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 Z á p i s 

č. 4/2019 
z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu 

dňa 6. decembra 2019 

 

Prítomní: Martin Šulík, Marta Franková, Oľga Davalová, Marek Leščák 

 

Ospravedlnený: Peter Maráky 

    

Prizvaní: Peter Dubecký – generálny riaditeľ SFÚ, Marta Šuleková – riaditeľka 

útvaru ekonomiky a manažmentu, Dagmar Kuková - tajomníčka rady 

SFÚ 

Program rokovania: 

1. Návrh prioritných projektov na rok 2020  

2. Informácia o aktualizovaných interných normatívoch SFÚ 

3. Prehľad služobných ciest generálneho riaditeľa SFÚ uskutočnených v období od 11. 9. 

2019 do 6. 12. 2019 

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 (ďalej zákon o audiovízii). 

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

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

overovateľa zápisu bol zvolený predseda rady. 

 

K bodu 1: 

V nadväznosti na predložený materiál poskytol generálny riaditeľ SFÚ (ďalej „GR“) 

informáciu o návrhu siedmych prioritných projektov na rok 2020: 

- Zákonný depozitár – ošetrenie originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích 

materiálov audiovizuálnych diel; 

- Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí; 

- Týždeň slovenského filmu;  

SFÚ by sa mal stať od roku 2021 hlavným organizátorom podujatia, uvažuje sa 

o presune termínu na september. 

- Renovácie, opravy a výmeny v Kine Lumière – III. etapa; 

- Múzeum slovenskej audiovízie – príprava; 

Robíme štúdiu, zakúpili sa grafiky z filmu J. Švankmajera, hľadáme vhodné priestory, 

uskutočnilo sa v tejto veci rokovanie na Magistráte Bratislavy. 

- Deponovanie (uchovávanie) archívnych filmových materiálov – vytvorenie depozitu 

zabezpečovacích materiálov a medziskladu pre neošetrené akvizície; 

Predpokladáme získanie objektu depozitu zabezpečovacích rozmnožovacích 

materiálov do správy majetku štátu bezodplatne. 

- SK CINEMA – integrovaný audiovizuálny informačný systém: inovácie a rozvoj; 

Súčasne informoval, že z podnetu MK SR predkladá SFÚ ešte 8. prioritný projekt Týždeň 

slovanskej kinematografie. Pôjde o prezentáciu kinematografie 13 členských krajín Fóra 

slovanských kultúr, prehliadka bude následne každý rok v inej krajine. 

 

V rámci diskusie k tomuto bodu odporučil p. Šulík zvážiť termín realizácie Týždňa 

slovenského filmu, nakoľko ide o prehliadku hodnotiacu kinematografiu predošlého roka, čím 
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by sa filmy hodnotili s temer dvojročným odstupom. Viac by odporúčal december, kde by sa 

priamo v závere roka hodnotila kinematografia príslušného roka. GR uviedol, že termín sa 

ešte bude optimalizovať aj s riaditeľom NKC SFÚ. 

K projektu SKCINEMA navrhol p. Šulík, ako častý používateľ uvedenej databázy, a to i za 

iných jej používateľov s ktorými to konzultoval, aby bol k heslám doplnený aj popis 

jednotlivých záberov, nakoľko SFÚ týmto popisom disponuje (v minulosti spracovávala ešte 

p. Lacková), stačí ho tam naplniť. Veľmi by to spružnilo prácu s informačným systémom 

a rovnako ušetrilo čas odborným pracovníkom SFÚ pri spracúvaní rešerší. Táto požiadavka 

bude tlmočená príslušným zodpovedným pracovníkom projektu SKCINEMA. 

Ďalej bola vznesená otázka k príprave múzea, či SFÚ hľadá prenájom, alebo kúpu budovy, 

kde GR informoval, že jednoznačne pôjde o prenájom. 

 

Pani Davalová upozornila na číselné nezrovnalosti v tabuľkových častiach viacerých 

prioritných projektov (napr. Zákonný depozitár, Prezentácia slovenskej kinematografie, 

Múzeum slovenskej audiovízie), k tomuto bola na radu k vysvetleniu prizvaná p. Šuleková. 

Išlo o matematické chyby v trojročných sumároch, zlé súčty a pod., spôsobené krátkosťou 

času na predloženie materiálov na MKSR, za upozornenie na tieto chyby sa GR poďakoval 

a budú obratom opravené. 

 

Uznesenie č. 7/2019 

Rada SFÚ berie na vedomie informáciu a návrhu prioritných projektov na rok 2020. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

 

 

K bodu 2: 

Rada sa oboznámila s aktualizovaným znením Pracovného poriadku SFÚ. GR informoval, že 

nejde o žiadne zásadné zmeny, platný Pracovný poriadok zverejnený na stránke SFÚ má 

viacero Dodatkov, týmto sme ich obsah premietli do nového Pracovného poriadku, ako aj dali 

do súladu s novelou Zákonníka práce. 

Uznesenie č. 8/2019 

Rada SFÚ berie na vedomie informáciu o aktualizovanom Pracovnom poriadku SFÚ. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

 

 

K bodu 3: 

GR SFÚ oboznámil členov rady SFÚ so svojimi domácimi a zahraničnými pracovnými 

cestami, ktoré sa uskutočnili od ostatného zasadnutia rady SFÚ. 

Uznesenie č. 9/2019 

Rada SFÚ berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa SFÚ o jeho služobných 

cestách uskutočnených v období od 11. 9. 2019 do 6. 12. 2019. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

 

 

K bodu 4: 

GR písomne informoval členov rady, že 30.10.2019 vypovedal zmluvu medzi SFÚ a LITA 

uzatvorenú v roku 2006 s tým, že jej platnosť a účinnosť skončí dňom 31.12.2019. Dôvodom 

výpovede bolo, že napriek niekoľkoročnej snahe sa nepodarilo SFÚ s LITA dohodnúť na 

novej Zmluve o spolupráci, ktorá by nahradila doterajšie znenie zmluvy, pričom by však 

zohľadňovala legislatívu upravujúcu postavenie a výkon práv SFÚ, t.j. zákon č. 343/2007 Z.z. 

audiovizuálny zákon, ktorý bol následne nahradený zákonom č. 40/2015 Z.z. o audiovízii s 
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účinnosťou od 1.7.2015. Vzhľadom na túto legislatívu v oblasti audiovízie sa stali viaceré 

ustanovenia licenčnej zmluvy uzatvorenej s LITA neplatnými, konkrétne ide o celý článok III. 

licenčnej zmluvy a všetky ďalšie časti tých zmluvných ustanovení, v ktorých sa spomína 

udelenie licencie resp. poskytovanie sublicencie. LITA ako organizácia kolektívnej správy 

práv nie je oprávnená udeľovať súhlas na použitie predmetných audiovizuálnych diel, 

nakoľko tieto práva vykonáva priamo zo zákona SFÚ. LITA však disponuje databázou 

osobných údajov autorov a vie poskytovať službu vyplácania odmien pre ňou zastupovaných 

autorov audiovizuálnych diel, ktoré im prináležia za použitie diel zo strany SFÚ. SFÚ 

odvádzal LITA odmeny pre autorov štvrťročne a urobí tak podľa nahlášok vysielania aj za 4. 

štvrťrok 2019 a aj v ďalšom období tak hodlá postupovať. O celej situácii GR priebežne 

informoval aj generálneho riaditeľa SMAAP MKSR. 

Veríme, že počas 1. štvrťroka 2020 dôjde k podpisu novej Zmluvy o spolupráci. SFÚ od 

4.9.2018 do októbra 2019 nedostal od LITA žiadne stanovisko k nami predloženému návrhu 

zmluvy, žiadne pripomienky, žiadne komentáre a ani zdôvodnenie prečo LITA odmieta 

uzatvoriť so SFÚ nové znenie zmluvy. Namiesto toho sa LITA obrátila na MK SR a následne 

na SFÚ so žiadosťou o predloženie Delimitačného protokolu, ktorý bol v roku 1990 

uzatvorený medzi Slovenskou filmovou tvorbou Bratislava Koliba a NKC-SFÚ. Na doplnenie 

GR dodal, že platnosť prevodu práv na SFÚ bola už dvakrát potvrdená aj súdom, v SR aj 

v ČR. Preto v danej situácii nezostala žiadna iná možnosť, iba postupovať podľa odporučenia 

našej právnej kancelárie a zmluvu vypovedať.  

Pán Leščák uviedol, že ako člen výboru LITA sa bude na najbližšom zasadaní LITA o tejto 

situácii informovať. 

V rámci diskusie sa p. Šulík informoval, ako postupuje SFÚ pri poskytovaní ukážok do diel, 

s ktorými by autor mohol nesúhlasiť, ako reklama, propagácia politickej strany atď. GR 

informoval, že SFÚ disponuje v zmysle zákona o audiovízii producentskými právami, môže 

poskytnúť licenciu na ukážky do novovznikajúcich diel, má však priamo v licenčných 

zmluvách ustanovené, že nemôže ísť o propagáciu žiadnej politickej strany, v prípade 

reklamy je potrebný súhlas autora, výkonného umelca a pod. 

 

Riaditeľka útvaru ekonomiky a manažmentu a štatutárna zástupkyňa generálneho riaditeľa 

predniesla členom rady SFÚ návrh na podmienečné schválenie finančnej odmeny pre 

generálneho riaditeľa SFÚ v prípade, že SFÚ dosiahne kladný hospodársky výsledok, aj 

s jeho podrobným zdôvodnením. Odmena by bola vyplatená vo februári 2020 vo výplate za 

január. 

Pán Leščák, ako nový člen rady, sa informoval, či bolo aj v minulosti takéto podmienečné 

schvaľovanie obvyklé, čo členovia rady potvrdili. 

Uznesenie č. 10/2019 

Rada SFÚ na základe nadštandardných aktivít generálneho riaditeľa SFÚ a výsledkov 

SFÚ dosiahnutých pod jeho vedením, v prípade potvrdenia kladného hospodárskeho 

výsledku SFÚ k 31. 12. 2019, schvaľuje predložený návrh na finančnú odmenu 

generálnemu riaditeľovi SFÚ za rok 2019. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

 

 

Predpokladaný termín ďalšieho zasadania je február 2020. 

 

V Bratislave 6. decembra 2019 

 

Zápis vyhotovil: Ing. Dagmar Kuková 

Za správnosť: Prof. Martin Šulík 


