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 Z á p i s 

č. 3/2018 
 

z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu 

dňa 26. apríla 2018 

 

Prítomní: Ondrej Šulaj, Oľga Davalová, Marta Franková, Peter Michalovič, 

Martin Šulík  

 

Prizvaná: Dagmar Kuková - tajomníčka rady SFÚ 

 

Program rokovania: 

1. Voľba overovateľov tajného hlasovania a zapisovateľov v zmysle čl. 4 ods. 6 

Rokovacieho poriadku rady SFÚ a hlasovanie o účasti tajomníčky rady SFÚ počas  

celého zasadania 

2. Verejné vypočutie  prihláseného kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ 

3. Tajné hlasovanie o voľbe generálneho riaditeľa SFÚ 

4. Rôzne 

 

Zasadnutie rady SFÚ zvolal predseda rady v súlade s § 27 ods. 3 zákona č. 40/2015 Z. z. 

o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

V úvode rokovania predseda rady privítal prítomných a dal hlasovať o návrhu programu 

rokovania. Návrh bol schválený jednomyseľne bez doplňujúcich návrhov a zmien.  

 

K bodu 1: 

Rada v zmysle čl. 4 ods. 6 volí generálneho riaditeľa tajným hlasovaním, na ktoré sa použijú 

hlasovacie lístky. Na priebeh tajného hlasovania dozerajú dvaja zvolení členovia rady, ktorí 

spočítajú hlasy a vyhotovia zápisnicu o výsledku tajného hlasovania. Predseda rady SFÚ 

v zmysle vyššie uvedeného za overovateľov tajného hlasovania a zapisovateľov navrhol  prof. 

Petra Michaloviča a JUDr. Oľgu Davalovú, ktorí s návrhom súhlasili. Súčasne predseda rady 

SFÚ navrhol účasť tajomníčky počas celého zasadania rady. 

 

Uznesenie č. 5/2018 

Rada SFÚ v zmysle čl. 4 ods. 6 Rokovacieho poriadku rady SFÚ zvolila prof. PhDr. 

Petra Michaloviča, PhD. a  JUDr. Oľgu Davalovú za členov rady, ktorí dozerajú na 

priebeh tajného hlasovania, spočítajú hlasy a vyhotovia zápisnicu. Rada SFÚ súhlasí 

s účasťou tajomníčky rady Ing. Dagmar Kukovej na celom zasadaní rady. 

 

 Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

 

K bodu 2: 

Predseda rady SFÚ konštatoval, že boli splnené všetky podmienky určené zákonom č.40/2015 

Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Rokovacím poriadkom rady 

SFÚ na to, aby rada mohla pristúpiť k verejnému vypočutiu prihláseného kandidáta na 

funkciu generálneho riaditeľa. Proti tomuto konštatovaniu žiaden z členov rady nevzniesol 

námietky ani pripomienky. Na základe toho predseda rady SFÚ pozval kandidáta, Mgr. art. 

Petra Dubeckého, na zasadnutie rady SFÚ.  
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Kandidát v určenom časovom limite do 30 minút prezentoval svoj projekt riadenia SFÚ v 

nasledujúcom funkčnom období.  

Po skončení prezentácie predseda rady SFÚ prof. Ondrej Šulaj uviedol, že kandidát predložil 

kvalitný projekt, v ktorom zhodnotil minulé obdobie, súčasný stav, ako aj perspektívu 

fungovania inštitúcie. SFÚ získal dobré meno a je veľmi dôležité, že je pozitívne prijímaný 

celou filmárskou obcou. SFÚ pod vedením Petra Dubeckého realizuje množstvo 

rozrastajúcich sa činností, vrátane zahraničnej prezentácie a šírenia dobrého povedomia 

o slovenskej kinematografii. Je preto pochopiteľné, že kandidát v projekte nenavrhuje žiadne 

zásadné zmeny, ale kontinuitu činností. 

 

Následne otvoril diskusiu, v ktorej členovia JUDr. Oľga Davalová, JUDr. Marta Franková 

a prof. Martin Šulík vzniesli otázky k nasledovným témam: 

- bližšie informácie k zriadeniu Múzea slovenského filmu, spôsob financovania, 

priestory, časová vízia; 

- prípadné aktivity, ktoré sa z finančných alebo iných dôvodov v predošlom volebnom 

období zatiaľ nepodarilo uskutočniť; 

- možnosti posilnenia vedecko-výskumnej činnosti; 

- financovanie Digitalizačného pracoviska po ukončení obdobia udržateľnosti, 

sledovanie vývoja v oblasti technológií a udržovanie pracoviska na špičkovej úrovni aj 

do budúcna. 

Po zodpovedaní všetkých otázok  a doplňujúcich otázok predseda rady SFÚ ukončil diskusiu 

s kandidátom, poďakoval mu za jeho prezentáciu a za odpovede na otázky členov rady a 

informoval ho, že rada mu oznámi výsledok voľby písomne. Vyzval kandidáta,  aby opustil 

miestnosť a následne otvoril neverejnú rozpravu rady SFÚ bez účasti kandidáta. 

 

K bodu 3: 

Po ukončení rozpravy predseda rady SFÚ vyzval členov rady k uskutočneniu tajnej voľby 

generálneho riaditeľa SFÚ podľa čl. 4 ods. 6 Rokovacieho poriadku rady SFÚ.  

Vo voľbe bolo rozdaných 5 hlasovacích lístkov označených pečiatkou SFÚ a podpísaných 

predsedom rady SFÚ s možnosťami: 

1. Hlasujem ZA zvolenie Mgr. art. Petra Dubeckého 

2. Hlasujem PROTI zvoleniu Mgr. art. Petra Dubeckého 

 

Každý člen rady na ňom zakrúžkoval poradové číslo vybratej možnosti. Odovzdaných bolo 5 

hlasovacích lístkov. Sčítanie hlasov vykonali zvolení členovia rady JUDr. Oľga Davalová a 

prof. Peter Michalovič, ktorí skonštatovali, že všetky odovzdané hlasovacie lístky boli platné.  

Voľba generálneho riaditeľa SFÚ na nasledujúce funkčné obdobie je platná a uskutočnila sa 

podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a Rokovacieho poriadku rady SFÚ. 

Predsedajúci skonštatoval, že rada SFÚ v tajnom hlasovaní jednomyseľne zvolila Mgr. 

art. Petra Dubeckého za generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu na 

nasledujúce funkčné obdobie päť rokov. Funkčné obdobie začína plynúť 2. 6. 2018. 

Po ukončení voľby predsedajúci pozval zvoleného generálneho riaditeľa SFÚ Mgr. art. Petra 

Dubeckého a v zmysle čl. 6 ods. 16 Rokovacieho poriadku rady SFÚ mu odovzdal osvedčenie 

o zvolení za generálneho riaditeľa SFÚ na nasledujúce funkčné obdobie. 
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Dokumenty k voľbe generálneho riaditeľa SFÚ budú archivované v Slovenskom filmovom 

ústave. V zmysle čl. 6 ods. 16 Rokovacieho poriadku rady SFÚ predseda rady SFÚ v jej mene 

písomne informoval ministerku kultúry o zvolení generálneho riaditeľa SFÚ. 

Podľa čl. 6 ods. 17 Rokovacieho poriadku rady SFÚ sa zápis zo zasadnutia rady k voľbe 

generálneho riaditeľa a predložený projekt vypočutého kandidáta zverejňujú na internetovej 

stránke SFÚ. Zverejnenie zabezpečí tajomníčka  rady SFÚ. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 26. apríla 2018 

 

 

Zápis z zmysle čl. 4 ods. 6 Rokovacieho poriadku rady SFÚ vyhotovili podpísaní členovia 

rady SFÚ: 

 

 

    

JUDr. Oľga Davalová,    ......................................... 

podpredseda rady SFÚ 

 

 

prof. PhDr. Peter Michalovič, PhD.   .......................................... 

 

 


