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Časť I.
Cenník služieb a sadzobník poplatkov oddelenia FILMOVÝ ARCHÍV
(audiovizuálne archiválie Národného filmového archívu)
UPOZORNENIE:
Archívne dokumenty - filmové kópie na triacetátovej podložke môžu byť zapožičané výlučne
na premietanie prostredníctvom prístrojov zn. MEOPTA, typy MEO 4X, 5X, 5XB a novšie.
Filmy na tejto podložke nie je možné zapožičať na premietanie v kinách typu MULTIPLEX.
Do týchto filmových kópií nie je možné zasahovať ani spájať jednotlivé diely.
Preukázateľné porušenie tohto ustanovenia používateľom bude považované za použitie
požičaného archívneho dokumentu v rozpore s určeným účelom a voči používateľovu budú
uplatnené príslušné sankcie podľa Poriadku pre sprístupňovanie filmových kópií
audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov, archívnych dokumentov a zbierkových
predmetov a stým spojených služieb Národného filmového archívu (ďalej len „Výpožičný
poriadok“) - Časť III., článok 4.
Článok 1.
Príprava filmových materiálov audiovizuálnych diel
k zabezpečeniu objednávok na pracoviskách FA
(k premietaniu, k prehliadaniu, k výberu záberov a k nahrávaniu)
1.1 - Manipulácia s filmovou kópiou
Cena za prípravu archívneho dokumentu alebo zbierkového predmetu (ďalej len „archívny
dokument“) zaznamenaného na filmovom nosiči (filmová kópia rozmeru 16 mm, 35 mm),
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určená pre použitie na pracoviskách FA (k premietaniu, k prehliadaniu, k výberu záberov a
k nahrávaniu)
a) za krátkometrážny film v dĺžke do 30 min.
b) za stredometrážny film v dĺžke nad 30 min. do 60 min.
c) za dlhometrážny film v dĺžke nad 60 min. do 120 min.
d) za dlhometrážny film v dĺžke nad 120 min.

15,00
30,00
60,00
100,00

€
€
€
€

Poznámka: cena nezohľadňuje poplatok za použitie jednotlivých technických pracovísk FA
(k premietaniu, k prehliadaniu, k výberu záberov a k nahrávaniu) s odbornou obsluhou
1.2 - Manipulácia s videonosičmi
Cena za prípravu archívneho dokumentu alebo zbierkového predmetu (ďalej len „archívny
dokument“) zaznamenaného na videonosiči, určená pre použitie na pracoviskách FA (k
prehliadaniu a k výberu záberov) vrátane zohľadnenia ceny za použitie elektronických
zariadení s odbornou obsluhou
a) za dielo zaznamenané na nosiči DVD / VHS a za každú začatú hodinu použitia
DVD/VHS techniky
10,00 €
b) za dielo zaznamenané na nosiči BLU RAY a za každú začatú hodinu použitia
BLU RAY techniky
25,00 €
c) dielo zaznamenané na nosiči UMATIC a za každú začatú hodinu použitia
UMATIC techniky
20,00 €
d) dielo zaznamenané na nosiči BTC SP a za každú začatú hodinu použitia
BTC SP techniky
30,00 €
e) dielo zaznamenané na nosiči DBTC a za každú začatú hodinu použitia
DBTC techniky

50,00 €

Článok 2.
Výpožička filmových materiálov audiovizuálnych diel do externého prostredia
2.1 – na území SR
2.1.1 - Výpožička filmových kópií
Cena za vypožičanie archívneho dokumentu alebo zbierkového predmetu (ďalej len „archívny
dokument“) na filmovom nosiči (filmová kópia rozmeru 16 mm, 35 mm alebo iného), určená
pre každé začaté jednotlivé použitie vypožičaného dokumentu na území Slovenskej republiky
(1 filmová kopia na 1 premietanie):
a) za krátkometrážny film v dĺžke do 30 min.
b) za stredometrážny film v dĺžke nad 30 min. do 60 min.
c) za dlhometrážny film v dĺžke nad 60 min. do 120 min.
d) za dlhometrážny film v dĺžke nad 120 min.

15,00
30,00
60,00
100,00

€
€
€
€

2.1.2 -Výpožičky filmových materiálov k audiovizuálnym dielam pre školy s estetickým
zameraním
Cena za vypožičanie archívneho dokumentu na neverejné predvedenie určené výlučne na
študijné, vzdelávacie, vedecké alebo výskumné účely, ktoré sa uskutočňuje na školách
s estetickým zameraním podložené zmluvou (Vysoká škola muzických umení prípadne na iná
vysoká alebo stredná škola s estetickým zameraním) je určená takto:
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a) za filmovú kópiu v dĺžke do 120 min.
b) za filmovú kópiu v dĺžke nad 120 min.
c) za archívny dokument na nosiči DVD/VHS

10,00 €
20,00 €
5,00 €

2.1.3 Výpožičky filmových materiálov k audiovizuálnym dielam pre filmové kluby
registrované v Slovenskej republike v občianskom združení Asociácia
slovenských filmových klubov (ASFK)
Cena za vypožičanie archívneho dokumentu – filmovej kópie na účely verejného predvedenia,
ako aj cena za poskytnutie oprávnenia na verejné predvedenie audiovizuálneho diela, je pre
filmové kluby registrované v Slovenskej republike (Časť I. čl. 2.4., písm. b) Poriadku) určená
podľa Cenníka platených služieb Článok 2 - bod 2.1.1.
2.1.4 – Archívne dokumenty zaradené do zbierky „Klubotéka“ (zbierka filmových kópií
audiovizuálnych diel, ku ktorým filmové kópie s licenciou na použitie výlučne na
predvedenie vo filmových kluboch na území SR vlastní SFÚ a ich vypožičiavanie je
určené pre filmové kluby registrované v Slovenskej republike)
Cena za vypožičanie archívneho dokumentu – filmovej kópie zo zbierky „Klubotéka“,
vrátane poplatku za poskytnutie sublicencie na verejné predvedenie je pre filmové
kluby registrované v Slovenskej republike určená za každé začaté predvedenie
vypožičaného diela takto:
a) za filmovú kópiu v dĺžke do 120 min.
10,00 €
b) za filmovú kópiu v dĺžke nad 120 min.
20,00 €
2.1.5 - Výpožička videonosičov a dátových nosičov
NFA na účely verejného predvedenia zásadne neprenecháva do dočasného užívania nájmom
alebo vypožičaním zvukovoobrazové záznamy na nosičoch uvedených pod písmenom d) až l)
ani na iných magnetických alebo digitálnych nosičoch, ktoré umožňujú kopírovanie
zvukovoobrazového záznamu vo vysielacej kvalite. Ich výpožička je podmienená
uzatvorením Licenčnej zmluvy. Výnimku z tohto ustanovenia môže povoliť iba generálny
riaditeľ SFÚ.
Cena za výpožičku archívneho dokumentu alebo zbierkového predmetu (ďalej len „archívny
dokument“) zaznamenaného na videonosiči, určená pre každé začaté jednotlivé použitie
vypožičaného dokumentu na území Slovenskej republiky (1 ks videonosič bez zohľadnenia
dĺžky záznamu):
a) dielo zaznamenané na nosiči DVD / VHS
b) dielo zaznamenané na nosiči DCP
c) kľúč KDM k DCP
d) dielo zaznamenané na nosiči UMATIC
e) dielo zaznamenané na nosiči BTC SP
f) dielo zaznamenané na nosiči DBTC
g) dielo zaznamenané na nosiči DVCAM
h) dielo zaznamenané na nosiči HDV
i) dielo zaznamenané na nosiči BLU RAY DISC
j) dielo zaznamenané na nosiči HDCAM
k) záznam zvuku k dielu na nosiči DAT
l) záznam zvuku k dielu na nosiči CD/DVD
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15,00
100,00
25,00
35,00
50,00
100,00
100,00
100,00
50,00
300,00
100,00
15,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.1.6 – Licenčný poplatok
Cena za poskytnutie oprávnenia (licencie, resp. sublicencie) na verejné predvedenie
audiovizuálneho diela alebo zvukovoobrazového záznamu, ku ktorému Slovenský filmový
ústav (SFÚ) vykonáva autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom, alebo ku
ktorému SFÚ nadobudol licenciu na použitie, a zaznamenaného na filmovom nosiči (filmová
kópia rozmeru 16 mm, 35 mm alebo iného), a ktorý je zároveň archívnym dokumentom
Národného filmového archívu (NFA), pričom cena je určená za každé začaté verejné
predvedenie jednotlivého diela, ktoré sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky za
odplatu (vstupné) takto:
a) za krátkometrážny film v dĺžke do 30 min.
b) za stredometrážny film v dĺžke nad 30 min. do 60 min.
c) za dlhometrážny film v dĺžke nad 60 min. do 120 min.
d) za dlhometrážny film v dĺžke nad 120 min.
e) paušálny poplatok za verejné šírenie bez vyberania vstupného
bez ohľadu spôsobu šírenia a dĺžky záznamu

10,00
20,00
40,00
80,00

€
€
€
€

10,00 €

Cena za poskytnutie oprávnenia (licencie, resp. sublicencie) na verejné predvedenie
audiovizuálneho diela sa okrem paušálneho poplatku spravidla neúčtuje, ak sa predmetné
predstavenie neuskutočňuje za odplatu (vstupné) a ak je zároveň toto predstavenie určené
najmä na študijné, vzdelávacie, vedecké alebo výskumné účely, alebo na účely verejnej
prezentácie slovenskej filmovej kultúry. Takýto účel musí byť jednoznačne uvedený
v objednávke aj s termínom a miestom konania verejného predvedenia predmetného diela.
Použitie archívneho dokumentu pre takýto účel musí byť odsúhlasené riaditeľom NFA.
Nedodržanie takto určeného účelu je sankcionované podľa Poriadku (Časť III., čl. 4.), pričom
pre výpočet zmluvnej pokuty sa použijú ceny určené v bode 2.1.6
2.2 – mimo územia SR (pre zahraničie)
2.2.1 - Výpožička filmových kópií
Cena za výpožičku archívneho dokumentu alebo zbierkového predmetu (ďalej len „archívny
dokument“) na filmovom nosiči (filmová kópia rozmeru 16 mm, 35 mm alebo iného), určená
pre každé začaté jednotlivé použitie vypožičaného dokumentu mimo územia Slovenskej
republiky (1 filmová kopia na 1 premietanie):
a) za krátkometrážny film v dĺžke do 30 min.
b) za stredometrážny film v dĺžke nad 30 min. do 60 min.
c) za dlhometrážny film v dĺžke nad 60 min. do 120 min.
d) za dlhometrážny film v dĺžke nad 120 min.

30,00
60,00
150,00
300,00

€
€
€
€

2.2.2 - Výpožička videonosičov a dátových nosičov
NFA na účely verejného predvedenia zásadne neprenecháva do dočasného užívania nájmom
alebo vypožičaním zvukovoobrazové záznamy na nosičoch uvedených pod písmenom d) až l)
ani na iných magnetických alebo digitálnych nosičoch, ktoré umožňujú kopírovanie
zvukovoobrazového záznamu vo vysielacej kvalite. Ich výpožička je podmienená
uzatvorením Licenčnej zmluvy. Výnimku z tohto ustanovenia môže povoliť iba generálny
riaditeľ SFÚ.
Cena za výpožičku archívneho dokumentu alebo zbierkového predmetu (ďalej len „archívny
dokument“) zaznamenaného na videonosiči, určená pre každé začaté jednotlivé použitie
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vypožičaného dokumentu mimo územia Slovenskej republiky (1 ks videonosič bez
zohľadnenia dĺžky záznamu):
a).za dielo zaznamenané na nosiči DVD / VHS
b) dielo zaznamenané na nosiči DCP
c) kľúč KDM k DCP
d) dielo zaznamenané na nosiči UMATIC
e) dielo zaznamenané na nosiči BTC SP
f) dielo zaznamenané na nosiči DBTC
g) dielo zaznamenané na nosiči DVCAM
h) dielo zaznamenané na nosiči HDV
i) dielo zaznamenané na nosiči HDCAM
j) dielo zaznamenané na nosiči BLU RAY DISC
k) záznam zvuku k dielu na nosiči DAT
l) záznam zvuku k dielu na nosiči CD/DVD

30,00 €
200,00 €
25,00 €
40,00 €
70,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
600,00 €
100,00 €
200,00 €
30,00 €

2.2.3 – Licenčný poplatok
Cena za poskytnutie oprávnenia (licencie, resp. sublicencnie) na verejné predvedenie
audiovizuálneho diela alebo zvukovoobrazového záznamu, ku ktorému Slovenský filmový
ústav (SFÚ) vykonáva autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom, alebo ku
ktorému SFÚ nadobudol licenciu na použitie, a zaznamenaného na filmovom nosiči (filmová
kópia rozmeru 16 mm, 35 mm alebo iného), a ktorý je zároveň archívnym dokumentom
Národného filmového archívu (NFA), pričom cena je určená za každé začaté verejné
predvedenie jednotlivého diela, ktoré sa uskutočňuje mimo územia Slovenskej republiky
takto:
a) za krátkometrážny v dĺžke do 30 min.
b) za stredometrážny film v dĺžke nad 30 min. do 60 min.
c) za dlhometrážny film v dĺžke nad 60 min. do 120 min.
d) za dlhometrážny film v dĺžke nad 120 min.

50,00 €
100,00 €
150,00 €
300,00 €

2.2.4 – Výpožičky filmových materiálov a videonosičov k audiovizuálnym dielam pre
Slovenské inštitúty v zahraničí a zastupiteľské úrady SR v zahraničí
Cena za vypožičanie archívneho dokumentu alebo zbierkového predmetu (ďalej len „archívny
dokument“) na filmovom nosiči (filmová kópia rozmeru 16 mm, 35 mm), určená pre každé
začaté jednotlivé použitie vypožičaného dokumentu mimo územia Slovenskej republiky pre
Slovenské inštitúty v zahraničí a zastupiteľské úrady SR v zahraničí (1 filmová kopia na 1
premietanie):
a) za krátkometrážny film v dĺžke do 30 min.
15,00 €
b) za stredometrážny film v dĺžke nad 30 min. do 60 min.
30,00 €
c) za dlhometrážny film v dĺžke nad 60 min. do 120 min.
60,00 €
d) za dlhometrážny film v dĺžke nad 120 min.
100,00 €
e) dielo zaznamenané na nosiči DVD / VHS bez zohľadnenia dĺžky záznamu 15,00 €
2.2.5 – Licenčný poplatok k audiovizuálnym dielam pre Slovenské inštitúty v zahraničí
a zastupiteľské úrady SR v zahraničí
Cena za poskytnutie oprávnenia (licencie, resp. sublicencnie) na verejné predvedenie
audiovizuálneho diela alebo zvukovoobrazového záznamu, ku ktorému Slovenský filmový
ústav (SFÚ) vykonáva autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom, alebo ku
ktorému SFÚ nadobudol licenciu na použitie, a zaznamenaného na filmovom nosiči (filmová
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kópia rozmeru 16 mm, 35 mm alebo iného), a ktorý je zároveň archívnym dokumentom
Národného filmového archívu (NFA), pričom cena je určená za každé začaté verejné
predvedenie jednotlivého diela pre Slovenské inštitúty v zahraničí a zastupiteľské úrady SR
v zahraničí, ktoré sa uskutočňuje mimo územia Slovenskej republiky za odplatu (vstupné)
takto:
a) za krátkometrážny film v dĺžke do 30 min.
b) za stredometrážny film v dĺžke nad 30 min. do 60 min.
c) za dlhometrážny film v dĺžke nad 60 min. do 120 min.
d) za dlhometrážny film v dĺžke nad 120 min.
e) paušálny poplatok za verejné šírenie bez vyberania vstupného
bez ohľadu spôsobu šírenia a dĺžky záznamu v sídle SI a ZÚ

10,00 €
20,00 €
40,00 €
80,00 €
10,00 €

Cena za poskytnutie oprávnenia (licencie, resp. sublicencie) na verejné predvedenie
audiovizuálneho diela sa okrem paušálneho poplatku spravidla neúčtuje, ak sa predmetné
predstavenie neuskutočňuje za odplatu (vstupné) a ak je zároveň toto predstavenie určené
najmä na študijné, vzdelávacie, vedecké alebo výskumné účely, alebo na účely verejnej
prezentácie slovenskej filmovej kultúry. Takýto účel musí byť jednoznačne uvedený
v objednávke aj s termínom a miestom konania verejného predvedenia predmetného diela.
Použitie archívneho dokumentu pre takýto účel musí byť odsúhlasené riaditeľom NFA.
Nedodržanie takto určeného účelu je sankcionované podľa Poriadku (Časť III., čl. 4.), pričom
pre výpočet zmluvnej pokuty sa použijú ceny určené v bode 2.2.5
Článok 3.
Prepisy filmových materiálov k audiovizuálnym dielam na videonosiče
3.1 – Prepis z filmových materiálov na pracoviskách FA
3.1.1 - Cena za prepis 16 mm a 35 mm filmových kópií s výstupom na nosič DVD/VHS
(snímanie premietaného audiovizuálneho diela z plátna snímacou technikou):
- manipulácia s filmovou kópiou – cena podľa bodu 1.1
- snímanie audiovizuálneho diela z plátna snímacou technikou
vrátane obsluhy pri premietaní a snímaní
s výstupom na nosič - DVD/VHS
vrátane ceny nosiča
50,00 € za každú začatú hod. snímania
3.2 – Prepis z videonosičov na pracoviskách FA
3.2.1 - Cena za prepis z DVD na DVD
Cena za prepis audiovizuálneho diela zaznamenaného na nosiči DVD s výstupom na nosič
DVD bez ohľadu na dĺžku audiovizuálneho diela vrátane ceny
za čistý nosič DVD
10,00 €

3.2.2 - Cena za prepis z DVD/VHS na VHS
Cena za prepis audiovizuálneho diela zaznamenaného na nosiči DVD/VHS s výstupom na
nosič VHS bez ohľadu na dĺžku audiovizuálneho diela vrátane ceny
za čistý nosič VHS
15,00 €
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3.2.3 - Cena za prepis z UMATIC/BTC SP na DVD
Cena za prepis audiovizuálneho diela zaznamenaného na nosiči UMATIC/BTC SP
s výstupom na nosič DVD bez ohľadu na dĺžku audiovizuálneho diela vrátane ceny
za čistý nosič DVD
20,00 €
3.2.4 - Cena za prepis z DBTC na DVD
Cena za prepis audiovizuálneho diela zaznamenaného na nosiči UMATIC/BTC SP
s výstupom na nosič DVD bez ohľadu na dĺžku audiovizuálneho diela vrátane ceny
za čistý nosič DVD
60,00 €
3.3. – Prepis v externom prostredí
Realizácia objednávky k prepisu archívneho dokumentu NFA je podmienená uzavretím
zmluvy medzi SFÚ a objednávateľom o poskytnutí licencie na predmetné použitie
audiovizuálneho diela alebo zvukovoobrazového záznamu zaznamenaného na
vypožičanom archívnom dokumente (pri dielach a zvukovoobrazových záznamoch, ku
ktorým SFÚ vykonáva práva autorov alebo práva súvisiace s autorským právom),
Ak NFA na základe objednávky a v súlade s príslušnými ustanoveniami Poriadku zabezpečí
pre objednávateľa prepis (vyhotovenie kópie) archívneho dokumentu prostredníctvom
externého dodávateľa, je objednávateľ povinný uhradiť všetky preukázateľné náklady
prepisu, fakturované externým dodávateľom.
K cene fakturovanej externým dodávateľom je zo strany NFA za zabezpečenie objednávky
externého prepisu (preprava archívneho dokumentu z NFA do externého prostredia a späť
vrátane odborného dohľadu NFA v externom prostredí pri prepise) bez ohľadu na počet
vypožičaných a prepísaných archívnych dokumentov a trvania dĺžky prepisu účtovaný
paušálny manipulačný poplatok NFA
40,00 €
Cena za výpožičku archívnych dokumentov k prepisu (filmových materiálov, videonosičov)
je zo strany NFA fakturovaná v prípade, ak pred objednaním prepisu neprebehli na
pracoviskách FA poskytované služby, ktoré vyžadovali manipuláciu s konkrétnymi nosičmi,
poskytovanými k prepisu.
Článok 4.
Rešeršné výstupy
4.1 – Vypracovanie rešerše na danú tému z databázy
Cena za odborné rešeršné služby (vyhľadávanie archívnych dokumentov podľa tematického
zadania objednávateľa) z elektronických katalógov a databáz je spravidla určená podľa
náročnosti rešerše a podľa počtu vyhľadaných a tematicky relevantných záznamov
(archívnych dokumentov) takto:
a) za rešerš v rozsahu od 1 do 10 vyhľadaných záznamov (dokumentov):
paušálna cena 10,00 €,
b) za rešerš v rozsahu nad 10 vyhľadaných záznamov (dokumentov):
jednotková cena 1,00 € za každý vyhľadaný záznam (dokument),
Uvedené ceny platia pre jednoduchú tematickú rešerš, ktorej výstupom pre objednávateľa je
súpis vyhľadaných archívnych dokumentov podľa obsahového zadania objednávateľa a ich
základný obsahový a informačný popis, odovzdaný objednávateľovi v písomnej (tlačenej)
forme.
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4.2 – Vypracovanie špecializovanej rešerše na danú tému z audiovizuálnych materiálov
Cena za odborné rešeršné služby pri spracovaní špecializovanej rešerše (mimoriadne náročná
tematická rešerš) vyhľadávaním z obrazu audiovizuálnych materiálov
15,00 € za každú začatú hodinu práce na rešerši
4.3 – Vypracovanie špecializovanej rešerše na danú tému z listinných materiálov
Cena za odborné rešeršné služby pri spracovaní špecializovanej rešerše vyhľadávaním
z listinných materiálov (náročná tematická rešerš)
10,00 € za každú začatú hodinu práce na rešerši
Článok 5.
Odborná technická kontrola filmových materiálov
5.1 - Odborná technická kontrola filmových materiálov NFA
Cena za odbornú technickú kontrolu archívneho dokumentu NFA – filmovej kópie rozmeru
16 mm a 35 mm na technickom pracovisku NFA:
a) za krátkometrážny film v dĺžke do 600 m
b) za stredometrážny film v dĺžke od 600 do 1800 m
c) za dlhometrážny film v dĺžke od 1800 m do 3600 m
d) za dlhometrážny film v dĺžke nad 4000 m

5,00 €
15,00 €
30,00 €
50,00 €

5.2 – Odborná technická kontrola a oprava filmových materiálov súkromných
producentov
Ak SFÚ k prezentácii slovenskej kinematografie zasiela na festivaly, prehliadky a podujatia
filmové kópie dodané z archívu súkromných producentov, FA vykoná odbornú kontrolu
a opravu dodaných materiálov pred ich expedíciou k prezentácii ako tiež i po návrate
materiálov po prezentácii, t.j. pred vrátením do archívu súkromných producentov
Cena za odbornú technickú kontrolu a opravu filmových kópií súkromných producentov:
a) za krátkometrážny film v dĺžke do 600 m
10,00 €
b) za stredometrážny film v dĺžke od 600 do 1800 m
20,00 €
c) za dlhometrážny film v dĺžke od 1800 m do 3600 m
50,00 €
d) za dlhometrážny film v dĺžke nad 4000 m
70,00 €
Článok 6.
Prenájom pracovísk FA
Cena za služby spojené s prehliadnutím/premietnutím archívneho dokumentu na technických
zariadeniach NFA je za každú začatú hodinu využitia jednotlivého technického zariadenia
vrátane odbornej obsluhy určená takto:
a) za prehliadnutie archívneho dokumentu na strihacom stole
b) za premietnutie archívneho dokumentu v kinosále – filmová projekcia
c) za premietnutie archívneho dokumentu - videoprojekcia DVD/VHS cez TV
d) za premietnutie archívneho dokumentu - videoprojekcia DVD/VHS
cez data projektor
e) za premietnutie archívneho dokumentu - videoprojekcia UMATIC/BTC SP
cez TV
f) za premietnutie archívneho dokumentu - videoprojekcia UMATIC/BTC SP
cez data projektor
g) za premietnutie archívneho dokumentu - videoprojekcia DBTC cez TV
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15,00 €
20,00 €
10,00 €
15,00 €
20,00 €
25,00 €
35,00 €

h) za prenájom kinosály na iný účel (bez premietania)

10,00 €

Článok 7.
Prepravné poplatky a expresné príplatky
7.1 – Prepravné poplatky
Ak prepravu prenajatého alebo vypožičaného archívneho dokumentu na miesto určenia podľa
objednávky zabezpečuje SFÚ, je používateľ povinný uhradiť všetky preukázateľné náklady
na prepravu, vynaložené SFÚ alebo fakturované externým dodávateľom prepravných služieb.
Ak NFA poskytuje výpožičky zo zbierok NFA právnickej osobe, ktorá požaduje prepravu a
doručenie vypožičaných archívnych dokumentov na miesto určenia mimo sídla NFA, účtuje
NFA používateľovi okrem preukázateľných nákladov na prepravu aj paušálny manipulačný
poplatok v sume 10,00 € bez ohľadu na počet vypožičaných dokumentov. Požiadavka na
prepravu musí byť zo strany používateľa doručená v písomnej podobe, inak táto služba
nebude zo strany NFA poskytnutá.
7.2 – Expresné príplatky
Ak nie je objednávka na výpožičku archívneho dokumentu doručená v termíne určenom
Poriadkom (Časť II., čl. 4.1) a predmetné dokumenty sa pritom nachádzajú mimo sídla SFÚ,
cena takto objednanej služby a poskytnutej v požadovanom termíne je dvojnásobkom sadzieb,
t.j. expresný príplatok za realizáciu výpožičky je 100%.

ČASŤ II.
Cenník služieb a sadzobník poplatkov súvisiacich so sprístupnením
a využívaním archívnych dokumentov a zbierkových predmetov zo zbierok
a fondov písomných a grafických archiválií Oddelenia dokumentácie
a knižničných služieb Národného filmového archívu
OBSAH:
Článok 1.
Ceny a poplatky za služby spojené so sprístupnením archívnych dokumentov zo zbierok
a fondov písomných a grafických archiválií.
Článok 2.
Ceny a poplatky za rešeršné a bibliografické služby
Článok 3.
Cena za reprografické služby
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Článok 1.
Ceny a poplatky za služby spojené so sprístupnením archívnych dokumentov zo zbierok
a fondov písomných a grafických archiválií
1.1
Písomné, fotografické a grafické materiály zo zbierok a fondov NFA sa podľa Časti II. čl. 2.
Poriadku zásadne nepožičiavajú absenčne. Sprístupnenie archívnych dokumentov je možné
iba prezenčne. Pre účely absenčných výpožičiek poskytuje NFA reprografické a digitalizačné
služby k písomným a grafickým archiváliám. Ceny služieb poskytovaných knižnicou SFÚ
určuje osobitne Knižničný a výpožičný poriadok knižnice SFÚ.
1.2
Jednotková cena za vyhotovenie skenu (digitálnej rozmnoženiny) vrátane základných
grafických úprav a formátovania
- z 1 ks fotografie, fotosky, fotonegatívu, diapozitívu alebo plagátu, grabu z DVD
filmov:
a) formát A4 a menší
4,00 €
b) formát A3
5,00 €
c) formát väčší ako A3
podľa ceny externého dodávateľa
-

-

z archívnych dokumentov:
d) sken čb., formát A4 a menší
e) sken far., formát A4 a menší
f) sken čb., formát A3
g) sken far., formát A3
h) formát väčší ako A3

4,00 € /1 strana
4,50 € /1 strana
5,00 €/ 1 strana
5,50 €/ 1 strana
podľa ceny externého dodávateľa

zo sprievodných dokumentačných materiálov poskytujeme skenovacie služby len
výnimočne dľa dohody, inak poskytujeme reprografické služby (viď ďalej
Článok 3.):
ch) sken čb., formát A4 a menší
1,00 € /1 strana
i) sken far., formát A4 a menší
1,50 € /1 strana
j) sken čb., formát A3
2,00 €/ 1 strana
k) sken far., formát A3
2,50 €/ 1 strana
l) formát väčší ako A3
podľa ceny externého dodávateľa

K cene uvedenej v písm. a) sa pripočítava paušálny poplatok za poskytnutie nosiča
potrebného na uloženie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny v sume 1,00 € za každý
poskytnutý nosič.
V prípade požiadavky objednávateľa na zabezpečenie tejto služby do 24 hodín sa cena
uvedená v písm. a) zvyšuje o 100%.
1.3
Cena za vyhotovenie skenu (digitálnej rozmnoženiny statického obrazu) z filmovej kópie
je vypočítaná z nasledovných položiek:
a) poplatok za použitie strihacieho stola podľa Časti I., bod 1.13, písm. a)
b) cena za rešeršné služby (vyhľadávanie a výber materiálu na skenovanie v strižni),
určená paušálnou sumou 10,00 €
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c) jednotková cena za skenovanie, základné grafické úpravy a formátovanie v sume od
4,00 € za každý vyhotovený sken
d) paušálny poplatok za poskytnutie nosiča potrebného na uloženie vyhotovenej
digitálnej rozmnoženiny v sume 1,00 € za každý poskytnutý nosič.
e) cena za poskytnutie oprávnenia na použitie diela podľa bodu 1.5 d).
V prípade požiadavky objednávateľa na zabezpečenie tejto služby do 24 hodín sa jednotlivé
cenové položky uvedené pod písm. c) a d) zvyšujú o 100%.
1.4
Ak objednávateľ požaduje okrem vyhotovenia digitálnej rozmnoženiny aj tlač predmetného
dokumentu z nej, je povinný uhradiť všetky preukázateľné náklady na túto tlač, fakturované
externým dodávateľom služieb, ako aj paušálny manipulačný poplatok NFA v sume 8,50 € za
realizáciu takejto objednávky, a to bez ohľadu na počet tlačených dokumentov. Ak
objednávateľ požaduje vyhotovenie pozitívnej rozmnoženiny (zväčšeniny) z fotografického
negatívu alebo vyhotovenie duplikačného diapozitívu, je povinný uhradiť všetky
preukázateľné náklady na toto vyhotovenie, ako aj uvedený paušálny manipulačný poplatok.
1.5
Cena za poskytnutie oprávnenia (licencie, resp. sublicencie) na použitie diela, ktorého
originál alebo rozmnoženina je zároveň archívnym grafickým alebo fotografickým
dokumentom a ku ktorému SFÚ vykonáva autorské práva alebo práva súvisiace s autorským
právom, ako aj cena za nájom a použitie archívneho dokumentu - diela, ktoré je voľným
dielom, je pre použitie a šírenie (reprodukciu) v odborných filmových, filmologických,
spoločenskovedných,
spravodajských
alebo
publicistických
periodikách
a v neperiodických publikáciách vedeckého a odborného charakteru určená za každý
takto použitý dokument a za jedno jeho použitie takto:
a) fotoska a graby z DVD filmov
b) čiernobiela fotografia
c) farebná fotografia
d) diapozitív alebo fotonegatív
e) plagát vo formáte A 4 a menšom
f) plagát vo formáte väčšom ako A 4

7,00 €
10,00 €
13,50 €
15,00 €
17,00 €
25,00 €

1.6
Cena za poskytnutie oprávnenia na použitie diela, ktorého originál alebo rozmnoženina je
zároveň archívnym grafickým alebo fotografickým dokumentom a ku ktorému SFÚ vykonáva
autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom, ako aj cena za nájom a použitie
archívneho dokumentu - diela, ktoré je voľným dielom, je pre verejné použitie a šírenie
(reprodukcia v periodických alebo neperiodických publikáciách) na reklamné alebo
propagačné účely spravidla určená dohodou. Táto cena však nesmie byť pre jednotlivé
dokumenty nižšia ako dvojnásobok sadzieb uvedených v bode 1.5. Ak nie je cena pre takéto
použitie určené dohodou, účtuje sa za takéto použitie dvojnásobok sadzieb uvedených v bode
1.5.
1.7
Cena za poskytnutie oprávnenia na použitie diela, ktorého originál alebo rozmnoženina je
zároveň archívnym grafickým alebo fotografickým dokumentom a ku ktorému SFÚ vykonáva
autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom, ako aj cena za nájom a použitie
archívneho dokumentu - diela, ktoré je voľným dielom, je pre verejné použitie a šírenie
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(verejné predvedenie na filmových festivaloch a prehliadkach) na propagačné účely
v rozsahu: 1 fotografia tvorcu, 2 fotografie z filmu určená nasledovne:
a) pre verejné predvedenie na území Slovenskej republiky:
b) pre verejné predvedenie mimo územia Slovenskej republiky:

15,00 €
20,00 €

Uvedené podmienky sú viazané na poskytnutie audiovizuálneho diela pre verejné
predvedenie. Objednávka diela a sprievodných materiálov podľa tohto bodu musí byť
realizovaná prostredníctvom Národného kinematografického centra SFÚ.
1.8
Výpožičky alebo nájom elektronických alebo tlačených rozmnoženín písomných,
grafických alebo fotografických archívnych dokumentov do zahraničia a s tým súvisiace
služby poskytnuté na účely verejného vystavenia archívnych dokumentov v zahraničí
schvaľuje riaditeľ NFA. V takomto prípade je cena za vyhotovenie digitálnych rozmnoženín
alebo za poskytnutie iných služieb určená spravidla dohodou. Táto cena však nesmie byť
nižšia ako sú ceny za rovnaké služby určené týmto cenníkom. Ak k takejto dohode nedôjde,
platia pre takéto vypožičanie ceny určené týmto cenníkom.
1.9
Výpožičku alebo nájom pôvodných archívnych písomných, fotografických alebo
grafických dokumentov (skatalogizovaných a zaradených do zbierok) za účelom ich
verejného vystavenia poskytuje NFA podľa ustanovenia Časti II., čl. 2.6. Poriadku iba vo
výnimočných a odôvodnených prípadoch, a to výlučne na základe vyjadrenia riaditeľa NFA
a so súhlasom generálneho riaditeľa SFÚ. Cena za poskytnutie a nájom materiálov je
v takomto prípade zásadne určená osobitnou zmluvou alebo iným písomným dokumentom
nahrádzajúcim zmluvu medzi SFÚ a používateľom. Táto cena však nesmie byť nižšia ako sú
ceny určené v bode 1.5. Ak takáto zmluva nie je uzavretá, platia pre takéto použitie ceny
určené v bode 1.5.
Za účelom verejného vystavenia NFA poskytuje spravidla rozmnoženiny (kópie alebo
multiplikáty nezaradené do zbierok) fotografických alebo grafických archívnych dokumentov.
Cena za takýto nájom je za každú rozmnoženinu archívneho dokumentu určená takto:
a) písomný archívny dokument
b) fotografia
c) plagát

10,00 €
2,00 €
5,00 €

Ak je archívny dokument zároveň fotografickým alebo výtvarným dielom, ku ktorému
vykonáva práva autorov SFÚ ako k zamestnaneckému dielu alebo na základe zmluvy, je
výpožička alebo nájom takýchto fotografických alebo grafických dokumentov alebo ich
rozmnoženín na účely verejného vystavenia podmienená uzavretím licenčnej zmluvy medzi
SFÚ a používateľom. Cena za licenciu na použitie fotografického alebo výtvarného diela na
účely verejného vystavenia sa určí dohodou.
1.10
Používateľ archívnych dokumentov podľa bodov 1.5. až 1.8. je povinný pri verejnom
používaní a šírení alebo pri verejnom vystavení archívnych dokumentov alebo ich digitálnych
rozmnoženín uvádzať ako primárny zdroj „Archív NFA SFÚ“ „Fotoarchív Slovenského
filmového ústavu“. Ak sa k takto použitému dokumentu viažu aj osobnostné autorské práva
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ako k fotografickému alebo výtvarnému dielu a z dostupných informačných zdrojov je možné
identifikovať jeho autora, je používateľ povinný uviesť aj meno a priezvisko autora.
1.11
Cena za vypožičanie a používanie ďalších zbierkových predmetov z fondov a zbierok
oddelenia písomných a grafických archiválií sa zásadne určí dohodou v nadväznosti na
spôsob a rozsah použitia jednotlivých predmetov. Cena za vypožičanie a použitie zbierkových
predmetov na iné než študijné, vedecké, výskumné, vzdelávacie a osvetové účely nesmie byť
nižšia ako 17,00 € za každý vypožičaný zbierkový predmet.

Článok 2.
Ceny a poplatky za rešeršné a bibliografické služby
2.1
Cena za vyhľadávanie a zostavovanie súpisov z fondov a zbierok písomných archiválií,
vyhľadávanie faktografických a bibliografických informácií vrátane informácií
z audiovizuálnych diel a zvukovoobrazových záznamov:
2.1.1

spracovanie informácií z tlačených zdrojov (periodické a neperiodické
publikácie) a z elektronických zdrojov (elektronické médiá, internet a iné):
a) jednoduchý bibliografický záznam
b) rozšírený bibliografický záznam s anotáciou
c) vyhotovenie tematickej rešerše podľa zadania
d) vyhotovenie tematickej rešerše podľa spresneného zadania

0,35 €
0,70 €
10,00 €
7,00 €

Študenti riadneho vysokoškolského štúdia majú z uvedených sadzieb nárok na zľavu
vo výške 50%. Tento nárok je možné uplatniť iba po predložení platného preukazu
študenta alebo výkazu o štúdiu.
2.1.2 vyhotovenie osobnej alebo tematickej filmografie:
a) základná filmografia
7,00 €
(súpis filmov - rok výroby, režisér, funkcia/postava)
b) rozšírená filmografia
10,00 €
(súpis filmov – rok výroby, režisér, funkcia/postava, ocenenia, anotácie)
2.1.3 vyhotovenie tematickej rešerše
- zo zbierok fotografických a grafických materiálov podľa zadania:
a) jednoduchá rešerš (vyhľadávanie podľa spresneného zadania)
7,00 €
b) rozšírená rešerš (vyhľadávanie podľa zadania)
10,00 €
- zo zbierok a fondov archívnych písomných dokumentov podľa zadania:
c) jednoduchá rešerš (vyhľadávanie podľa spresneného zadania) 10,00 €/ 1 hodina
d) zložitá rešerš (vyhľadávanie podľa zadania)
13,00 €/ 1 hodina
2.1.4 poplatok za poskytnutie nosiča (CD, DVD)
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1,00€ /ks

2.2
Ak objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu neprevezme záväzne objednanú a vyhotovenú
tematickú rešerš, filmografiu alebo bibliografický záznam, je povinný zaplatiť celú cenu za
ich vyhotovenie a za poskytnutie ďalších objednaných služieb.
Článok 3.
Cena za reprografické služby
3.1 Cena za vyhotovenie fotokópie pracovníkom ODKS:
a) z voľných listov formát A4
formát A3
b) z viazaných publikácií alebo z časopisov
c) z propagačných materiálov a výstrižkov
d) z písomných archívnych dokumentov a scenárov:
z voľných listov formát A4
z viazaných publikácií formát A4
z voľných listov formát A3
z viazaných publikácií formát A3

0,10 €
0,20 €
0,15 €
0,15 €
0,35 €/ 1 strana
0,40 €/ 1 strana
0,40 €/ 1 strana
0,45 €/ 1 strana

3.2 Vyhotovovanie kópií archívnych dokumentov digitálnym fotoaparátom žiadateľa:
3,50 €/1 hodina
3.3 Tlač a iné reprodukčné služby z PC:
a) čiernobiela tlač
b) farebná tlač
c) uloženie súboru na prenosné pamäťové médium
d) poplatok za poskytnutie nosiča (CD, DVD)

0,15 €/1 strana
0,30 €/1 strana
0,35 €/ súbor
1,00 €/1 ks

ČASŤ III.
Cenník služieb a sadzobník poplatkov oddelenia MEDIATÉKA
(audiovizuálne archiválie Národného filmového archívu)
Článok 1.
1.1. - Cena za prepis z DVD/VHS na DVD na nekomerčné účely pre súkromné osoby
Cena za prepis audiovizuálneho diela zaznamenaného na nosiči DVD s výstupom na nosič
DVD bez ohľadu na dĺžku audiovizuálneho diela vrátane ceny
za čistý nosič DVD
Cena za prepis titulu z DVD/VHS na DVD
10,00 €
K cene prepisu sa v prípade zasielania na dobierku pripočíta poštovné.
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Článok 2.
2.1. - Prenájom videoprojekcie
Cena za služby spojené s prenájmom videoprojekcie v oddelení Mediatéky je za každú začatú
hodinu využitia jednotlivého technického zariadenia vrátane odbornej obsluhy určená takto:
a) videoprojekcia DVD/VHS
b) na študijné, výskumné a vedecké účely

10,00 € / hodina
zdarma

ČASŤ IV.
Sankcie
Pokuty určené ustanoveniami Výpožičného poriadku SFÚ
Pokuty a iné sankcie za porušenie ustanovení Výpožičného poriadku sú určené v Časti III.
Výpožičného poriadku a sú záväzné pre každého používateľa služieb NFA, ako aj pre
všetkých pracovníkov NFA poskytujúcich jednotlivé služby.
Pokuty NFA
Okrem sankcií určených Výpožičným poriadkom je NFA oprávnený účtovať každému
používateľovi ďalšie sankcie v týchto prípadoch:
a) za vrátenie nesprávne previnutého alebo neprevinutého archívneho dokumentu –
filmovej kópie, resp. za vrátenie filmovej kópie s inými technickými nedostatkami (bez
stredovky laboratórneho typu, bez štartovacích alebo koncových pásov a pod.)
zmluvnú pokutu v sume 10,00 € za každú začatú hodinu činnosti odborného
pracovníka NFA, nevyhnutnej na uvedenie archívneho dokumentu do požadovaného
stavu;
b) za stratu písomného dokumentu k filmovej kópii „STAV KÓPIE“ zmluvnú pokutu
v sume 20,00 € za každý stratený dokument;
c) za také poškodenie archívneho dokumentu – filmovej kópie, ktoré vedie k zníženiu jej
technického stavu a k preradeniu do iného stupňa technickej klasifikácie, zmluvnú
pokutu v sume:
1. 30% nákladov na výrobu novej kópie pri preradení poškodenej kópie o jeden
klasifikačný stupeň nižšie,
2. 50% nákladov na výrobu novej kópie pri preradení poškodenej kópie o dva
klasifikačné stupne nižšie,
3. 80% nákladov na výrobu novej kópie pri preradení poškodenej kópie o tri
klasifikačné stupne nižšie,
4. 100% nákladov na výrobu novej kópie pri vyradení kópie z dôvodu
rozsiahleho a nenávratného poškodenia jej technického stavu;
d) za poškodenie, stratu alebo zničenie archívneho dokumentu - audiovizuálneho diela
alebo zvukovoobrazového záznamu zaznamenaného na nosiči Betacam SP, Digi Beta
alebo na inom kvalitatívne porovnateľnom nosiči, náhradu škody v sume nákladov,
preukázateľne vynaložených na zabezpečenie náhradného záznamu na novom nosiči,
e) za oneskorenú úhradu fakturovanej ceny za služby alebo ceny za licenciu je SFÚ
oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05%
fakturovanej ceny za každý začatý deň omeškania,
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f) za oneskorenú úhradu fakturovanej ceny za služby alebo ceny za licenciu je SFÚ
oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,05%
fakturovanej ceny za každý začatý deň omeškania,
g) za oneskorené vrátenie vypožičaných rozmnoženín zo zbierok mediatéky (Časť III.,
čl.3 Výpožičného poriadku) zmluvnú pokutu za nedodržanie výpožičnej lehoty v sume
0,17 € za každú vypožičanú rozmnoženinu a za každý začatý pracovný deň
omeškania s vrátením výpožičky po uplynutí výpožičnej lehoty,
h) za stratu alebo zničenie evidenčnej a informačnej karty k vypožičanej rozmnoženine zo
zbierok mediatéky zmluvnú pokutu v sume 3,32 € za každú stratenú alebo zničenú
kartu.
i) za zistenie neohlásenej zmeny adresy trvalého alebo prechodného bydliska
registrovaného používateľa služieb ODKS poplatok v sume 3,32 €
j) za nevyzdvihnutie objednaných materiálov v ODKS v dohodnutom termíne poplatok 5
% z celkovej fakturovanej sumy za každý deň uloženia materiálu do 30 kalendárnych
dní po pôvodne určenom termíne vyzdvihnutia objednaného materiálu
k) zmluvnú pokutu za oneskorené vrátenie vypožičaných alebo prenajatých dokumentov
alebo ich kópií zo zbierok písomných, fotografických a grafických archiválií (Časť III.,
Čl./2.1 Výpožičného poriadku) a za nedodržanie termínu vrátenia dokumentov v sume
2,00 € za každý vypožičaný alebo prenajatý dokument a za každý začatý týždeň
omeškania s vrátením dokumentov
l) zmluvnú pokutu za prekročenie výpožičnej lehoty vypožičaných alebo prenajatých
dokumentov alebo ich kópií zo zbierok písomných, fotografických a grafických
archiválií o viac ako šesť mesiacov (Časť III, Čl. 2/2.1 Výpožičného poriadku) na
dvojnásobok určenej sankčnej sadzby pod písmenom k) a to až do výšky
dvojnásobku nadobúdacej ceny archívneho materiálu

Časť V.
Záverečné ustanovenia
5.1 Tento cenník je osobitnou prílohou Výpožičného poriadku. Cenník určuje ceny
jednotlivých služieb NFA, poplatky a sankcie súvisiace s nájmom, vypožičiavaním
a používaním archívnych dokumentov NFA.
5.2 Vypožičiavanie knižničných dokumentov, poskytovanie knižnično-informačných,
reprografických a ďalších služieb knižnice a určenie ceny za tieto služby sa riadi
osobitným Knižničným a výpožičným poriadkom knižnice SFÚ.
5.3 Ceny za služby, ktoré nie sú určené týmto cenníkom, sa zásadne určujú dohodou medzi
NFA a objednávateľom, resp. používateľom. Cenu dohodou schvaľuje riaditeľ NFA.
5.4 Akékoľvek výnimky alebo jednorazové zmeny cien, poplatkov a sankcií určených týmto
cenníkom alebo Výpožičným poriadkom NFA schvaľuje riaditeľ NFA.
5.5 Cenník vydáva generálny riaditeľ SFÚ na návrh riaditeľa NFA.
5.6 SFÚ zverejňuje aktuálny Cenník služieb a sadzobník poplatkov NFA v mieste svojho
sídla a na svojej internetovej stránke. Používatelia sú povinní oboznámiť sa s cenníkom na
uvedených adresách.
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5.7 Tento cenník je záväzný pre všetkých používateľov služieb NFA a pre všetkých
pracovníkov NFA poskytujúcich služby.
5.8 Dňom vydania cenníka strácajú účinnosť všetky predchádzajúce nariadenia určujúce
cenové podmienky a poplatky súvisiace s využívaním archívnych dokumentov zo zbierok
a fondov NFA.
5.9 Tento cenník nadobúda platnosť dňom vydania s účinnosťou od 1. októbra 2010.
Č.p: 3215/20102OGR

Vydal a schválil:
Peter D u b e c k ý
generálny riaditeľ SFÚ
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