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         TLAČOVÁ SPRÁVA 
                     (9. marec 2005) 

 
 
 
 

Slovenský filmový ústav  
verzus Jakubisko Film, s.r.o  

 
Projekt záchrany a obnovy archívneho fondu Slovenského filmového ústavu 
(ďalej SFÚ) je jednou z priorít jeho činnosti v zmysle zriaďovacej listiny. SFÚ už 
v roku 2001 po prevzatí filmových materiálov zo Štúdia Koliba, a.s. hľadal 
spôsob a prostriedky na záchranu a obnovu archívneho fondu, ktorý spravuje 
ako národné audiovizuálne dedičstvo a ako archív osobitného významu.  
 
Vo februári roku 2001 SFÚ predkladal v rámci predbežného návrhu rozpočtu na 
rok 2002 projekt na záchranu a obnovu zlatého fondu, s dôrazom na tvorbu 
režisérov Juraja Jakubiska, Dušana Hanáka, Ela Havettu.  
 
Kontinuálna starostlivosť o filmové materiály z archívneho fondu SFÚ a ich 
odborné ošetrovanie a rekonštrukcia je prioritou jeho činnosti aj do budúcnosti. 
Forma jeho obnovy a záchrany je spôsob ako zachovať významné diela 
slovenskej kinematografie, ktoré sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva 
aj európskeho audiovizuálneho dedičstva. 
 
 
1. Projekt záchrany a obnovy časti archívneho fondu SFÚ 
 
V roku 2003 boli na základe uznesenia vlády uvoľnené finančné prostriedky z rezervy vlády 
SR vo výške 18 354 000 Sk do rozpočtovej kapitoly MK SR pre SFÚ na realizáciu časti 
rozsiahleho projektu „Záchrana a obnova časti filmového archívneho fondu v SFÚ“, a to 
s prioritným určením na záchranu a obnovu 10-tich celovečerných filmov režiséra Juraja 
Jakubiska.  
 
Tento projekt SFÚ zabezpečoval v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, Zákonom 
o rozpočtových pravidlách a s ďalšími legislatívnymi normami. SFÚ v súlade s § 19 Zákona 
o verejnom obstarávaní č. 263/1999 Z. z. v znení zákona č. 530/2002 Z. z. uplatnil nadlimitnú 
metódu verejného obstarávania. Technická časť súťažných podkladov bola spracovaná 
v úzkej spolupráci s renomovanými odborníkmi v oblasti laboratórneho spracovania 
filmových materiálov (Štefan Komorný, Dodo Šimončič, Miroslav Urban (ČR)).  
 
Pre zabezpečenie kvality poskytnutej služby SFÚ stanovil  osobitné požiadavky na 
uchádzača: 

- uchádzač zabezpečí spoluúčasť a aktívnu spoluprácu s určenými zástupcami SFÚ, 
ktorí budú pri laboratórnych prácach vykonávať technickú kontrolu; 

- uchádzač sa zaviaže garantovať, že poskytovaním predmetných služieb budú 
zachované všetky práva výrobcu SFÚ a nezaložia vznik nového diela, resp. 
zabezpečia, že nepripustia zásah, ktorý by zakladal vznik a zmenu autorského práva, 
(dôvod - akákoľvek snaha dodatočnými zásahmi pri rekonštrukcii diela 
„vylepšiť“ jeho pôvodný originál je v priamom protiklade so základným 
zmyslom archivárskej činnosti a z tohto hľadiska nie je prípustná, nakoľko 
prvoradou úlohou archivára je zachovať dielo v jeho autentickej podobe); 
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- zhotoviteľ pre zabezpečenie predmetu obstarávania musel predložiť poistnú zmluvu 
vo výške 150 mil. Sk a zároveň bol viazaný zmluvnou pokutou. 

 
Uchádzačom tejto súťaže sa dňom 9. júla 2003 stala aj spoločnosť Jakubisko Film (ďalej JF), 
s.r.o., Praha (ČR), keď si prevzala súťažné podklady. Dňa 16. júla 2003 bola SFÚ doručená 
námietka spoločnosti JF proti postupu SFÚ ako obstarávateľa, pričom námietka sa netýkala 
technickej časti súťažných podkladov a zvoleného spôsobu realizácie projektu. V predmetnej 
námietke autor namietal, že pri výkone laboratórnych prác na nosičoch by teoreticky mohlo 
prísť k porušeniu autorských práv. Vyhlásenou verejnou súťažou k zabezpečeniu 
laboratórnych prác pri záchrane a obnove časti archívneho fondu však požadovanými 
laboratórnymi procesmi nedochádza k porušeniu autorského zákona, nedochádza k úprave 
autorského diela, k zásahom do diela, k možnosti zhanobenia autorského diela ani 
k možnosti zmeny diela, čo potvrdil následne aj svojím rozsudkom Najvyšší súd SR.  
 
Napriek tomu, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyhovel námietke JF a nariadil 
zrušiť verejnú súťaž, Najvyšší súd SR na základe podanej žaloby SFÚ o preskúmanie 
zákonnosti tohto rozhodnutia a postupu ÚVO, zrušil predmetné rozhodnutie ÚVO, nakoľko 
bolo vydané v rozpore so zákonom a vec vrátil na konanie na ÚVO. Najvyšší súd SR 
svojím rozsudkom tak uznal správnosť postupu SFÚ a neopodstatnenosť námietky 
JF. Následne ÚVO zamietol námietky spoločnosti Jakubisko Film.  
 
Ešte v roku 2003 SFÚ zabezpečil  technickú kontrolu filmových kópií a negatívov k 10-
tim filmom režiséra Juraja Jakubiska, výsledkom ktorej je správa o stave filmových 
materiálov. Na základe tejto správy bola určená optimálna metóda obnovy filmových 
materiálov a spôsob technických a technologických operácií. Tento spôsob je celkom 
v súlade aj so stanoviskom riaditeľa NFA Praha Vladimíra Opělu, ktorý je členom výboru 
Medzinárodnej federácie filmových archívov FIAF a so stanoviskom predsedu Sekcie pre 
výskum Španielskeho filmového archívu a zároveň predsedu technickej komisie FIAF-u 
Alfonsa del Amo (viď. príloha č. 1 a 2). Odborným garantom SFÚ v celom procese bol 
špičkový technológ Mgr. Štefan Komorný, dlhoročný odborný pracovník filmových laboratórií 
na Kolibe a v súčasnosti pedagóg FTF VŠMU (viď. príloha č. 3 – Rekonštrukcia nie je 
digitalizácia). 
 
Samotná realizácia obnovy fondu sa z dôvodu podania námietok zo strany JF musela 
presunúť na rok 2004. SFÚ pre zabezpečenie projektu vypísal nové výberové konanie  
a pre zabezpečenie kvality poskytnutej služby stanovil osobitné požiadavky na uchádzača 
a na technológiu. S ohľadom na analyzovaný aj predpokladaný stav východiskových 
materiálov bolo nevyhnutné zabezpečiť špeciálne technológie na spracovanie archívnych 
materiálov – tzv. „krokové kopírovanie mokrou cestou“. Predpokladalo sa využitie súčasných 
kopírovacích technológií, akou je optické imerzné krokové kopírovanie – napr. technológia 
CTM Debrie – TAI Archive, ale aj iné možné špeciálne archívne technológie.  
 
Víťazom verejnej súťaže sa stala spoločnosť Ateliéry Bonton Zlín, a.s. – filmové laboratóriá 
v Zlíne. Následne nastalo vlastné laboratórne spracovanie filmov v súlade s účelom 
predmetného projektu. Správu zo samotného procesu realizácie záchrany a obnovy filmov 
Juraja Jakubiska vypracoval pre SFÚ Mgr. Š. Komorný. Z uvedenej správy vyplýva, že dva 
tituly nebolo možné zrealizovať a nedočerpanú čiastku vo výške 3 357 939,80 Sk vrátil SFÚ 
na účet MK SR.   

 
SFÚ postupoval pri realizácii projektu záchrany a obnovy časti archívneho fondu SFÚ 
odborne a transparentne, pričom nespochybniteľne dodržal nielen príslušné zákony 
SR, ale aj všetky normy a štandardy vydané Medzinárodnou federáciou filmových 
archívov FIAF, ktorej je členom. 
 
SFÚ je oprávnený a  v záujme ochrany národného kultúrneho dedičstva SR dokonca povinný 
v zmysle Autorského zákona vyhotovovať rozmnoženiny diel pre archivačné účely a môže 
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tak robiť i bez súhlasu autorov podľa § 31 Autorského zákona. SFÚ však pri procese obnovy 
poškodených materiálov do pôvodného stavu opakovane písomne prizval k spolupráci 
i režiséra Juraja Jakubiska (viď. príloha č. 4), ktorý však na túto výzvu nereagoval.  
 
SFÚ postupoval v celom projekte vysoko profesionálne, ceny uhradené za služby boli 
cenami na trhu obvyklými, zvolenou  metódou verejnej súťaže zabezpečil aj princípy 
hospodárnosti, efektívnosti, transparentnosti a súťaživosti. SFÚ priebežne o situácii 
informoval zriaďovateľa MK SR (jeho stanovisko je obsahom prílohy č. 5). Filmové 
laboratóriá Barrandov písomne odmietli spracovanie negatívov filmu Tisícročná včela, 
pretože to považovali za nezvládnuteľné bez vysokého rizika zničenia negatívu. 
Duplikačný pozitív zhotovený SFÚ je vyrobený práve z tohto negatívu, z čoho 
jednoznačne vyplýva, že vo filmových laboratóriách v Zlíne tento postup zvládli bez 
následkov a poškodení. Zhotovené duplikačné pozitívy sú ideálnym východiskom pre 
ďalšiu digitalizáciu archívneho materiálu aj v HDTV. 
 
Projekt záchrany a obnovy archívneho fondu patrí k prioritám činnosti SFÚ aj na rok 2005 a 
nasledujúce obdobie. Kontrolované filmové materiály a analýza ich stavu jednoznačne 
potvrdzujú opodstatnenosť započatého procesu starostlivosti o filmové materiály a zároveň 
upozorňujú na potrebu neodkladného a plošného rozvinutia procesu záchrany filmového 
archívneho fondu na množstvo ďalších významných diel slovenskej kinematografie 
archivovaných v SFÚ.  

 
 

2. Protizákonné zadržiavanie 10 filmových kópií archívneho fondu SFÚ t. j. 
národného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky v JF v Prahe 
 
Na jar 2003 si spoločnosť JF požičala zo SFÚ filmové kópie 10-tich filmov, ktoré prezentovala 
v ČR aj v SR v rámci prehliadky „Jakubisko očami Jakubiska“. Po skončení prehliadky v ČR 
odmietla spoločnosť JF vrátiť filmové kópie do SFÚ a dodnes ich protiprávne zadržiava v sídle 
JF Praha. Nakoľko spomínané filmy sú ako súčasť národného kultúrneho dedičstva  
majetkom Slovenskej republiky v správe SFÚ, bol SFÚ po neúspešných snahách 
o mimosúdnu dohodu nútený v júli 2004 podať žalobu („žaloba o vydanie veci – filmových 
kópii“) na spoločnosť JF Praha.  
 
Za zapožičanie a preukázateľné prevzatie a použitie týchto kópií JF neuhradil SFÚ 
požičovné v zmysle Výpožičného poriadku. Súčasne existujú jednoznačné 
a nespochybniteľné dôkazy, že spoločnosť JF s týmito kópiami ako s majetkom 
Slovenskej republiky neoprávnene podniká a za úplatu ich požičiava na filmové 
prehliadky a festivaly v ČR i v zahraničí (viď. príloha č. 6), čím sa neoprávnene 
obohacuje na úkor majetku štátu.  
 
Vzhľadom na túto skutočnosť podal SFÚ voči spoločnosti JF na súd žalobu o zaplatenie 
požičovného a zmluvnej pokuty za omeškanie s vrátením požičaných filmových kópií. Prvé 
pojednávanie je vytýčené do konca marca 2005.  

 
 
3. Protizákonné vydanie a šírenie archívnych filmov režiséra Juraja Jakubiska 
na nosičoch DVD a VHS zo strany JF – porušovanie Autorského zákona 
 
Spoločnosť JF vydala bez súhlasu výrobcu t. j. SFÚ ako aj bez súhlasu spoluautorov 
jednotlivých diel filmy Sedím na konári a je mi dobre a film Vtáčkovia, siroty a blázni (viď. 
príloha č. 8) na nosičoch DVD a VHS a sú šírené prostredníctvom spoločnosti Bonton, a.s. 
v ČR aj SR. Tieto filmy boli vyrobené zo štátnych prostriedkov a práva výrobcu k nim 
vykonáva SFÚ. Ide o flagrantné porušenie Autorského zákona zo strany spoločnosti JF 
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a z uvedených dôvodov SFÚ v týchto dňoch podal návrh na predbežné opatrenie, aby boli 
všetky nosiče stiahnuté z predaja a žalobu na vecne príslušný súd. 
 
Súčasne máme písomné dôkazy, že spoločnosť JF Praha a Juraj Jakubisko sa pokúšajú 
vydávať sa za majiteľa všetkých autorských práv k archívnym filmom režiséra Jakubiska 
vyrobeným štátnou organizáciou za štátne prostriedky, ku ktorým práva výrobcu vykonáva 
v zmysle svojej zriaďovacej listiny SFÚ a nepochybne sú majetkom SR. Spoločnosť JF 
zasiela ponukové listy televíznym spoločnostiam v SR a ČR na predaj televíznych 
vysielacích práv k uvedeným filmom, v ktorých v rozpore so skutočnosťou prezentuje, 
že je oprávnená predávať tieto práva. SFÚ písomne všetky televízne spoločnosti upozornil 
na protiprávnosť takéhoto konania, ktoré je v rozpore s Autorským zákonom (viď. príloha č. 7). 
Rovnako i v tejto veci pripravujeme príslušné kroky prostredníctvom súdu. MK SR je aj o tejto 
situácii priebežne informované. 
 

x x x 
 
SFÚ nakladá s pridelenými finančnými prostriedkami hospodárne a v zmysle platných 
zákonov.  V dňoch 5. apríla 2004 až 14. júna 2004 sa v SFÚ realizovala finančná kontrola 
hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaním s majetkom štátu za obdobie od 1. 
januára 2002 do 31. decembra 2003, ktorú realizovala Správa finančnej kontroly. Výsledok bol 
pre SFÚ uspokojivý, nakoľko neboli zistené žiadne porušenia, ktoré by zakladali povinnosť 
vrátenia finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu. 
 
 
Prílohy tlačovej správy:  
 
Príloha č. 1 – Rekonštrukcia nie je digitalizácia – stanovisko technológa Mgr. Štefana Komorného zo dňa 7. 
marca 2005  
Príloha č. 2 – Stanovisko riaditeľa Národního filmového archivu (NFA) Praha Vladimíra Opělu zo dňa 21. mája 
2004  
Príloha č. 3 – Stanovisko predsedu Sekcie pre výskum Španielskeho filmového archívu a zároveň predsedu 
technickej komisie FIAF-u Alfonsa del Amo zo dňa 9. augusta 2004 
Príloha č. 4 – Výzva SFÚ na spoluprácu Jurajovi Jakubiskovi  
Príloha č. 5 – Stanovisko generálnej riaditeľky Sekcie médií a audiovízie MK SR Zuzany Mistríkovej v liste zo dňa 
18. februára 2005 
Príloha č. 6 – Dôkazový materiál – Neoprávnené nakladanie s majetkom štátu  
Príloha č. 7 – List právneho zástupcu SFÚ adresovaný televíznym spoločnostiam v SR a ČR zo dňa 13. 
decembra 2004 
Príloha č. 8 – Obal 2DVD – Vtáčkovia, siroty a blázni / Lepšie je byť bohatý... – produkcia: Como Film Paris, Obal 
VHS – Lepšie je byť bohatý... – director´s cut  
 
 
Slovenský filmový ústav (SFÚ) 
SFÚ je jedinou národnou, podpornou, vedecko-výskumnou a archívnou inštitúciou v oblasti 
kinematografie na Slovensku. Sústreďuje, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje národné 
kinematografické dedičstvo. Je správcom filmového archívu špeciálneho významu, vykonáva 
práva výrobcu na šírenie a použitie slovenských filmových diel, vyrobených organizáciami vo 
výlučnej pôsobnosti štátu a obchodnou činnosťou zhodnocuje tieto práva. Viac informácií 
o SFÚ nájdete na www.sfu.sk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, tel.: 02/ 57 10 15 25, 52 73 32 12, fax: 02/52 73 32 14, e-mail: filmsk@sfu.sk 
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Príloha č. 2  
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Príloha č. 4 
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Príloha č. 6 
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Príloha č. 8 
 

 


