
MAREC 
 
SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV MÁ 40 ROKOV (31. marec) 
 
V apríli si Slovenský filmový ústav (SFÚ) pripomenie 40. výročie svojej existencie. 
Jeho vznik sa spája s dátumom 1. apríla 1963, kedy bol založený ako pobočka, resp. 
servisné pracovisko ČSFÚ Praha. Od tohto obdobia sa pod rôznymi názvami a 
v rôznych podmienkach skonštituoval do súčasnej podoby jedinej štátnej inštitúcie 
v oblasti kinematografie na Slovensku s názvom Slovenský filmový ústav, ktorá je od 
roku 1991 samostatnou inštitúciou. Od roku 2001 je SFÚ členom Medzinárodnej 
federácie filmových archívov (FIAF), sloveniká v zbierkových fondoch SFÚ 
v súčasnosti predstavujú 357 celovečerných hraných a 3059 krátkych 
a stredometrážnych dokumentárnych a animovaných filmov. 
Jednou z najdôležitejších udalostí SFÚ v roku 2003 je prestavba a modernizácia 
sídelnej budovy SFÚ na Grösslingovej ul. 32 v Bratislave, ktorá začne v najbližších 
mesiacoch. Jej hlavným zámerom je dobudovať najmä pracoviská filmového archívu 
a dokumentácie a tým vytvoriť čo najlepšie podmienky pre odborné uskladnenie, 
ošetrovanie a archivovanie filmových a dokumentačných materiálov zbierkových 
fondov SFÚ, ktoré tvoria národné kultúrne dedičstvo. Rok 2003 je pre SFÚ 
výnimočný aj tým, že po predchádzajúcich obmedzených finančných možnostiach na 
obnovu a rekonštrukciu zabezpečovacích materiálov k slovenským filmom a na 
výrobu nových kópií slovenských filmov sa jeho možnosti výrazne rozšíria. SFÚ na 
obnovu a záchranu časti archívneho fondu získal v marci obnos vo výške 18 mil. Sk. 
z rezervy vlády SR do rozpočtovej kapitoly MK SR. Pre SFÚ bol úspešný už úvod 
tohto roka, keď v januári získal za Výročnú správu SFÚ 2001 druhé miesto zo 176 
hodnotených výročných správ štátnych organizácií a zároveň sa umiestnil najlepšie 
v  rezorte MK SR.  
Pri príležitosti svojho výročia SFÚ pripravuje v apríli svetovú premiéru 
päťdesiatminútového  dokumentu – filmového letopisu Čo všetko odvial čas... v réžii 
Marcely Plítkovej a Yvonne Hanúskovej. Film vznikol počas príprav spravodajského 
cyklu Letopisy, ktorého je SFÚ so spoločnosťou Four koproducentom. Vo filme sú 
prvýkrát zverejnené unikátne filmové zábery zo žurnálov z archívnych fondov SFÚ.  
Slovenský filmový ústav si 40. výročie svojho vzniku pripomenie počas celého roka 
rôznymi aktivitami, zameranými na prezentáciu SFÚ, no súčasne aj na prezentáciu 
slovenskej kinematografie doma a v zahraničí, predovšetkým v súčinnosti 
s významnými českými a slovenskými filmovými festivalmi. Najbližšie sa bude SFÚ 
prezentovať na 16. Finále Plzeň (31. 3. – 5. 4.), pre ktorý zabezpečil retrospektívu 
filmov Juraja Jakubiska, ďalej na 43. MFF pre deti a mládež Zlín (25. – 31. 5.) 
pripravil Deň SFÚ, počas ktorého sa budú premietať dva bloky krátkych filmov pod 
názvom Súčasný slovenský dokument, vybrané slovenské celovečerné filmy 
a zúčastnia sa ho slovenskí tvorcovia. Zo slovenských festivalov SFÚ neobíde ani 
11. Art Film Trenčianske Teplice (20. – 28. 6.), na ktorom sa zúčastňuje pravidelne. 
Na 38. MFF Karlovy Vary (4. – 12. 7.) SFÚ premietne v premiére obnovenú 
zrekonštruovanú a zremastrovanú kópiu filmu Juraja Jakubiska Zbehovia a pútnici, 
ktorý v Čechách a na Slovensku v tejto podobe nikdy nebol uvedený. Tohtoročnú 
prezentáciu inštitúcie i slovenského filmu začal SFÚ štvormesačnou prehliadkou 
Slovenský film 1970 – 1985, ktorej je spoluorganizátorom spolu so Slovenskou 
národnou galériou. Prehliadka začala v marci a potrvá do konca júna. Vyvrcholenie 
osláv 40. výročia SFÚ bude v druhej polovici roka 2003. 



Z vydavateľskej činnosti, spojenej s pripomenutím si 40. výročia inštitúcie, sa SFÚ 
tento rok prioritne zameria na vydanie nových DVD nosičov. V edícii, v ktorej na 
konci minulého roka vyšiel na DVD film Obrazy starého sveta Dušana Hanáka, vyjde 
opäť v šiestich jazykoch DVD s kompletnou tvorbou Ela Havettu s rôznymi bonusmi. 
SFÚ na tento rok pripravuje vydať na DVD aj všetky slovenské rozprávky, vyrobené 
v koprodukcii so SRN. Z edičnej činnosti sú pripravené pohľadnice z 24-och 
významných slovenských filmov alebo nové vydanie The Best of Slovak Film 
s vybranými slovenskými filmami v anglickom jazyku. Tento rok sa uskutoční aj 
dlhoočakávaný krst publikácie 5 scenárov Martina Šulíka a v príprave sa nachádza aj 
nové rozšírené vydanie publikácie Sprievodca klubovým filmom autorov Mira a Petra 
Ulmanovcov, ktorá bola krátko po vydaní rozobratá.  
Slovenský filmový ústav má nenahraditeľné miesto v kontexte slovenskej 
kinematografie, kultúry a spoločnosti, je „erbovou“ inštitúciou ako napríklad 
Slovenská národná galéria, Slovenské národné divadlo, Univerzitná knižnica a iné. 
SFÚ je jediná štátna inštitúcia v oblasti kinematografie na Slovensku, je správcom 
filmového archívu, ktorý je v zmysle rozhodnutia MV SR archívom osobitného 
významu a tvoria ho jedinečné a unikátne filmové zbierky. Hlavným poslaním SFÚ je 
odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie, obnova a sprístupňovanie všetkých 
filmových materiálov, dokumentačných materiálov a sprievodných materiálov 
k slovenským filmom, ktoré sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva Slovenskej 
republiky. SFÚ vykonáva práva výrobcu k slovenským filmom, vyrobeným 
organizáciami vo výlučnej pôsobnosti štátu. Poskytuje komplexné informácie 
a dokumentačné materiály o slovenskom filme, má špecializovanú videotéku. SFÚ 
spolupracuje pri príprave a organizácii filmových podujatí na Slovensku i v zahraničí. 
Na pôde SFÚ vychádza odborná filmologická a faktografická literatúra a mesačník 
o filmovom dianí na Slovensku Film.sk. SFÚ poskytuje relevantné informácie o 
kinematografickom a audiovizuálnom prostredí na Slovensku a o aktuálnych 
možnostiach finančnej podpory, čím nepriamo napomáha vzniku nových slovenských 
kinematografických a audiovizuálnych projektov.  Napriek tomu, že činnosť SFÚ je 
vzhľadom na objem finančných prostriedkov a počet zamestnancov poddimenzovaná 
a pracovné náplne pracovníkov sú kumulované, jej výstupy sú kvantitou i kvalitou 
porovnateľné s inštitúciami podobného charakteru v zahraničí. 
Informácie o SFÚ nájdete na jeho vlastnej internetovej stránke www.sfu.sk, ktorá 
o niekoľko mesiacov bude prístupná v novom modernejšom redizajne, s novými 
funkciami a rozšírenými informáciami. Údaje o všetkých slovenských celovečerných 
filmoch nájdete na adrese 1. Slovenskej filmovej databázy www.sfd.sfu.sk, 
o kinematografickom a audiovizuálnom prostredí na Slovensku a zároveň o 
možnostiach podporných fondov sa dozviete na www.aic.sk a mesačník o filmovom 
dianí na Slovensku sa vo virtuálnej podobe nachádza na www.filmsk.sk. 
kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, Slovenský filmový ústav, 
tel.: 02/52 73 32 12, 57 10 15 25, fax: 02/52 73 32 14, e-mail: filmsk@sfu.sk 
 


