
Dotazník týkajúci sa realizácie odporúčania Európskeho parlamentu a Rady zo 16. 
novembra 2005 o filmovom dedičstve a konkurencieschopnosti príslušných 
priemyselných odvetví (ďalej len „odporúčanie“) 

1. Aké kroky sa podnikli na podporu širšieho využitia priemyselného a kultúrneho 
potenciálu európskeho filmového dedičstva prostredníctvom systematických 
opatrení na zachovanie a rekonštrukciu, predovšetkým podporou politík inovácie, 
výskumu a technologického rozvoja v oblasti zachovávania a rekonštrukcie 
kinematografických diel? 

 
2. Aké legislatívne, správne alebo iné vhodné opatrenia ste prijali na zabezpečenie 

systematického zhromažďovania, katalogizácie, zachovávania, rekonštrukcie a 
sprístupňovania kinematografických diel tvoriacich súčasť vášho audiovizuálneho 
dedičstva na vzdelávacie, kultúrne, výskumné alebo iné nekomerčné účely 
podobného charakteru, vždy však v súlade s autorskými a s nimi súvisiacimi 
právami? Ako definujete pojem kinematografických diel, ktoré tvoria súčasť 
vášho audiovizuálneho dedičstva?  

 
3. Aké príslušné subjekty ste prípadne poverili nezávislým a odborným výkonom 

úloh vo verejnom záujme uvedených v bode 2 , ako aj zabezpečením toho, že 
týmto subjektom budú poskytnuté najlepšie možné finančné a technické zdroje? 
Aký je ich rozpočet na rok 2007? Aký počet pracovníkov majú na rok 2007 (ak sa 
vykonávajú aj iné aktivity, uveďte prosím údaj týkajúci sa iba príslušných 
činností). 

 
4. Poskytujete určeným subjektom podporu v tom, aby po dohode alebo na základe 

zmluvy s držiteľmi práv určili podmienky, za ktorých možno archivované 
kinematografické diela sprístupniť verejnosti? 

 
5. Zriadili ste alebo podporujete národné filmové akadémie alebo podobné subjekty 

s cieľom propagovať filmové dedičstvo?  
 
6. Aké opatrenia ste prijali na väčšie používanie digitálnych a nových technológií 

pri zhromažďovaní, katalogizácii, zachovávaní a rekonštrukcii 
kinematografických diel? 

 
Poskytnite, prosím, konkrétnejšie informácie o týchto otázkach:  
 

1. Zhromažďovanie 
 
Aké kroky sa podnikli s cieľom systematicky zhromažďovať kinematografické diela 
tvoriace súčasť vášho audiovizuálneho dedičstva prostredníctvom povinnej zákonnej 
alebo zmluvnej archivácie najmenej jednej vysoko kvalitnej kópie týchto 
kinematografických diel určenými subjektmi?  
 
• Vzťahuje sa archivovanie na všetku produkciu vrátane produkcie, na ktorú sa 

neposkytli príspevky z verejných zdrojov? Ak nie, ako funguje postup výberu? 

• Aké opatrenia sa realizovali s cieľom zabezpečiť dobrú technickú kvalitu 
archivovaných kinematografických diel (v prípade potreby so sprievodnými 
metaúdajmi)?  

• Ako zabezpečujete, že sa archivácia uskutoční v dobe, keď je film sprístupnený 
verejnosti, a v každom prípade najneskôr do dvoch rokov od tejto doby? 
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2. Katalogizácia a vytváranie databáz 

 
Aké opatrenia sa realizovali (napr. kódex archivácie filmovej produkcie) na podporu 
katalogizácie a indexácie archivovaných kinematografických diel a na podporu 
vytvorenia databáz obsahujúcich informácie o filmoch, využívajúc pri tom európske a 
medzinárodné normy? 

 
Aké opatrenia ste realizovali na propagáciu európskej štandardizácie a interoperability 
filmografických databáz a ich prístupnosti pre verejnosť, napríklad prostredníctvom 
internetu, najmä formou aktívnej účasti určených subjektov?  
 
• Prispeli ste k zriadeniu siete databáz zahŕňajúcich európske audiovizuálne dedičstvo, 

spolu s príslušnými organizáciami, najmä Radou Európy (Eurimages a Európske 
audiovizuálne observatórium)? 

• Vyzvali ste archivujúce subjekty, aby zhodnotili svoje fondy tým, že ich zoradia do 
zbierok na úrovni EÚ, usporiadaných napríklad tematicky, podľa autora a obdobia? 

3. Zachovávanie  
 
Aké opatrenia sa realizovali (právne predpisy a iné) s cieľom zabezpečiť zachovávanie 
archivovaných kinematografických diel? Opatrenia na zachovávanie by mali zahŕňať 
najmä: 
• reprodukciu filmov na nových pamäťových médiách; 

• zachovanie zariadení na premietanie kinematografických diel na rozličných médiách. 

 
4. Rekonštrukcia 

 
Aké opatrenia sa realizovali, aby sa umožnilo, v rámci vašich právnych predpisov, 
rozmnožovanie archivovaných kinematografických diel na účely rekonštrukcie, pričom 
držitelia práv budú môcť mať úžitok z vylepšeného priemyselného potenciálu svojich 
diel v dôsledku takejto rekonštrukcie na základe dohody medzi všetkými zúčastnenými 
stranami? 

 
• Podporili ste projekty na rekonštrukciu starých filmov alebo filmov s vysokou 

kultúrnou alebo historickou hodnotou? 

 
5. Sprístupnenie archivovaných kinematografických diel na vzdelávacie, kultúrne, 

výskumné alebo iné nekomerčné účely podobného charakteru 
 

• Prijali ste potrebné legislatívne alebo správne opatrenia umožňujúce určeným 
subjektom sprístupniť archivované kinematografické diela na vzdelávacie, kultúrne, 
výskumné alebo iné nekomerčné účely podobného charakteru, vždy však v súlade s 
autorskými a s nimi súvisiacimi právami? Prosím uveďte podrobnosti realizovaných 
opatrení. 
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• Prijali ste opatrenia na zabezpečenie prístupu postihnutých osôb k archivovaným 
kinematografickým dielam v súlade s autorskými a s nimi súvisiacimi právami? 
Prosím uveďte podrobnosti realizovaných opatrení. 

 
6. Odborná príprava a mediálna gramotnosť 

 
Aké kroky sa podnikli na propagáciu odbornej prípravy vo všetkých oblastiach 
súvisiacich s filmovým dedičstvom s cieľom podporiť širšie využitie priemyselného 
potenciálu filmového dedičstva? 
 
Aké kroky sa podnikli na propagáciu využívania filmového dedičstva ako prostriedku na 
posilnenie európskej dimenzie vo vzdelávaní a propagácii kultúrnej rôznorodosti? 
 
Aké kroky sa podnikli na podporu a propagáciu vizuálneho vzdelávania, vzdelávania 
zameraného na film a mediálnej gramotnosti na všetkých úrovniach vzdelávania, 
predovšetkým v rámci programov odbornej prípravy a európskych programov, ako sa 
požaduje v odporúčaní Európskeho parlamentu a Rady zo 16. novembra 2005 o 
filmovom dedičstve a konkurencieschopnosti príslušných priemyselných odvetví (ďalej 
len „odporúčanie“)? 
 
Aké kroky sa podnikli na podporu úzkej spolupráce medzi producentmi, distribútormi, 
vysielateľmi a filmovými ústavmi na vzdelávacie účely? 

 
7. Archivácia 

 
Zaviedli ste systém dobrovoľného alebo povinného archivovania: 
 
• pomocného a propagačného materiálu súvisiaceho s kinematografickými dielami 

tvoriacimi súčasť národného audiovizuálneho dedičstva; 

• kinematografických diel tvoriacich súčasť národných audiovizuálnych dedičstiev 
iných krajín; 

• iného pohyblivého obrazového materiálu, ako sú kinematografické diela; 

• kinematografických diel minulosti. 

 
8. Spolupráca medzi určenými subjektmi  

 
Ako povzbudzujete a podporujete výmeny informácii medzi určenými subjektmi a 
koordinovanie ich činností na národnej a európskej úrovni s cieľom napríklad: 
• zabezpečiť súlad metód zhromažďovania a zachovávania databáz a ich 

interoperability 

• vydávať, napríklad na DVD nosičoch, archívny materiál s titulkami v čo najväčšom 
možnom počte jazykov Európskej únie, vždy však v súlade s autorskými a s nimi 
súvisiacimi právami 

• zostaviť európsku filmografiu 

• vytvoriť spoločnú normu pre elektronickú výmenu informácií 
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• vytvoriť spoločné výskumné a vzdelávacie projekty, pri súčasnej propagácii rozvoja 
európskych sietí filmových škôl a múzeí? 

 
 


