PRÍLOHA č. 2

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV (SFÚ) – IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov: Slovenský filmový ústav (ďalej SFÚ)
Sídlo: Grösslingová 32
811 09 Bratislava
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Forma hospodárenia: príspevková organizácia
Hlavné organizačné zložky SFÚ:
Národný filmový archív
Národné kinematografické centrum
Osobitná organizačná 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 audiovizuálnych 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,
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,
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b) umožňuje prístup verejnosti k audiovizuálnemu dedičstvu na študijné, vzdelávacie a vedecké
účely; na tento účel môže vyhotovovať aj rozmnoženiny audiovizuálnych diel, zvukovoobrazových 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 zvukovoobrazovými 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,
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,
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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.
(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.
Základnou dlhodobou úlohou 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.
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