
U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu 

dňa 3. novembra 2008 

Rada Slovenského filmového ústavu na svojom piatom zasadnutí prijala tieto uznesenia: 

 

uznesenie č. 7/2008: 

Rada SFÚ berie na vedomie návrh rozpočtu a priorít činnosti SFÚ na rok 2009 ako reálny a 

zodpovedne pripravený materiál a odporúča generálnemu riaditeľovi SFÚ v roku 2009: 

1. sústrediť sa na účasť SFÚ v projekte pripravovanom pre Operačný program Informatizácia 

spoločnosti, 

2. hľadať reálne možnosti partnerskej spolupráce s podnikateľskými subjektmi na realizácii 

projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva SR 

Rada SFÚ zároveň konštatuje, že prípadné zníženie záväzných limitov rozpočtu SFÚ na rok 

2009, ktorých návrh predložil SFÚ zriaďovateľovi, by mohlo viesť k ohrozeniu výkonu 

činností, ktoré Slovenskému filmovému ústavu vyplývajú zo zákona č. 343/2007 Z.z. 

(audiovizuálny zákon). 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

 

uznesenie č. 8/2008: 

Rada SFÚ berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa o plnení úloh vyplývajúcich z 

Projektu riadenia a rozvoja SFÚ. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 9/2008: 

Rada SFÚ berie na vedomie prehľad služobných ciest uskutočnených generálnym riaditeľom 

SFÚ v období od 2.6.2008 do 27.10.2008. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 10/2008: 

V súvislosti s kompetenciou rady SFÚ vyplývajúcou z § 4 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone 

práce vo verejnom záujme rada poveruje člena rady Martina Šmatláka vykonávať v mene 

rady právne úkony voči generálnemu riaditeľovi SFÚ s výnimkou úkonov týkajúcich sa 

určovania funkčného platu (príplatok za riadenie a osobný príplatok) a odmien generálneho 

riaditeľa. Tieto úkony rada SFÚ vykonáva ako kolektívny orgán formou uznesení. Rada SFÚ 

zároveň poveruje Martina Šmatláka, aby v spolupráci s generálnym riaditeľom pravidelne 

predkladal rade informácie o vykonaných služobných cestách generálneho riaditeľa SFÚ. 



Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 11/2008: 

Rada schvaľuje predložený návrh na finančnú odmenu generálnemu riaditeľovi SFÚ s tým, že 

vyplatenie finančnej odmeny bude uskutočnené v mesiaci december 2008 a je viazané na 

dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku SFÚ za rok 2008 v zmysle interných predpisov 

SFÚ. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

V Bratislave 3. novembra 2008. 

Za správnosť: Martin Šmatlák 

poverený člen rady SFÚ 


