
 
 
VNÚTORNÝ AUDIT ČINNOSTÍ SFÚ 
 
Postavenie Slovenského filmového ústavu a jeho základné činnosti 
(spracované podľa usmernenia vlády SR č. 1074/1999)  

Slovenský filmový ústav (SFÚ) je od roku 1991 samostatnou priamo riadenou 
organizáciou v rezorte Ministerstva kultúry SR. Je zriadený ako štátna príspevková 
organizácia a v zmysle svojej zriaďovacej listiny okrem iného spravuje unikátne 
zbierky filmového archívu, ktorý je v súlade so zákonom o archívnictve archívom 
osobitného významu. 

Od roku 1991 SFÚ prešiel viacerými organizačnými a riadiacimi zmenami - bol 
založený z bývalého Slovenského filmového ústavu (súčasti štátneho podniku 
Slovenská filmová tvorba) pod názvom Slovenský filmový ústav - národné 
kinematografické centrum, neskôr bol premenovaný na Národné centrum pre 
audiovizuálne umienie (v nadväznosti na koncepciu národných metodických centier v 
oblasti kultúry) a od 1. augusta 1999 je svojou aktualizovanou zriaďovacou listinou 
konštituovaný ako Slovenský filmový ústav - organizácia, ktorá má dve základné 
organizačné jednotky: Národný filmový archív a Národné kinematografické centrum. 

SFÚ ako štátna organizácia vykonáva svoje základné činnosti, ktoré sú zamerané 
najmä: 

• na ochranu, odborné spracovanie a sprístupňovanie národného kultúrneho 
dedičstva v oblasti kinematografie (jedna z priorít krajín Európskej únie v 
problematike ochrany kultúrneho dedičstva);  

• na dokumentáciu, informačné, bibliografické, knižničné a štatistické služby 
zamerané na oblasť audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku v súlade 
s pravidlami a prioritami Európskej únie pre oblasť audiovízie (v rámci SFÚ 
pôsobí Audiovizuálne informačné centrum, ktoré je jediným pracoviskom v SR 
orientovaným na zhromažďovanie, klasifikáciu a sprístupňovanie informácií v 
oblasti kinematografickej kultúry a priemyslu v SR);  

• na verejnú prezentáciu a popularizáciu slovenskej filmovej kultúry na 
Slovensku aj v zahraničí;  

• na výkon práv výrobcu k slovenským filmovým dielam vyrobeným v 
podmienkach štátneho monopolu a na obchodné zhodnocovanie týchto práv 
vo vzťahu k tretím subjektom na Slovensku aj v zahraničí (pre filmovú 
distribúciu, televízne vysielanie, videodistribúciu i tzv. druhotné využitie práv k 
filmom - použitie častí z filmových diel v zmysle Autorského zákona);  

• na edičnú činnosť v oblasti filmovej kultúry (pôvodné i prekladové neperiodické 
diela a periodické publikácie);  

• na koordináciu aktivít súvisiacich s členstvom SR v európskych 
audiovizuálnych štruktúrach (fond Eurimages, Eureka Audiovisuel, European 
Audiovisuel Observatory a iné);  

• na základný historický aj aktuálny výskum v oblasti filmovej kultúry na 
Slovensku ;  



• na legislatívnu iniciatívu a odbornú legislatívnu oponentúru v oblasti 
audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku v súlade s európskymi 
normami a dohovormi.  

V uvedených činnostiach je SFÚ jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá tieto 
činnosti vykonáva. Sú to činnosti, ktoré nie je možné redukovať (aj vzhľadom na 
proces integrácie SR do Európskej únie, v ktorej audiovizuálna problematika a oblasť 
ochrany a podpory kinematografickej kultúry a priemyslu majú dôležité a osobitné 
postavenie), a zároveň sú to činnosti, ktoré nemôže vykonávať iná než štátna 
organizácia, pretože ich zabezpečenie si vyžaduje legislatívnu, organizačnú, 
expertnú, dokumentačnú, štatistickú a vydavaetľskú účasť štátnej správy, a to z 
dôvodu, že nijaký iný subjekt (súkromný, resp. neštátny v oblasti tretieho sektora) 
tieto uvedené a mnohé ďalšie činnosti nemôže vykonávať, ani odborne garantovať. 
Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že na základe identifikácie uvedených 
činností je ich zabezpečenie prostredníctvom SFÚ a jeho organizačných jednotiek 
nevyhnutné pre zabezpečenie záujmov Slovenskej republiky v jej kultúrnej integrite aj 
v integračnom procese do európskych štruktúr. V spektre činností, ktoré SFÚ v rámci 
i nad rámec svojej zriaďovacej listiny vykonáva, nie je ani jedna činnosť, ktorej 
vykonávanie by nebolo z hľadiska zabezpečovania záujmov SR nevyhnutné, a teda o 
ktorú by bolo možné šúčasné činnosti SFÚ redukovať. 

Pri hľadaní efektívnejších spôsobov ako vykonávať doterajšie činnosti SFÚ je 
potrebné zdôrazniť, že v roku 1999 SFÚ zabezpečil (po prvý raz v histórii filmového 
archívnictva na Slovensku) odborné uskladnenie archívnych fondov podľa 
medzinárodných noriem a predpisov, účasť slovenských filmov na verejných 
kultúrnych podujatiach na Slovensku aj v zahraničí (199 celovečerných aj 
krátkometrážnych filmov v 18 štátoch sveta), prípravu a vydanie dokumentačných a 
vedeckých publikácií z oblasti kinematografie, odbornú oponentúru legislagtívnych 
predpisov a legislatívnu iniciatívu smerujúcu k vytvoreniu podporného systému pre 
slovenskú filmovú kultúru a priemysel, ako aj ďalšie kontinuálne i príležitosthé 
činnosti súvisiace s aproximáciou audiovizuálnej problematiky SR do európskych 
štruktúr. Základom efektívnejšieho výkonu činností SFÚ je preto v nasledujúcom 
krátkodobom i strednodobom horizonte prechod na komplexné počítačové 
spracovanie informačných fondov a digitalizáciu archívnych fondov SFÚ, na 
kompletizáciu a kontinuálny rozvoj web-stránky Audiovizuálneho informačného 
strediska, na edičnú činnosť SFÚ a na vytváranie podmienok pre personálne 
zabezpečenie tých činností, ktoré okrem SFÚ nie je schopná vykonávať nijaká iná 
organizácia, no ktoré zároveň je nevyhnutné vykonávať v súlade s procesom 
integrácie SR do európskych štruktúr. 

Dôsledky neexistencie SFÚ pre Slovenskú republiku by boli nedozierne - tak z 
hľadiska ochrany a odborného spracovania národného kultúrneho dedičstva, ako aj z 
hľadiska integrácie SR do európskych audiuovizuálnych štruktúr. Z tohto dôvodu je 
akákoľvek redukcia alebo zrušenie súčasných činností SFÚ nepredstaviteľné. Pre 
komplexné zabezpečenie jeho činností je totiž potrebné aktualizovať súčasný stav v 
oblasti ľudských zdrojov a zosúladiť počet aj štruktúru pracovných pozícií s úlohami, 
ktoré má SFÚ zabezpečovať v zmysle svojho poslania, zriaďovacej listiny a 
organizačnej štruktúry. 

 


