
 

Festival krátkeho filmu Kontrast, Bayreuth, Nemecko  
Termín : 8. – 10. 2.2008  
Film : „Pik  a Nik“, r. Martin Snopek 

 
Projekcia filmu na Ve ľvyslanectve SR v Helsinkách, Finsko  

Termín : 15. 2. 2008   
             Film : „Sladké starosti“, r. Juraj Herz 
 
„Slovenská literatúra a film“ – premietanie v Slovenskom i nštitúte v Prahe, Česká republika  

Termín: 18. 2. 2008  
Film : „ Otec ma zderie tak či tak, r. Otakar Krivánek 

 
Prehliadka dokumentárnych filmov Dušana Hanáka a jeho študentov,  Štrasburg, Francúzsko  

Termín : 26. – 29. 2. 2008  
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Filmy : „Obrazy starého sveta“, „Učenie“, „Omša“, r. Dušan Hanák, „O Soni a jej rodine“, r. 
Daniela Rusnoková, „Hej Slováci“, r. Róbert Kirchhoff, „My zdes“, r. Jaroslav Vojtek   
 
Delegácia : Dušan Hanák, Jaroslav Vojtek 
 

EUROTEKA  2008, Ľubľana, Slovinsko  
Termín : 3. – 8. 3. 2008  
Filmy : „ Jánošík  21“, r. Jaroslav Siakeľ, „Zem spieva“, r. Karol Plicka, „Obrazy starého sveta“  
a  „322“, r. Dušan Hanák, „Slnko  v sieti“, r. Štefan Uher, „ Záhrada“ a „Martin Slivka – muž, 
ktorý sadil stromy“,  r. Martin Šulík, „Slávnosť v botanickej záhrade“, r. Elo Havetta,  „ Balada 
v dreve, Metamorfóza vlákna, Fašiangy“, r. Martin Slivka, historické materiály Eduarda 
Schreibera 

 
 Frankofónny  filmový festival, Bukureš ť, Rumunsko  

Termín : 7. – 14. 3. 2008 
Film : „Slnečný štát“, r. Martin Šulík 

 
11. filmový festival filmov krajín Európskej únie, Chicag o, USA 

 Termín : 7. 3. – 8. 4. 2008  
 Filmy : „ Iné svety“, r. Marko Škop 
            „ Návrat bocianov“, r. Martin Repka 

 
Projekcia filmu v rámci podujatia „Slovensko v mestách Po ľska“, Kalisz, Po ľsko  

Termín : 11. 3. 2008  
Film : „Perinbaba“, r. Juraj Jakubisko 
 

Modernizmus v strednej Európe /1918 – 1945/, Milwaukee, USA  
          Termín : 8. 3. 2008  
           Film : „Zem  spieva“, r. Karol Plicka 
 
Premietanie filmov Martina Slivku na Univerzite v Bielsk o-Biala, Po ľsko  

Termín : 12. 3. 2008 
Filmy M. Slivku: „ Odchádza človek“, „ Balada v dreve“, „ Voda a práca“, „ Ikony“, 
„Metamorfóza vlákna“ 

 
„Slovenská literatúra a film“, premietanie v Slovenskom i nštitúte v Prahe, Česká republika  

Termín: 19. 3. 2008  
Film : „Zbojník  Jurko“, r. Viktor Kubal 

 
Festival frankofónnych filmov Francophonie 2008, Nikózia, Cyprus  

    Termín : 22. – 29. 3. 2008  
     Filmy : „Sokoliar  Tomáš“, r. Václav Vorlíček, „Zostane to medzi nami“, r. Miroslav Šindelka 
 

15. medzinárodný filmový festival Febiofest 2008, Česká republika  
Termín : 27. 3. – 4. 4. 2008  
Filmy : „Južná pošta“, r. Stanislav Párnický, „ Súkromné životy“ a „Tichá radosť“, r. Dušan 
Hanák, „Démoni“, r. Róbert Šveda, „Jahodové víno“, r. Dariusz Jablonski, „Polčas rozpadu“, r. 
Vlado Fischer 

            
             Delegácia : Peter Dubecký. Miroslav Ulman 

 
Projekcia filmov v Slovenskom inštitúte v Prahe  /Febiofest -  Kino osobností: Pocta Magde 
Vášáryovej/ , Česká republika  

Termín : 30. 3. 2008 
Filmy: „Južná pošta“, r. Stanislav Párnický, „Tichá radosť“, „Súkromné životy“, r. Dušan Hanák 

 
9. medzinárodné dni dokumentárneho filmu – Križovatky Európy, Lublin,  Poľsko 

Termín : 2. – 6. 4. 2008  
            Filmy:   

retrospektívna prehliadka filmov režiséra Martina Slivku – filmy : 
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„Odchádza človek“, „Balada v dreve“, „ Voda a práca“, „ Nezabudnite“, „ Posledná večera“,          
„ Národný umelec profesor Karol Plicka“ 

            „ Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy“, r. Martin Šulík 
            filmy v súťaži : 
           „ Cesta za snom – Slovenský sen 2004 – 2006“, r. Jaro Vojtek 
           „ Iné svety“, r. Marko Škop – 2. cena v súťaži celovečerných dokumentárnych filmov 
          „ O Soni a jej rodine“, r. Daniela Rusnoková – 3. cena v súťaži krátkych dokum. filmov 
           

  - režisérka Marcela Plítková – v porote krátkometrážnej tvorby 
             

Delegácia : Martin Šulík 
 
Filmová prehliadka k 10. výro čiu Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátskej  
republike, Našice, Chorvátsko  

Termín: 3. – 5. 4. 2008  
Filmy: „Tisícročná  včela“ a  „Nevera  po slovensky“, r. Juraj Jakubisko 
          „ Sokoliar  Tomáš“, r. Václav Vorlíček 
          „ Mahuliena, zlatá panna“, r. Miloslav Luther 

 
„Dušan Hanák  70“ – projekcia filmu v kine Ponrepo a vernisáž  Hanákových  
fotografií Záznamy a odkazy  v Slovenskom inštitúte v Prahe, Česká republika  

Termín : 9. 4. 2008  
Film : „Ja milujem, ty miluješ“ 

             Výstava fotografií D. Hanáka „Záznamy a odkazy“ 
          

Delegácia : Dušan Hanák, Peter Michalovič, Peter Dubecký 
 
„Slovenská literatúra a film“, premietanie v Slovenskom i nštitúte v Prahe,  
Česká  republika  

Termín : 14. 4. 2008  
Film : „Karline manželstvá“, r. Vladimír Kavčiak 
 

Projekcia filmov Dušana Hanáka spojená s výstavou fotografii Martina Martin čeka  pri 
príležitosti  životného jubilea D. Hanáka v Slovenskom inštitút e v Prahe, Česká republika  

Termín: 15. 4., 17. 4., 21. 4. 2008  
Filmy D.Hanáka: „Ružové sny“, „ 322“, „ Obrazy starého sveta“ 

 
Slovenský ve čer – Veľvyslanectvo SR Štokholm, Švédsko  

Termín : 16. 4. 2008  
Film : „ Medená veža“, r. Martin Hollý 
 

14. dni európskeho filmu, Praha, Brno, Olomouc, Česká republika  
Termín : 17. 4. – 2. 5. 2008  
Film : „Návrat  bocianov“, r. Martin Repka 

 
4. európsky film vo dne v noci, Panevezys, Litva  

Termín : 18. – 24. 4. 2008  
Film : „O dve slabiky pozadu“, r. Katarína Šulajová, „ Zostane to medzi nami“, r. Miroslav 
Šindelka 

 
Prehliadka česko-slovenskej novej vlny, Budapeš ť, Maďarsko  

Termín : 19. – 20. 4. 2008 
Filmy :  „322“, r. Dušan Hanák, „ Slávnosť v botanickej záhrade“, r. Elo Havetta 

 
            Delegácia : Dušan Hanák 
 
21. festival českých filmov Finále Plze ň, Česká republika  
            Termín : 21. – 27. 4. 2008  

Filmy:  „ Ja milujem, ty miluješ“, r. Dušan Hanák 
           „ Slávnosť v botanickej záhrade“, r. Elo Havetta 
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           „ Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý“, r. Juraj Jakubisko 
           a kolekcia filmov študentov VŠMU 
     
Delegácia : Peter Dubecký, Miroslav Ulman 
                   

Juraj Jakubisko 70 – projekcie filmov pri príležitosti životné ho jubilea J.Jakubiska 
v Slovenskom inštitúte v Prahe, Česká republika  

  Termín : 28. 4. a 30. 4. 2008 
  Filmy : „Vtáčkovia, siroty a blázni“, „Postav dom, zasaď strom“ 

 
10. Kino  na  hranici 2008, Cieszyn , Po ľsko a Český T ěšín , Česká republika  

Termín: 29. 4. – 4. 5. 2008  
Filmy : „ Čierne dni“, r. L. Kudelka, M. Černák, Š. Kamenický, C. Kováč 
            „ Tryzna“, r. V. Kubenko, P. Mihálik, D. Trančík 
            „ K udalostiam v Maďarsku“, r. L. Kudelka, M. Rábek 
            „ Čas, ktorý žijeme“,  r. V.Kubenko, L. Kudelka, J. Pogran, O. Krivánek, I. Húšťava 

                      „ Démoni“, r. Robert Šveda 
           „ Návrat bocianov“, r. Martin Repka 
           „ Polčas rozpadu“, r. Vlado Fischer 
           „ Nazdravíčko!“, r. Ivana Zajacová, Jozef Mitaľ 
           „ Každodenná  paša“, r. Martin Snopek 
 

3 pásma animovaného filmu : /historické, súčasná animácia, profil Ondreja Rudavského/ 
I.: -  Studňa lásky , Šach a Janko Hraško u kúzelníka, r. Viktor Kubal, Pieseň, r. Jaroslava 

Havettová, Socha , r. J. Havettová, Ivan Popovič, Strážca sen, r. I. Popovič, Varila myšička kašičku, 
Vlastimil Herold, Kikirikí, r. František Jurišič, Keby som bol vtáčkom, r. Ondrej Slivka, Bábätko  
v banke, r. Vladimír Malík  

 
II.: - Dnes mám prvé randevú, r. Boris  Šíma, Anatómia myšlienky, r. Peter Košťál, Štyri, r. Ivana 

Šebestová, Pik a Nik, r. Martin Snopek, V  kocke, r. Michal Struss, Hra, r. Joanna Kozuch, Pôvod  
sveta, r. Katarína Kerekesová 
 

III.: - Kiko, Solution, UFO, Opera, On The Black Horse, Strangers, Reproduction, Celestial Riddle, 
Snow, Beyond  Invisible 

 
Delegácia : Peter Dubecký, Peter Michalovič, Martin Kaňuch 
 

7. Monstra festival 2008 – festival animovaných filmov, Lisabon, Portugalsko  
Termín : 8. – 18. 5. 2008  
Film : „Pik a Nik“, r. Martin Snopek 

 
EUROCINE  27 -  premietanie filmov na De ň Európy  

Termín : 9. 5. 2008  
Filmy : „Návrat bocianov“, r. Martin Repka (Brusel, Belgicko) 
        „ Iné svety“, r. Marko Škop  (Madrid, Španielsko a Štrasburg, Francúzsko) 
       „ Polčas rozpadu“, r. Vlado Fischer (Rím, Taliansko) 
        „ Rozhovor s nepriateľom“, r. Patrik Lančarič (Paríž, Francúzsko) 
 „ Slnečný štát“, r. Martin Šulík (Lyon, Francúzsko) 

 
10. festival filmov krajín Európskej únie, Valetta, Malt a 

Termín : 12. 4. – 8. 5. 2008 
Film : „Útek do Budína“, r. Miloslav  Luther 

 
Týždeň európskeho filmu  v Buenos  Aires, Argentina  

Termín : 5. – 12. 5. 2008  
Film : „ O dve slabiky  pozadu“, r. Katarína Šulajová  

 
61. medzinárodný filmový festival Cannes, Francúzsko  

Termín : 14. – 25. 5. 2008  
Film :  „Slepé lásky“, r. Juraj Lehotský 
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            Delegácia:  Marko Škop, Miroslav Ulman, Alexandra Strelková 
            Cena : Art Cinema Award 2008  
 
Projekcie filmov  v Slovenskom inštitúte v Moskve, Rusko  

Termín : 15.a 21. 5. 2008  
Filmy : „Medená veža“ , r. Martin Hollý  (15. 5.),  „Orlie pierko“, r. Martin Hollý  (21. 5.) 

 
Premietanie filmov československej novej vlny v Budapešti, Ma ďarsko  

Termín : 17. – 18. 5. 2008  
Filmy : „Kristove roky“ a „Vtáčkovia, siroty a blázni“, r. Juraj Jakubisko 

           
            Delegácia : Peter Michalovič 
 
Projekcia filmu v Slovenskom inštitúte v Prahe – cyklus E TO VAŠE  DELO, 
Česká republika  

Termín : 19. 5. 2008 
            Film : „Čierne dni“, r. . L. Kudelka, M. Černák, Š. Kamenický, C. Kováč 
 
Rok 1968 – film a politika, Paríž, Francúzsko  

Termín : 22.5.  – 4. 6. 2008  
Filmy: „Čas, ktorý žijeme“, r. V. Kubenko, O. Krivánek, J. Pogran, L. Kudelka, I.Húšťava 

                       „ Čierne dni“, r. L. Kudelka, M. Černák, Š. Kamenický, C. Kováč 
                       „ Tryzna“, r. V. Kubenko, P. Mihálik, D. Trančík       

 
Delegácia : Rudolf Urc, Viera Ďuricová 

 
Slovenská literatúra a film – projekcia v Slovenskom inšt itúte v Prahe,  Česká republika  

Termín: 27. 5. 2008  
Film: „Sladké starosti“, r. Juraj Herz 
 

„Ve čery s Dušanom Hanákom“ v Slovenskom inštitúte v Berlíne, Nem ecko  
      Termín : 27. – 29. 5. 2008  
      Filmy D: Hanáka : „ Ja milujem, ty miluješ“ 
                   „ Prišiel k nám Old  Shatterhand“  

             
Delegácia :  Dušan Hanák 

 
Projekcia filmu v Českom centre v Štokholme, Švédsko  

Termín : 28. 5. 2008  
Film : „Ľalie poľné“, r. Elo Havetta 

 
„Križovatky 68/89“ –projekcie slovenských filmov na Akadém ii umení v Berlíne, Nemecko  

Termín : 30. 5. 2008  
Filmy : „Učenie“, r. Dušan Hanák 
+ ukážky zo slovenských týždenníkov zo 70-tych rokov 

 
18. Animafest, Záhreb, Chorvátsko  

Termín : 31. 5. – 5. 6. 2008  
Film : „Pik a Nik“, r. Martin Snopek 

 
48. medzinárodný festival filmov pre deti a mládež, Zlín, Česká republika  

Termín : 1. – 8. 6. 2008  
Filmy: v sekcii Výročia – filmy J. Jakubiska: „Perinbaba“, „Pehavý Max a strašidlá“ a „Sedím 
na konári a je mi dobre“ 

             „Démoni“, r. Robert Šveda (súťaž) 
           „Návrat bocianov“, r. Martin Repka  (Višegrad) 
            „ Polčas rozpadu“, r. Vlado Fischer  (Višegrad) 
            „ Veľká noc s Bonifácom“ , r. Igor Pargáč (Panoráma) 
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            Delegácia : Peter Dubecký, Martin Šmatlák, Peter Michalovič 
 
Seminár k udalostiam roku 1968 na Ve ľvyslanectve SR v Helsinkách, Fínsko  

Termín: 2. 6. 2008  
Film : „Čierne dni“, r. L. Kudelka, M. Černák, Š. Kamenický, C. Kováč 
 

Slovanský filmový festival v rámci podujatia Fórum slovansk ých kultúr, Brusel, Belgicko  
         Termín : 4. 6. 2008 

Film : „O dve slabiky pozadu“, r. Katarína Šulajová 
 
Projekcia filmu v Slovenskom inštitúte v Prahe – cyklus E TO VAŠE  DELO, Česká republika  

Termín : 10. 6. 2008 
Film : „Čas, ktorý žijeme“,  r. V.Kubenko, L. Kudelka, J. Pogran, O. Krivánek, I. Húšťava 

 
Slovenský film a literatúra – projekcia v Slovenskom inšti túte v Prahe, Česká republika  

Termín : 12. 6. 2008  
Film : „Ľalie poľné“, r. Elo Havetta 

 
6. filmový festival mladých  „Plein la Bobine“, Sancy, Franc úzsko  
     Termín : 13. – 19. 6. 2008  

Film: „Pik  a Nik“,  r. Martin Snopek 
 
Projekcia filmu pri príležitosti 90. výro čia  vzbury  vojakov 1. tren čianskeho pešieho pluku 
v Kragujevaci, Kragujevac, Srbsko  

Termín : 20. 6. 2008  
Film : „Štyridsaťštyri“, r. Paľo Bielik  

 
Filmová prehliadka v rámci medzikultúrneho dialógu, Brusel,Belgick o 

Termín : 26. 6. 2008  
Film:  „Slnečný štát“, r. Martin Šulík   

 
43. medzinárodný filmový festival Karlove Vary, Česká republika  

Termín: 4. – 12.7.2008 
Filmy:  
„Slepé lásky“ , r. Juraj Lehotský – súťaž dokumentárnych filmov 
„Muzika“ , r. Juraj Nvota – súťaž „Na východ od Západu“ 
„Polčas rozpadu“, r. Vlado Fischer – Dni kritikov Variety 
„Ružové sny“ a „Obrazy starého sveta“ – pocta Dušanovi Hanákovi 
„Bathory“, r. Juraj Jakubisko – pocta Jurajovi Jakubiskovi 

 
Sprievodné podujatia:  

- výstava fotografií: Dušan Hanák „Záznamy a odkazy“,  
- krst publikácie SFÚ „Ján Kadár“, autor Václav Macek. 

 
Cena – Krištáľový glóbus za mimoriadny umelecky prínos svetovej kinematografii – udelená Dušanovi 
Hanákovi a Jurajovi Jakubiskovi 
 
Delegácia: Dušan Hanák, Mona Hafsahl, Peter Dubecký, Viera Ďuricová, Alexandra Strelková, Peter 
Michalovič, Václav Macek, Miro Ulman  
 
Premietanie na Zastupite ľskom úrade SR vo Washingtone, USA  

Termín: 23.7.2008 
Film:“ Pacho, hybský zbojník“, r. Martin Ťapák 

 
34. letná filmová škola, Uherské Hradište, Česká republika  

Termín: 25.7. – 3.8.2008 
Filmy: 

celovečerné filmy: „Démoni“, r. Robert Šveda, „Jahodové víno“, r. Dariusz Jablonski, „Martin Slivka – 
muž, ktorý sadil stromy“, r. Martin Šulík, „Muzika“, r. Juraj Nvota, „Návrat bocianov“, r. Martin Repka, 
„Posledná maringotka“, r. Peter Beňovský, „Slepé lásky“ r. Juraj Lehotský  
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krátke a stredometrážne filmy: „Láska – pravdivý príbeh o Zorrovi“, r. Dušan Vicen, „Neznáma 
Antarktída“, r. Pavol Barabáš,  „Sklenené obrazy“, r. Lubor Dohnal,  „Smog“, r. Daniel Rihák, „Štyri“, r. 
Ivana Šebestová, „Vysoké Tatry – divočina zamrznutá v čase“, r. Pavol Barabáš 
 
pásma krátkych filmov VŠMU: pásmo „Life is short“, pásmo „Short is lifeful“ 
 
Retrospektíva: Juraj Jakubisko: 
celovečerné filmy: 
„Kristove roky“, „Zbehovia a pútnici“, „Vtáčkovia, siroty a blázni“, „Postav dom, zasaď strom“, Nevera 
po slovensky“, „Tisícročná včela“, „Perinbaba“, „Pehavý Max a strašidlá“, „Sedím na konári a je mi 
dobre“, „Dovidenia v pekle, priatelia“, „Takmer ružový príbeh“, „Lepšie byť bohatý a zdravý ako 
chudobný a chorý“, „Bathory“ 
 
pásma krátkych filmov:  
Juraj Jakubisko: rané roky /1958-1966/ 
Juraj Jakubisko: 60.roky a predzvesť novej vlny 
Juraj Jakubisko: 70.roky 
Juraj Jakubisko: televízny režisér 
 
O J. Jakubiskovi:„Portrét režiséra“, r. Matej Mináč, „Monológ Juraja J.“, r. Martin Šulík, „Nenakrútené 
filmy Juraja J.“, r. Martin Šulík 
 
Magie jako alchymie: Jan Švankmajer 
„Do pivnice“ ,  „Šílení“ 
 
Ceny: Výročné ceny Asociácie českých filmových klubov udelené: Jurajovi Jakubiskovi a Petrovi 
Dubeckému  
 
Sprievodné podujatie: Prezentácia publikácie SFÚ „Ján Kadár“, autor: Václav Macek, spojená 
s projekciou filmu „Na troskách vyrastá život“ , r. Ján Kadár.  
 
Delegácia: Peter Dubecký, Martin Šmatlák, Miro Ulman, Martin Kaňuch, Ivana Vargová, Peter 
Michalovič, Eva Michalková, Jana Dudková, Ondrej Šulaj, Marián Urban, Václav Macek, Peter 
Beňovský, Juraj Lehotský, Lívia Filusová, Ján Meliš, Ivana Šebestová  a ďalší 
 
35. Ińské filmové leto, I ńsko, Po ľsko  

Termín: 1. – 10.8.2008 
Filmy: Prehliadka filmov Martina Slivku – „Odchádza človek“, „Voda a práca“, „Ikony“, „Balada 
v dreve“, 
„Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy“, r. Martin Šulík 

 
9. letná filmová akadémia Zwierzyniec, Po ľsko  

Termín: 8. – 17.8.2008 
Filmy: filmy Ela Havettu – „Ľalie poľné“, „Slávnosť v botanickej záhrade“, Predpoveď nula, 34 
dní absolútneho kľudu, Svätá Jana                                                      
„Ružové sny“, r. Dušan Hanák 

 
Filmová retrospektíva „Odboj a solidarita“, Mauthausen, Rakúsko  

Termín: 21.8.2008 
Film: „Boxer a smrť“, r. Peter Solan 
 

8. filmový festival, Litom ěřice, Česká republika  
Termín: 21. – 24.8.2008 
Filmy: „Panna zázračnica“ , r. Štefan Uher, „Slávnosť v botanickej záhrade“, r. Elo Havetta 

 
Festival Telcsummer, Tel č, Česká republika  

Termín: 22. – 23.8.2008 
Film: „Kino“, r. Viktor Kubal 
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Konferencia k 40. výro čiu udalostí augusta 1968 , Vroclav, Po ľsko  
Termín: 23.8.2008 
Filmy: „Čierne dni“, r. Ladislav Kudelka, Milan Černák, Štefan Kamenický, Ctibor Kováč,    
„Tryzna“, r. Vladimír Kubenko, Peter Mihálik, Dušan Trančík 

 
7. filmový festival Silhouette, Paríž, Francúzsko  

Termín: 31.8. – 7.9.2008 
Filmy: „Pik a Nik“, r. Martin Snopek, „O Soni a jej rodine“, r. Daniela Rusnoková, „Raňajky 
v tráve“, r. Juraj Štepka  

 
Retrospektíva filmov Dušana Hanáka, Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa, Izrael  

Termín: 2. – 16.9.2008 
Filmy: „Ja milujem, ty miluješ“, „Obrazy starého sveta“, „Papierové hlavy“, „Ružové sny“, 
„Tichá radosť“, „322“ + krátke filmy: „Deň radosti“, „Prišiel k nám Old Shatterhand“ a strihový 
film o režisérovi Hanákovi 

 
Delegácia: Dušan Hanák 

 
10. Eko-Etno-Folk Film Festival „Niste Tarani“, Slatioara,  Rumunsko  

Termín: 2. – 7.9.2008 
Filmy: „Premeny Vysokých Tatier“, r. Pavol Barabáš – Cena za najlepší ekologický film 
„Pik a Nik“, r. Martin Snopek – Osobitná cena humoristickej spoločnosti „Pacala“ 

 
Francúzsko-slovenské stretnutia, Bordeaux, Francúzsko  

Termín: 8. – 26.9.2008 
Filmy: „O dve slabiky pozadu“, r. Katarína Šulajová, „Slávnosť v botanickej záhrade“, r. Elo 
Havetta, „Obrazy starého sveta“, r. Dušan Hanák, „Ľalie poľné“ , r. Elo Havetta, „Útek do 
Budína“, r. Miloslav Luther, „Čierne dni“, r. Ladislav Kudelka, Milan Černák, Štefan Kamenický, 
Ctibor Kováč, „Tryzna“, r. Vladimír Kubenko, Peter Mihálik, Dušan Trančík, „Krvavá pani“ a 
„Zbojník Jurko“ , r. Viktor Kubal  

 
Filmový festival „Poh ľady ko čovníkov“, Sever do Vouga, Portugalsko  

Termín: 11. – 14.9.2008 
Filmy: „Slnečný štát“, r. Martin Šulík, „O dve slabiky pozadu“, r. Katarína Šulajová, „Sokoliar 
Tomáš“, r. Václav Vorlíček, „Ekomorfóza“, r. František Jurišič, „Pik a Nik“, r. Martin Snopek 

 
19. medzinárodný filmový festival Arsenals, Riga, Lotyšsko  

Termín: 12. – 21.9.2008 
Filmy: Retrospektívna prehliadka slovenských filmov 80. rokov : „Iná láska“, r. Dušan Trančík, 
„Pásla kone na betóne“, r. Štefan Uher, „Ja milujem, ty miluješ“, r. Dušan Hanák, „Pomocník, 
r. Zoro Záhon, „Tisícročná včela“, r. Juraj Jakubisko 

 
Delegácia: Milka Zimková, Zoro Záhon, Alexandra Strelková 

 
Premietanie filmov s problematikou r. 1968, Aarhus, Dánsko  

Termín: 16.9.2008 
Filmy: „Čierne dni“, r. L. Kudelka, M. Černák, Š. Kamenický, C. Kováč, „Tryzna“, r. V. 
Kubenko, P. Mihálik, D. Trančík 

 
Ozveny Letnej filmovej školy, Bílina, Česká republika  

Termín: 16. – 19.9.2008 
Film: „Perinbaba“, r. Juraj Jakubisko 

 
14. medzinárodný festival fantastického filmu, Lund, Švédsko  

Termín: 18. – 27.9.2008 
Film: „Vtáčkovia, siroty a blázni“, r. Juraj Jakubisko 

 
Projekcia dokumentov z r. 1968 v rámci výstavy „Dlhá jar,  horúce leto 1968“, Slovenský inštitút 
v Budapešti, Ma ďarsko  

Termín: 18.9.2008 
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Filmy: „Čierne dni“, r. L.Kudelka, M. Černák, Š. Kamenický, C. Kováč, „Tryzna“, r. V. Kubenko, 
P. Mihálik, D. Trančík 

 
Zakázané slovenské filmy, Slovenský inštitút vo Viedni, Rakús ko 

Termín: 28.9.2008 
Film: „Vtáčkovia, siroty a blázni“, r. Juraj Jakubisko 

 
Premietanie v rámci cyklu „Slovenská klasika na filmovom plátne“, Praha, ČR 

Termín: 29.9.2008 
Film: „Skleníková Venuša“, r. Martin Ťapák 

 
Zakázané slovenské filmy, Slovenský inštitút vo Viedni, Rakús ko 

Termín: 5.10.2008 
Film: „Ľalie poľné“, r. Elo Havetta 

 
Premietanie dokumentárnych filmov k 40.výro čiu Pražskej jari, Haag, Holandsko  

Termín: 6.10.2008 
Filmy: „Čas, ktorý žijeme“, r. V. Kubenko, O, Krivánek, J. Pogran, L. Kudelka, I. Húšťava, 
„Čierne dni“, r. L. Kudelka, M. Černák, Š. Kamenický, C. Kováč, „Tryzna“, r. V. Kubenko, P. 
Mihálik, D. Trančík 

 
Delegácia: Dušan Trančík 
 
5. medzinárodný filmový festival MovEast, Pécs, Ma ďarsko  

Termín: 7. – 14.10.2008 
Filmy: „Polčas rozpadu“, r. Vlado Fischer  a  „Ja milujem, ty miluješ“, r. Dušan Hanák 
Sprievodné podujatie: výstava fotografií Dušana Hanáka Záznamy a odkazy 

 
Delegácia: Peter Dubecký, Peter Michalovič  
 
16. třinecké filmové leto, T řinec, Česká republika  

Termín: 8. – 12.10.2008 
Filmy: „Démoni“, r. Robert Šveda, „Návrat bocianov“, r. Martin Repka, „Polčas rozpadu“, r. 
Vlado Fischer, „Muzika“, r. Juraj Nvota, „Malé oslavy“, r. Zdenek Tyc, „Bathory“, r. Juraj 
Jakubisko, „Slepé lásky“, r. Juraj Lehotský, „Odhalenie Alžbety Báthoryčky“, r. Ján Lacko, 
„Jahodové víno“, r. Dariusz Jabloński 

 
Ceny: „Démoni“ – hlavná cena festivalu, „Jahodové víno“ – cena divákov 

 
Delegácia: Peter Dubecký, Ondrej Šulaj, Marián Urban 
 
1. Festival filmov strednej a východnej Európy – Luxemburg, Luxem bursko  

Termín: 8. - 19. 10. 2008 
Filmy: „Polčas rozpadu“, r. Vlado Fischer,, „Slnečný štát“, r. Martin Šulík, „Iné svety“, r. Marko 
Škop, pásmo krátkych filmov VŠMU (Lost and Found, r. Boris Swerlov, O ponožkách a láske 
a Fat Fatal, r. Michaela Čopíková, Woolf, r. Juraja Kubinec, Bájka o klinci, r. Marián Staňo, 
Príšera, r. Michaela Oštádalová, Lionardo Mio  a Štyri,  r. Ivana Šebestová, Nazdravíčko!, r. 
Ivana Zajacová, Jozefa Mitaľ, O Soni a jej rodine, r. Soňa Rusnoková) 

 
Projekcia filmu v rámci výstavy Dlhá jar, horúce leto 1968 , SI Budapeš ť, Maďarsko  

Termín: 10.10.2008 
Film: „Čas, ktorý žijeme“, r. V. Kubenko, L. Kudelka, J. Pogran, O. Krivánek, I. Húšťava  

 
24. medzinárodný filmový festival Varšava  
 Termín: 10.-19.10.2008 

Film: „Muzika“, r. Juraj Nvota, súťaž 1.a 2. celovečerných filmov – Cena: Zvláštne uznanie 
poroty 

 
delegácia: Alexandra Strelková 
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Zakázané slovenské filmy, Slovenský inštitút vo Viedni, Rakús ko 
Termín: 12.10.2008 
Film: „Ružové sny“, r. Dušan Hanák  

 
4. festival európskeho filmu, Kaliningrad, Rusko  

Termín: 14. 10. – 2.11.2008 
Film: „Obrazy starého sveta“ , r. Dušan Hanák 

 
Projekcia filmov v rámci výstavy Magická osmi čka v dejinách Slovenskej republiky, Aarhus, 
Dánsko  

Termín: 20.10.2008 
Filmy: „Čas, ktorý žijeme“, r. V. Kubenko, O. Krivánek, J. Pogran, L. Kudelka, I. Húšťava, 
„Čierne dni“, r. L. Kudelka, M. Černák, Š. Kamenický, C. Kováč, „Tryzna“, r. V. Kubenko, P. 
Mihálik, D. Trančík  

 
Slovenská klasika na filmovom plátne, SI Praha, Česká republika  

Termín: 21.10.2008 
Film: „Do zbrane, kuruci!“, r. Andrej Lettrich 

 
Medzinárodný filmový festival Európa na plátne, Jakarta, Indoné zia 

Termín: 24. – 31.10.2008 
Film: „Zostane to medzi nami“, r. Miro Šindelka 

 
Festival európskych filmov, Kuvajt  

Termín: 26. – 30.10.2008 
Film: „Pacho, hybský zbojník“, r. Martin Ťapák  

 
Projekcia filmov k jubileu Viktora Kubala v rámci Mesiaca  česko-slovenskej vzájomnosti, 
Praha, Česká republika  

Termín: 29.10.2008 
Filmy: „Krvavá pani“, r. Viktor Kubal, „Kúzelník Viktor Kubal“ , r. František Jurišič, Gustáv 
Kendy  

 
Projekcia filmov v rámci výstavy Magická osmi čka v dejinách Slovenskej republiky, Koda ň, 
Dánsko  

Termín: 3. 11.2008 
Filmy: „Čas, ktorý žijeme“, r. V. Kubenko, O. Krivánek, J. Pogran, L. Kudelka, I. Húšťava, 
„Čierne dni“, r. L. Kudelka, M. Černák, Š. Kamenický, C. Kováč, „Tryzna“, r. V. Kubenko, P. 
Mihálik, D. Trančík 

 
18. festival východoeurópskych filmov, Cottbus, Nemecko  

Termín: 11. – 16.11.2008 
Film: „Vtáčkovia, siroty a blázni“, r. Juraj Jakubisko 

 
16. filmový seminár, Budapeš ť, Maďarsko  

Termín: 11. – 13.11.2008 
Filmy: „Muzika“, r. Juraj Nvota, „Martin Slivka – muž, ktorý sadil stromy“, r. Martin Šulík, 
„Posledná maringotka“ , r. Peter Beňovský, „Jahodové víno“, r. Dariusz Jabloński, „Polčas 
rozpadu“, r. Vlado Fischer, „Slepé lásky“, r. Juraj Lehotský, „Návrat bocianov“, r. Martin 
Repka, „Cinka panna“ , r. Dušan Rapoš, „Sklenené obrazy Paľo Macho“, r. Lubor Dohnal + 
dve pásma filmov VŠMU 

 
Odborný seminár na tému – Začína sa nová éra slovenského filmu?  
 
Delegácia: Marko Škop, Ján Meliš, Marián Urban, Paľo Macho, Peter Dubecký, Peter Michalovič, 
Ondrej Šulaj 
 
Festival európskeho filmu, Ottawa, Kanada 

Termín: 13.11. – 30.11.2008 
Film: „Návrat bocianov“, r. Martin Repka 
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Festival európskeho filmu, Toronto, Kanada  
Termín: 16. – 30.11.2008 
Film: „Návrat bocianov“ , r. Martin Repka 
 

Projekcia filmu v SI Moskva, Rusko  
Termín: 18.11.2008 
Film: „Víťaz“, r. Dušan Trančík 

 
Slovenská klasika na filmovom plátne, SI Praha, Česká republika  

Termín: 19.11.2008 
Film: „Cnostný Metod“, r. Ján Lacko 

 
3. festival európskeho filmu MUCES, Segovia, Španielsko  

Termín: 19. – 25.11.2008 
Film: „O dve slabiky pozadu“, r. Katarína Šulajová 

 
Delegácia: Katarína Šulajová 
 
Európske stretnutia mladých s obrazom (REJI) , Paríž, Francúz sko  

Termín: 20.11. – 6.12.2008 
Film: „O dve slabiky pozadu“, r. Katarína Šulajová  

 
13. medzinárodný filmový festival Green Vision, Sankt Peterbur g, Rusko  

Termín: 24. – 28.11.2008 
Film: „Pik a Nik“, r. Martin Snopek  

 
Projekcia filmu v SI Moskva, Rusko  

Termín: 25.11.2008 
Film: „Južná pošta“, r. Stanislav Párnický  

 
Festival filmov zo strednej a východnej Európy – Na Východe nie čo nové, Rouen, Francúzsko  

Termín: 27.11. – 4.12.2008 
Filmy: „Slepé lásky“, r. Juraj Lehotský,   „Ružové sny“, r. Dušan Hanák 

 
Festival európskeho filmu, Vancouver, Kanada  

Termín: 28.11. – 7.12.2008 
Film: „Návrat bocianov“, r. Martin Repka 

 
Európsky filmový festival na Taiwane  

Termín: 28.11. – 31.12.2008 
Film: „Fontána pre Zuzanu 1“, r. Dušan Rapoš 

 
16. medzinárodný filmový festival Plus Camerimage, Lodž, Po ľsko  

Termín: 29.11. – 6.12.2008 
Filmy: „Návrat bocianov“, r. Martin Repka + retrospektíva Dušana Hanáka: 
„Ja milujem, ty miluješ“, „Obrazy starého sveta“, „Ružové sny“, „Tichá radosť“, „Papierové 
hlavy“, „322“ 

 
V rámci festivalu bola otvorená aj výstava slovenských filmových plagátov. 
 
Delegácia: Viera Ďuricová, Dušan Brozman   
 
1. ročník Festivalu európskych filmov v Čínskej ľudovej republike  

Termín: 1. – 20.12.2008 
Film: „Útek do Budína“, r. Miloslav Luther   

 
Slovenská klasika na filmovom plátne, SI Praha, Česká republika  

Termín: 2.12.2008 
Film: „Hodiny“, r. Martin Ťapák 
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Zhrnutie:  
Počet štátov:  32 
Počet miest:  73 
Počet podujatí:  101 
Počet uvádzaných filmov:  390 
 
Štáty: 
Argentína, Belgicko, Cyprus, Česká republika, Čínska ľudová republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, 
Holandsko,  Chorvátsko, Indonézia, Izrael, Kanada, Kuvajt, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 
Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, 
Švédsko, Taiwan, Taliansko, 
USA 
 
Mestá: 
Aarhus, Bayreuth,  Berlín, Bielsko Biala, Bílina, Bordeaux, Brno,  Brusel, Budapešť, Buenos Aires, 
Bukurešť, Cannes,  Cieszyn, Cottbus, Český Tešín, Haag, Haifa, Helsinky, Chicago, Ińsko, Jakarta, 
Jeruzalem, Kalisz, Kaliningrad, Karlove Vary, Kodaň,  Kragujevac, Kuvajt, Lisabon, Lodž, Lublin,  
Lund, Luxemburg, Ľubľana, Madrid , Mauthausen, Milwaukee, Moskva, Našice, Nikózia, Olomouc, 
Ottawa, Paríž, Panevezys, Pécs, Peking,  Plzeň, Praha, Riga, Rouen,  Saarbrucken, Sancy, Sankt 
Peterburg, Segovia, Sever do Vouga, Štokholm, Štrasburg, Taipei, Telč, Tel Aviv, Terst, Toronto, 
Třinec, Uherské Hradište, Valetta, Vancouver, Varšava, Viedeň, Vroclav, Washington, Záhreb, Zlín, 
Zwierzyniec 
 
 
 
 
 
Vypracovali: 
Ing. A. Strelková (riaditeľka NKC), 
PhDr. V. Ďuricová (oddelenie filmových podujatí NKC) 
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PRÍLOHA č. 3 
 
TLA ČOVÉ SPRÁVY SFÚ ZA ROK 2008   
 
 
JANUÁR 2008 
► Zlatá medaila AMU pre Petra Dubeckého (6. január) 
► Film Obrazy starého sveta bude ma ť obnovenú slávnostnú premiéru (7. január) 
► Týždeň slovenského filmu v Budapešti (10. január) 
► Marko Igonda slovenskou hviezdou v projekte Shooting Stars na Berlinale  2008  
    (24. január) 
► Výstava Slovenský filmový plagát v Berlíne (31. január) 
 
FEBRUÁR 2008 
► Účasť Slovenska na 58. Medzinárodnom filmovom festivale a Európskom  filmovom trhu v 

Berlíne (5. február) 
► V edícii DVD Slovenský film 70. rokov sa predalo viac ako 1 05 000 nosi čov  
    (14. február) 
 
MAREC 2008 
► Na svete je nové číslo časopisu Kino Ikon a zborník filmologických textov   
    (14. marec) 
► Zomrel Maximilián Nitra  (26. marec) 
 
APRÍL 2008 
► Cena festivalu Finále  Plzeň pre Petra Dubeckého (28.apríl) 
 
MÁJ 2008 
► Pestré zastúpenie slovenskej kinematografie na filmovom festivale v Cannes 2008  (7. máj) 
► Výstava fotografií Dušana Hanáka (8. máj) 
► Slovenský filmový ústav otvoril predaj ňu Klapka.sk  (19. máj) 
► Slepé lásky získali cenu v Cannes  (24. máj) 
► Prehliadka Sú časný ruský film  (28. máj) 
► Slepé lásky v Charlie centre (30. máj) 
 
JÚN 2008 
► Peter Dubecký sa stal generálnym riadite ľom Slovenského filmového ústavu  (3. jún)  
► Zástupcovia filmových klubov oslávia na trojd ňovom seminári svoje 15. výro čie (12. 

jún)  
► Publikácia o Jánovi Kadárovi bude slávnostne predstavená na Artf ilme  
 (24. jún)  
► Tohtoro čný 43. MFF Karlovy Vary bude pre slovenskú kinematografiu slávnos ťou  (30. 

jún)  
 
JÚL 2008 
► V lete vychádza Film.sk ako dvoj číslo so špeciálnym bonusom (2. júl)  
► Letná filmová škola v Uherskom Hradišti ponúkne takmer 80 slov enských filmov (18. 

júl)  
► Monografická publikácia o Jánovi Kadárovi (18. júl)  
AUGUST 2008 
► Zomrel významný slovenský striha č Maximilián Reme ň (5. august)  
► Letná filmová akadémia v po ľskom Zwierzynci uvedie retrospektívu filmov Ela Havettu 

(6. august)  
► V pondelok vychádza DVD August 1968 s tromi historickými dokumentmi   
 (14. august)  
► Filmy Dušana Hanáka uvidia diváci už aj v Izraeli (27. august)  
► Jesenná prehliadka Projekt 100 prinesie do kín na tri mesiac e desať kvalitných filmov 

(28. august)  
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SEPTEMBER 2008 
► Prehliadku Projekt 100 otvorí ve ľkofilm Andrzeja Wajdu Katy ň (8. september)  
► V Lotyšsku sa uskuto ční prehliadka slovenských filmov z 80. rokov  
 (9. september)  
► DVD edícia Slovenský film 60. rokov prinesie desiatku význa mných diel  
 (25. september)  
► Prvým filmom DVD edície zo 60. rokov bude Jánošík Pa ľa Bielika  
 (25. september)  
 
OKTÓBER 2008 
► Druhým filmom DVD edície zo 60. rokov je Piese ň o sivom holubovi  
 (2. október)  
► V októbri sa budú slovenské filmy premieta ť na festivaloch v štyroch krajinách (3. 

október)  
► Prehliadka Dni bavorského filmu divákom ponúkne osem sú časných filmov (8. 

október)  
► Ako tretí titul edície filmov zo 60. rokov vyjde na DVD s nímka Slnko v sieti (9. október)  
► Na prehliadke v T řinci zví ťazil slovenský film Démoni Róberta Švedu  
 (12. október)  
► V Bojniciach sa uskuto ční prehliadka filmov Druhé slovenské filmobranie  
 (14. október)  
► V piatok vyjde na DVD štvrtý titul edície filmov zo 60. r okov Boxer a smr ť  
 (16. október)  
► Piatym titulom DVD edície filmov zo 60. rokov je Organ Šte fana Uhra  
 (23. október)  
► V piatok vyjde na DVD film Eduarda Gre čnera Drak sa vracia z edície filmov zo 60. 

rokov (29. október)  
 
NOVEMBER 2008 
► V Budapešti sa na filmovom seminári predstavia nové slovenské filmy   
 (5. november)  
► Na DVD vyjde celove černý film Otakara Krivánka De ň náš každodenný...  
 (6. november)  
► Nové číslo časopisu Kino-Ikon sa venuje reflexii slovenského filmu  
 (7. november)  
► DVD edícia filmov zo 60. rokov pokra čuje filmom Juraja Jakubiska Kristove roky (13. 

november)  
► V DVD edícii filmov zo 60. rokov zajtra vyjde film Sláv nos ť v botanickej záhrade (20. 

november)  
► Posledným titulom DVD edície filmov zo 60. rokov je 322 Duša na Hanáka  
 (27. november)  
 
DECEMBER 2008 
► Vianočné trhy s filmovou literatúrou a DVD nosi čmi zo Slovenského filmového ústavu 

(3. december)  
► Vyšla monografia o slovenskom hercovi Ivanovi Palúchovi (3. december)  
► V januári sa dostane na televízne obrazovky dokumentárny projekt Zlatá šedesátá (10. 

december)  
 
 
 
 
 
 

vypracovala Simona Nôtová-Tušerová  
tlačová tajomníčka SFÚ (od 1.6.2008) 
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PRÍLOHA č. 4 
 
Výber z mediálnych ohlasov na činnos ť SFÚ za rok 2008  
 
SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV  
 
Členovia Rady Slovenského filmového ústavu / (uwe)  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 2 (2008), s. 25  
 
Klapka pre fajnšmekrov / (buj)  
In: Staromestský kuriér. -- Roč. 2, č. 8 (2008), s. 7 
 
Po filmy do Klapky / (Orlaya)   
In: Petržalské noviny. -- Roč. 14, č. 11 (2008), s. 18  
 
Slovenský film 60. let / Alena Prokopová   
In: Cinema. -- Roč. 18, č. 12 (2008), s. 94  
 
Chystám sa tajne do kina / Jena Opoldusová  
In: Moment. - Č. 34 (2008), s. 3-4 
 
Katyň na Slovensku: Čo sa bude hrať / (mm)   
In: Slovo. -- Roč. 10, č. 39 (2008), s. 16  
 
Šípková Ruženka v říši filmu: nad výroční zprávou NFA / Luboš Ptáček  
In: Cinepur. -- Roč. 16, č. 57 (2008), s. 9-11  
 
Jubilujúci SFÚ na Envirofilme 2008 / Štefan Vraštiak  
In: Enviromagazín. -- mimoriadne č. (2008), s. 11  
 
Štefan Vraštiak: Chcel byť záhradníkom, ale zaľúbil sa do filmu... / Anna Gudzová   
In: Enviromagazín. -- mimoriadne č. (2008), s. 10-11  
  
Slovenské filmy na dvesto rokov: riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký / Tina Čorná. -- 1 
fotogr.   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 16 (19.1.2008), s. 34-35  
 
Záujem o kvalitné slovenské filmy stúpa: Slovenský film 70. rokov / (kle)   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 38 (14.2.2008), s. 26  
  
Digitalizácia má tri fázy: Slovenský film 70. rokov / (kle)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 38 (14.2.2008), s. 27  
 
Náš film potrebuje najmä divákov: Riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký exkluzívne pre HN: / 
Naďa Kančevová   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 64 (2.4.2008), s. 10  
 
Nechávám dobré věci při starém / Věra Míšková  
In: Právo. -- Roč. 18, č. 79 (3.4.2008), s. 10  
 
Najdôležitejší je kontakt medzi tvorcom a divákmi   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 80 (5.4.2008), s. 14  
 
Prepísali 300-tisíc metrov filmu / (sita)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 88 (15.4.2008), s. 4  
 
Slovenský filmový ústav... / (SITA)   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 117 (21.5.2008), s. 21  
 
Viete, že klapka je filmová predajňa? / (her)  
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In: Sme. - Roč. 16, č. 154 (3.7.2008), s. 20  
Hollywood prehral boj s internetom / Veronika Gallisová 
In: Hospodárske noviny. -- Č. 146 (29.7.2008), s. 8  
 
Jak zachránit Marketu Lazarovou / Mirka Spáčilová  
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 242 (14.10.2008), s. C9  
 
Ceny pre riaditeľa SFÚ Petra Dubeckého 
 
V dobrej spoločnosti / Peter Michalovič  
In : Film.sk. -- Roč. 9, č. 2 (2008), s. 38  
 
Zlatá medaila pre Dubeckého / (sita)  
In: Hospodárske noviny. -- Č. 5 (8.1.2008), s. 12  
 
Peter Dubecký dostal v Prahe Zlatú medailu / (SITA)   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 6 (8.1.2008), s. 18  
 
Peter Dubecký dostal Zlatú medailu AMU / (sim)  
In: Sme. - Roč. 16, č. 25 (30.1.2008), s. 23  
 
Ledňáček pro Tajnosti a Havla / rof  
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 100 (28.4.2008), s. 18  
  
Vyhrál Občan Havel / Mirka Spáčilová   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 100 (28.4.2008), s. B5  
 
Juraj Jakubisko uvedie až štyridsaťpäť filmov... / (oj)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 168 (21.7.2008), s. 18  
 
Dve Ceny AČFK sú na Slovensku / (sim)  
In: Sme.-- Roč. 16, č. 200 (27.8.2008), s. 19 
 
PUBLIKA ČNÁ  ČINNOSŤ SFÚ 
 
Albert Maren čin – filmár na križovatkách času 
Albert Marenčin - filmár na križovatkách času  
In: Filmový přehled. -- Roč. 69, č. 2 (2008), s. 26  
 
Keď boli na Kolibe ešte filmári / Jozef Bžoch  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 9 (11.1.2008), s. 18  
 
Balkán alebo Metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov 
Balkán alebo Metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov: Nepriateľ /Jana Dudková  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 7/8 (2008), s. E - H (príl.)  
 
Hlbšie vnímanie Balkánu / Richard Šteinhübel  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 12 (2008), s. 36-37  
 
Herec Ivan Palúch  
O hercovi európskeho formátu / Eva Križková  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 11 (2008), s. 40-41  
 
Ján Kadár  
Komplexne o Jánovi Kadárovi / Eva Križková   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 4 (2008), s. 42-43  
 
Ján Kadár: Václav Macek   
In: Filmový přehled. -- Roč. 69, č. 10 (2008), s. 2  
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O kompromisu / Jan Jaroš  
In: Reflex. -- Roč. 19, č. 40 (2008), s. 67  
 
Kadár zišiel z vydláždenej cesty / Daniel Bernát   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 74 (29.3.2008), s. 5+7 (príl.)  
 
Predstaví sa slovenský režisér s Oscarom / (dan)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 152 (1.7.2008), s. 13+14  
 
Co se děje ve Varech  
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 158 (8.7.2008), s. B4  
 
Jediný Slovák, ktorý získal Oscara / Veronika Gallisová  
In: Hospodárske noviny. -- Č. 150 (4.8.2008), s. 8  
 
Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky  
Lotmanova teória vyšla po druhýkrát / (uwe)  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 6 (2008), s. 31  
 
Semiotika filmu a problémy filmovej estetiky: Knižnička Mareka Debnára / Marek Debnár  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 218 (20.9.2008), s. 33  
 
Straty a nálezy  3 
Straty a nálezy: Pavel Branko  
In: Filmový přehled. -- Roč. 69, č. 2 (2008), s. 38  
 
FILMOVÉ  ČASOPISY 
 
Kino-Ikon  
Najdôležitejší je kontakt medzi tvorcom a divákmi / Eva Michalková 
In: Sme. -- Roč. 16, č. 80 (5.4.2008), s. 14  
 
ASFK má pätnásť rokov: Klubový film / (sim)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 101 (30.4.2008), s. 28  
 
Slovenských filmov na Letnej filmovej škole pribúda / (sim)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 176 (30.7.2008), s. 19  
 
Nové číslo časopisu Kino-Ikon je o slovenskom filme: Klubový film / (mk)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 251 (29.10.2008), s. 23  
 
DVD  FILMY   SFÚ 
 
Slovenský film 60. rokov (DVD edícia Slovenského filmového ústavu a denníka SME) 
 
August 1968 
Dokumentaristi o auguste 1968 / (sim)  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 9 (2008), s. 40  
 
DVD August 1968 (očami slovenských dokumentaristov)  
In: Filmový přehled. -- Roč. 69, č. 10 (2008), s. 2 
Traumatizujúci rok šesťdesiaty ôsmy / Patrícia Plavúniková  
In: Petržalské noviny. - Roč. 14, č. 18 (2008), s. 19  
 
August 1968 očami slovenských dokumentaristov: Čierne dni na čiernobielom  
plátne / Zuzana Uličianska  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 191 (16.8.2008), s. 25  
322 
322 (1969)   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 10 (2008), s. 4-5  
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O tvorcoch   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 10 (2008), s. 6-7  
  
Rozhovor o vzniku a osudoch filmu 322 / Peter Michalovič   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 10 (2008), s. 8-11  
 
Pravda, ktorá mala zhorieť / Peter Michalovič  
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 10 (2008), s. 12-14  
 
322 / Peter Michalovič   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 11 (2008), s. 49  
 
322: 1969 / Text: Dušan Taragel   
In: TV oko. -- Č. 49 (2008), s. 28-29  
 
Kuchár, jeho manželka a jej milenec / Zuzana Uličianska   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 276 (29.11.2008), s. 24  
  
Negatív môjho debutu mal byť spálený / Peter Michalovič   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 276 (29.11.2008), s. 24  
  
322   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 276 (29.11.2008), s. 24 
 
Boxer a smrť  
Boxer a smrť (1962)   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 4 (2008), s. 4-5   
 
O tvorcoch   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 4 (2008), s. 6-7  
 
Podoby zvieraťa, stopy ľudskosti / Martin Kaňuch  
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 4 (2008), s. 12-14  
  
Príbeh o fair play / Eva Križková   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 4 (2008), s. 8-11  
 
Boxer a smrť / Martin Kaňuch   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 10 (2008), s. 49  
  
Boxer a smrť 1962 : Retrooko / Text: Dušan Taragel  
In: TV oko. -- Č. 42 (2008), s. 28-29  
  
Ak sa hrá fér, ide o život: Film 60. rokov / Zuzana Uličianska  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 242 (18.10.2008), s. 24  
  
Boxer a smrť: Film 60. rokov  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 242 (18.10.2008), s. 24  
 
Vďaka za Komínka, pán režisér Solan: Film 60. rokov / Iris Kopcsayová  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 242 (18.10.2008), s. 24  
 
Deň náš každodenný 
Deň náš každodenný...   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 7 (2008), s. 4-5  
 
Neobyčajný ponor do života obyčajnej rodiny / Eva Michalková   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 7 (2008), s. 12-14  
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O tvorcoch  
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 7 (2008), s. 6-7  
 
Krivánek rád pracoval v autentickom prostredí / Eva Michalková   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 7 (2008), s. 12-14  
  
Deň náš každodenný... / Eva Michalková   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 11 (2008), s. 48  
 
Deň náš každodenný / Simona Nôtová   
In: Slovo. -- Roč. 10, č. 47 (2008), s. 14  
 
Deň náš každodenný... : Film 60. rokov  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 259 (8.11.2008), s. 25  
  
Film nevšedný daj nám... : Deň náš každodenný... / Zuzana Uličianska   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 259 (8.11.2008), s. 25  
 
Krivánek sa presadil v autentickom prostredí: Deň náš každodenný... / Eva Michalková  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 259 (8.11.2008), s. 25  
 
Drak sa vracia 
Drak sa vracia   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 6 (2008), s. 4-5  
 
Drak sa vracia / Juraj Mojžiš  
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 6 (2008), s. 12-14  
 
Intelektuál musí stáť za svojimi ideálmi / Pavel Smejkal   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 6 (2008), s. 8-11  
 
O tvorcoch   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 6 (2008), s. 6-7  
 
Drak sa vracia / Juraj Mojžiš   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 10 (2008), s. 50  
  
Drak sa vracia 1967: Retrooko / Text: Dušan Taragel  
In: TV oko. -- Č. 44 (2008), s. 28-29  
 
Drak sa vracia: Film 60. rokov   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 259 (8.11.2008), s. 24  
  
Kto je iný, pyká: Drak sa vracia / Zuzana Uličianska  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 259 (8.11.2008), s. 24  
 
Dielo pretrvá, hoci umelec odchádza: Drak sa vracia / Pavel Smejkal   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 259 (8.11.2008), s. 24  
 
Jánošík I – II.  
Bielik mal zmysel pre národné cítenie / Eva Michalková  
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 01 (2008), s. 8-11  
  
Jánošík / Petra Hanáková   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 01 (2008), s. 12-14  
  
Jánošík I - II (1962 - 1963): O tvorcoch   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 01 (2008), s. 4-7  
  
Jánošík I, II / Petra Hanáková   
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In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 10 (2008), s. 48  
 
Juraj Jánošík: 1962 -1963  
In: TV Oko. -- Č. 39 (2008), s. 28-29  
 
Zahral si Jánošíka, nakrútil Jánošíka, prilákal divákov / Daniel Bernát   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 95 (23.4.2008), s. 8  
 
Bielik. Prvý filmový Jánošík / (wiw)   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 79 (23.4.2008), s. 8  
 
Jánošík 1. a 2.: ohlasy z tlače   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 224 (27.9.2008), s. 24  
 
S Paľom Bielikom o drámu nebola núdza / Eva Michalková  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 224 (27.9.2008), s. 24  
  
Slovenská socialistická vinetuovka: Jánošík 1. a 2. / Zuzana Uličianska   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 224 (27.9.2008), s. 24  
Kristove roky   
Kristove roky   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 8 (2008), s. 4-5   
 
O tvorcoch  
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 8 (2008), s. 6-7  
 
Kristove roky / Eva Križková   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 8 (2008), s. 8-11  
  
Debut, ktorý potešil a pobúril / Peter Michalovič   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 8 (2008), s. 12-14  
 
Kristove roky / Peter Michalovič  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 11 (2008), s. 48  
 
Farba mi pripadala ako žltačkové záchvaty: Kristove roky / Eva Križková  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 265 (15.11.2008), s. 24  
 
Kristove roky: Film 60. rokov   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 265 (15.11.2008), s. 24  
Kto som, kde som a prečo som?: Kristove roky / Zuzana Uličianska  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 265 (15.11.2008), s. 24  
Organ 
Organ (1964)   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 5 (2008), s. 4-5   
 
Robil som si svoju prácu a cesta sa zjavila sama / Pavel Smejkal  
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 5 (2008), s. 8-11  
 
O tvorcoch   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 5 (2008), s. 6-7  
 
Organ / Jelena Paštéková   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 5 (2008), s. 12-14  
 
Organ / Jelena Paštéková   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 10 (2008), s. 50  
 
Organ 1964: Retrooko / Text: Dušan Taragel   
In: TV oko. -- Č. 43 (2008), s. 28-29  
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Organ   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 248 (25.10.2008), s. 24  
 
Krása svätosti v škaredých časoch: Organ / Zuzana Uličianska  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 248 (25.10.2008), s. 24  
  
Nechceli sme, aby film smrdel ateliérom / Pavel Smejkal   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 248 (25.10.2008), s. 24  
Pieseň o sivom holubovi 
Pieseň o sivom holubovi (1961): O tvorcoch   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 2 (2008), s. 4-7  
 
60. roky boli pre slovenských filmárov ideálne / Pavel Smejkal  
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 2 (2008), s. 8-11  
 
Pieseň o sivom holubovi / Juraj Mojžiš   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 2 (2008), s. 12-14  
 
Pieseň o sivom holubovi / Juraj Mojžiš  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 10 (2008), s. 48  
  
Pieseň o sivom holubovi: 1961 / Dušan Taragel   
In: TV Oko. -- Č. 40 (2008), s. 28-29  
 
Odvaha a zbabelosť z detskej perspektívy: Film 60. rokov / Zuzana Uličianska   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 230 (4.10.2008), s. 24 
 
Pieseň o sivom holubovi: Film 60. rokov   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 230 (4.10.2008), s. 24  
 
Pre nás to boli ideálne roky: Film 60. rokov / Pavel Smejkal   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 230 (4.10.2008), s. 24  
 
Slávnosť v botanickej záhrade 
Slávnosť v botanickej záhrade (1969)   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 9 (2008), s. 4-5  
 
O tvorcoch   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 9 (2008), s. 6-7  
 
Havetta dokázal čosi nezmazateľné / Eva Michalková  
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 9 (2008), s. 8-11  
  
Slávnosť v botanickej záhrade / Katarína Mišíková   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 9 (2008), s. 12-14  
 
Slávnosť v botanickej záhrade / Katarína Mišíková   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 11 (2008), s. 49  
 
Televize: Slávnosť v botanickej záhrade / -ph-  
 In: A2. -- Roč. 4, č. 24 (2008), s. 4  
  
Slávnosť v botanickej záhrade  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 270 (22.11.2008), s. 24  
  
Exotika a zázraky po slovensky / Zuzana Uličianska  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 270 (22.11.2008), s. 24  
    
Slobodný film mal na pár rokov zelenú / Eva Michalková   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 270 (22.11.2008), s. 24  
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Slnko v sieti 
Slnko v sieti (1962)   
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 3 (2008), s. 4-5   
 
O tvorcoch  
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 3 (2008), s. 6-7  
  
Uher a Szomolányi sa pozreli na svet novými očami / Eva Križková  
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 3 (2008), s. 8-11  
 
Slnko v sieti / Jelena Paštéková  
In: Časopis DVD edície Slovenský film 60. rokov. -- Č. 3 (2008), s. 12-14  
 
Slnko v sieti / Jelena Paštéková   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 10 (2008), s. 49  
 
Slnko v sieti 1963: Retrooko / Text: Dušan Taragel  
In: TV oko. -- Č. 41 (2008), s. 28-29  
 
Bezviš a senziš film o rídkych trasorítkach: Film 60. rokov / Zuzana Uličianska   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 236 (11.10.2008), s. 24  
  
Bol to prvý film hlásiaci sa k novej vlne: Film 60. rokov / Eva Križková   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 236 (11.10.2008), s. 24  
  
Slnko v sieti: Film 60. rokov   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 236 (11.10.2008), s. 24  
 
Slovenský film 70. rokov (DVD edícia Slovenského filmového ústavu a denníka SME) 
 
DVD edícia Slovenský film 70. rokov zaujala / (uwe)  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 2 (2008), s. 31 
Slovenský film 70. rokov / Zodp. red. prílohy: Katarína Lednická  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 38 (14.2.2008), s. 26-27  
 
Digitalizácia má tri fázy: Slovenský film 70. rokov / (kle)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 38 (14.2.2008), s. 27  
 
Záujem o kvalitné slovenské filmy stúpa: Slovenský film 70. rokov / (kle)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 38 (14.2.2008), s. 26  
Týždeň vo filme  
Bestseller / (ir)  
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 5 (2008), s. 37  
 
Kinožurnály pripomenú minulosť / Eva Michalková  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 6 (2008), s. 19  

 
Kinožurnály na TA3  
In: Eurotelevízia. -- Roč. 18, č. 21 (2008), s. 13  
 
PODUJATIA  S F Ú  na  Slovensku 
 
Ako sme žili, Bratislava 
Ako (?) sme žili. Slovensko v 20. storočí: Výstava / Elena Kurincová   
In: Múzeum. -- Roč. 54, č. 2 (2008), s. 29-31  
 
Ako? sme žili: Slovensko v 20. storočí / Gabriela Podušelová   
In: Pamiatky a múzeá. -- Roč. 57, č. 2 (2008), s. 64-67  
 
Obnovená premiéra filmu Čas, ktorý žijeme / (sim)   
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In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 4 (2008), s. 12  
 
Výstava, aká tu ešte nebola / Imrich Rešeta  
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 6 (2008), s. 40-41  
 
Ako sme žili? A ako budeme? / Miroslava Ábelová   
In: Týždeň. -- Roč. 5, č. 9 (2008), s. 56-57  
 
Stratený? čas / Marta Moravčíková   
In: Slovo. -- Roč. 10, č. 11 (2008), s. 12  
 
Ako sme žili na prahu storočia: (1900 - 1914) / Imrich Rešeta, Martin Krno  
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 12 (2008), s. 42-43  
 
Ako sme žili vo víre vojny: Sprievodné podujatia / Martin Krno, Imrich Rešeta  
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 18 (2008), s. 42-43  
 
Ako sa žilo na Slovensku v 20. storočí / Peter Briška   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 18 (23.1.2008), s. 18  
 
Jasná správa o Slovensku v 20. storočí / Veronika Gallisová  
In: Hospodárske noviny. -- Č. 31 (13.2.2008), s. 11  
 
Nezvyčajná prechádzka 20. storočím / Peter Briška   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 38 (14.2.2008), s. 23  
 
Ako sme žili v 20. storočí   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 39 (15.2.2008), s. 9 (príl.)  
Takto sme žili! / Juliána Bieliková  
In: Plus jeden deň. -- Roč. 3, č. 42 (19.2.2008), s. 13  
 
Opäť je tu naše 20. storočie / Jana Kadlecová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 44 (21.2.2008), s. 21+26  
  
V múzeu premietnu slovenskú klasiku. Rozprávkovú i filmovú / (ľub)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 46 (23.2.2008), s. 15  
 
Výstava už prilákala všetky generácie / Peter Briška  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 51 (29.2.2008), s. 10  
Ako sme žili? Príďte sa pozrieť  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 57 (7.3.2008), s. 6 (príl.)  
 
Ako sme žili? / (bla)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 241 (17.10.2008), s. 5 (príl.)  
 
Ars Poetica, Bratislava 
Kto nečíta svoje básne / Miloš Krekovič  
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 41 (2008), s. 39  
 
Ars Poetica sa začne oslobodením  / Juraj Fellegi  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 230 (4.10.2008), s. 1 (príl.)  
 
ART FILM Tren čianske Teplice, Trenčín 
Svetové novinky / (sim)  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 6 (2008), s. 12  
 
Rozmanitosť filmov a žánrov / Eva Michalková   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 9 (2008), s. 34-35  
 
Na Slovensku chýba filmová výchova / Text: Soňa Koželová  
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In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 24 (2008), s. 42-43  
 
Dopadlo to dobre / Soňa Koželová   
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 27 (2008), s. 38-41  
  
Artfilm a plné kinosály / Milan Polák  
In: Literárny dvojtýždenník. -- Roč. 21, č. 27-28 (2008), s. 14  
 
Leto na červenom koberci / Zuzana Čižmáriková   
In: Pravda ženy. -- Č. 28 (2008), s. 6-7  
 
Ako sa menil Artfilm / Text: Soňa Koželová  
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 30 (2008), s. 44-51  
  
Na Artfilm príde aj legenda Omar Sharif / Daniel Bernát   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 106 (7.5.2008), s. 20  
  
Vzorom pre Artfilm je festival v Cannes / Jena Opoldusová  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 127 (2.6.2008), s. 26  
 
Artfilm ocení Ullmanovú, Palúcha aj Ondříčka / Matúš Kvasnička   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 141 (18.6.2008), s. 17  
  
Nórska herečka a režisérka slovenský festival pozná / Jena Opoldusová  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 141 (18.6.2008), s. 17  
Ullmannová a Sharif přijedou na Artfilm / (ČTK, far)   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 142 (18.6.2008), s. 16  
 
Artfilm osviežia aj víťazi z Cannes / Matúš Kvasnička   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 146 (24.6.2008), s. 16  
  
Artfilm získal drahé filmy, ešte potrebuje naše: Nový Artfilm, nové úlohy / Kristína Kúdelová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 148 (26.6.2008), s. 17+20  
 
Som reklamnou značkou / Zuzana Kizáková   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 123 (26.6.2008), s. 8  
  
Pre milovníkov dobrého filmu / Roman Moravčík   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 124 (27.6.2008), s. 24  
 
Artfilm: Úvodný film nesmie byť banálny / Kristína Kúdelová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 149 (27.6.2008), s. 18  
 
Ullmannová a Sharif na Artfilmu / (ČTK)  
In: Právo. -- Roč. 18, č. 150 (27.6.2008), s. 14  
 
Anjela má v rukách Mungiu, Labuda a Mitevska / Matúš Kvasnička   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 150 (28.6.2008), s. 10  
 
Sharif na Artfilm prišiel, Guerra nemohol / Daniel Bernát   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 150 (28.6.2008), s. 10  
 
Na Artfilm prídu "Stouni". V dokumente / (wiw)   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 126 (1.7.2008), s. 9  
 
Prečo je Marián Labuda na Artfilme zamračený / (oj)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 154 (3.7.2008), s. 23  
 
Ivan Palúch si prevezme cenu / (dan)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 155 (4.7.2008), s. 9  
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Ďalšia cena pre "lásky" / (kul)   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 130 (7.7.2008), s. 8  
 
Modrého anjela z Artfilmu majú dva filmy / Matúš Kvasnička  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 156 (7.7.2008), s. 19  
  
Umenie je najdôležitejšie / Zuzana Uličianska  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 156 (7.7.2008), s. 12  
 
Nakrúcanie s Vláčilom bola obrovská škola / Daniel Bernát  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 157 (8.7.2008), s. 9  
 
Opäť vo forme!: Chudík (84) na Artfilme / (gab)   
In: Nový čas. -- Roč. 18, č. 157 (8.7.2008), s. 22-23  
 
BAŽANT KINEMATOGRAF – Bažant Pohoda, Tren čín, Slovensko 
 
Pojazdné kino prinesie na bratislavské námestie desať filmov  
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 35 (2008), s. 4-5 (príl.)  
 
Filmy z autobusu / (kul)   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 148 (26.6.2008), s. 20  
 
Bažant kinematograf: 28. júna - 15. septembra / (dan)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 150 (28.6.2008), s. 24-25  
  
Pohoda: 18. - 19. júla / (mak)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 150 (28.6.2008), s. 12-13 (príl.)  
 
Na úvod Slepé lásky / (kk)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 166 (18.7.2008), s. 18  
 
Letných kín neubudlo, v Bratislave chýbajú: Autobus strechu nepotrebuje / Daniel Bernát  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 189 (14.8.2008), s. 22  
 
Bažant prinesie Krokodíla aj Medvídka / (mč)   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 202 (30.8.2008), s. 12  
  
Filmové predstavenia Bažant kinematografu... / (dan)   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 232 (7.10.2008), s. 20  
 
Bienále animácie, Bratislava 
Oscarový Peter a vlk otvorí BAB 2008 / Jena Opoldusová   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 235 (10.10.2008), s. 20  
  
Päť slovenských filmov súťaží o Cenu Viktora Kubala / Jena Opoldusová   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 238 (14.10.2008), s. 20  
 
Čarodejníka Klingora stačí iba poprosiť / Kristína Kúdelová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 238 (14.10.2008), s. 18  
 
Prečo plače žirafa / (kk)   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 239 (15.10.2008), s. 18  
 
Tí, čo odišli, prídu zasa / Martin Snopek   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 240 (16.10.2008), s. 18  
 
Animovaní hrdinovia útočia / (wiw)  
In: Hospodárske noviny. -- Č. 201 (17.10.2008), s. 28  
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Ocenili aj Borisa Šimu a Chyťte ho! / Jena Opoldusová  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 243 (20.10.2008), s. 27  
 
Cena Tibora Vichtu 
Cena Tibora Vichtu patrí Zuzane Belkovej / (uwe)  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 12 (2008), s. 23  
 
Dni bavorského filmu, Bratislava 
Riešenie formou koprodukcií / Eva Križková  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 11 (2008), s. 4-5  
 
Dni bavorského filmu / (i)  
In: Literárny dvojtýždenník. -- Roč. 21, č. 35-36 (2008), s. 2 
 
Prehliadka Dni bavorského filmu.../ (SITA)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 235 (10.10.2008), s. 20 
 
ENVIROFILM - MF filmov, TV programov a videoprogramo v s tematikou tvorby a ochrany životného 
prostredia, B. Bystrica, B. Štiavnica, Zvolen, Kremnica 
Envirofilm 2008  
In: Synchron. -- Roč. 7, č. 3 (2008), s. 26-27  
 
Festivaly a ceny  
In: Filmový přehled. -- Roč. 69, č. 6 (2008), s. 47-48  
 
Jubilujúci SFÚ na Envirofilme 2008 / Štefan Vraštiak  
In: Enviromagazín. -- mimoriadne č. (2008), s. 11  
Etnofilm, Čadca 
Etnofilm Čadca. 
In:  TV Oko, č. 38 (2008), s. 4 
 
Víťazné snímky si odniesli čadčianske turone / tl 
In: Obecné noviny, č. 43 (2008), s. 18 
O Zlatého turoňa súťaží takmer štyridsať dokumentov / Jena Opoldusová  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 220 (23.9.2008), s. 20 
FEBIOFEST, Slovensko 
Cenu Zentivy má opäť dokumentarista / (uwe)   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 4 (2008), s. 35  
 
Producent Marko Škop dostal Cenu ČSOB / (uwe)  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 4 (2008), s. 35  
 
Inšpiratívny "nefestival" / Jaroslav Hochel  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 5 (2008), s. 34-35  
 
Za úspech Febiofestu hovoria čísla / (sim)   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 6 (2008), s. 18  
 
Febiofest ponúka filmové skvosty / Natália Oravcová  
In: Petržalské noviny. -- Roč. 14, č. 7 (2008), s. 22  
 
Vášáryovej vzdajú poctu len v Česku / Imrich Rešeta   
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 13 (2008), s. 45  
 
Slovenské príspevky na Febiofeste / Milan Polák  
In: Literárny týždenník. -- Roč. 21, č. 13-14 (2008), s. 12-13  
 
Febiofest: Slovenský pramienok a rumunská vlna / Miloš Krekovič  
In: Eurodomino. -- Roč. 1, č. 15 (2008), s. 36-37  
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Pola Negri mala aj slovenské korene / Milan Polák   
In: Literárny týždenník. -- Roč. 21, č. 15-16 (2008), s. 12  
  
Zrelý plod rumunského filmu / Eduard Grečner  
In: Literárny týždenník. -- Roč. 21, č. 15-16 (2008), s. 12  
 
Prehliadka Febiofest príde do kín už o mesiac / (sim)   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 49 (27.2.2008), s. 23  
 
Prehliadku Febiofest otvorí Muzika / (sim)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 71 (26.3.2008), s. 23 
 
Febiofest 2008  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 31-34  
  
Filmové novinky, ale aj klasika / Kristína Kúdelová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 12  
 
Cudzokrajná krásavica Pola Negri / Richard Blech   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 33  
  
Exkluzívne na slovenskom plátne / Martin Kaňuch  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 33  
 
Najnovšia česká filmová produkcia je rozmanitá / Jan Jaroš   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 31  
  
Ochutnávka českých i svetových filmov / Simona Nôtová  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 31  
  
Osud jednotlivca očami Istvána Szabóa / Tomáš Hučko   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 33  
Osudové osmičky / Miro Ulman   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 33  
 
Vidieť nevidené, spomínať na dobré / Daniel Bernát   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 74 (29.3.2008), s. 3 (príl.)  
 
Slovenský film sa vracia do našich kín / Miro Ulman. -- 1 fot.   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 31  
  
Súčasný český dokument je kvalitný aj atraktívny / Martin Kaňuch  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 32  
  
Svet násilia a zla podľa Alana Parkera / Peter Ulman  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 32  
  
Svetové novinky v predpremiére / Miro Ulman  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 33  
  
Sviatok filmu sa začína / Jaroslav Hochel  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 74 (29.3.2008), s. 1 (príl.)  
 
Študenti: Hanák, Havetta, Jakubisko / Peter Michalovič   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 33   
 
Febiofest prináša aj pohľad do slovenskej histórie  
In: Hospodárske noviny. -- Č. 62 (31.3.2008), s. 13  
 
Febiofest 2008   
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In: Sme. -- Roč. 16, č. 75 (31.3.2008), s. 30  
 
Febiofest otvoril film Muzika / (sita)   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 63 (1.4.2008), s. 10  
 
Tajomstvo je skryté v dobrom obsadení / Miro Ulman   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 76 (1.4.2008), s. 17-18  
  
Zo sekcie Kino-Ikon Plus / Martin Kaňuch  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 76 (1.4.2008), s. 20  
 
Febiofest 2008: Práca na filme Občan Havel bola slávnosťou. Výnimočný filmový zážitok   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 76 (1.4.2008), s. 20  
 
Febiofest se vydal za slovenskými diváky / Zdeněk A. Tichý   
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 77 (1.4.2008), s. 4 (príl.)  
 
Náš film potrebuje najmä divákov: Riaditeľ Slovenského filmového ústavu Peter Dubecký exkluzívne pre HN: / 
Naďa Kančevová   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 64 (2.4.2008), s. 10  
 
Nechávám dobré věci při starém / Věra Míšková  
In: Právo. -- Roč. 18, č. 79 (3.4.2008), s. 10  
  
Obnovená premiéra filmu Čas, ktorý žijeme / (sim)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 78 (3.4.2008), s. 15  
 
Mění se kostýmy, vztahy ne / Věra Míšková   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 79 (3.4.2008), s. 10  
 
Febiofest 2008: Filmy legendárnych tvorcov. Rumunský film dnes uvedie delegácia  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 79 (4.4.2008), s. 26  
 
Febiofest 2008: Hľadanie slovenských filmov. Neprehliadnuteľné filmárske osobnosti  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 80 (5.4.2008), s. 14  
 
Najdôležitejší je kontakt medzi tvorcom a divákmi   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 80 (5.4.2008), s. 14  
 
Febiofest pokračuje v ďalších mestách / (kul)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 83 (9.4.2008), s. 18  
  
Febiofest nepovedal posledné slovo / Daniel Bernát  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 86 (12.4.2008), s. 3 (príl.)  
 
Bojujte a dupte ako ja, vyzvala ženy Věra Chytilová / Mikuláš Jesenský  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 92 (19.4.2008), s. 12  
 
István Szabó ukázal svoje filmy v Košiciach: Klubový film / Peter Michalovič   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 101 (30.4.2008), s. 28  
 
Na predstavenia Febiofestu prišlo takmer 15 000 divákov / (sim)   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 123 (28.5.2008), s. 26 
 
Festival francúzskych filmov, Trenčín 
Trenčín, mesto filmu / Daniel Bernát   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 265 (15.11.2008), s. 3 (príl.)  
 
Francúzske filmy v Trenčíne / (kuk)  
In: Plus jeden deň. -- Roč. 3, č. 269 (21.11.2008), s. 13   
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Kinobus, Slovensko 
Festival  Kinobus 2008 / Vladimír Potančok 
In: Týždeň. -- Roč. 5, č. 36 (2008), s. 72 
 
Kinobus 2008...  
In: TV Oko, č.  36 (2008), s. 5 
 
Kinobus vyráža na cesty  
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 36 (2008), s. 10 (príl.)  
 
Kino v autobuse / jap 
In: Plus jeden deň. -- Roč. 3, č. 206 (5.9.2008), s. 15 
 
Medzinárodný filmový festival, Bratislava 
Istota i prekvapenia / Jaroslav Hochel   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 1 (2008), s. 26-27  
 
Slepá hora a iné filmové lahôdky / Jaroslav Hochel   
In: Slovo. -- Roč. 10, č. 1-2 (2008), s. 18  
 
Festival uprostred nákupov / Ľuba Heinzlová  
In: Týždeň. -- Roč. 5, č. 1-2 (2008), s. 70-71  
 
Jak příjemné je být vytržen z osamění / Viktor Palák  
In: Literární noviny. -- Roč. 19, č. 2 (2008), s. 12  
 
Plná náruč hviezdnych filmov / Peter Nágel  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 11 (2008), s. 14-15  
 
To najlepšie aj zo Slovenska / (sim)  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 12 (2008), s. 9  
 
Bratislavský festival má novú prezidentku / Alena Horváthová-Čisáriková   
In: Slovenka. -- Roč. 61, č. 46 (2008), s. 27  
 
Hviezdami budú filmy / Alena Horváthová-Čisáriková   
In: Slovenka. -- Roč. 61, č. 48 (2008), s. 68  
 
Červený koberec pre divákov / Juraj Kušnierik   
In: Týždeň. -- Roč. 5, č. 48 (2008), s. 60-61  
 
Medzinárodný filmový festival Bratislava ponúkne novinky svetovej kinematografie   
In: Žurnál špeciál. -- Č. 48 (2008), s. 8-9  
 
Zaostrené na filmy / Martina Straková   
In: Slovo. -- Roč. 10, č. 48 (2008), s. 14  
 
Večer plný hviezd / Alena Horváthová-Čisáriková   
In: Slovenka. -- Roč. 61, č. 49 (2008), s. 12-13  
 
Vzácny hosť MFF / Martina Straková  
In: Slovo. -- Roč. 10, č. 50 (2008), s. 16  
 
Dovidenia o rok na filmovom festivale!: Bratislavské finále / Alena Horváthová-Čisáriková  
In: Slovenka. -- Roč. 61, č. 51-52 (9.12.2008), s. 113-115  
 
MFF Bratislava: rozloučení s festivalovým rokem / Lenka Křesťanová   
In: Cinepur. -- Roč. 16, č. 55 (2008), s. 9  
 
Mobilizujte svoj organizmus / Kristína Kúdelová  
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In: Sme. -- Roč. 16, č. 260 (10.11.2008), s. 12  
 
Príde István Szabó / (kul)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 263 (13.11.2008), s. 20  
 
Po pozretí môžete spáliť / Kristína Kúdelová  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 268 (20.11.2008), s. 18  
 
Na festival za klubovými filmami / Miroslav Ulman   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 273 (26.11.2008), s. 23  
Súboj mafiánskych klanov v Bratislave / Zuzana Kizáková  
In: Hospodárske noviny. -- Č. 228 (26.11.2008), s. 12  
 
Rozum bol pomýlený a srdce tam nebolo / Kristína Kúdelová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 276 (29.11.2008), s. 12  
 
Najlepšie filmy Európy sú v Bratislave / Matúš Kvasnička  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 277 (1.12.2008), s. 38  
 
István Szabó a Jiří Menzel sa opäť stretli / Miloš Krekovič  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 278 (2.12.2008), s. 17  
 
Hiphoper čosi skrýva / Kristína Kúdelová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 279 (3.12.2008), s. 17  
 
Učiteľ nie je filmový hrdina / Kristína Kúdelová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 280 (4.12.2008), s. 20  
 
Ako Dežo Ursiny vypredal bratislavský Aupark / Miloš Krekovič  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 281 (5.12.2008), s. 17  
 
Bastardi vyjdú z labyrintu / Kristína Kúdelová  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 282 (6.12.2008), s. 12  
 
Zvíťazil Sviatočný augustový obed, prvý film 59-ročného režiséra / Daniel Bernát  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 282 (6.12.2008), s. 49  
 
V Bratislavě zvítězil Sváteční oběd / kul   
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 287 (8.12.2008), s. 18  
 
Slováci sľubujú do dvoch rokov 50 filmov / Daniel Bernát   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 284 (9.12.2008), s. 22+35  
 
Medzinárodný festival frankofónneho filmu, Bratislava 
Frankofónna torta / Jaroslav Hochel  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 5 (2008), s. 36  
  
Medzinárodný filmový festival frankofónnych filmov...   
In: TV Oko. -- Č. 15 (2008), s. 5  
  
Joyeux Anniversaire FIFF BA -- všetko najlepšie prajeme / Boba Baluchová   
In: Katolícke noviny. -- Roč. 123, č. 18 (2008), s. 19  
 
Neboj sa, on je len môj ex / Kristína Kúdelová  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 83 (9.4.2008), s. 18  
  
Rybí kuskus je aj film. A festivalový / Daniel Bernát   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 86 (12.4.2008), s. 4 (príl.)  
  
Tri prasiatka sú neverní muži / Kristína Kúdelová   
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In: Sme. -- Roč. 16, č. 89 (16.4.2008), s. 18  
 
Moja dcéra je výborná, ale prísna režisérka: Medzinárodný festival frankofónneho filmu / Jena Opoldusová   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 89 (16.4.2008), s. 20  
 
Medzinárodný festival horských filmov, Poprad 
Na Medzinárodnom festivale horských filmov Poprad... / (dan)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 233 (8.10.2008), s. 27  
Víťazom XVI. ročníka Medzinárodného festivalu horských filmov Poprad... / (SITA)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 238 (14.10.2008), s. 20 
 
Odborná reflexia 15-tich rokov slovenského filmu, Bratislava 
Reflexia 15 rokov slovenského filmu / Peter Michalovič  
In: Kino-Ikon. -- Roč. 12, č. 1 [23] (2008), s. 47-49  
 
15 rokov slovenského animovaného filmu   
In: Kino-Ikon. -- Roč. 12, č. 1 [23] (2008), s. 61-81  
  
15 rokov dokumentárneho filmu  
In: Kino-Ikon. -- Roč. 12, č. 1 [23] (2008), s. 91-114  
  
15 rokov hraného filmu   
In: Kino-Ikon. -- Roč. 12, č. 1 [23] (2008), s. 154-166  
 
Pätnásť rokov slovenského filmu / Eva Michalková   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 5 (2008), s. 24-27  
Dokumentárny film pätnásť rokov po / (kk)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 84 (10.4.2008), s. 24  
 
Programovací seminár zástupcov filmových klubov  (Krpáčovo, Martin)  
Seminár dobrých filmov / (sim)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 123 (28.5.2008), s. 26  
 
ASFK získala Cenu Ela Havettu / (sim)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 147 (25.6.2008), s. 23  
 
V kinosále od rána do večera / (sim)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 273 (26.11.2008), s. 23  
 
PROJEKT 100 - 2008 – Slovensko, Česko 
Projekt 100: Staří rebelové: plivání na Evropu. Rebelové 70. let: objevování Ameriky. Konec rebelie: toulky 
světem a návraty ke kořenům / Kamil Fila  
In: Cinema. -- Roč. 18, č. 1 [201] (2008), s. 56-59  
 
Projekt 100   
In: Premiere. -- Roč. 9, č. 1 [91] (2008), s. 72-73  
 
Záznamy - Projekt 100 / -dh-  
In: Filmový přehled. -- Roč. 69, č. 1 (2008), s. 35-37  
 
Obrazy starého sveta v obnovenej premiére / (sim)   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 2 (2008), s. 31  
 
Cinematik / Bal   
In: Reflex. -- Roč. 19, č. 2 (2008), s. 49  
 
Konec obrozenců v Čechách?: Anketa filmových odborníků o smyslu a podobě Projektu 100 / Kamila 
Boháčková   
In: A2. -- Roč. 4, č. 6 (2008), s. 11  
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Není všechno kultovní / Kamila Boháčková  
In: A2. -- Roč. 4, č. 6 (2008), s. 14-15  
 
14. Projekt 100 / Miro Ulman   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 9 /zvl. vyd./ (2008), s. 2-3  
Projekt 100 - 2008 ponúka desať kvalitných filmov / Rafael Rutacea   
In: Petržalské noviny. -- Roč. 14, č. 20 (2008), s. 18  
 
Projekt 100 / Milan Polák   
In: Literárny dvojtýždenník. -- Roč. 21, č. 33-34 (2008), s. 13  
 
Tri mesiace plné filmov: Festival / slovenské mestá 
In: Sme ženy. -- Č. 35 (2008), s. 6  
 
Plán je splnený, ide sa ďalej / Text: Miloš Krekovič  
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 37 (2008), s. 45  
 
Katyň na Slovensku: Čo sa bude hrať / (mm)   
In: Slovo. -- Roč. 10, č. 39 (2008), s. 16  
 
Obrazy starého sveta budú mať obnovenú premiéru / (SITA)   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 6 (8.1.2008), s. 18  
 
Letící želvy a španělský pes / Darina Křivánková  
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 6 (8.1.2008), s.  20  
 
Obnovená premiéra Hanákovho filmu / (kul)   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 7 (9.1.2008), s. 18  
  
Do Projektu 100 se vešla klasika i skvělé novinky / (spa)  
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 8 (10.1.2008), s. B4  
  
Buñuel, Antonioni a irácký film / Věra Míšková  
In: Právo. -- Roč. 18, č. 9 (11.1.2008), s. 14  
 
Zázraky z iráckého minového pole / Michal Procházka   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 17 (21.1.2008), s. 16  
 
Prehliadka Febiofest príde do kín už o mesiac / (sim)   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 49 (27.2.2008), s. 23  
 
Filmový Projekt 100 křižuje region / Martina Malá   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 18 (22.1.2008), s. C5  
 
Filmový Projekt 100 křižuje region / Martina Malá   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 18 (22.1.2008), s. C5  
 
Film Obrazy starého sveta mal obnovenú premiéru / (sim)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 25 (30.1.2008), s. 23  
 
Klasika aj významné novodobé filmy / Miro Ulman   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 32  
 
Ocenené filmy aj slávnu klasiku uvedie Projekt 100 / Jena Opoldusová  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 210 (10.9.2008), s. 24  
 
Projekt 100 láka divákov na Wajdov veľkofilm Katyň / (sim)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 200 (27.8.2008), s. 19  
 
Svetové filmy budú putovať Slovenskom / Zuzana Kizáková   
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In: Hospodárske noviny. -- Č. 176 (11.9.2008), s. 11  
  
Že je to morálny problém, nikoho vôbec netrápilo / Kristína Kúdelová  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 211 (11.9.2008), s. 24  
 
Projekt 100 už putuje slovenskými kinami: Klubový film / Nina Šilanová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 221 (24.9.2008), s. 29  
 
Projekt 100 do kín vyštartoval úspešne: Klubový film / (sim)   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 251 (29.10.2008), s. 23  
 
Filmovou přehlídku Projekt 100 zahájí Upír Nosferatu / (ČTK)  
In: Právo. -- Roč. 18, č. 291 (12.12.2008), s. 20  
 
Seminár slovenského filmu Homo Certamens, Nitra 
Filmové zápasy v Nitre  
In: Žurnál špeciál. -- Č. 47 (2008), s. 2  
 
Seminár slovenského filmu: 27.11.2008, Nitra  
In: TV oko. -- Č. 48 (2008), s. 4 
 
Slovenské filmobranie, Bojnice 
V Bojniciach bude Slovenské filmobranie / sim 
In: Sme. -- Roč. 16, č. 221 (24.9.2008), s. 29 
 
Stručne / dan 
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 243 (20.10.2008), s. 27 
 
Stratený čas? Slovensko 1969 – 1989 v dokumentárnej fotografii, Bratislava 
Stratený čas v prehliadke filmov / (kul)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 16 (19.1.2008), s. 12  
 
Umenie je dosť podozrivý termín / Jana Kadlecová  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 20 (24.1.2008), s. 23  
 
Dnešné vernisáže / (jak)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 44 (21.2.2008), s. 26  
 
Súčasný ruský film, Bratislava 
Kde je ruský film? / Imrich Rešeta 
In. Žurnál, č. 24 (2008), s. 49 

 
Sedem ruských filmov... / (dan)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 128 (3.6.2008), s. 9  
 
Štyri živly – Zrkadlo, Banská Štiavnica 
Seminár 4 živly predstaví film ako zrkadlo / Daniela Chlapíková   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 7/8 (2008), s. 11  
  
Živly sa pozreli do zrkadla / (uwe)   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 9 (2008), s. 39  
 
4 živly: 7. - 10. augusta   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 150 (28.6.2008), s. 20 (príl.)  
 
Seminár 4 živly sa pozrie do zrkadla / (dan)   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 176 (30.7.2008), s. 19  
 
Seminár 4 živly rekapituluje / (jak)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 182 (6.8.2008), s. 17  
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Štyri živly v zrkadle, to je pohoda pri vzdelávaní / Eva Križková   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 186 (11.8.2008), s. 12  
 
Viva Musica, Bratislava 
Klasika oživená rebéliou  
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 30 (2008), s. 2 (príl.)  
 
Klasika nie je nuda / Vladimír Blaho 
In: Slovo. -- Roč. č. 34 (2008), s. 16 
 
Letné kultúrne dobroty lámu rekordy / ľub 
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 120 (6.8.2008), s. 11 
 
Vivat, Viva Musica! / Dana Haščáková 
In: Sme ženy, č. 33 (15.8.2008), s. 5 
 
Záznamy a odkazy, Bratislava 
Hanák sa vracia / Monika Kupšová  
In: Slovenka. -- Roč. 61, č. 21 (2008), s. 71  
 
Fotograf Dušan Hanák  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 110 (13.5.2008), s. 18  
 
Dušan Hanák: Záznamy a odkazy  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 114 (17.5.2008), s. 2 (príl.)  
 
Čo nafotil filmár Dušan Hanák / Fero Guldan  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 117 (21.5.2008), s. 18  
 
Dušana Hanáka stále zaujímajú ľudia na okraji / Jena Opoldusová  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 118 (22.5.2008), s. 24  
 
Dušana Hanáka zaujímajú ľudia na okraji / Peter Michalovič  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 126 (31.5.2008), s. 10 (príl.)  
 
PODUJATIA  SFÚ V ZAHRANI ČÍ 
 
BERLINALE - Prezentácia Slovenska 
Nepříliš přesvědčivá soutěž 58. Berlinale / Eva Zaoralová   
In: Film a doba. -- Roč. 54, č. 1 (2008), s. 32-35  
 
Berlinale po slovensky / (uwe)  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 2 (2008), s. 10  
 
Igonda hviezdou Berlinale   
In: Slovenka. -- Roč. 61, č. 8 (2008), s. 74  
 
Medvede sú rozdané / Veronika Pavlíková   
In: Plus jeden deň magazín. -- Č. 9 (2008), s. 16-17  
 
Ťažké kino v Berlíne / Peter Nágel   
In: Týždeň. -- Roč. 5, č. 9 (2008), s. 58-59  
 
Filmový svet 2008 / Štefan Vraštiak   
In: Literárny týždenník. -- Roč. 21, č. 9-10 (2008), s. 14-15  
 
Február elején startol a nagy mustra, a Berlinale / Štefan Vraštiak  
In: Új szó. -- Roč. 61, č. 2 (3.1.2008), s. 10  
 
Marek Igonda hviezdou Berlinale / (sita)  
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In: Hospodárske noviny. -- Č. 19 (28.1.2008), s. 11  
 
Berlinale čaká na svoje hviezdy / Michaela Pašteková   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 26 (6.2.2008), s. 11  
  
Berlinale zahájí Scorsese a Rolling Stones / Eva Zaoralová  
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 32 (7.2.2008), s. C10  
 
Mick Jagger dnes otvorí Berlinale / Jena Opoldusová   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 32 (7.2.2008), s. 22  
 
Berlinale čaká slovenský deň / Michaela Pašteková  
In: Hospodárske noviny. -- Č. 29 (11.2.2008), s. 12  
  
Berlinale dosud neuráží ani nestrhává. Teď je tu Havel / Pavel Melounek  
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. B8 (11.2.2008), s. B8  
 
V Berlíne premietli Havla a ukázali Igondu / Radovan Holub, Berlín   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 36 (12.2.2008), s. 20  
  
Na Berlinale už oslnil aj Marko Igonda / Kristína Kúdelová. -- 1 fotogr.  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 37 (13.2.2008), s. 17  
  
Pauhofová: Nie som hviezda: Na Berlinale už oslnil aj Marko Igonda / (jak)   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 37 (13.2.2008), s. 17  
 
Slovenská účasť na festivale / (rh)   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 40 (16.2.2008), s. 12  
 
Zlatého medveďa si vybojovala elitná čata   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 34 (18.2.2008), s. 12  
 
Na Berlinale zabodovali outsideri / Miloš Ščepka   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 41 (18.2.2008), s. 11   
 
Nečekaný vítěz Berlinale / Darina Křivánková  
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 41 (18.2.2008), s. 17  
 
Krev, ropa, vojáci, dějiny a film / Čestmír Lang   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 45 (22.2.2008), s. C10  
 
Febiofest, Česko 
Dospělý Febiofest? / Petr Hamšík   
In: A2. -- Roč. 4, č. 16 (2008), s. 13  
 
Febiofest mezi tradicí a inovací / Petra Buštíková   
In: Literární noviny. -- Roč. 19, č. 17 (2008), s. 12  
 
Febiofest 2008: starý v novém kabátě, či nový v starém kabátě? / Oto Horák   
In: Cinepur. -- Roč. 16, č. 57 (2008), s. 6-7  
  
Vybíráme filmy, které nás baví / Darina Křivánková  
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 72 (26.3.2008), s. 18  
 
Febiofest už má vyprodané filmy a čeká prvního hosta / Mirka Spáčilová   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 73 (27.3.2008), s. C9  
  
Novinky jsou už ve všech sálech / Darina Křivánková  
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 73 (27.3.2008), s. 17  
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Najnovšia česká filmová produkcia je rozmanitá / Jan Jaroš  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 31  
 
Súčasný český dokument je kvalitný aj atraktívny / Martin Kaňuch   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 74 (29.3.2008), s. 32  
  
"Vrátit se k herectví? Už nikdy!" / Mirka Spáčilová  
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 76 (31.3.2008), s. B5  
  
Nechávám dobré věci při starém / Věra Míšková  
In: Právo. -- Roč. 18, č. 79 (3.4.2008), s. 10  
  
Mění se kostýmy, vztahy ne / Věra Míšková   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 79 (3.4.2008), s. 10  
 
Nepodceňujme diváky! / Darina Křivánková  
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 81 (5.4.2008), s. 16  
 
Febiofest zkusil změnu. A divákům se líbí / Mirka Spáčilová   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 82 (7.4.2008), s. B6  
 
Finále, Plzeň 
Do soutěže 21. Finále Plzeň byly přihlášeny tyto filmy. 
In: Synchron. -- Roč. 7, č. 3 (2008), s. 24-25  
  
Finále v znamení osmičiek / Miro Ulman   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 6 (2008), s. 38  
 
Ledňáček pro Tajnosti a Havla / rof  
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 100 (28.4.2008), s. 18  
  
Vítězem festivalu Finále snímek Tajnosti / (ib)   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 100 (28.4.2008), s. 8  
  
Vyhrál Občan Havel / Mirka Spáčilová   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 100 (28.4.2008), s. B5  
 
Kino na Hranici, Český Těšín, Tešín 
Czas zmian i rozliczeń: 10. Kino na Granicy zaprasza / Martin Novosad  
In: Kino. -- Roč. 42, č. 4 (2008), s. 22-24+98  
 
Kino bez granic / Iwona Cegielkówna  
In: Kino. -- Roč. 42, č. 7-8 (2008), s. 52-55  
 
Letná filmová škola - Slovenský deň, Uherské Hradiště 
"Slovenská" LFŠ / Miroslav Ulman   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 9 (2008), s. 38  
 
Letná filmová škola: mágia a zvučné mená / Jaroslav Hochel  
In: Slovo. -- Roč. 10, č. 35 (2008), s. 14  
 
34. letní filmová škola: V mezičasí / Jan Hlubek   
In: Cinepur. -- Roč. 16, č. 59 (2008), s. 10-11  
  
Jakubiskova Bathory zahájí Letní filmovou školu / (čtk)   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 139 (14.6.2008), s. B2  
 
Filmovou školu zahájí Bathory / Martina Malá   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 166 (17.7.2008), s. C1  
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Filmová škola: Hradiště přivítá fanoušky filmu / Pavel Stojar   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 167 (18.7.2008), s. E1  
 
Jakubisko uvede velkolepou Bathory i studentské snímky: S Jakubiskem o novém filmu / (lfš)   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 167 (18.7.2008), s. E1+E3   
 
Juraj Jakubisko uvedie až štyridsaťpäť filmov... / (oj)   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 168 (21.7.2008), s. 18  
 
Diváci spoznajú Jakubiskove filmy zo študentských čias / (kiz)   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 142 (23.7.2008), s. 9  
 
Medem i Jakubisko smerujú na filmovku / (kk)   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 171 (24.7.2008), s. 19  
 
Filmovka chce ukázat magii / Michal Procházka   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 172 (24.7.2008), s. 9  
 
Festival ocenil legendy filmu / Zdeněk Matyáš   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 175 (28.7.2008), s. B2  
  
Bátorička sklamala / (bon)  
In: Plus jeden deň. -- Roč. 3, č. 176 (30.7.2008), s. 15  
 
Slovenských filmov na Letnej filmovej škole pribúda / (sim)   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 176 (30.7.2008), s. 19  
 
Jakubisko v Hradišti / (čtk)   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 178 (31.7.2008), s. C5  
 
Filmová škola skončila / ČTK   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 181 (4.8.2008), s. B4  
 
MF dokumentárnych filmov, Lublin  
Obserwacja i metafora / Magda Sendecka  
In: Kino. -- Roč. 42, č. 6 (2008), s. 48-49  
 
MFF Cannes - Prezentácia Slovenska 
Velká jména nejsou vždy zárukou úspěchu / Eva Zaoralová   
In: Film a doba. -- Roč. 54, č. 2 (2008), s. 98-102  
 
Slepé lásky: Jeden z nejúspěšnějších projektů programu Ex Oriente Film - v Cannes  
In: Synchron. -- Roč. 7, č. 3 (2008), s. 27  
 
Z Cannes do celého sveta / Miro Ulman  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 6 (2008), s. 36-37  
  
Canned heat / Kieron Corless   
In: Sight & Sound. -- Roč. 18, č. 7 (2008), s. 23-24  
 
Cesty Slepých lások po Cannes / (miro)   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 7/8 (2008), s. 31  
 
Slovenský film vybrali do Cannes / M.Š.   
In: Literárny (dvoj)týždenník. -- Roč. 21, č. 17-18 (2008), s. 2  
 
Slepé lásky / Felícia Boronkayová  
In: Život. -- Roč. 58, č. 21 (2008), s. 46-47  
 
Lehotský v Cannes   
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In: Eurotelevízia. -- Roč. 18, č. 21 (2008), s. 13  
 
Slepé lásky aj v Cannes / (sk)   
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 21 (2008), s. 20  
  
Slepé lásky získali cenu v Cannes / (k)   
In: Literárny dvojtýždenník. -- Roč. 21, č. 21-22 (2008), s. 2  
 
6 zastavení v Cannes / Emília Kincelová   
In: Slovenka. -- Roč. 61, č. 22 (2008), s. 68-69  
 
V umení sa súťažiť nedá?: Art Cinema Award 2008 z Cannes na Slovensko!: Ocenený / Felícia Boronkayová  
In: Život. -- Roč. 58, č. 22 (2008), s. 134-135   
  
Slepé lásky alebo Čo sa nedá povedať slovami: Slovenské filmy v Cannes / Soňa Koželová   
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 22 (2008), s. 30-35  
 
Dokument musí obstáť v čase / Soňa Koželová  
In: Žurnál. -- Roč. 2, č. 22 (2008), s. 34-35  
 
Festival v Cannes / Pripravil Karol Varga   
In: Eurotelevízia. -- Roč. 18, č. 23 (2008), s. 10  
 
Úsmev v srdci  
In: Slovenka. -- Roč. 61, č. 23 (2008), s. 8-9  
  
Párty hviezd / Veronika Pavlíková  
In: Plus jeden deň magazín. -- Č. 23 (2008), s. 12-13  
 
Príliš roztvorené nožnice / Peter Nágel   
In: Týždeň. -- Roč. 5, č. 24 (2008), s. 58-61  
  
Sláva Slovákov: Príliš roztvorené nožnice  
In: Týždeň. -- Roč. 5, č. 24 (2008), s. 59  
 
Nasávám smrad života: Slovenský režisér oceněný v Cannes: "Stal se zázrak!" / Text Darina Křivánková   
In: Reflex. -- Roč. 19, č. 40 (2008), s. 64  
  
Cannes 2008: Divácká krize autorského filmu / Přemysl Martinek   
In: Cinepur. -- Roč. 16, č. 58 (2008), s. 10  
 
Cannes 2008: Festival bis / Jakub Arpel  
In: Cinepur. -- Roč. 16, č. 58 (2008), s. 8-9  
 
Slovenský film jede do Cannes / (míš)   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 98 (25.4.2008), s. 17  
 
Film Slepé lásky cestuje do Cannes / (sim)  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 101 (30.4.2008), s. 28  
 
Slovenský dokument jede do Cannes i Varů   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 103 (2.5.2008), s. B4  
 
Lehotský v Cannes / (až)   
In: Plus jeden deň. -- Roč. 3, č. 110 (13.5.2008), s. 15  
 
Do dvojtýždňového maratónu sa zapoja aj Slepé lásky: Najočakávanejší je nový Indiana Jones / Emília 
Kincelová   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 92 (14.5.2008), s. 6  
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Na Forda sa tešia ako malí chlapci / Slavomír Benko  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 111 (14.5.2008), s. 17  
 
V Cannes soutěží jediný Čech / Eva Zaoralová   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 112 (14.5.2008), B6  
 
Deň D pre Slepé lásky / Kristína Kúdelová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 114 (17.5.2008), s. 12  
 
Filmový svet konečne spoznal Slepé lásky zo Slovenska / Emília Kincelová  
In: Hospodárske noviny. -- Č. 95 (19.5.2008), s. 10  
 
Slepé lásky v Cannes dodávali silu do života / Radovan Holub, Cannes   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 115 (19.5.2008), s. 27  
 
Standing ovation pre Slepé lásky: Juraj Lehotský svojím filmom nadchol divákov v Cannes. Teraz bojuje o Zlatú 
kameru / Kristína Kúdelová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 115 (19.5.2008), s. 12  
 
Lehotský zaujal / (eve)   
In: Plus jeden deň. -- Roč. 3, č. 116 (20.5.2008), s. 13  
 
Dnes sa teší, zajtra spamätáva / Kristína Kúdelová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 118 (22.5.2008), s. 21  
  
Češi a Slováci jsou na festivalu v Cannes vidět v stánku i v kinech / Věra Míšková   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 119 (22.5.2008), s. 14  
 
Vzdor hvězdám hrozí Cannes krize / Eva Zaoralová   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 119 (22.5.2008), B5  
  
Film odmenili diváci potleskom postojačky / Jena Opoldusová   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 121 (26.5.2008), s. 7  
 
Lehotského syn bodoval: Slovenský úspech v Cannes / (bon)   
In: Plus jeden deň. -- Roč. 3, č. 121 (26.5.2008), s. 13  
 
Preslávil Slovensko, potešil otca... : Režisér Juraj Lehotský (32) získal cenu na festivale v Cannes / Roman 
Slušný   
In: Nový čas. -- Roč. 18, č. 121 (26.5.2008), s. 18  
 
Slepé lásky odišli z Cannes s cenou / Kristína Kúdelová  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 121 (26.5.2008), s. 1  
 
Naše Slepé lásky uspeli v Cannes / Veronika Gallisová  
In: Hospodárske noviny. -- Č. 100 (26.5.2008), s. 10  
 
Cannes nastavují světu dvě tváře, každá je jiná / Věra Míšková   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 122 (26.5.2008), s. 8  
 
V Cannes vyhráli Francouzi: Cena pre Slovensko / Eva Zaoralová   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 122 (26.5.2008), C10  
Cannes nastavují světu dvě tváře, každá je jiná / Věra Míšková   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 122 (26.5.2008), s. 8  
  
Slepé lásky získali cenu v Cannes: Art Cinema Award 2008 / (oj)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 121 (26.5.2008), s. 1+7  
  
Slováci v Cannes zabodovali: Cannes 2008: politika i rodina / (dar)  
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 122 (26.5.2008), s. 17  
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Slepé lásky, otvorené oči / Daniel Bernát   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 122 (27.5.2008), s. 14  
Víťazov vyberali inak ako na Oscaroch / Daniel Bernát  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 122 (27.5.2008), s. 20  
 
Slepé lásky si z Cannes odniesli cenu / Simona Nôtová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 123 (28.5.2008), s. 26  
 
Peniazmi sa nedám rozhádzať / Lucia Mušáková   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 114 (13.6.2008), s. 17-18  
 
"Juraj, otváraj šampanské, uspeli sme totiž v Cannes" : Budem sa venovať malým zázrakom / Mária Mlaková   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 240 (12.12.2008), s. 26  
 
Tlieskali nám v Cannes / (wiw)  
In: Hospodárske noviny. -- Č. 245 (19.12.2008), s. 31  
 
MFF Karlovy Vary  
Karlovarský festival ocení dva jubilanty   
In: Synchron. -- Roč. 7, č. 1 (2008), s. 26  
 
Karlovarský festival ocení dvoch Slovákov / (uwe)  
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 2 (2008), s. 46  
 
Karlovarské ohlédnutí / Zdena Škapová   
In: Film a doba. -- Roč. 54, č. 3 (2008), s. 130-134  
 
V hlavní roli inscenace: Dokumenty na MFF Karlovy Vary 2008 / Renata Jarošová   
In: Film a doba. -- Roč. 54, č. 3 (2008), s. 134-135  
 
15 filmů z Karlových Varů   
In: Film a doba. -- Roč. 54, č. 3 (2008), s. 145-157  
 
Všechny cesty vedou do Varů / Ilona Francková  
In: Premiere. -- Roč. 9, č. 8 (2008), s. 61-64  
  
Vydarené karlovarské leto / Miroslav Ulman   
In: Film.sk. -- Roč. 9, č. 9 (2008), s. 36-37  
 
Kręci się Kryształowy globus / Jerzy Płażewski  
In: Kino. -- Roč. 42, č. 9 (2008), s. 32-35  
  
A touch of velvet / Peter Hames   
In: Sight & Sound. -- Roč. 18, č. 9 (2008), s. 8  
 
Festival vydá za deset matek / Aleš Stuchlý  
In: Týden. -- Roč. 15, č. 25 (2008), s. 76-77  
 
Karlove Vary nesklamali / Dana Haščáková  
In: Sme ženy. -- Č. 28 (2008), s. 4  
 
Vary objevily skvělé začátečníky / Pavel Mandys   
In: Týden. -- Roč. 15, č. 28 (2008), s. 64-65  
 
De Niro a tí ďalší   
In: Magazín Plus jeden deň. -- Č. 29 (2008), s. 39  
 
V Karlových Varoch to vrelo a Slovensko bolo pri tom / Jaroslav Hochel   
In: Slovo. -- Roč. 10, č. 34 (2008), s. 14  
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Karlovy Vary 2008: Zlatý český festival / Otto Bohuš   
In: Cinepur. -- Roč. 16, č. 59 (2008), s. 6-9  
Díj szlovák rendezőknek: Karlovy Vary a csehszlovák film előtt tiszteleg / (tb)  
In: Új szó. -- Roč. 61, č. 6 (8.1.2008), s. 10  
 
V Karlových Varech bude 56 premiér / Věra Míšková  
In: Právo. -- Roč. 18, č. 147 (24.6.2008), s. 3+1  
 
Saruman uvede ve Varech Draculu / Jindřiška Bláhová  
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 147 (24.6.2008), s. 18  
 
Oči americké jsou oči jiné / Tereza Dvořáková   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 151 (28.6.2008), s. D6  
 
Slovensko má osem diel vo Varoch. Dve idú do boja / Jozef Švolík  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 154 (3.7.2008), s. 25  
Prvý glóbus dostane De Niro / Kristína Kúdelová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 155 (4.7.2008), s. 17  
 
Na začátek De Niro, na konec ABBA / Jindřiška Bláhová  
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 156 (4.7.2008), s. 16-17  
 
De Niro. Karlove Vary ponúkli tophviezdu / Veronika Gallisová   
In: Hospodárske noviny. -- Č. 130 (7.7.2008), s. 8 
 
Jakubisko zožal úspech / Janka Kováčová   
In: Plus jeden deň. -- Roč. 3, č. 156 (7.7.2008), s. 17  
 
Jaká je Bathory? Rozporná a všudypřítomná / Mirka Spáčilová   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 157 (7.7.2008), s. C8  
 
Juraj Jakubisko dostal ve Varech Křišťálový glóbus: Místo obrazů maluji světlem na filmové plátno   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 157 (7.7.2008), s. 1+8  
 
Koho chce De Niro za prezidenta? / Jozef Švolík   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 156 (7.7.2008), s. 5  
 
Ostrovy pravdy sa nájdu samy: Na festivale v K. Varoch ocenili filmovú kariéru Dušana Hanáka / Kristína 
Kúdelová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 156 (7.7.2008), s. 14  
 
Režisér Hanák oceněn Křišťálovým glóbem / (míš)   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 158 (8.7.2008), s. 1  
 
Zloděj, lásky i transporty / Jindřiška Bláhová  
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 158 (8.7.2008), s. 3  
 
Zralost začíná ve třiceti, říká Hanák / (spa)   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 158 (8.7.2008), s. B4 
 
Co se děje ve Varech   
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 158 (8.7.2008), s. B4  
 
Ceny, pilíře a novinky filmového maratónu / Věra Míšková   
In: Právo. -- Roč. 18, č. 160 (10.7.2008), s. 10  
 
Ceny? To nám je jedno / Jana Kadlecová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 160 (11.7.2008), s. 18  
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Festival dvou hvězd ovládli Češi / Mirka Spáčilová  
In: Mladá fronta dnes. -- Roč. 19, č. 163 (14.7.2008), s. C8  
 
Glóbus pre víťaza sa už gúľa do Dánska / Jozef Švolík  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 162 (14.7.2008), s. 9  
 
Nezabudnite: robíme to pre vás: Kam až sa dá ísť / Jana Kadlecová   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 162 (14.7.2008), s. 12  
  
Slovenské filmy vo Varoch neuspeli / Zuzana Kizáková  
In: Hospodárske noviny. -- Č. 135 (14.7.2008), s. 7  
 
Z výhry se radují seveřané: Tři vítězové letošních Varů / Jindřiška Bláhová   
In: Lidové noviny. -- Roč. 21, č. 163 (14.7.2008), s. 15+1+3  
 
MFF Varšava 
Jahodové víno na filmovom festivale vo Varšave  
In: Synchron. -- Roč. 6, č. 6 (2007), s.  23  
 
Muzika získala vo Varšave potlesk divákov a uznanie poroty... /  (čtk)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 243 (20.10.2008), s. 27  
 
Muzika sa osobne dotýka / Ondrej Starinský  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 243 (20.10.2008), s. 13  
 
Retrospektíva filmov Dušana Hanáka, Tel Aviv, Jeruzalem, Haifa 
Veľká prehliadka Dušana Hanáka  
In: Sme. -- Roč. 16, č. 201 (28.8.2008), s. 24  
 
Filmy Dušana Hanáka premietajú v Izraeli / (oj)  
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 210 (10.9.2008), s. 7  
 
Slovenský filmový, týždeň, Budapešť 
Týždeň slovenského filmu v Budapešti / (k)   
In: Literárny (dvoj)týždenník. -- Roč. 21, č. 3-4 (2008), s. 2  
  
Maďari uvidia naše filmy, ale staré / Eva Andrejčáková   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 8 (10.1.2008), s. 19  
  
O tom istom čase, na tom istom mieste / Eva Andrejčáková   
In: Sme. -- Roč. 16, č. 21 (25.1.2008), s. 18  
 
Třinecké filmové babie leto, Třinec  
Slovenský triumf v Třinci aj... : ... aj na Bali / (mm)   
In: Slovo. -- Roč. 10, č. 44 (2008), s. 13  
Démoni Róberta Švedu triumfujú / (kiz)  
In: Hospodárske noviny. -- Č. 198 (14.10.2008), s. 11  
  
Film Démoni bodoval / (ol)   
In: Plus jeden deň. -- Roč. 3, č. 234 (9.10.2008), s. 3  
  
Najlepším filmom 16. ročníka podujatia Třinecké filmové babie leto... / (SITA)   
In: Pravda. -- Roč. 18, č. 238 (14.10.2008), s. 20  
 
 
Spracovala: Mgr. Margita Nagyová, oddelenie dokumentácie a knižničných služieb 
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PRÍLOHA č. 5 
Zhrnutie projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva v číslach 
 
 
1. Tabuľka laboratórnej výroby 
– výrobná metráž postupov spracovávania filmových materiálov do vyhotovenia výstupných 35 mm filmových materiálov 
 

Čiernobiele celovečerne filmy Dodané východzie 
materiály Metráž Kontrola Čistenie, 

oprava Odplesnenie Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

Slnko v sieti čb. NO,NZ,DP,DN 2 934 11 736 11 736     2 934 

Boxer a smrť čb. NO,NZ,DP,2xDN 3 198 15 990 15 990     9 594 

Deň náš každodenný čb. NO,NZ,DP 2 924 8 772 11 696     2 924 

Organ čb. NO,NZ,DP,DN 3 025 12 100 12 100     9 075 

Drak sa vracia čb. NO,NZ,DP 2 633 7 899 7 899     2 633 

Jánošík 21 (pôvodná nemá verzia) čb. DP 1 955 1 955 1 955     7 820 

322 čb. DP 2 923 2 923 2 923     8 769 

Na sever čb. KDN 1 706 1 706 1 706       

Kristove roky čb. DP 2 832   2 832       

Kristove roky (titulok) far. IMP 83   83       

Všetci spolu…/po slovensky/ čb. NO, NZ 1 903 3 806 3 806   3 806 3 806 

Kým skončí táto noc čb. NO,NZ,DP 2 639 7 917 7 917   7 917   

Panna Zázračnica čb. NO,NZ,DP 2 894 8 682 8 682   8 682   

Skalní v ofsajde čb. NO,NZ,DP 2 407 7 221 7 221   7 221   

Tri dcéry čb. NO,NZ,DP 2 677 8 031 8 031   8 031   

Zmluva s diablom čb. NO,NZ,DP 2 754 8 262 8 262   8 262   

Šerif za mrežami čb. NO,NZ,DP 2 907 8 721 8 721   8 721   

Celkom metre     115 721 121 560 0 52 640 47 555 
 
 
 

Farebné celovečerné filmy Dodané východzie 
materiály Metráž Kontrola Čistenie, 

oprava Odplesnenie Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

Zbehovia a pútníci far. KK 35mm 2 635   2 635       

Letová správa OK 89-90 far. NO,NZ 2 000 4 000 4 000   4 000 4 000 

Celkom metre     4 000 6 635 0 4 000 4 000 
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Študentské filmy Dodané východzie 
materiály 

Metráž Kontrola Čistenie, 
oprava 

Odplesnenie Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

Alcron čb. KK 300           

Čekají na Godota čb. NO, NZ 924 1 848 1 848       

Déšť čb. NO, NZ 959 1 918 1 918       

Druhý občasník čb. NO, NZ 275 550 550       

Každý deň má svoje meno čb. NO, NZ 436 872 872       

Ml čení čb. NO, NZ 678 1 356 1 356       

První třída čb. NO, NZ 283 566 566       

Předpověď: nula čb. NO, NZ 1 525 3 050 3 050       

Strieborný vietor čb. KK 190           

Svatá Jana čb. NO, NZ 230 460 460       

Šest otázek pro Jana Wericha čb. NO, NZ 452 904 904       

Třicet čtyři dnů absolutního klidu čb. KK 524           

Celkom metre     11 524 11 524 0 0 0 
 
 

Trezorové krátkometrážne filmy Dodané východzie 
materiály 

Metráž Kontrola Čistenie, 
oprava 

Odplesnenie Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

Dáma v čiernom čb. NO, NZ 329 658 658   658 987 

Dvanásť čb. NO, NZ 1 132 2 264 2 264   2 264 3 396 

Hokej ´69 čb. NO, NZ 383 766 766   766 1 149 

Ideály čb. NO, NZ 465 930 930   930 1 395 

Intolerancia čb. NO, NZ 314 628 628   628 942 

Leopoldovská pevnosť čb. NO, NZ 723 1 446 1 446   1 446 2 169 

Nedokončená kronika čb. NO, NZ 388 776 776   776 1 164 

Obec plná vzdoru čb. NO, NZ 509 1 018 1 018   1 018 1 527 

Roľníci čb. NO, NZ 791 1 582 1 582   1 582 2 373 

Symetrála čb NO, NZ 588 1 176 1 176   1 176 1 764 

Interview v metelici far. NO, NZ 429 858 858   858 1 287 

Oko čb. NO,NZ,far. DN 181 543 543   543 543 

Celkom metre     12 645 12 645 0 12 645 18 696 
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Animované filmy Dodané východzie 
materiály 

Metráž Kontrola Čistenie, 
oprava 

Odplesnenie Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

Dáždnik čb. NO, NZ 148 296 296     444 

Bábätko v banke far. NO, NZ 197 394 394     591 

Balada o čipke far. NO, NZ 252 504 504     756 

Dita na fronte far. NO, NZ 218 436 436     654 

Dita vo vzduchu far. NO, NZ, DN 217 651 651     651 

Dvaja dobrí kamaráti far. NO, NZ, DN 222 666 666     666 

Idol far. NO, NZ 178 356 356     534 

Janko Hraško far. NO, NZ, DN 231 693 693     693 

Janko Hraško a bacily far. NO, NZ 212 424 424     636 

Kikiriki far. NO, NZ 244 488 488     732 

Kontakty far. NO, NZ 331 662 662     993 

Kúzelník a kvetinárka far. NO, NZ 417 834 834     1 251 

Maľovánky spievanky: jar far. NO, NZ 219 438 438     657 

Múdre prasiatko far. NO, NZ 318 636 636     954 

Na pravé poľudnie far. NO, NZ 134 268 268     402 

Pieseň far. NO, NZ 150 300 300     450 

Strážca sen far. NO, NZ 252 504 504     756 

Varila myšička kašičku far. NO, NZ 266 532 532     798 

Zem far. NO, NZ 224 448 448     672 

Celkom metre     9 530 9 530 0 0 13 290 
 
 

Kompletná obnova a záchrana historických 
materiálov 

Dodané východzie 
materiály Metráž Kontrola Čistenie, 

oprava Odplesnenie Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

Andrej Hlinka o sebe - 1. verzia čb. kópia 35mm 248 248 248       

Andrej Hlinka o sebe - 2. verzia čb. kópia 35mm 383 383 383       

Andrej Hlinka o sebe - zostrihnutá verzia čb. kópia 35mm 383 383 383       

Andrej Hlinka - pomocné materiály čb. kópia 35mm 250         250 

Hanka sa vydáva čb. kópia 35mm 101 101 101       

Hanka sa vydáva - zväčšené zo 16mm kópie far. kópia 16mm 181 181 181       

Celkom metre     1 296 1 296 0 0 250 
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Pozostalosti k prepisom Dodané východzie 
materiály Metráž Kontrola Čistenie, 

oprava Odplesnenie Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

Elo Havetta (35mm) – Ľalie p. (kam. skúšky) 35mm kópia 46 46 46       

Elo Havetta (35mm) - Slávnosť v bot. zahr. 35mm kópia 68 68 68       

Elo Havetta 1 (16mm) - animácie 16 mm čb. kópia 40 40 40       

Elo Havetta 2 (16mm)  16 mm čb. kópia 44 44 44       

Elo Havetta 3 (8mm) 8mm far. kópia 86 86 86       

M. Hollý st. - rodinný archív 16 mm čb. kópia 60 60 60       

M. Hollý st. - rodinný archív 16 mm čb. kópia 172 172 172       

P. Bielik - 2 x MG pás 35mm MG pás 35mm 172 172 172       

Celkom metre     688 688 0 0 0 
 
 
 

Historické materiály k prepisom Dodané východzie 
materiály 

Metráž Kontrola Čistenie, 
oprava 

Odplesnenie Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

Historický materiál zo SAV 8mm čb. kópia 86 86 86       

Fragmenty nemeckých týždenníkov 16 mm čb. kópia 158 158 158       

Celkom metre     244 244 0 0 0 
 
 
 

Spravodajské filmové materiály - čb Dodané východzie 
materiály Metráž Kontrola Čistenie, 

oprava Odplesnenie Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

TvF 1-52/1971 čb. NO, NZ, DP 15 301 45 386 45 386   45 386   

TvF 1-52/1972 čb. NO, NZ, DP 15 308 44 969 44 969   44 969   

TvF 1-52/1973 čb. NO, NZ, DP 14 426 42 700 42 700   42 700   

TvF 1-52/1974 čb. NO, NZ, DP 14 385 42 905 42 905   42 905   

TvF 1-52/1975 čb. NO, NZ, DP 14 732 40 775 40 775   40 775   

Kinožurnály 1989 - čb. čb. NO, NZ, DP 9 244 28 192 28 192   28 192   

Celkom metre     244 927 244 927 0 244 927 0 
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Spravodajské filmové materiály - farba Dodané východzie 
materiály Metráž Kontrola Čistenie, 

oprava Odplesnenie Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

TvF 1972 - farebné dodatky far. NO, KDN 153 153 153   153   

TvF 1973 - farebné dodatky far. NO, KDN 264 792 792   792   

TvF 1974 - farebné dodatky far. NO, KDN 333 949 949   949   

Kinožurnály 1989 - far. far. NO,NZ,DP 6 948 27 216 27 216   27 216 6 948 

Celkom metre     29 110 29 110 0 29 110 6 948 
 
 

Magnetické zvukové pásy Dodané východzie 
materiály Metráž Kontrola Čistenie, 

oprava Odplesnenie Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

A pobežím až na kraj sveta MG pás 2 783 2 783 2 783 2 783     

Citová výchova jednej Dáše MG pás 3 033 3 033 3 033 3 033     

Červené víno I MG pás 4 439 4 439 4 439 4 439     

Červené víno II MG pás 3 811 3 811 3 811 3 811     

Dávajte si pozor MG pás 6 730 6 730 6 730 6 730     

F.T. na cestách MG pás 3 417 3 417 3 417 3 417     

Fontána pre Zuzanu MG pás 5 930 5 930 5 930 5 930     

Himaláje '84 MG pás 6 737 6 737 6 737 6 737     

Chodník cez Dunaj MG pás 5 683 5 683 5 683 5 683     

Iba deň MG pás 318 318 318 318     

Iná láska MG pás 4 170 4 170 4 170 4 170     

Ja milujem, ty miluješ MG pás 5 593 5 593 5 593 5 593     

Portrét režiséra (Jakubisko) MG pás 625 625 625 625     

Južná pošta MG pás 7 063 7 063 7 063 7 063     

Kamarátky MG pás 1 391 1 391 1 391 1 391     

Kára plná bolesti MG pás 5 869 5 869 5 869 5 869     

Kosenie Jastrabej lúky MG pás 2 731 2 731 2 731 2 731     

Krvavá paní MG pás 863 863 863 863     

Nebojsa MG pás 6 634 6 634 6 634 6 634     

Nevera po slovensky MG pás 503 503 503 503     

Noční jazdci MG pás 2 952 2 952 2 952 2 952     

Otec ma zderie tak či tak (Strýko Rafael) MG pás 2 652 2 652 2 652 2 652     

Pásla kone na betóne MG pás 3 540 3 540 3 540 3 540     
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Pavilón šeliem MG pás 4 370 4 370 4 370 4 370     

Pehavý Max a strašidlá MG pás 626 626 626 626     

Postav dom, zasaď strom (Matúšov dom) MG pás 3 382 3 382 3 382 3 382     

Sagarmatha MG pás 8 294 8 294 8 294 8 294     

Sladké starosti (prihody buchty) MG pás 5 776 5 776 5 776 5 776     

Súkromné životy MG pás 3 992 3 992 3 992 3 992     

Tajomstvo alchymistu Storitza MG pás 3 219 3 219 3 219 3 219     

Tichá radosť MG pás 5 406 5 406 5 406 5 406     

Tretí šarkan MG pás 5 600 5 600 5 600 5 600     

Uhoľ pohľadu (Dokumentarista) MG pás 4 503 4 503 4 503 4 503     

Uhoľ pohľadu (Dokumentarista) MG pás 1 617 1 617 1 617 1 617     

Utekajme, už ide MG pás 6 146 6 146 6 146 6 146     

Víťaz MG pás 3 596 3 596 3 596 3 596     

Zabudnite na Mozarta MG pás 6 335 6 335 6 335 6 335     

Celkom metre     150 329 150 329 150 329 0 0 
 

Zabezpečovacie a rozmnožovacie materiály k 
filmovým fondom 

Dodané východzie 
materiály Metráž Kontrola Čistenie, 

oprava Odplesnenie Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

150 rokov podbrezovských železiarní NO+NZ 952 952 952 952     

Chrbtica školáka NO+NZ 1 095 1 095 1 095 1 095     

Ľudia a dopravné prostriedky NO+NZ 858 858 858 858     

Mipel 85 - 1.diel NO+NZ 1 025 1 025 1 025 1 025     

Mipel 85 - 2.diel NO+NZ 308 308 308 308     

Most hrdinov Dukly NO+2xNZ 1 494 1 494 1 494 1 494     

Mostné stavby - 1.diel NO 213 213 213 213     

Nástup mikropočítačov NO+NZ 765 765 765 765     

Nebezpečná pochúťka NO+NZ 719 719 719 719     

Okolo Piliša II - 1.diel NO+NZ 1 002 1 002 1 002 1 002     

Okolo Piliša II - 2.diel NO+NZ 906 906 906 906     

Okolo Piliša NO+NZ 1 149 1 149 1 149 1 149     

Rehabilitácia chrbtice školáka NO+NZ 1 103 1 103 1 103 1 103     

Svetlo a farba na pracovisku NO+NZ 978 978 978 978     

Celkom metre     12 567 12 567 12 567 0 0 
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Nitrátové a triacetátové filmové materiály zo Štúdia 
Koliba 

Dodané východzie 
materiály Metráž Kontrola Čistenie, 

oprava 
Druh 

materiálu 
Preventívne 
odplesnenie 

Výroba kontrolných 
metrov 

50 rokov KSČ Hrad čb. NO 1 251 1 251 1 251 A 1 251   

50 rokov KSČ Hrad (iba 1/5 diel) NZ 251 251 251 A 251   

Bohatstvo našich lesov (iba 1/2 diel) far. NO 228 228 228 A 228   

Bez názvu – dokumentárne zábery   
o ekosystéme lužného lesa (iba časť) 

far. KK  192 192 192 A 192   

Dve úrody za rok far. KK 344 344 344 A 344   

Jablko poznania čb. KK 107 107 107 A 107   

Koniec 1. dielu neznámého titulu far. KK 407 407 407 A 407   

Lužické deti v Prahe far. KK 131 131 131 A 131   

Mi čurinské hnutie (heterózna kukurica) čb. NO 405 405 405 A 405   

Na ľadovcoch Mont Blanku  far. NO 583 583 583 A 583   

Poľnomesačník   3/1954 NZ 443 443 443 A 443   

Poľnomesačník   4/1955 NZ 443 443 443 A 443   

Poľnomesačník 11/1955 čb. NO 400 400 400 A 400   

Poľnomesačník 12/1955 čb. NO 346 346 346 A 346   

Poľnomesačník   1/1957 čb. NO 301 301 301 A 301   

Poľnomesačník   2/1957 čb. NO,NZ 590 590 590 A 590   

Poľnomesačník   4/1957 čb. NO 320 320 320 A 320   

Poľnomesačník   5/1957 čb. NO,NZ 643 643 643 A 643   

Poľnomesačník   6/1957 čb. NO,NZ 449 449 449 A 449   

Poľnomesačník   7/1957 čb. NO,NZ 523 523 523 A 523   

Poľnomesačník   8/1957 čb. NO,NZ 611 611 611 A 611   

Poľnomesačník   9/1957 čb. NO,NZ 587 587 587 A 587   

Poľnomesačník 10/1957 čb. NO,NZ 606 606 606 A 606   

Poľnomesačník 11/1957 čb. NO,NZ 603 603 603 A 603   

Poľnomesačník 12/1957 čb. NO,NZ 535 535 535 A 535   

Poľnomesačník 19/1957 čb. NO 265 265 265 A 265   

Povrchové úpravy far. NO 243 243 243 A 243   

Rakety - fantastické modely far. KK 224 224 224 A 224   

Semerlock čb. KO 377 377 377 A 377   

Slovenská národná galéria far. NO 838 838 838 A 838   

SNP-zábery čb. KK 335 335 335 A 335   

titulok: Zo sveta -Vodovod starých Rimanov  čb. NO 34 34 34 A 34   
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Vysoké podpätky  far. KK 150 150 150 A 150   

Vysoké podpätky  far. KK 150 150 150 A 150   

TvF 52/1948 čb. NO 399 399 399 A 399   

TvF   1/1957 čb. NO 342 342 342 A 342   

TvF   2/1957 čb. NO 370 370 370 A 370   

TvF   3/1957 čb. NO 340 340 340 A 340   

TvF   4/1957 čb. NO,NZ 706 706 706 A 706   

TvF   5/1957 čb. NO,NZ 609 609 609 A 609   

TvF   6/1957 čb. NO 343 343 343 A 343   

TvF   8/1957 čb. NO 332 332 332 A 332   

TvF   9/1957 čb. NO, NZ 752 752 752 A 752   

TvF 10/1957 čb. NO,NZ 913 913 913 A 913   

TvF 11/1957 čb. NO,NZ 694 694 694 A 694   

TvF 12/1957 čb. NO,NZ 697 697 697 A 697   

TvF 13/1957  čb. NO,NZ 713 713 713 A 713   

TvF 14/1957 čb. NO,NZ 756 756 756 A 756   

TvF 15/1957 čb. NO 294 294 294 A 294   

TvF 17/1957 čb. NO,NZ 581 581 581 A 581   

TvF 18/1957 čb. NO,NZ 723 723 723 A 723   

TvF 19/1957 čb. NO,NZ 694 694 694 A 694   

TvF 20/1957 čb. NO,NZ 581 581 581 A 581   

TvF 21/1957 čb. NO,NZ 639 639 639 A 639   

TvF 22/1957 čb. NO,NZ 665 665 665 A 665   

TvF 23/1957 čb. NO,NZ 684 684 684 A 684   

TvF 24/1957 čb. NO,NZ 656 656 656 A 656   

TvF 25/1957 čb. NO,NZ 731 731 731 A 731   

TvF 26/1957 čb. NO,NZ 538 538 538 A 538   

TvF 27/1957 čb. NO,NZ 609 609 609 A 609   

TvF 28/1957 čb. NO,NZ 662 662 662 A 662   

TvF 29/1957 čb. NO,NZ 686 686 686 A 686   

TvF 30/1957 čb. NO,NZ 688 688 688 A 688   

TvF 31/1957 čb. NO,NZ 670 670 670 A 670   

TvF 32/1957 čb. NO,NZ 659 659 659 A 659   

TvF 33/1957 čb. NO,NZ 657 657 657 A 657   

TvF 34/1957 čb. NO,NZ 602 602 602 A 602   
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TvF 35/1957 čb. NO,NZ 581 581 581 A 581   

TvF 36/1957 čb. NO,NZ 658 658 658 A 658   

TvF 37/1957 čb. NO,NZ 665 665 665 A 665   

TvF 38/1957 čb. NO,NZ 613 613 613 A 613   

TvF 39/1957 čb. NO,NZ 655 655 655 A 655   

TvF 40/1957 čb. NO,NZ 661 661 661 A 661   

TvF 41/1957 čb. NO,NZ 657 657 657 A 657   

TvF 42/1957 čb. NO,NZ 687 687 687 A 687   

TvF 43/1957 čb. NO,NZ 724 724 724 A 724   

TvF 44/1957 čb. NO,NZ 618 618 618 A 618   

TvF 45/1957 čb. NO,NZ 907 907 907 A 907   

TvF 46/1957 čb. NO,NZ 788 788 788 A 788   

TvF 47/1957 čb. NO,NZ 746 746 746 A 746   

TvF 48/1957 čb. NO 369 369 369 A 369   

TvF 49/1957 čb. NO,NZ 627 627 627 A 627   

TvF 50/1957 čb. NO,NZ 697 697 697 A 697   

TvF 51/1957 čb. NO,NZ 618 618 618 A 618   

TvF 52/1957 čb. NO,NZ 741 741 741 A 741   

TvF   7/1959 čb. NO 317 317 317 A 317   

Vlny a veslá far. NO 432 432 432 A 432   

Bez názvu - výstrižky IMP bez identifikácie far. IMP 423 423 423 A 423   

Wolken čb. KO 688 688 688 A 688   

Wolken  Uber čb. KO 575 575 575 A 575   

Bez názvu–začiatok 5.dielu bez identifikácie far. KK 75 75 75 A 75   

Bohatstvo našich lesov NZ 380 380 380 N 380   

Bohatstvo našich lesov far. KK 350 350 350 N 350   

Budapešť  1956 čb. NO 543 543 543 N 543   

Čistiace prostriedky far. KK 70 70 70 N 70   

Demänovské jaskyne čb. NO 2 606 2 606 2 606 N 2 606   

Deň budujúcej vlasti far. KK 420 420 420 N 420   

Desiaty máj slobody far. KK 420 420 420 N 420   

Dúha nad Slovenskom (iba 1/4 diel) far. KK 568 568 568 N 568   

Dúha nad Slovenskom (iba 3/4 diel) far. KK 465 465 465 N 465   

Dúha nad Slovenskom (iba 4/4 diel) far. KK 213 213 213 N 213   

Ej keď som išiel na zboj far. KK 509 509 509 N 509   
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Gajdoš čb. KO 62 62 62 N 62   

Heimat und Boden čb. KK 273 273 273 N 273   

Horehronie far. KK 380 380 380 N 380   

Hostia najmilší čb. NO 188 188 188 N 188   

Chaplinové trampoty čb. KK 456 456 456 N 456   

Komu dôverovať čb. KK 308 308 308 N 308   

Matica slovenská - knižné lotérie čb. kópia 161 161 161 N 161   

Mickey kúzelnikom čb. DN 213 213 213 N 213   

Mickey na love čb. DN 247 247 247 N 247   

Múzeum V.I.Lenina far. KK 332 332 332 N 332   

Myjavský muzikant far. KK 348 348 348 N 348   

Piesne Liptova far. KK 420 420 420 N 420   

Pluto kvočkou čb. NO 246 246 246 N 246   

Poľnomesačník   3/1954 čb. NO 438 438 438 N 438   

Poľnomesačník   7/1955 čb. NO,NZ 573 573 573 N 573   

Poľnomesačník 11/1955 NZ 405 405 405 N 405   

Poľnomesačník   4/1957 NZ 319 319 319 N 319   

Pozdrav z vlasti III. čb. KK 300 300 300 N 300   

Pozor pri práci - achtung augen auf čb. KK 305 305 305 N 305   

Slovenské ráno far. KK 802 802 802 N 802   

Slovenský koncert čb. KK 188 188 188 N 188   

SNP - fragmenty čb. KK 300 300 300 N 300   

Sokolovské preteky v brannej zdatnosti far. KK 440 440 440 N 440   

Tatranský pohár (iba 2/6 diel) NZ 313 313 313 N 313   

Tatranský pohár (iba 3/6 diel) NZ 196 196 196 N 196   

Tatranský pohár (iba 1/6 diel) NZ 302 302 302 N 302   

Tatranský pohár (iba 2/6 diel) far. NO 282 282 282 N 282   

Tatranský pohár (iba 3/6 diel) far. NO 194 194 194 N 194   

Tatranský pohár far. KK 1 814 1 814 1 814 N 1 814   

Ťažký priemysel čb. NO 350 350 350 N 350   

Travertín - slovenský mramor čb. KK 227 227 227 N 227   

Travertín - slovenský mramor čb. NO 228 228 228 N 228   

TvF   2/1957 NZ 380 380 380 N 380   

TvF   3/1957 NZ 342 342 342 N 342   

TvF   7/1957 NZ 309 309 309 N 309   
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TvF   8/1957 NZ 317 317 317 N 317   

TvF 16/1957 NZ 257 257 257 N 257   

Vlna je na horách čb. KK 418 418 418 N 418   

Vlny a veslá (iba 1/2 diel) NZ 214 214 214 N 214   

Za Slovákmi od New Yorku 1 čb. kópia 2 188 2 188 2 188 N 2 188 0 
Za Slovákmi od New Yorku 2 čb. kópia 2 324 2 324 2 324 N 2 324   

Záber z Martina (budova MS) far. KK 70 70 70 N 70   

Celkom metre     73 395 73 395 0 73 395 0 

  

CELKOM:  665 976 674 450 162 896 416 717 90 739 
  

CELKOM METRE:  2 010 778   
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2/ Tabuľka laboratórnej výroby 
– nová vyrobená metráž výstupných 35 mm filmových materiálov 
 
 
 

Čiernobiele celovečerné filmy Dodané východzie 
materiály Metráž DN alebo 

IMN 
DP alebo 

IMP Nová KK KK z DN, 
IMN 

Distribu čná 
KK 

Optický 
prepis + NZ 

Slnko v sieti čb. NO,NZ,DP,DN 2 934 2 934 2 934 2 934 2 934 2 934   

Boxer a smrť čb. NO,NZ,DP,2xDN 3 198 3 198 3 198 3 198 3 198 3 198   

Deň náš každodenný čb. NO,NZ,DP 2 924 2 924 2 924 2 924 2 924     

Organ čb. NO,NZ,DP,DN 3 025 3 025 3 025 3 025 3 025 3 025   

Drak sa vracia čb. NO,NZ,DP 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633 2 633   

Jánošík 21 (pôvodná nemá verzia) čb. DP 1 955 1 955 1 955 1 955 1 955     

322 čb. DP 2 923 2 923 2 923 2 923 2 923     

Na sever čb. KDN 1 706 1 706 1 706 1 706   1 706   

Kristove roky čb. DP 2 832 2 832     2 832     

Kristove roky (titulok) far. IMP 83 83     83     

Všetci spolu…/po slovensky/ čb. NO, NZ 1 903 1 903 1 903 1 903 1 903 1 903   

Celkom nové metre     26 116 23 201 23 201 24 410 15 399 0 

 
 
 
 

Farebné celovečerne filmy Dodané východzie 
materiály 

Metráž DN alebo 
IMN 

DP alebo 
IMP 

Nová KK KK z DN, 
IMN 

Distribu čná 
KK 

Optický 
prepis + NZ 

Zbehovia a pútníci far. KK 35mm 2 635 2 635     2 635     

Letová správa OK 89-90 far. NO,NZ 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000   

Celkom nové metre     4 635 2 000 2 000 4 635 2 000 0 
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Študentské filmy Dodané východzie 
materiály 

Metráž DN alebo 
IMN 

DP alebo 
IMP 

Nová KK KK z DN, 
IMN 

Distribu čná 
KK 

Optický 
prepis + NZ 

Alcron čb. KK 300         300   

Čekají na Godota čb. NO, NZ 924     924   924   

Déšť čb. NO, NZ 959     959   959   

Druhý občasník čb. NO, NZ 275     275   275   

Každý deň má svoje meno čb. NO, NZ 436     436   436   

Ml čení čb. NO, NZ 678     678   678   

První třída čb. NO, NZ 283     283   283   

Předpověď: nula čb. NO, NZ 1 525     1 525   1 525   

Strieborný vietor čb. KK 190         190   

Svatá Jana čb. NO, NZ 230     230   230   

Šest otázek pro Jana Wericha čb. NO, NZ 452     452   452   

Třicet čtyři dnů absolutního klidu čb. KK 524         524   

Celkom nové metre     0 0 5 762 0 6 776 0 

 
 

Trezorové krátkometrážne filmy Dodané východzie 
materiály Metráž DN alebo 

IMN 
DP alebo 

IMP Nová KK KK z DN, 
IMN 

Distribu čná 
KK 

Optický 
prepis + NZ 

Dáma v čiernom čb. NO, NZ 329 329 329 329 329     

Dvanásť čb. NO, NZ 1 132 1 132 1 132 1 132 1 132     

Hokej ´69 čb. NO, NZ 383 383 383 383 383     

Ideály čb. NO, NZ 465 465 465 465 465     

Intolerancia čb. NO, NZ 314 314 314 314 314     

Leopoldovská pevnosť čb. NO, NZ 723 723 723 723 723     

Nedokončená kronika čb. NO, NZ 388 388 388 388 388     

Obec plná vzdoru čb. NO, NZ 509 509 509 509 509     

Roľníci čb. NO, NZ 791 791 791 791 791     

Symetrála čb NO, NZ 588 588 588 588 588     

Interview v metelici far. NO, NZ 429 429 429 429 429     

Oko čb. NO,NZ,far. DN 181 181 181 181 181     

Celkom nové metre     6 232 6 232 6 232 6 232 0 0 
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Animované filmy Dodané východzie 
materiály 

Metráž DN alebo 
IMN 

DP alebo 
IMP 

Nová KK KK z DN, 
IMN 

Distribu čná 
KK 

Optický 
prepis + NZ 

Dáždnik čb. NO, NZ 148 148 148 148 148 148   

Bábätko v banke far. NO, NZ 197 197 197 197 197 197   

Balada o čipke far. NO, NZ 252 252 252 252 252 252   

Dita na fronte far. NO, NZ 218 218 218 218 218 218   

Dita vo vzduchu far. NO, NZ, DN 217 217 217 217 217 217   

Dvaja dobrí kamaráti far. NO, NZ, DN 222 222 222 222 222 222   

Idol far. NO, NZ 178 178 178 178 178 178   

Janko Hraško far. NO, NZ, DN 231 231 231 231 231 231   

Janko Hraško a bacily far. NO, NZ 212 212 212 212 212 212   

Kikiriki far. NO, NZ 244 244 244 244 244 244   

Kontakty far. NO, NZ 331 331 331 331 331 331   

Kúzelník a kvetinárka far. NO, NZ 417 417 417 417 417 417   

Maľovánky spievanky: jar far. NO, NZ 219 219 219 219 219 219   

Múdre prasiatko far. NO, NZ 318 318 318 318 318 318   

Na pravé poľudnie far. NO, NZ 134 134 134 134 134 134   
Pieseň far. NO, NZ 150 450 450 450 450 450   

Strážca sen far. NO, NZ 252 252 252 252 252 252   

Varila myšička kašičku far. NO, NZ 266 266 266 266 266 266   

Zem far. NO, NZ 224 224 224 224 224 224   

Celkom nové metre     4 730 4 730 4 730 4 730 4 730 0 

 
 

Kompletná obnova a záchrana historických filmov Dodané východzie 
materiály 

Metráž DN alebo 
IMN 

DP alebo 
IMP 

Nová KK KK z DN, 
IMN 

Distribu čná 
KK 

Optický 
prepis + NZ 

Andrej Hlinka o sebe - 1. verzia čb. kópia 35mm 248 248 248 248 248     

Andrej Hlinka o sebe - 2. verzia čb. kópia 35mm 383 383 383 383 383     

Andrej Hlinka o sebe - zostrihnutá verzia čb. kópia 35mm 383 383 383 383 383     

Hanka sa vydáva čb. kópia 35mm 101 101 101 101 101     

Hanka sa vydáva - zväčšené zo 16mm kópie far. kópia 16mm 181 181 181 181 181     

Celkom nové metre     1 296 1 296 1 296 1 296 0 0 
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Spravodajské filmové materiály - čb. Dodané východzie 
materiály 

Metráž DN alebo 
IMN 

DP alebo 
IMP 

Nová KK KK z DN, 
IMN 

Distribu čná 
KK 

Optický 
prepis + NZ 

TvF 1-52/1971 čb. NO, NZ, DP 15 301     15 301       

TvF 1-52/1972 čb. NO, NZ, DP 15 308     15 308       

TvF 1-52/1973 čb. NO, NZ, DP 14 426     14 426       

TvF 1-52/1974 čb. NO, NZ, DP 14 385     14 385     250 

TvF 1-52/1975 čb. NO, NZ, DP 14 732     14 732       

Kinožurnály 1989 - čb. čb. NO, NZ, DP 9 244     9 244       

Celkom nové metre     0 0 83 396 0 0 250 

 

Spravodajské filmové materiály - farba Dodané východzie 
materiály Metráž DN alebo 

IMN 
DP alebo 

IMP Nová KK KK z DN, 
IMN 

Distribu čná 
KK 

Optický 
prepis + NZ 

TvF 1972 - farebné dodatky far. NO, KDN 153     153       

TvF 1973 - farebné dodatky far. NO, KDN 264     264       

TvF 1974 - farebné dodatky far. NO, KDN 333     333     50 

Kinožurnály 1989 - far. far. NO,NZ,DP 6 948     6 948     274 

Celkom nové metre     0 0 7 698 0 0 324 

  

CELKOM:  43 009 37 459 134 315 41 303 28 905 574 

 

CELKOM NOVÉ METRE:  285 565     

 

čb. DN 
(2234) 

čb. DP 
(2366) 

čb. KK 
(2302) 

čb. KK z 
DN (2302) 

čb. KK (2302) 

32 918 30 086 119 244 31 212 22 323 

far. IMN 
(2242) 

far. IMP 
(2242) 

far. KK 
(2393) 

far. KK  z 
IMN 

(2393) 

far. KK 
(2393) 

10 091 7 373 15 071 10 091 6 582 

Kodak 
2234 

Kodak 
2366 

Kodak 
2242 

Kodak 
2302 

Kodak 2393 

  

Celková spotreba jednotlivých 
typov filmovej suroviny: 

32 918 30 086 17 464 172 779 31 744 

  

 



 170

3/ Tabuľka laboratórnej výroby 
– nové elektronické nosiče z obnovy bez zaradenia k digitálnym operáciám 
 
 

Magnetické zvukové pásy Východzie 
materiály Minutáž HDCAM  DBTC BTC SP DVD DVD        

s TC VHS DAT CD 

A pobežím až na kraj sveta MG pás 98             2 1 
Citová výchova jednej Dáše MG pás 106             2 1 
Červené víno I MG pás 156             2 1 
Červené víno II MG pás 134             2 1 
Dávajte si pozor MG pás 236             2 1 
F.T. na cestách MG pás 120             2 1 
Fontána pre Zuzanu MG pás 208             2 1 
Himaláje '84 MG pás 236             2 1 
Chodník cez Dunaj MG pás 199             2 1 
Iba deň MG pás 11             2 1 
Iná láska MG pás 146             2 1 
Ja milujem, ty miluješ MG pás 196             2 1 
Portrét režiséra (Jakubisko) MG pás 22             2 1 
Južná pošta MG pás 248             2 1 
Kamarátky MG pás 49             2 1 
Kára plná bolesti MG pás 206             2 1 
Kosenie Jastrabej lúky MG pás 96             2 1 
Krvavá paní MG pás 30             2 1 
Nebojsa MG pás 233             2 1 
Nevera po slovensky MG pás 18             2 1 
Noční jazdci MG pás 104             2 1 
Otec ma zderie tak či tak (Strýko Rafael) MG pás 93             2 1 
Pásla kone na betóne MG pás 124             2 1 
Pavilón šeliem MG pás 153             2 1 
Pehavý Max a strašidlá MG pás 22             2 1 
Postav dom, zasaď strom (Matúšov dom) MG pás 119             2 1 
Sagarmatha MG pás 291             2 1 
Sladké starosti (prihody buchty) MG pás 203             2 1 
Súkromné životy MG pás 140             2 1 
Tajomstvo alchymistu Storitza MG pás 113             2 1 
Tichá radosť MG pás 190             2 1 
Tretí šarkan MG pás 196             2 1 
Uhoľ pohľadu (Dokumentarista) MG pás 215             4 2 
Utekajme, už ide MG pás 216             2 1 
Víťaz MG pás 126             2 1 
Zabudnite na Mozarta MG pás 222             2 1 

Celkom minuty, nosiče   5 275 0 0 0 0 0 0 74 37 
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Čiernobiele a farebné celovečerné filmy Východzie 
materiály Minutáž HDCAM  DBTC BTC SP DVD DVD        

s TC VHS DAT CD 

Jánošík 21 (pôvodná nemá verzia) KK 35mm 66 2 2 2 1 1 1     

Na sever KK 35mm 57 2 2 2 1 1 1     

Všetci spolu…/po slovensky/ KK 35mm 60   2 2 1 1 1     

Letová správa OK 89-90 KK 35mm 64   2 2 1 1 1     

Celkom minuty, nosiče   247 4 8 8 4 4 4 0 0 

 
 

Trezorové krátkometrážne filmy Východzie 
materiály Minutáž HDCAM  DBTC BTC SP DVD DVD        

s TC VHS DAT CD 

Dáma v čiernom KK 35mm 11 2 2 2 1 1 1     

Dvanásť KK 35mm 36 2 2 2 1 1 1     

Hokej ´69 KK 35mm 13 2 2 2 1 1 1     

Ideály KK 35mm 15 2 2 2 1 1 1     

Intolerancia KK 35mm 10 2 2 2 1 1 1     

Leopoldovská pevnosť KK 35mm 23 2 2 2 1 1 1     

Nedokončená kronika KK 35mm 13 2 2 2 1 1 1     

Obec plná vzdoru KK 35mm 16 2 2 2 1 1 1     

Roľníci KK 35mm 13 2 2 2 1 1 1     

Symetrála KK 35mm 19 2 2 2 1 1 1     

Interview v metelici KK 35mm 13 2 2 2 1 1 1     

Oko KK 35mm 5 2 2 2 1 1 1     

Celkom minúty, nosiče   187 24 24 24 12 12 12 0 0 

 
 

Kompletná obnova a záchrana historických 
filmov 

Východzie 
materiály Minutáž HDCAM  DBTC BTC SP DVD DVD        

s TC VHS DAT CD 

Hanka sa vydáva KK 35mm 3   2 2 1 1 1     

Hanka sa vydáva - zväčšené zo 16mm KK 35mm 6                 

Andrej Hlinka o sebe - 1. verzia KK 35mm 8                 

Andrej Hlinka o sebe - 2. verzia KK 35mm 13                 

Andrej Hlinka o sebe - zostrihnutá verzia KK 35mm 13   2 2 1 1 1     

Celkom minúty, nosiče   43 0 4 4 2 2 2 0 0 
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Pozostalosti po tvorcoch Východzie 
materiály Minutáž HDCAM  DBTC BTC SP DVD DVD        

s TC VHS DAT CD 

Elo Havetta (35mm) - Ľalie poľné KK 35mm 2   2 2 1 1 1     

Elo Havetta (35mm) - Slávnosť v bot. z. KK 35mm 2                 

Elo Havetta 1 (16mm) - animácie kópia 16mm 3                 

Elo Havetta 2 (16mm)  kópia 16mm 4                 

Elo Havetta 3 (8mm) kópia 8mm 14                 

M. Hollý st. - rodinný archív kópia 16mm 15   2 2 1 1 1     

M. Hollý st. - rodinný archív kópia 16mm 5                 

P. Bielik - 2 x MG pás 35mm MG pás 9             1   

Celkom minúty, nosiče   54 0 4 4 2 2 2 1 0 

 

Historické materiály Východzie 
materiály Minutáž HDCAM  DBTC BTC SP DVD DVD        

s TC VHS DAT CD 

Historický materiál zo SAV kópia 8mm 15   2 2 1 1 1     

Fragmenty nemeckých týždenníkov kópia 16mm 14   2 2 1 1 1     

Celkom minúty, nosiče   29 0 4 4 2 2 2 0 0 

 

Spravodajské filmové materiály Východzie 
materiály Minutáž HDCAM  DBTC BTC SP DVD DVD        

s TC VHS DAT CD 

TvF 1971 KK 35mm 497   12 12 6 6 6     

TvF 1972 KK 35mm 502   12 12 6 6 6     

TvF 1973 KK 35mm 490   12 12 6 6 6     

TvF 1974 KK 35mm 493   12 12 6 6 6     

TvF 1975 KK 35mm 496   12 12 6 6 6     

Kinožurnály 1989 KK 35mm 503   12 12 6 6 6     

Celkom minúty, nosiče   2 981 0 72 72 36 36 36 0 0 

  

8 816 28 116 116 58 58 58 75 37 
  

SPOLU minúty na všetkých nosičoch: 8 816   

 

SPOLU nosiče všetkých druhov: 546   
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4/ Tabuľka digitálnej výroby 
– výrobný čas digitálneho spracovávania filmových materiálov do vyhotovenia kompletne reštaurovaných výstupných digitálnych nosičov 

Hrané filmy do 120 min dĺžka [min] 
transfér 35mm 
do digitálneho 
záznamu [min] 

farebné 
korekcie    

[hod] 

retuš obrazu 
[hod] 

obnova zvuku  
[hod] 

Digitálne spracovanie 
elektronických 

podtitulkov [hod] 
Slnko v sieti  90 90 45 717 40   

Boxer a smrť  103 103 44 736 40 63 

Pieseň o sivom holubovi  99 99 55 489 36   

Kristove roky  94 94 44 723 35   

Organ   90 90 46 297 35   

Slávnosť v botanickej záhrade   83 83 51 531 36   

Drak sa vracia  82 82 40 826 36   

Deň náš každodenný  89 89 45 677 38   

322 94 94 43 545 39   

Obrazy starého sveta 65 65 35 410 33   

Vtáčkovia, siroty a blázni 78 78 0 492 35   

Majster Kat 105 105 0 663 41   

Spolu: 889 889 446 5 951 368 63 
 

Dokumentárne filmy do 25 min dĺžka [min] 
transfér 35mm 
do digitálneho 
záznamu [min] 

farebné 
korekcie    

[hod] 

retuš obrazu 
[hod] 

obnova zvuku  
[hod] 

Digitálne spracovanie 
elektronických 

podtitulkov [hod] 
Artisti 14 14 9 151 16   

Omša 12 12 8 96 15   

Prišiel k nám Old Shatterhand 12 12 8 142 16   

Analógia 16 16 9 266 15   

Učenie 15 15 8 181 16   

Variácie kľudu 12 12 8 305 15   

Výzva do ticha 12 12 7 212 12   

Spolu: 93 93 55 1 353 105 0 
 

Animovaný film do 10 min dĺžka [min] 
transfér 35mm 
do digitálneho 
záznamu [min] 

farebné 
korekcie    

[hod] 

retuš obrazu 
[hod] 

obnova zvuku  
[hod] 

Digitálne spracovanie 
elektronických 

podtitulkov [hod] 
Konzerva 10   7       

Spolu: 10 0 7 0 0 0 
 

Spracovaný filmový materiál spolu za 
rok 2008 dĺžka [min] 

transfér 35mm 
do digitálneho 
záznamu [min] 

farebné 
korekcie    

[hod] 

retuš obrazu 
[hod] 

obnova zvuku  
[hod] 

Digitálne spracovanie 
elektronických 

podtitulkov [hod] 

SPOLU 992 982 508 7 304 473 63 
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5/ Tabuľka digitálnej výroby 
– nové kompletne reštaurované výstupné elektronické nosiče z digitálnej obnovy 

HDCAM SR 
4:4:4 

Digital 
Betacam Betacam SP DVD DVD s TC zvuk na CD VHS 

CELOVEČERNÉ FILMY          
do 120 min východzie materiály 

minutáž 
počet 

ks 
minutáž 

počet 
ks 

minutáž 
počet 

ks 
minutáž 

počet 
ks 

minutáž 
počet 

ks 
minutáž 

počet 
ks 

minutáž 
počet 

ks 

Slnko v sieti  35 mm, čb. DP 90 2 90 2 90 1 90 1 90 1 90 2 90 1 
Boxer a smrť  35 mm, čb. DP 103 2 103 2 103 1 103 1 103 1 103 2 103 1 
Pieseň o sivom holubovi  35 mm, čb. DP 99 2 99 2 99 1 99 1 99 1 99 2 99 1 
Kristove roky  35 mm, čb. DP 94 2 94 2 94 1 94 1 94 1 94 2 94 1 
Organ   35 mm, čb. DP 90 2 90 2 90 1 90 1 90 1 90 2 90 1 
Slávnosť v botanickej záhrade   35 far. IMP 83 2 83 2 83 1 83 1 83 1 83 2 83 1 
Drak sa vracia  35 mm, čb. DP 82 2 82 2 82 1 82 1 82 1 82 2 82 1 
Deň náš každodenný  35 mm, čb. DP 89 2 89 2 89 1 89 1 89 1 89 2 89 1 
322 čb.komb.DN 94 2 94 2 94 1 94 1 94 1 94 2 94 1 

Obrazy starého sveta 35 mm, čb. DP 65 2 65 2 65 1 65 1 65 1 65 2 65 1 

    889 20 889 20 889 10 889 10 889 10 889 20 889 10 
 

HDCAM SR 
4:4:4 

Digital 
Betacam 

Betacam SP DVD DVD s TC zvuk na CD VHS 
KRÁTKOMETRÁŽNE FILMY 
do 25 min východzie materiály 

minutáž 
počet 

ks 
minutáž 

počet 
ks 

minutáž 
počet 

ks 
minutáž 

počet 
ks 

minutáž 
počet 

ks 
minutáž 

počet 
ks 

minutáž 
počet 

ks 

Artisti 35mm čb.komb. DP 14 2 14 2 14 1 14 1 14 1 14 2 14 1 

Omša 35mm čb.komb. DP 12 2 12 2 12 1 12 1 12 1 12 2 12 1 

Prišiel k nám Old Shatterhand 35mm čb.komb. DP 12 2 12 2 12 1 12 1 12 1 12 2 12 1 

Analógia 35mm čb.komb. DP 16 2 16 2 16 1 16 1 16 1 16 2 16 1 

Učenie 35mm čb.komb. DP 15 2 15 2 15 1 15 1 15 1 15 2 15 1 

Variácie kľudu 35mm čb.komb. DP 12 2 12 2 12 1 12 1 12 1 12 2 12 1 

Výzva do ticha 35mm far. IMP 12 2 12 2 12 1 12 1 12 1 12 2 12 1 

    93 14 93 14 93 7 93 7 93 7 93 14 93 7 
 

SPOLU MINÚTY: 982   982   982   982   982   982   982   

SPOLU NOSIČE:   34   34   17   17   17   34   17 

 

SPOLU minúty na všetkých nosičoch: 6 874 
SPOLU nosiče všetkých druhov: 170 

vypracovala Hana Válková, vedúca oddelenia FA 



PRÍLOHA č. 6 – Konkretizácia prác systematickej obnovy na je dnotlivých filmových 
tituloch  
 
 
d.1.1. DLHOMETRÁŽNE HRANÉ A DOKUMENTÁRNE FILMY  
           – kompletná obnova a záchrana  
 

Konkretizácia prác laboratórnej časti záchrany a obnovy filmových materiálov na jednotlivých 
tituloch: 

 
Slnko v sieti 
Negatív obrazu i negatív zvuku sú silne opotrebované prechodom technologickými zariadeniami v 
čase vzniku filmu. Vyskytujú sa významné poškodenia ako hlboké ryhy, mnohopočetné rysky, 
zlomený filmový pás, tlakové deformácie, fľaky, natrhnutá hrádzka perforácie,  mimoriadne vysoký 
počet nečistôt na povrchu filmového pásu po oboch stranách. Negatív zvuku obsahuje mimoriadne 
závažné poškodenia ako napríklad pretrhnutý filmový pás.  Duplikačné materiály sa zachovali z 
pohľadu mechanických defektov v lepšom stave. Titul vyžadoval individuálnu úpravu vlastností  
pozitívneho vyvolávacieho procesu pre dosiahnutie požadovaných obrazových parametrov. 
 
Boxer a smr ť 
Materiály obsahovali vysoké množstvo poškodení. Na ilustráciu uvádzame ako najzávažnejšie:  
V 1. diele negatívu obrazu sa vyskytovali mimoriadne závažné defekty - pretrhnutie filmového pásu 
v mieste zlepky, v 4. diele to bol výskyt veľmi hlbokých rýh, v 7. diele boli predmetom nálezu 
deformácie z času vzniku filmu - tlakové expozície v ploche obrazu, v 8. diele hlboké rysky v 
ploche obrazového políčka, v 9. diele fľaky v mieste plochy obrazu zapríčinené filmovým lepidlom - 
nekvalitné zlepky, prípadne zlepky zasahujúce do obrazu. Duplikačné materiály boli postihnuté 
mechanickými defektmi, napr. deformované vinutie kotúča duplikačného pozitívu, hlboké ryhy v 
duplikačnom pozitíve. V duplikátnom negatíve sa vyskytovali mimoriadne závažné poškodenia, 
ako napr. priečne pretrhnutie filmového pásu. Negatív zvuku bol stredne opotrebovaný. Titul 
vyžadoval individuálnu úpravu vlastností  pozitívneho vyvolávacieho procesu pre dosiahnutie 
požadovaných obrazových parametrov. 
 
Organ 
Negatív obrazu a negatív zvuku sú stredne silno opotrebované. Ťažisko prác spočívalo v ošetrení 
resp. eliminácii týchto poškodení.  Filmový pás je postihnutý množstvom závažných poškodení. 
Napríklad v 2. diele je to pretrhnutie v mieste zlepky, fľaky,  v 8. diele, pretrhnutie filmového pásu 
do plochy obrazu v mieste zlepky spôsobené filmovým lepidlom a mimoriadne závažné 
poškodenie v 11. diele filmového pásu - poškodenie plochy obrazu zástrihom z perforácie.  
Archivovaný duplikátny negatív je vykopírovaný vo formáte 1:1,37 s optickou réžiou, oproti 
negatívu obrazu nasnímanom vo formáte 1:2,35.  Titul vyžadoval individuálnu úpravu vlastností  
pozitívneho vyvolávacieho procesu pre dosiahnutie požadovaných obrazových parametrov. 
 
Deň náš každodenný 
Materiál je charakteristický špecifickým spektrom defektov, ktoré sú typické pre filmy zväčšované 
zo 16 mm filmového pásu na filmový pás šírky 35 mm. Spoločne so zväčšením obrazu došlo i ku 
zväčšeniu zrnitosti, nečistôt a ďalších defektov. Pre zachovanie autenticity dokumentárnej formy 
diela bol i v časti digitálnych operácií zvolený osobitný prístup k tomuto dielu, s cieľom nenarušiť 
typický charakter obrazovej zložky tak, ako bol schválený v čase jeho vzniku, ale zároveň boli 
dôsledne odstránené obrazové defekty, ktoré sú dôsledkom technologického opotrebovania. 
Týchto defektov sa vyskytoval pomerne vysoký počet, napr. fľaky a priečne rysky,  poškodenie 
prechodom cez ozubenie, priečne ryhy na emulznej strane, mimoriadne závažné poškodenie 
filmového pásu natrhnutím do plochy obrazového políčka. Duplikačný pozitív obsahoval 
mimoriadne závažné poškodenia obrazu ozubeným mechanizmom v 3. diele DP, hlbokú ryhu na 
emulznej strane 1. dielu DP a pod. Titul vyžadoval individuálnu úpravu vlastností  pozitívneho 
vyvolávacieho procesu pre dosiahnutie požadovaných obrazových parametrov.  
 
Drak sa vracia  
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V negatíve obrazu po celej dĺžke filmového pásu na strane podkladu i emulznej vrstvy sa vyskytuje 
vysoký počet pozdĺžnych rýh a rysiek. Odstraňovanie tohto typu defektov patrí ku najnáročnejším 
pre digitálnu postprodukciu. Typickým príkladom je poškodenie emulznej strany 1. a 3. dielu 
negatívu obrazu. Negatív zvuku bol stredne opotrebovaný.  
 
322  
V roku 2007 bol výrobný proces zastavený pri vyrobenej kontrolnej kópii z DN. Podľa  
technologických doporučení bolo navrhnuté použiť ako východiskový materiál DP, ktorý obsahuje 
korektnejší prevod  úrovní expozícií z negatívu obrazu. V rámci bežných postupov sú prakticky 
vyčerpané technické možnosti úpravy osvitu z vysokých hustôt obrazu. 
Originálny negatív obsahuje zábery s extrémne vysokými kopírovacími hustotami. Materiál 
vyžaduje z tohto dôvodu neštandardné úpravy kopírovacieho a vyvolávacieho procesu. Z týchto 
dôvodov bola na základe technologických odporúčaní výroba presunutá do roku 2008 a v tomto 
roku sa v súlade s vyššie uvedenými nálezmi a odbornými odporúčaniami použil ako východiskový 
materiál duplikačný pozitív DP filmu. Výsledkom tohto postupu sú nové zhotovené materiály po 
kompletnej obnove a v  požadovaných kvalitatívnych obrazových parametroch. V podobných 
situáciách narastá význam existujúcich duplikačných pozitívov z času vzniku filmu. Opätovne sa 
potvrdzuje, že na kvalite mnohých archivovaných materiáloch sa významne podieľajú 
technologické problémy počas snímania, spracovania a nedodržiavanie technologickej disciplíny 
v rámci vtedajších laboratórnych technológií. 
 
Kristove roky 
V prípade tohto titulu sa jednalo o dokončenie procesu obnovy a záchrany z roku 2005 a to 
konkrétne doplnením vtedy nevyrobených materiálov -  intermediátu negatívu (IMN) a kontrolnej 
kópie z tohto nového IMN. Objektívne tento titul patrí k tomu najzložitejšiemu, čo bolo v rámci 
obnovy a záchrany realizované po obrazovej stránke, nakoľko disponuje extrémne veľkým 
dynamickým rozsahom obrazového záznamu. Tento dynamický rozsah je predmetom a zároveň 
dôsledkom experimentu tvorcov a i v súčasnosti sa dotýka hraničných možností reprodukcie 
systémov filmových, ale i digitálnych technológií. Po tejto stránke je treba vyzdvihnúť prínos 
digitálnych operácií, ktoré boli realizované k zhotoveniu digitálneho výstupného nosiča. Nemalý 
podiel na dosiahnutej kvalite mala i prítomnosť kameramana filmu Igora Luthera počas digitálnych 
korekcií (po zhotovení skenu z duplikačného pozitívu).  
 
Letová správa OK 89-90  
Všetci spolu ...(po slovensky)  
Výroba celovečerných dokumentov zahŕňala operácie kompletnej obnovy a záchrany mimo časti 
digitálnych operácií, t.j. boli realizované nasledovné procesy výroby: 
kontrola, diagnostika, oprava, preventívne odplesnenie a čistenie všetkých dodaných filmových 
materiálov, výroba novej kombinovanej kópie, výroba novej distribučnej kombinovanej kópie, 
výroba nového duplikátneho negatívu, duplikačného pozitívu, výroba kontrolnej kópie z nového 
duplikátneho negatívu a prepisy na digitálne a analógové nosiče (Digital Betacam,  Betacam SP, 
DVD, VHS) k sprístupňovaniu,  bez prác na retuši obrazu, bez farebných korekcií a bez digitálnej 
obnovy zvuku a to najmä z dôvodu, že obsahová stránka týchto dokumentov je zachytením 
historických dobových zmien, ktoré svojou štruktúrou pripomínajú spravodajské filmové materiály.  
 
Zbehovia a pútnici   
Tento titul nebol zaradený do kompletného procesu obnovy a záchrany z dôvodu absentujúcich 
originálnych rozmnožovacích materiálov, zachované sú iba duplikátne rozmnožovacie materiály, 
do ktorých sú vykopírované talianske podtitulky. Existujúca kombinovaná kópia bez talianskych 
podtitulkov je neúplná, nakoľko z nej bola časť v čase vzniku z dôvodu cenzúry vystrihnutá 
a uložená medzi trezorové filmy. Z týchto dôvodov výroba kombinovanej kópie tohto titulu 
spočívala vo výrobe trezorovej časti filmu bez talianskych podtitulkov z dodanej predlohy - 
kombinovanej kópie  (KK), doplnenie vyrobenej trezorovej časti filmu do dodanej existujúcej KK, 
kde táto časť chýbala, ďalej sa previedla kontrola synchrónnosti obrazovej a zvukovej zložky po 
doplnení trezorovej časti filmu a následne bola realizovaná výroba intermediátnegatívu (IMN) zo 
skompletizovanej kombinovanej kópie (KK) a výroba kontrolnej kópie z intermediátnegatívu (IMN). 
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Zvláštnosťou bolo použitie suroviny typu internegatív (Kodak Internegative 2272) pre 
vykopírovanie nových duplikátnych negatívov. 
 
Pri filmoch Skalní v ofsajde, Zmluva s diablom, Tri dcéry, Šer if za mrežami, Panna 
zázračnica, Kým sa skon čí táto noc  kompletne prebehli laboratórne práce na kontrole, 
diagnostike, oprave a čistení dodaných materiálov, laboratórna výroba nových filmových 
materiálov bude dokončená z časových a finančných dôvodov v roku 2009.   
 

Konkretizácia prác, ktoré boli predmetom digitálnej časti záchrany a obnovy filmových 
materiálov na jednotlivých tituloch 

 
Slnko v sieti 
Technické informácie: 90 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:1,33. 
Technológie: 
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k ( 2048 x 1556 ), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti kameramana filmu Stanislava Szomolányiho. Kompletná 
digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie množstva jemných nečistôt, rysiek a rýh, nevyhnutnú 
stabilizáciu obrazu, odstránenie kolísania hustotných zmien a odstránenie fľakov z chemického 
procesu. Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 4 milióny kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku 
vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie nežiaducich frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky 
a farby zvuku a úpravu asynchrónov.  
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080 PILLAR BOX; na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV:Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC (časový 
kód v obraze) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
Boxer a smr ť  
Technické informácie: 102 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:1,33. 
Technológie: 
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k ( 2048 x 1556 ), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti kameramana Jozefa Šimončiča v zastúpení autora kamery 
Tibora Biatha, ktorý prácu zo zdravotných dôvodov odmietol.  Kompletná digitálna retuš obrazu 
vyžadovala odstránenie veľkého množstva jemných nečistôt, rysiek a rýh, nevyhnutnú stabilizáciu 
obrazu, odstránenie kolísania hustotných zmien a odstránenie fľakov z chemického procesu. Veľmi 
komplikované a časovo náročné bolo čistenie úvodných a koncových titulkov a doplnenie 
chýbajúcich obrazových políčok. Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 5 milióny kusov. 
Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie nežiaducich frekvencií, 
rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. Pri tomto filme je slovenský 
originál s cudzojazyčnými dialógmi (nemecký a poľský jazyk), bolo potrebné vyhotoviť elektronické 
slovenské podtitulky do všetkých výstupných elektronických nosičov.  
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080 PILLAR BOX; na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový 
kód v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
Pieseň o sivom holubovi  
Technické informácie: 99 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:1,33. 
Technológie: 
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti kameramana filmu Vladimíra Ješinu, boli odstránené 
hustotné zmeny v oblasti strihu a problematické zalínačky a vylínačky. Kompletná digitálna retuš 
obrazu vyžadovala odstránenie extrémne veľkého množstva jemných nečistôt, rysiek a rýh, 
nevyhnutnú stabilizáciu obrazu, odstránenie kolísania hustotných zmien a odstránenie fľakov 
z chemického procesu. Extrémne komplikované a časovo náročné bolo čistenie úvodných 
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a koncových titulkov. Veľmi komplikované bolo taktiež doplnenie chýbajúcich obrazových políčok. 
Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 7 miliónov kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku 
vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie nežiaducich frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky 
a farby zvuku a úpravu asynchrónov. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080 PILLAR BOX; na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový 
kód v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
Kristove roky  
Technické informácie: 94 min, ČB/Farebné titulky, 35 mm, formát obrazu 1:1,66 
Technológie: 
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti kameramana filmu Igora Luthera. Riešené boli zároveň i 
veľmi slabo prekreslené detaily v oblasti preexpozície v dôsledku výberu neštandardných 
technologických a umeleckých postupov pri snímaní a výrobe  originálneho negatívu. Kompletná 
digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie veľkého množstva jemných nečistôt, rysiek a rýh.  
Veľmi špecifickým problémom bolo odstraňovanie čiernych škvrniek trojuholníkového tvaru v oblasti 
preexpozícií. Nevyhnutnou bola stabilizácia obrazu, odstránenie kolísania hustotných zmien v oblasti 
strihu a odstránenie fľakov z chemického procesu. Extrémne  komplikované a časovo náročné bolo 
čistenie úvodných a koncových farebných titulkov. Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 8 
miliónov kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie 
nežiaducich frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080; na kazete typu HDCAM SR s jednou 
identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné odvodené nosiče 
v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC (časový kód v obraze ) -1ks, 
DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
Organ 
Technické informácie: 91 min, ČB, formát obrazu 1:2,35 anamorfotický. 
Technológie: 
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556 ), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti kameramana filmu Stanislava Szomolányiho. Kompletná 
digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie množstva jemných nečistôt, rysiek a rýh, nevyhnutnú 
stabilizáciu obrazu, odstránenie kolísania hustotných zmien, odstránenie zlepiek pri každom strihu a 
odstránenie fľakov z chemického procesu. Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 4 milióny 
kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie nežiaducich 
frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080; 1:2,35, na kazete typu HDCAM SR 
s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné odvodené 
nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový kód 
v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
Slávnos ť v botanickej záhrade 
Technické informácie: 84 min, Farba, 35 mm, formát obrazu 1:1,33. 
Technológie:  
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556 ), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti kameramana filmu Jozefa Šimončiča, odstránené boli 
hustotné zmeny v oblasti strihu, problematické zalínačky a vylínačky. Práce vyžadovali zachovanie 
charakteru obrazu pri historických záberoch a komplikované dodržanie kolority farebne tónovaných 
záberov v prelínačkách. Kompletná digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie množstva 
jemných nečistôt, extrémny počet rysiek a rýh prevažne v dynamických scénach a v trikových 
záberoch, kde boli použité duplikačné materiály, nevyhnutná bola stabilizáciu obrazu, odstránenie 
kolísania hustotných zmien, odstránenie zlepiek a odstránenie fľakov z chemického procesu. 
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Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 6,5 miliónov kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku 
vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie nežiaducich frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky 
a farby zvuku a úpravu asynchrónov. Ako východiskový materiál bol použitý čiastočne reštaurovaný 
zvukový záznam, ktorý bol pomerne premodulovaný. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080 PILLAR BOX, na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový 
kód v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
Drak sa vracia  
Technické informácie: 87 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:1,85. 
Technológie: 
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556 ), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti kameramana Jozefa Šimončiča v zastúpení autora kamery 
Vincenta Rosinca, ktorý prácu zo zdravotných dôvodov odmietol. Odstránené boli hustotné zmeny 
v oblasti strihu a prelínačiek. Problematické boli tiež zalínačky a vylínačky. Kompletná digitálna retuš 
obrazu vyžadovala odstránenie množstva jemných nečistôt, extrémny počet rysiek a rýh, nevyhnutná 
bola stabilizáciu obrazu, odstránenie lokálneho kolísania hustotných zmien, odstránenie zlepiek, 
chlpov a nečistôt na hranici okeničky. Taktiež vyžadovala vyrovnanie deformácie obrazu a 
odstránenie veľkého množstva fľakov z chemického procesu. Celkový počet defektov, artefaktov bol 
cca 6,5 miliónov kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie 
nežiaducich frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. Ako 
východiskový materiál bol použitý čiastočne reštaurovaný zvukový záznam, ktorý bol pomerne 
premodulovaný. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080, 1:1,85; na kazete typu HDCAM SR 
s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné odvodené 
nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový kód 
v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
Deň náš každodenný  
Technické informácie: 89 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:1,33. 
Technológie: 
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556 ), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti kameramana Vladimíra Holloša v zastúpení autora kamery 
Jozefa Grussmanna († 1991). Odstránené boli hustotné zmeny v oblasti strihu. Keďže tento takmer 
dokumentárny film bol pôvodne natočený na formát  Normal 16 mm s následným optickým prepisom 
na 35mm materiál, nachádzajú sa tu okrem iného 2 typy defektov a to:  
defekty zaznamenané na originálnom 16mm negatíve a defekty ktoré vznikli pri následnom optickom 
zväčšení / kopírovaní na 35mm negatív. Z dôvodu zachovania pôvodnej podoby originálu v času 
vzniku diela bolo rozhodnuté zachovať a rešpektovať autenticitu, technologické možnosti a postupy 
zodpovedajúce dobe vzniku tohto diela a v minimálnej miere zasahovať digitálnou retušou  do 
charakteru obrazu. Retušované boli v prevažnej miere drobné nečistoty, rysky a ryhy.  Bola robená 
len čiastočná  stabilizácia obrazu. Nečistoty a chlpy na okeničkách boli ponechané. Odstránené boli 
kolísania hustotných zmien a čiastočne boli odstránené zlepky a fľaky z chemického procesu. 
Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 3 milióny kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku 
vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie nežiaducich frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky 
a farby zvuku a úpravu asynchrónov. Ako východiskový materiál bol použitý čiastočne reštaurovaný 
zvukový záznam, ktorý bol pomerne premodulovaný. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080 PILLAR BOX; na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový 
kód v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
322 
Technické informácie: 94 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:1,66. 
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Technológie: 
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMN a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti kameramana Jozefa Šimončiča v zastúpení autora kamery 
Viktora Svobodu († 1993). Vyžadovali tiež zjednotenie kontrastu a dodržanie menej kontrastného 
hustotného podania. Kompletná digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie extrémneho 
množstva jemných nečistôt, rysiek a rýh, nevyhnutná bola stabilizáciu obrazu pri každom strihu, ďalej 
bolo potrebné odstránenie kolísania hustotných zmien a odstránenie fľakov z chemického procesu.  
Extrémne boli znečistené úvodné a koncové titulky. Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 6 
milióny kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie 
nežiaducich frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080;1:1,66 PILLAR BOX; na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový 
kód v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
Obrazy starého sveta 
Technické informácie: 65 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:1,33. 
Technológie: 
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti kameramana Jozefa Šimončiča v zastúpení autora kamery 
Alojza Hanúska († 2000). Kompletná digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie extrémneho 
množstva jemných nečistôt, rysiek a rýh. Nevyhnutná bola stabilizácia obrazu pri každom strihu a 
odstránenie kolísania hustotných zmien. Taktiež bolo potrebné odstránenie fľakov z chemického 
procesu. Extrémne znečistené boli úvodné a koncové titulky. Celkový počet defektov, artefaktov bol 
cca 5,5  miliónov kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie 
nežiaducich frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080;1:1,33 PILLAR BOX; na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový 
kód v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
Majster kat 
Technické informácie: 105 min, FARBA, 35 mm, formát obrazu 1:2,35 anamorfotický. 
Technológie:   
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. 
Kompletná digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie extrémneho množstva jemných nečistôt, 
rysiek a rýh, odstránenie zlepiek pri každom strihu. Nevyhnutná bola stabilizácia obrazu a 
odstránenie kolísania hustotných zmien. Taktiež bolo potrebné odstránenie fľakov z chemického 
procesu. Značne znečistené boli úvodné titulky. Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 6  
miliónov kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie 
nežiaducich frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. 
Práce na vyrovnaní kolority obrazu do pôvodnej podoby diela, t.j. digitálne farebné korekcie sa 
nerealizovali z dôvodu potrebnej účasti autora kamery, ktorú sa koncom roka 2008 nepodarilo 
zabezpečiť. Výstup spracovaného diela na digitálny nosič vo formáte, zodpovedajúcom aktuálnej 
najvyššej typovej úrovni (HDCAM SR 4:4:4) a duplikáty výstupu súvisia s kompletne spracovaným 
digitálnym záznamom diela a z tohto dôvodu môžu byť realizované až po digitálnych farebných 
korekciách v roku 2009. 
 
Vtáčkovia, siroty a blázni 
Technické informácie: 78 min, FARBA ,35 mm, formát obrazu 1:1,33. 
Technológie:   
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. Kompletná 
digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie extrémneho množstva jemných nečistôt, rysiek a rýh. 
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Nevyhnutná bola stabilizácia obrazu a odstránenie kolísania hustotných zmien. Taktiež bolo 
potrebné odstránenie fľakov z chemického procesu. Značne znečistené boli úvodné a koncové 
titulky. Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 5,2  miliónov kusov. 
Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie nežiaducich frekvencií, 
rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. Práce na vyrovnaní kolority 
obrazu do pôvodnej podoby diela, t.j. digitálne farebné korekcie sa nerealizovali z dôvodu 
potrebnej účasti autora kamery, ktorú sa koncom roka 2008 nepodarilo zabezpečiť. Výstup 
spracovaného diela na digitálny nosič vo formáte, zodpovedajúcom aktuálnej najvyššej typovej 
úrovni (HDCAM SR 4:4:4) a duplikáty výstupu súvisia s kompletne spracovaným digitálnym 
záznamom diela a z tohto dôvodu môžu byť realizované až po digitálnych farebných korekciách 
v roku 2009. 
 
 
d.1.4. KRÁTKOMETRÁŽNE DOKUMENTÁRNE FILMY – digitáln a obnova a záchrana  
 
Konkretizácia prác, ktoré boli predmetom digitálnej časti záchrany a obnovy filmových materiálov 
na jednotlivých tituloch  

 
Artisti  
Technické informácie: 14 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:1,33. 
Technológie: 
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. Farebné 
korekcie boli robené za účasti autora kamery Karla Slacha, boli vykonané práce na zjednotení 
kontrastu a dodržaní menej kontrastného hustotného podania. Kompletná digitálna retuš obrazu 
vyžadovala odstránenie veľkého množstva jemných nečistôt, rysiek a rýh. Nevyhnutná bola 
stabilizácia obrazu a odstránenie kolísania hustotných zmien. Taktiež bolo potrebné odstránenie 
fľakov z chemického procesu. Značne znečistené boli úvodné a koncové titulky. Celkový počet 
defektov, artefaktov bol cca 1,5  miliónov kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie 
lupancov, odstránenie nežiaducich frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a 
úpravu asynchrónov. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080;1:1,33 PILLAR BOX; na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový 
kód v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
  
Omša 
Technické informácie: 12 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:1,33 
Technológie: 
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti kameramana Jozefa Šimončiča v zastúpení autora kamery 
Stanislava Niedbalskeho, ktorý prácu nemohol realizovať zo zdravotných dôvodov. Vykonané boli 
práce na zjednotení kontrastu.  Kompletná digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie veľkého 
množstva jemných nečistôt, rysiek a rýh. Nevyhnutná bola stabilizácia obrazu a odstránenie 
kolísania hustotných zmien. Taktiež bolo potrebné odstránenie fľakov z chemického procesu. 
Značne znečistené boli úvodné a koncové titulky. Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 1,5  
miliónov kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie 
nežiaducich frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080;1:1,33 PILLAR BOX; na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový 
kód v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
  
Prišiel k nám Old Shatterhand  
Technické informácie: 12 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:1,33. 
Technológie:  
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Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti autora kamery Oskara Šághyho. Vykonané boli práce na 
zjednotení kontrastu.  Kompletná digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie veľkého množstva 
jemných nečistôt, rysiek a rýh. Nevyhnutná bola stabilizácia obrazu a odstránenie kolísania 
hustotných zmien. Taktiež bolo potrebné odstránenie fľakov z chemického procesu. Značne 
znečistené boli úvodné titulky. Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 6  miliónov kusov. 
Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie nežiaducich frekvencií, 
rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080;1:1,33 PILLAR BOX; na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový 
kód v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
Analógie  
Technické informácie: 16 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:1,33. 
Technológie:  
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti autora kamery Alexandra Strelingera. Vykonané boli práce 
na zjednotení kontrastu.  Kompletná digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie veľkého 
množstva jemných nečistôt, rysiek a rýh. Nevyhnutná bola stabilizácia obrazu a odstránenie 
kolísania hustotných zmien. Taktiež bolo potrebné odstránenie fľakov z chemického procesu. 
Značne znečistené boli úvodné titulky. Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 2  milióny kusov. 
Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie nežiaducich frekvencií, 
rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080;1:1,33 PILLAR BOX; na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový 
kód v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
  
Učenie 
Technické informácie: 15 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:1,33. 
Technológie:  
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti autora kamery Karla Slacha, boli vykonané práce na 
zjednotení kontrastu.  Kompletná digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie veľkého množstva 
jemných nečistôt, rysiek a rýh. Nevyhnutná bola stabilizácia obrazu a odstránenie kolísania 
hustotných zmien. Taktiež bolo potrebné odstránenie fľakov z chemického procesu a odstránenie 
mechanického poškodenia emulzie. Značne znečistené boli úvodné a koncové titulky (chlpy 
a nečistoty v okeničke).  Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 2  milióny kusov. Kompletná 
digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie nežiaducich frekvencií, 
rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080;1:1,33 PILLAR BOX; na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový 
kód v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
  
Variácie k ľudu 
Technické informácie: 12 min, ČB, 35 mm, formát obrazu 1:2,35 anamorfotický. 
Technológie:  
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti autora kamery Alexandra Strelingera. Vykonané boli práce 
na zjednotení kontrastu a denzity exteriérových záberov so zábermi foto - reprodukcií. Problematické 
boli vylínačky a zalinačky. Kompletná digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie veľkého 
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množstva jemných nečistôt, rysiek a rýh. Nevyhnutná bola stabilizácia obrazu a odstránenie 
kolísania hustotných zmien. Taktiež bolo potrebné odstránenie fľakov z chemického procesu. 
Značne znečistené boli úvodné titulky. Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 2  milióny kusov. 
Kompletná digitálna retuš zvuku vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie nežiaducich frekvencií, 
rešpektovanie pôvodnej dynamiky a farby zvuku a úpravu asynchrónov. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080;1:2,35;  na kazete typu HDCAM SR 
s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné odvodené 
nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový kód 
v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
Výzva do ticha 
Technické informácie: 12 min, Farba 35 mm, formát obrazu 1:1,33 
Technológie:  
Pre transfer nových zabezpečovacích materiálov na digitálny záznam bol ako východiskový materiál 
pre skenovanie použitý nový IMP a to  vo formáte 2k (2048 x 1556), 10 bit DPX LOG. 
Farebné korekcie boli robené za účasti kameramana Jozefa Šimončiča v zastúpení autorov kamery 
Jozefa Grussmanna († 1991) a Viktora Svobodu († 1993). Vykonané boli práce na zjednotení 
kontrastu s farebne tónovanými pasážami. Kompletná digitálna retuš obrazu vyžadovala odstránenie 
extrémneho množstva jemných nečistôt a  rysiek prevažne v nočných dynamických scénach. 
Nevyhnutná bola stabilizácia obrazu a odstránenie kolísania hustotných zmien. Taktiež bolo 
potrebné odstránenie fľakov z chemického procesu. Značne znečistené boli úvodné a koncové 
titulky. Celkový počet defektov, artefaktov bol cca 6 miliónov kusov. Kompletná digitálna retuš zvuku 
vyžadovala čistenie lupancov, odstránenie nežiaducich frekvencií, rešpektovanie pôvodnej dynamiky 
a farby zvuku a úpravu asynchrónov. 
Výsledný master je vo formáte HDCAM SR 4:4:4; 1920 x 1080;1:1,33 PILLAR BOX; na kazete typu 
HDCAM SR s jednou identickou záložnou kópiou. Z uvedeného masteru boli vyrobené nasledovné 
odvodené nosiče v norme SDTV: Digitálny Betacam - 2ks, Betacam  SP – 1ks, DVD s TC ( časový 
kód v obraze ) -1ks, DVD bez TC – 1ks, VHS – 1ks a CD so záznamom obnoveného zvuku – 1 ks. 
 
d.1.8. Fond HISTORICKÉ MATERIÁLY – obnova a záchran a 
 
Konkretizácia prác, ktoré boli predmetom laboratórnej záchrany a obnovy filmových materiálov na 
jednotlivých tituloch 
 
Jánošík 
Nový vyrobený materiál je obnovený z pôvodnej prvej nemej verzie celovečerného hraného titulu 
Jánošík (1921).  
 
Na sever 
Východiskovým materiálom bol ČB kombinovaný DN, zapožičaný z NFA Praha pre potreby 
doplnenia fondu (v zbierkach SFÚ sa nachádza iba nekompletná filmová kópia). Získanie tohto 
materiálu umožnilo realizáciu obnovy kompletnej filmovej verzie. Významne tak bola obohatená 
zbierka fondu historických materiálov, nakoľko tento celovečerný historický dokument zachytáva 
časť slovenských dejín. Vstupný materiál – napriek svojej historickej hodnote -  bol charakteristický 
pomerne zlou obrazovou kvalitou. 
 
Andrej Hlinka o sebe 
Vychádzalo sa z 2 druhov východiskových materiálov -  ČB negatív (z ktorého sa zhotovila kópia, 
DP, DN) a kombinovaná kópia (z ktorej sa zhotovil ČB DN).  Východiskové materiály sa líšili 
záberovou rozdielnosťou. Obnovou vznikla nová kópia spájajúca obidva nové DN do jedného 
celku. 
 
Hanka sa vydáva 
K dispozícii boli dva druhy východiskových materiálov – 16 mm farebná kópia (z ktorej sa zhotovil 
po zväčšení 35mm farebný Internegatív) a 35 mm ČB kópia (z ktorej sa zhotovil ČB DN, DP, 
kópia). Východiskové materiály sa líšili záberovou rozdielnosťou. 
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d.1.15. ELETRONICKÉ PREPISY dodaných záznamov z nos iča Digital Betacam  
            (prípadne Betacam SP) na dodaný čistý nosi č 
 
Konkretizácia prác: 
 
Vojaci slobody I. – IV. 
Tento štvordielny slovenský koprodukčný veľkofilm sa nachádzal v zbierkach SFÚ iba na filmovej 70 
mm kombinovanej kópii. Tento formát nie je možné v súčasnej dobe poskytovať na sprístupňovanie, 
nakoľko 70 mm filmové projekcie zanikli. Prepis v dĺžke 390 minút bol realizovaný pre doplnenie 
zbierok SFÚ zo zapožičaných elektronických nosičov Digital Betacam z ČR. Na zabezpečenie 
 prepisu boli zo strany SFÚ dodané čisté nosiče Digital Betacam.  
 
Nenakrútené filmy Juraja J.  
Monológ Juraja J.  
Tieto slovenské dokumentárne videofilmy boli vyrobené v roku 2001 súkromnou filmovou 
spoločnosťou Film Factory. Prepis v dĺžke 120 minút bol realizovaný z elektronických nosičov 
Betacam SP zapožičaných  od producenta pre doplnenie zbierok SFÚ.  Na zabezpečenie prepisu 
bol zo strany SFÚ dodaný čistý nosič Betacam SP.  
 
Soľ nad zlato 
Prepis v dĺžke 90 minút bol realizovaný z existujúceho elektronického nosiča SFÚ  Digital Betacam 
pre vyhotovenie duplikátu na sprístupňovanie filmu. Na zabezpečenie  prepisu bol zo strany SFÚ 
dodaný čistý nosič Digital Betacam.  
 
Falošný princ 
Prepis v dĺžke 90 minút bol realizovaný z existujúceho elektronického nosiča SFÚ Betacam SP pre 
vyhotovenie duplikátu na sprístupňovanie filmu. Na zabezpečenie  prepisu bol zo strany SFÚ dodaný 
čistý nosič Digital Betacam.  
 
Rabaka 
Prepis v dĺžke 90 minút bol realizovaný z existujúceho elektronického nosiča SFÚ Betacam SP pre 
vyhotovenie duplikátu na sprístupňovanie filmu. Na zabezpečenie  prepisu bol zo strany SFÚ dodaný 
čistý nosič Betacam SP.  
 
 
 
 

Vypracovala Hana Válková, vedúca oddelenia FA 
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Príloha č. 7 
Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav    Tabuľka č. 9 
 
Prehľad čerpania bežného transferu za rok 2008 podľa jednotlivých programov 
 

 Kód Položka Schválený Upravený  Čerpanie  *  

programu podprogr.    rozpo čet 2008 
rozpo čet k 31.12. 

2008 k 31.12. 2008 
a b c 1 2 3 
            

08S 0104  611 8 652 000,00 8 560 636,00 8 560 636,00 
08S 0104  612 2 912 000,00 3 003 364,00 3 003 364,00 
08S 0104  614 166 000,00 166 000,00 166 000,00 
08S 0104  621 883 000,00 883 000,00 883 000,00 
08S 0104  622 110 000,00 110 000,00 110 000,00 
08S 0104  623 150 000,00 150 000,00 150 000,00 
08S 0104  625 2 860 000,00 2 889 772,00 2 889 772,00 
08S 0104  631 782 000,00 433 000,00 433 000,00 
08S 0104  632 1 086 000,00 1 754 000,00 1 754 000,00 
08S 0104  633 640 000,00 659 007,46 659 007,46 
08S 0104  634 100 000,00 100 000,00 100 000,00 
08S 0104  635 35 000,00 50 000,00 50 000,00 
08S 0104  636 1 013 000,00 1 013 000,00 1 013 000,00 
08S 0104  637 4 844 000,00 4 306 220,54 4 306 220,54 
08S 0104   24 233 000,00 24 078 000,00 24 078 000,00 

            
08S 04  637 40 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 
08S 04   40 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 

            
08T 0103   0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 
08T 0103   0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 

            
08T 0104 625 0,00 228,00 228,00 
08T 0104 631 0,00 106 927,10 106 927,10 
08T 0104 632 0,00 27 302,61 27 302,61 
08T 0104 633 0,00 46 447,36 46 447,36 

in008T 0104 634 0,00 5 994,66 5 994,66 
08T 0104 636 0,00 183 443,00 183 443,00 
08T 0104 637 0,00 919 657,27 919 657,27 
08T 0104   0,00 1 290 000,00 1 290 000,00 

            
08T 0105 633 0,00 289 510,40 289 510,40 
08T 0105 635 0,00 485 131,90 485 131,90 
08T 0105 637 0,00 329 357,70 329 357,70 
08T 0105   0,00 1 104 000,00 1 104 000,00 

            

SPOLU     64 233 000,00 73 972 000,00 73 972 000,00 
      
*  čerpanie za rok  2008 - uviesť v Sk  na dve desatinné miesta  
      
Dátum: 13.2.2009  Meno a podpis zodp. vedúceho: Peter Dubecký , GR SFÚ 
Vypracoval: Ing. Marta Šuleková Číslo telefónu: 02 / 57101503  
Číslo 
telefónu: 02 / 57101536    
 



Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav      Tabuľka č. 10 

Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontrakt u na rok 2008 k 31.12. 2008 - hodnotenie čerpania finan čných prostriedkov  

Názov činnosti : Sumárna tabu ľka        

Číslo: príloha č. 1          

Výdavky na činnos ť VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

v členení pod ľa Celkom Z dotácie zo ŠR  Z tržieb a výnosov     Z in ých zdrojov 

rozpo čtovej klasifikácie: * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné.... 15 126 000,00  15 118 249,00 11 730 000,00 11 730 000,00 2 968 000,00 2 960 249,00 428 000,00 428 000,00 

611 - tar. plat ... 8 999 000,00 8 758 636,00 8 652 000,00 8 560 636,00 149 000,00 0,00 198 000,00 198 000,00 

612 - príplatky 4 765 000,00 4 734 213,00 2 912 000,00 3 003 364,00 1 723 000,00 1 600 849,00 130 000,00 130 000,00 

614 - odmeny 1 362 000,00 1 625 400,00 166 000,00 166 000,00 1 096 000,00 1 359 400,00 100 000,00 100 000,00 

620  - Poistné a príspevok 5 304 000,00  5 215 362,00 4 003 000,00 4 033 000,00 1 151 000,00 1 032 362,00 150 000,00 150 000,00 

621 - poist. do VSŽP 1 187 000,00 1 050 648,00 883 000,00 883 000,00 261 000,00 124 648,00 43 000,00 43 000,00 

622 - poist. do Sploč. z.p. 176 000,00 200 127,00 110 000,00 110 000,00 66 000,00 90 127,00 0,00 0,00 

623 - poist. do ostat. z.p. 150 000,00 249 462,00 150 000,00 150 000,00 0,00 99 462,00 0,00 0,00 

625 - poist. do Soc. poisť. 3 791 000,00 3 715 125,00 2 860 000,00 2 890 000,00 824 000,00 718 125,00 107 000,00 107 000,00 

630 - Tovary a služby spolu: 57 503 000,00  71 631 019,10 48 500 000,00 53 315 000,00 7 581 000,00 17 760 441,28 1 422 000,00 555 577,82 

631 - cestovné náhrady 1 257 000,00 1 375 995,25 782 000,00 439 299,10 190 000,00 890 635,11 285 000,00 46 061,04 

632 - energie,voda a komunik. 1 639 000,00 3 480 129,55 1 086 000,00 1 753 878,71 435 000,00 1 702 303,33 118 000,00 23 947,51 

633 - materiál 1 510 000,00 2 519 439,41 640 000,00 668 558,22 835 000,00 1 850 881,19 35 000,00 0,00 

634 - dopravné 482 000,00 638 288,24 100 000,00 85 100,00 382 000,00 553 188,24 0,00 0,00 

635 - údržba 565 000,00 723 289,49 35 000,00 54 131,90 530 000,00 669 157,59 0,00 0,00 

636 - nájomné 2 006 000,00 2 630 254,55 1 013 000,00 1 018 403,00 980 000,00 1 534 380,40 13 000,00 77 471,15 

637 - služby 50 044 000,00 60 263 622,61 44 844 000,00 49 295 629,07 4 229 000,00 10 559 895,42 971 000,00 408 098,12 

640 - Bežné transfery spolu: 300 000,00  206 482,00 0,00 0,00 300 000,00 206 482,00 0,00 0,00 

690 - Odpisy dlh.H a NM spolu: 0,00  5 607 793,42 0,00 0,00 0,00 2 055 680,97 0,00 3 552 112,45 

600 - Bežné výdavky spolu: 78 233 000,00  97 778 905,52 64 233 000,00 69 078 000,00 12 000 000,00 24 015 215,25 2 000 000,00 4 685 690,27 

710 - Obstarávanie kap. 4 600 000,00 6 090 105,03 0,00   0,00 1 823 237,63 4 600 000,00 4 266 867,40 

720 - Kapitálové transfery spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

700 - Kapitálové výdavky spolu 4 600 000,00  6 090 105,03 0,00 0,00 0,00 1 823 237,63 4 600 000,00 4 266 867,40 

600 + 700 SPOLU 82 833 000,00 103 869 010,55 64 233 000,00 69 078 000,00 12 000 000,00 25 838 452,88 6 600 000,00 8 952 557,67 

Dátum: 13.02.2009   Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Peter Dubecký , Generálny riaditeľ SFÚ 

Vypracoval: Ing. Marta Šuleková   Číslo telefónu: 02/ 57 101503 

tel. č. 02/57101536         



Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav      Tabuľka č. 10 

Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontrakt u na rok 2008 k 31.12. 2008 - hodnotenie čerpania finan čných prostriedkov  

Názov činnosti : Činnos ť oddelenia filmového archívu       

Číslo: príloha č. 1a         

Výdavky na činnos ť VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

v členení pod ľa Celkom Z dotácie zo ŠR  Z tržieb a výnosov     Z in ých zdrojov 

rozpo čtovej klasifikácie: * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné.... 5 103 000,00  5 096 000,00 4 026 000,00 4 026 000,00 1 077 000,00 1 070 000,00 0,00 0,00 

611 - tar. plat ... 3 060 000,00 2 910 000,00 2 940 000,00 2 910 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 

612 - príplatky 1 620 000,00 1 620 000,00 990 000,00 1 020 000,00 630 000,00 600 000,00 0,00 0,00 

614 - odmeny 423 000,00 566 000,00 96 000,00 96 000,00 327 000,00 470 000,00 0,00 0,00 

620  - Poistné a príspevok 1 796 000,00  1 762 000,00 1 312 000,00 1 332 000,00 484 000,00 430 000,00 0,00 0,00 

621 - poist. do VSŽP 383 000,00 333 000,00 275 000,00 275 000,00 108 000,00 58 000,00 0,00 0,00 

622 - poist. do Sploč. z.p. 80 000,00 90 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 40 000,00 0,00 0,00 

623 - poist. do ostat. z.p. 50 000,00 84 462,00 50 000,00 50 000,00 0,00 34 462,00 0,00 0,00 

625 - poist. do Soc. poisť. 1 283 000,00 1 254 538,00 937 000,00 957 000,00 346 000,00 297 538,00 0,00 0,00 

630 - Tovary a služby spolu: 3 764 000,00  6 569 378,87 3 295 000,00 3 235 000,00 469 000,00 3 334 378,87 0,00 0,00 

631 - cestovné náhrady 240 000,00 269 628,51 210 000,00 74 086,51 30 000,00 195 542,00 0,00 0,00 

632 - energie,voda a komunik. 360 000,00 619 805,44 290 000,00 515 059,95 70 000,00 104 745,49 0,00 0,00 

633 - materiál 245 000,00 390 797,21 160 000,00 166 953,21 85 000,00 223 844,00 0,00 0,00 

634 - dopravné 172 000,00 161 490,27 50 000,00 42 432,00 122 000,00 119 058,27 0,00 0,00 

635 - údržba 40 000,00 60 004,01 20 000,00 30 932,51 20 000,00 29 071,50 0,00 0,00 

636 - nájomné 190 000,00 279 229,55 120 000,00 125 615,63 70 000,00 153 613,92 0,00 0,00 

637 - služby 2 517 000,00 4 788 423,88 2 445 000,00 2 279 920,19 72 000,00 2 508 503,69 0,00 0,00 

640 - Bežné transfery spolu: 70 000,00  50 000,00 0,00 0,00 70 000,00 50 000,00 0,00 0,00 

690 - Odpisy dlh.H a NM spolu: 0,00  2 650 000,00 0,00 0,00 0,00 950 000,00 0,00 1 700 000,00 

600 - Bežné výdavky spolu: 10 733 000,00  13 477 378,87 8 633 000,00 8 593 000,00 2 100 000,00 4 884 378,87 0,00 0,00 

710 - Obstarávanie kap. 1 600 000,00 1 266 867,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 266 867,40 

720 - Kapitálové transfery spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

700 - Kapitálové výdavky spolu 1 600 000,00  1 266 867,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 266 867,40 

600 + 700 SPOLU 12 333 000,00 14 744 246,27 8 633 000,00 8 593 000,00 2 100 000,00 4 884 378,87 1 600 000,00 1 266 867,40 

Dátum: 13.02.2009   Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Peter Dubecký , Generálny riaditeľ SFÚ 

Vypracoval: Ing. Marta Šuleková   Číslo telefónu: 02/ 57 101503 

tel. č. 02/57101536         



Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav      Tabuľka č. 10 
Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontrakt u na rok 2008 k 31.12. 2008 - hodnotenie čerpania finan čných prostriedkov  
Názov činnosti : Činnos ť oddelenia dokumentácie a knižni čných služieb      
Číslo: príloha č. 1b         

Výdavky na činnos ť VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 
v členení pod ľa Celkom Z dotácie zo ŠR  Z tržieb a výnosov     Z iných zdrojov 
rozpo čtovej klasifikácie: * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné.... 3 914 000,00  3 914 000,00 3 114 000,00 3 114 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 
611 - tar. plat ... 2 353 000,00 2 302 636,00 2 324 000,00 2 302 636,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 
612 - príplatky 1 245 000,00 1 231 364,00 790 000,00 811 364,00 455 000,00 420 000,00 0,00 0,00 
614 - odmeny 316 000,00 380 000,00 0,00 0,00 316 000,00 380 000,00 0,00 0,00 

620  - Poistné a príspevok 1 368 000,00  1 348 000,00 1 088 000,00 1 098 000,00 280 000,00 250 000,00 0,00 0,00 
621 - poist. do VSŽP 271 000,00 241 000,00 211 000,00 211 000,00 60 000,00 30 000,00 0,00 0,00 
622 - poist. do Sploč. z.p. 60 000,00 70 000,00 40 000,00 40 000,00 20 000,00 30 000,00 0,00 0,00 
623 - poist. do ostat. z.p. 60 000,00 85 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 
625 - poist. do Soc. poisť. 977 000,00 952 000,00 777 000,00 787 000,00 200 000,00 165 000,00 0,00 0,00 

630 - Tovary a služby spolu: 2 848 000,00  5 584 423,33 1 798 000,00 1 703 000,00 1 050 000,00 3 881 423,33 0,00 0,00 
631 - cestovné náhrady 230 000,00 179 650,21 200 000,00 50 117,35 30 000,00 129 532,86 0,00 0,00 
632 - energie,voda a komunik. 316 000,00 538 861,38 236 000,00 419 152,24 80 000,00 119 709,14 0,00 0,00 
633 - materiál 380 000,00 650 914,07 220 000,00 229 560,66 160 000,00 421 353,41 0,00 0,00 
634 - dopravné 120 000,00 119 440,98 20 000,00 16 972,80 100 000,00 102 468,18 0,00 0,00 
635 - údržba 55 000,00 73 413,80 15 000,00 23 199,39 40 000,00 50 214,41 0,00 0,00 
636 - nájomné 203 000,00 339 093,99 93 000,00 97 700,69 110 000,00 241 393,30 0,00 0,00 
637 - služby 1 544 000,00 3 683 048,90 1 014 000,00 866 296,87 530 000,00 2 816 752,03 0,00 0,00 

640 - Bežné transfery spolu: 70 000,00  50 000,00 0,00 0,00 70 000,00 50 000,00 0,00 0,00 
690 - Odpisy dlh.H a NM spolu: 0,00  2 050 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 1 300 000,00 
600 - Bežné výdavky spolu: 8 200 000,00  10 896 423,33 6 000 000,00 5 915 000,00 2 200 000,00 4 981 423,33 0,00 0,00 
710 - Obstarávanie kap. 0,00 42 800,00 0,00 0,00 0,00 42 800,00 0,00   
720 - Kapitálové transfery spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

700 - Kapitálové výdavky spolu 0,00  42 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
in0600 + 700 SPOLU 8 200 000,00 10 939 223,33 6 000 000,00 5 915 000,00 2 200 000,00 4 981 423,33 0,00 0,00 
Dátum: 13.02.2009   Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Peter Dubecký , Generálny riaditeľ SFÚ 
Vypracoval: Ing. Marta Šuleková   Číslo telefónu: 02/ 57 101503 
tel. č. 02/57101536         
 
Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav      Tabuľka č. 10 
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Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontrakt u na rok 2008 k 31.12. 2008 - hodnotenie čerpania finan čných prostriedkov  

Názov činnosti : Činnos ť Národného kinematografického centra       

Číslo: príloha č. 1c         

Výdavky na činnos ť VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

v členení pod ľa Celkom Z dotácie zo ŠR  Z tržieb a výnosov     Z in ých zdrojov 

rozpo čtovej klasifikácie: * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné.... 2 835 000,00  2 822 056,00 2 270 000,00 2 270 000,00 565 000,00 552 056,00 0,00 0,00 

611 - tar. plat ... 1 710 000,00 1 700 000,00 1 710 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

612 - príplatky 905 000,00 880 000,00 560 000,00 570 000,00 345 000,00 310 000,00 0,00 0,00 

614 - odmeny 220 000,00 242 056,00 0,00 0,00 220 000,00 242 056,00 0,00 0,00 

620  - Poistné a príspevok 1 088 155,00  1 060 892,00 887 530,00 887 530,00 200 625,00 173 362,00 0,00 0,00 

621 - poist. do VSŽP 252 530,00 222 178,00 211 530,00 211 530,00 41 000,00 10 648,00 0,00 0,00 

622 - poist. do Sploč. z.p. 36 000,00 40 127,00 20 000,00 20 000,00 16 000,00 20 127,00 0,00 0,00 

623 - poist. do ostat. z.p. 20 000,00 45 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 

625 - poist. do Soc. poisť. 779 625,00 753 587,00 636 000,00 636 000,00 143 625,00 117 587,00 0,00 0,00 

630 - Tovary a služby spolu: 2 406 845,00  5 147 710,98 1 342 470,00 1 312 470,00 1 064 375,00 3 835 240,98 0,00 0,00 

631 - cestovné náhrady 310 000,00 483 846,72 240 000,00 74 592,72 70 000,00 409 254,00 0,00 0,00 

632 - energie,voda a komunik. 305 000,00 520 723,14 230 000,00 408 495,82 75 000,00 112 227,32 0,00 0,00 

633 - materiál 250 000,00 547 064,61 70 000,00 73 042,03 180 000,00 474 022,58 0,00 0,00 

634 - dopravné 110 000,00 101 195,71 10 000,00 8 486,40 100 000,00 92 709,31 0,00 0,00 

635 - údržba 30 000,00 39 642,95 0,00 0,00 30 000,00 39 642,95 0,00 0,00 

636 - nájomné 860 000,00 1 083 875,37 700 000,00 732 757,83 160 000,00 351 117,54 0,00 0,00 

637 - služby 541 845,00 2 371 362,48 92 470,00 15 095,20 449 375,00 2 356 267,28 0,00 0,00 

640 - Bežné transfery spolu: 70 000,00  56 482,00 0,00 0,00 70 000,00 56 482,00 0,00 0,00 

690 - Odpisy dlh.H a NM spolu: 0,00  500 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 200 000,00 

600 - Bežné výdavky spolu: 6 400 000,00  9 587 140,98 4 500 000,00 4 470 000,00 1 900 000,00 4 917 140,98 0,00 200 000,00 

710 - Obstarávanie kap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

720 - Kapitálové transfery spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

700 - Kapitálové výdavky spolu 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

600 + 700 SPOLU 6 400 000,00 9 587 140,98 4 500 000,00 4 470 000,00 1 900 000,00 4 917 140,98 0,00 200 000,00 

Dátum: 13.02.2009   Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Peter Dubecký , Generálny riaditeľ SFÚ 

Vypracoval: Ing. Marta Šuleková   Číslo telefónu: 02/ 57 101503 

tel. č. 02/57101536         

 
Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav      Tabuľka č. 10 
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Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontrakt u na rok 2008 k 31.12. 2008 - hodnotenie čerpania finan čných prostriedkov  

Názov činnosti : Systematická obnova audiovizuálneho kultú rneho dedi čstva a jeho sprístup ňovanie    

Číslo: príloha č. 1d         

Výdavky na činnos ť VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

v členení pod ľa Celkom Z dotácie zo ŠR  Z tržieb a výnosov     Z in ých zdrojov 

rozpo čtovej klasifikácie: * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné.... 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

611 - tar. plat ... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

612 - príplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

614 - odmeny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

620  - Poistné a príspevok 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

621 - poist. do VSŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

622 - poist. do Sploč. z.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

623 - poist. do ostat. z.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

625 - poist. do Soc. poisť. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

630 - Tovary a služby spolu: 43 600 000,00  48 800 000,00 40 000 000,00 45 000 000,00 3 600 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 

631 - cestovné náhrady 40 000,00 47 947,96 0,00 0,00 40 000,00 47 947,96 0,00 0,00 

632 - energie,voda a komunik. 100 000,00 1 175 824,00 0,00 0,00 100 000,00 1 175 824,00 0,00 0,00 

633 - materiál 150 000,00 45 001,00 0,00 0,00 150 000,00 45 001,00 0,00 0,00 

634 - dopravné 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 

635 - údržba 400 000,00 447 376,53 0,00 0,00 400 000,00 447 376,53 0,00 0,00 

636 - nájomné 600 000,00 700 000,00 0,00 0,00 600 000,00 700 000,00 0,00 0,00 

637 - služby 42 310 000,00 46 213 850,51 40 000 000,00 45 000 000,00 2 310 000,00 1 213 850,51 0,00 0,00 

640 - Bežné transfery spolu: 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

690 - Odpisy dlh.H a NM spolu: 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

600 - Bežné výdavky spolu: 43 600 000,00  48 800 000,00 40 000 000,00 45 000 000,00 3 600 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 

710 - Obstarávanie kap. 3 000 000,00 3 523 210,60 0,00   0,00 523 210,60 3 000 000,00 3 000 000,00 

720 - Kapitálové transfery spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

700 - Kapitálové výdavky spolu 3 000 000,00  3 523 210,60 0,00 0,00 0,00 523 210,60 3 000 000,00 3 000 000,00 

600 + 700 SPOLU 46 600 000,00 52 323 210,60 40 000 000,00 45 000 000,00 3 600 000,00 4 323 210,60 3 000 000,00 3 000 000,00 

Dátum: 13.02.2009   Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Peter Dubecký , Generálny riaditeľ SFÚ 

Vypracoval: Ing. Marta Šuleková   Číslo telefónu: 02/ 57 101503 

tel. č. 02/57101536         

 
Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav      Tabuľka č. 10 
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Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontrakt u na rok 2008 k 31.12. 2008 - hodnotenie čerpania finan čných prostriedkov  
Názov činnosti : Činnos ť edičného oddelenia        
Číslo: príloha č. 1e         

Výdavky na činnos ť VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

v členení pod ľa Celkom Z dotácie zo ŠR  Z tržieb a výnosov 
    Z iných 
zdrojov 

rozpo čtovej klasifikácie: * ** * ** * ** * ** 
a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné.... 1 310 000,00  1 310 000,00 1 060 000,00 1 060 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 
611 - tar. plat ... 850 000,00 840 000,00 850 000,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
612 - príplatky 350 000,00 350 000,00 210 000,00 220 000,00 140 000,00 130 000,00 0,00 0,00 
614 - odmeny 110 000,00 120 000,00 0,00 0,00 110 000,00 120 000,00 0,00 0,00 

620  - Poistné a príspevok 457 845,00  452 470,00 370 470,00 370 470,00 87 375,00 82 000,00 0,00 0,00 
621 - poist. do VSŽP 110 470,00 98 470,00 86 470,00 86 470,00 24 000,00 12 000,00 0,00 0,00 
622 - poist. do Sploč. z.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
623 - poist. do ostat. z.p. 20 000,00 25 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
625 - poist. do Soc. poisť. 327 375,00 329 000,00 264 000,00 264 000,00 63 375,00 65 000,00 0,00 0,00 

630 - Tovary a služby spolu: 692 155,00  1 399 240,67 69 530,00 69 530,00 622 625,00 1 329 710,67 0,00 0,00 
631 - cestovné náhrady 40 000,00 117 074,35 20 000,00 8 716,06 20 000,00 108 358,29 0,00 0,00 
632 - energie,voda a komunik. 55 000,00 86 495,60 15 000,00 26 641,03 40 000,00 59 854,57 0,00 0,00 
633 - materiál 180 000,00 442 222,56 20 000,00 20 869,15 160 000,00 421 353,41 0,00 0,00 
634 - dopravné 60 000,00 42 642,46 10 000,00 8 486,40 50 000,00 34 156,06 0,00 0,00 
635 - údržba 20 000,00 27 750,07 0,00 0,00 20 000,00 27 750,07 0,00 0,00 
636 - nájomné 20 000,00 32 917,27 0,00 0,00 20 000,00 32 917,27 0,00 0,00 
637 - služby 317 155,00 650 138,36 4 530,00 4 817,36 312 625,00 645 321,00 0,00 0,00 

640 - Bežné transfery spolu: 40 000,00  20 000,00 0,00 0,00 40 000,00 20 000,00 0,00 0,00 
690 - Odpisy dlh.H a NM spolu: 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
600 - Bežné výdavky spolu: 2 500 000,00  3 181 710,67 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 681 710,67 0,00 0,00 
710 - Obstarávanie kap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
720 - Kapitálové transfery spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

700 - Kapitálové výdavky spolu 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
600 + 700 SPOLU 2 500 000,00 3 181 710,67 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 681 710,67 0,00 0,00 
Dátum: 13.02.2009   Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Peter Dubecký , Generálny riaditeľ SFÚ 
Vypracoval: Ing. Marta Šuleková   Číslo telefónu: 02/ 57 101503 
tel. č. 02/57101536         
Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav      Tabuľka č. 10 
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Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontrakt u na rok 2008 k 31.12. 2008 - hodnotenie čerpania finan čných prostriedkov  
Názov činnosti : Činnos ť oddelenia videotéky a osvetových činností      
Číslo: príloha č. 1f         

Výdavky na činnos ť VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 
v členení pod ľa Celkom Z dotácie zo ŠR  Z tržieb a výnosov     Z iných zdrojov 
rozpo čtovej klasifikácie: * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné.... 290 000,00  290 000,00 230 000,00 230 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 
611 - tar. plat ... 180 000,00 170 000,00 180 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
612 - príplatky 70 000,00 80 000,00 50 000,00 60 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 
614 - odmeny 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 

620  - Poistné a príspevok 102 000,00  100 000,00 80 000,00 80 000,00 22 000,00 20 000,00 0,00 0,00 
621 - poist. do VSŽP 29 000,00 26 000,00 23 000,00 23 000,00 6 000,00 3 000,00 0,00 0,00 
622 - poist. do Sploč. z.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
623 - poist. do ostat. z.p. 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
625 - poist. do Soc. poisť. 73 000,00 69 000,00 57 000,00 57 000,00 16 000,00 12 000,00 0,00 0,00 

630 - Tovary a služby spolu: 378 000,00  502 186,22 290 000,00 290 000,00 88 000,00 212 186,22 0,00 0,00 
631 - cestovné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
632 - energie,voda a komunik. 45 000,00 71 531,96 15 000,00 26 641,03 30 000,00 44 890,93 0,00 0,00 
633 - materiál 90 000,00 170 302,30 40 000,00 41 738,30 50 000,00 128 564,00 0,00 0,00 
634 - dopravné 5 000,00 14 002,07 5 000,00 4 243,20 0,00 9 758,87 0,00 0,00 
635 - údržba 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
636 - nájomné 0,00 10 972,42 0,00 0,00 0,00 10 972,42 0,00 0,00 
637 - služby 238 000,00 235 377,47 230 000,00 217 377,47 8 000,00 18 000,00 0,00 0,00 

640 - Bežné transfery spolu: 30 000,00  20 000,00 0,00 0,00 30 000,00 20 000,00 0,00 0,00 
690 - Odpisy dlh.H a NM spolu: 0,00  407 793,42 0,00 0,00 0,00 55 680,97 0,00 352 112,45 
600 - Bežné výdavky spolu: 800 000,00  967 867,19 600 000,00 600 000,00 200 000,00 367 867,19 0,00 0,00 
710 - Obstarávanie kap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
720 - Kapitálové transfery spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

700 - Kapitálové výdavky spolu 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
600 + 700 SPOLU 800 000,00 967 867,19 600 000,00 600 000,00 200 000,00 367 867,19 0,00 0,00 
Dátum: 13.02.2009   Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Peter Dubecký , Generálny riaditeľ SFÚ 
Vypracoval: Ing. Marta Šuleková   Číslo telefónu: 02/ 57 101503 
tel. č. 02/57101536         
 
Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav      Tabuľka č. 10 
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Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontrakt u na rok 2008 k 31.12. 2008 - hodnotenie čerpania finan čných prostriedkov  
Názov činnosti : Vydávanie mesa čníka 
FILM.SK        
Číslo: príloha č. 1g         

Výdavky na činnos ť VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

v členení pod ľa Celkom Z dotácie zo ŠR  Z tržieb a výnosov 
    Z iných 
zdrojov 

rozpo čtovej klasifikácie: * ** * ** * ** * ** 
a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné.... 818 000,00  818 000,00 602 000,00 602 000,00 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00 
611 - tar. plat ... 450 000,00 440 000,00 450 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
612 - príplatky 285 000,00 270 656,00 152 000,00 162 000,00 133 000,00 108 656,00 0,00 0,00 
614 - odmeny 83 000,00 107 344,00 0,00 0,00 83 000,00 107 344,00 0,00 0,00 

620  - Poistné a príspevok 192 000,00  192 000,00 115 000,00 115 000,00 77 000,00 77 000,00 0,00 0,00 
621 - poist. do VSŽP 55 000,00 44 000,00 33 000,00 33 000,00 22 000,00 11 000,00 0,00 0,00 
622 - poist. do Sploč. z.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
623 - poist. do ostat. z.p. 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
625 - poist. do Soc. poisť. 137 000,00 143 000,00 82 000,00 82 000,00 55 000,00 61 000,00 0,00 0,00 

630 - Tovary a služby spolu: 1 470 000,00  1 796 272,03 783 000,00 783 000,00 687 000,00 1 013 272,03 0,00 0,00 
631 - cestovné náhrady 22 000,00 9 587,67 22 000,00 9 587,67 0,00 0,00 0,00 0,00 
632 - energie,voda a komunik. 160 000,00 272 982,82 120 000,00 213 128,26 40 000,00 59 854,56 0,00 0,00 
633 - materiál 115 000,00 202 606,63 65 000,00 67 824,75 50 000,00 134 781,88 0,00 0,00 
634 - dopravné 15 000,00 18 881,51 5 000,00 4 243,20 10 000,00 14 638,31 0,00 0,00 
635 - údržba 20 000,00 25 107,20 0,00 0,00 20 000,00 25 107,20 0,00 0,00 
636 - nájomné 20 000,00 43 889,69 0,00 0,00 20 000,00 43 889,69 0,00 0,00 
637 - služby 1 118 000,00 1 223 216,51 571 000,00 488 216,12 547 000,00 735 000,39 0,00 0,00 

640 - Bežné transfery spolu: 20 000,00  10 000,00 0,00 0,00 20 000,00 10 000,00 0,00 0,00 
690 - Odpisy dlh.H a NM spolu: 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
600 - Bežné výdavky spolu: 2 500 000,00  2 816 272,03 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 316 272,03 0,00 0,00 
710 - Obstarávanie kap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
720 - Kapitálové transfery spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

700 - Kapitálové výdavky spolu 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
600 + 700 SPOLU 2 500 000,00 2 816 272,03 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 1 316 272,03 0,00 0,00 
Dátum: 13.02.2009   Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Peter Dubecký , Generálny riaditeľ SFÚ 
Vypracoval: Ing. Marta Šuleková   Číslo telefónu: 02/ 57 101503 
tel. č. 02/57101536         
Názov organizácie:  Slovenský filmový ústav      Tabuľka č. 10 
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Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontrakt u na rok 2008 k 31.12. 2008 - hodnotenie čerpania finan čných prostriedkov  

Názov činnosti : Činnos ť kancelárie MEDIA Desk Slovensko       

Číslo: príloha č. 1h         

Výdavky na činnos ť VÝDAVKY FINANČNÉ KRYTIE 

v členení pod ľa Celkom Z dotácie zo ŠR  Z tržieb a výnosov     Z in ých zdrojov 

rozpo čtovej klasifikácie: * ** * ** * ** * ** 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 

610 - Mzdy, platy, služobné.... 856 000,00  868 193,00 428 000,00 428 000,00 0,00 12 193,00 428 000,00 428 000,00 

611 - tar. plat ... 396 000,00 396 000,00 198 000,00 198 000,00 0,00 0,00 198 000,00 198 000,00 

612 - príplatky 290 000,00 302 193,00 160 000,00 160 000,00 0,00 12 193,00 130 000,00 130 000,00 

614 - odmeny 170 000,00 170 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 

620  - Poistné a príspevok 300 000,00  300 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 

621 - poist. do VSŽP 86 000,00 86 000,00 43 000,00 43 000,00 0,00 0,00 43 000,00 43 000,00 

622 - poist. do Sploč. z.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

623 - poist. do ostat. z.p. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

625 - poist. do Soc. poisť. 214 000,00 214 000,00 107 000,00 107 000,00 0,00 0,00 107 000,00 107 000,00 

630 - Tovary a služby spolu: 1 844 000,00  1 831 807,00 922 000,00 922 000,00 0,00 354 229,18 922 000,00 555 577,82 

631 - cestovné náhrady 375 000,00 268 259,83 90 000,00 222 198,79 0,00 0,00 285 000,00 46 061,04 

632 - energie,voda a komunik. 298 000,00 193 905,21 180 000,00 144 760,38 0,00 25 197,32 118 000,00 23 947,51 

633 - materiál 100 000,00 70 531,03 65 000,00 68 570,12 0,00 1 960,91 35 000,00 0,00 

634 - dopravné 0,00 10 635,24 0,00 236,00 0,00 10 399,24 0,00 0,00 

635 - údržba 0,00 49 994,93 0,00 0,00 0,00 49 994,93 0,00 0,00 

636 - nájomné 113 000,00 140 276,26 100 000,00 62 328,85 0,00 476,26 13 000,00 77 471,15 

637 - služby 958 000,00 1 098 204,50 487 000,00 423 905,86 0,00 266 200,52 471 000,00 408 098,12 

640 - Bežné transfery spolu: 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

690 - Odpisy dlh.H a NM spolu: 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

600 - Bežné výdavky spolu: 3 000 000,00  3 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 366 422,18 1 500 000,00 1 133 577,82 

710 - Obstarávanie kap. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

720 - Kapitálové transfery spolu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

700 - Kapitálové výdavky spolu 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

600 + 700 SPOLU 3 000 000,00 3 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 366 422,18 1 500 000,00 1 133 577,82 

Dátum: 13.02.2009   Meno a podpis zodpovedného vedúceho: Peter Dubecký , Generálny riaditeľ SFÚ 

Vypracoval: Ing. Marta Šuleková   Číslo telefónu: 02/ 57 101503 

tel. č. 02/57101536         

 


