
 

ROKOVACÍ PORIADOK RADY SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO 

ÚSTAVU V ZNENÍ DOPLNENIA Č. 1 
 
 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Činnosť rady Slovenského filmového ústavu (ďalej len „rada”) sa riadi zákonom č. 40/2015 

Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon”) a týmto 

Rokovacím poriadkom rady Slovenského filmového ústavu (ďalej len „rokovací 

poriadok“).  

 

2. Rokovací poriadok je vnútorným predpisom Slovenského filmového ústavu  (ďalej len 

„SFÚ”) a upravuje podrobnosti o činnosti rady.  

 

3. V prípade, ak pri rokovaní rady nastanú okolnosti, ktoré nie sú upravené rokovacím 

poriadkom, rozhodne rada pri ich riešení o svojom postupe s prihliadnutím na príslušné 

ustanovenia zákona a rokovacieho poriadku.  

 

Článok 2 

Voľba predsedu rady a podpredsedu rady 

 

1. Rada zo svojich členov volí predsedu rady a podpredsedu rady. O zvolení predsedu rady a 

podpredsedu rady rozhoduje rada hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých členov 

rady.  

 

2. O funkciu predsedu rady a o funkciu podpredsedu rady sa môže uchádzať ktorýkoľvek člen 

rady. Ak sa o funkciu predsedu rady alebo o funkciu podpredsedu rady uchádza viac 

kandidátov a ani jeden z nich v prvom kole voľby nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov rady, vykoná sa na rokovaní rady druhé kolo voľby, na ktorom sa 

zúčastnia iba tí kandidáti, ktorí získali v prvom kole voľby najväčší počet hlasov a druhý 

najväčší počet hlasov. Ak ani v opakovanej voľbe nebol predseda rady alebo podpredseda 

rady zvolený, vykonajú sa na najbližšom rokovaní rady nové voľby. Do nových volieb 

možno navrhnúť opakovane aj členov, ktorí neboli zvolení v predchádzajúcej voľbe.  

 

3. Výkon funkcie predsedu rady a výkon funkcie podpredsedu rady sa končí  

a) uplynutím funkčného obdobia,  

b) vzdaním sa funkcie predsedu rady a funkcie podpredsedu rady formou písomného 

vyhlásenia doručeného do sídla SFÚ; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia 

písomného vyhlásenia, ak v písomnom vyhlásení nie je určený neskorší deň vzdania sa 

funkcie; rada vzdanie sa funkcie predsedu rady alebo podpredsedu rady zoberie na 

vedomie na najbližšom zasadnutí,  

c) skončením členstva v rade podľa § 25 ods. 8 zákona,  

d) uznesením rady o odvolaní predsedu rady alebo podpredsedu rady; ak v uznesení rady o 

odvolaní nie je určený deň nadobudnutia jeho účinnosti, výkon funkcie sa skončí dňom 

prijatia tohto uznesenia.  

 



4. O odvolaní predsedu rady alebo podpredsedu rady rozhoduje rada uznesením na návrh 

najmenej dvoch členov rady tajným hlasovaním.  

 

5. Prvé rokovanie rady zvoláva generálny riaditeľ SFÚ a riadi rokovanie do zvolenia predsedu 

a podpredsedu rady. Ak nie je zvolený predseda rady ani podpredseda rady, zvoláva a riadi 

rokovanie rady niektorý z členov rady vymenovaný podľa § 25 ods. 3 písm. a) zákona. 

 

Článok 3 

Zvolanie rokovaní rady 

 

1. Rokovanie rady zvoláva predseda podľa vopred schváleného plánu zasadnutí rady. 

Rokovanie rady sa môže uskutočniť aj mimo plánu za podmienky, že všetci členovia rady 

budú o takomto rokovaní rady riadne informovaní podľa odseku 2. V čase neprítomnosti 

predsedu rady rokovania rady zvoláva podpredseda rady.  

 

2. Predseda rady zvoláva každé rokovanie rady tak, že určí miesto, deň a hodinu rokovania 

rady a navrhne program rokovania rady. Rokovanie rady sa spravidla uskutočňuje v sídle 

SFÚ. O mieste, termíne a návrhu programu rokovania rady sú členovia rady informovaní 

najmenej sedem dní vopred písomne elektronickou poštou. Iný spôsob doručenia sa môže 

použiť na základe požiadavky člena rady.  

 

3. So súhlasom všetkých členov rady môže byť v odôvodnených prípadoch lehota podľa ods. 

2 kratšia.  

 

4. Predseda rady zvolá rokovanie rady aj vtedy, ak ho o to písomne požiadajú najmenej dvaja 

členovia rady alebo generálny riaditeľ SFÚ, ktorí navrhnú program rokovania a predložia 

podkladové materiály podľa odseku 5. V takom prípade predseda rady zvolá rokovanie 

rady v najbližšom možnom termíne, najneskôr však do štrnástich dní odo dňa doručenia 

návrhu na zvolanie rokovania rady.  

 

5. Písomné materiály, ktoré slúžia ako podklad na rokovanie rady sa predkladajú členom rady 

v elektronickej podobe najmenej sedem dní pred termínom rokovania rady. Lehota na 

predloženie materiálov podľa predchádzajúcej vety sa pri uplatnení odseku 3 a 4 pomerne 

skracuje tak, aby boli materiály predložené členom rady najneskôr do 24 hodín pred 

rokovaním rady. V odôvodnenom prípade je možné predložiť podkladový materiál aj pred 

začiatkom rokovania rady v tlačenej forme v piatich rovnopisoch. Rada musí pred začatím 

rokovania hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady vyjadriť súhlas s 

prerokovaním takto predloženého materiálu. 

 

Článok 4 

Rokovanie rady 

 

1. Rokovanie rady sa riadi § 27 zákona. Rokovanie rady riadi predseda rady alebo 

podpredseda rady (ďalej len „predsedajúci“).  

 

2. Ak na zasadnutí rady nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, predseda 

rady zvolá nové zasadnutie rady do siedmich pracovných dní odo dňa zasadnutia rady.   

 

3. Ku každému bodu programu rokovania rady vystúpi predsedajúci, ktorý oboznámi 

prítomných s návrhom a nasleduje rozprava. 



 

4. Rada rozhoduje o prerokúvaných veciach spravidla formou uznesenia rady. Konečné 

znenie návrhu uznesenia formuluje predsedajúci, alebo ním poverený člen rady.  

 

5. Hlasovania rady sú verejné s výnimkou hlasovania o voľbe generálneho riaditeľa SFÚ 

a hlasovania o odvolaní predsedu a podpredsedu rady. Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky, 

ak sa rada neuznesie na inom spôsobe verejného hlasovania.  

 

6. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky. Na priebeh tajného hlasovania dozerajú 

dvaja zvolení členovia rady, ktorí spočítajú hlasy a vyhotovia zápisnicu o výsledku tajného 

hlasovania.  

 

7. Zasadnutia rady sa môžu zúčastniť aj iné osoby prizvané radou.  

 

8. V prípade potreby rada príjme uznesenie per rollam. Touto formou nemôže rada 

prijímať rozhodnutie podľa § 25ods. 1 písm. d) až l) zákona.  

 

9. V prípade mimoriadnej situácie sa môže rokovanie rady uskutočniť využitím 

elektronických prostriedkov videokonferencie bez osobnej prítomnosti na jednom 

mieste (ďalej len „rokovanie rady na diaľku“). V prípade rokovania rady na diaľku 

platia odseky 1 až 5 a odsek 7 primerane.  

 

10. Osobná účasť členov rady sa v prípade rokovania rady na diaľku realizuje 

prostredníctvom vhodného, voľne a bez poplatkov či osobitných technických 

požiadaviek dostupného programu/softwaru, ktorý umožňuje spojenie viacerých osôb 

s využitím internetového pripojenia a pripojenia prostredníctvom telefónnej siete (ďalej 

len „program“). Program musí umožňovať dodržanie základných ustanovení 

rokovacieho poriadku týkajúcich sa priebehu rokovania rady tak, aby počas rokovania 

rady na diaľku: 

a) mohol predsedajúci riadiť priebeh rokovania rady na diaľku, udeľovať slovo, 

overovať kvórum a vykonávať aj ďalšie povinnosti podľa rokovacieho poriadku; 

b) bola možná prezentácia jednotlivých bodov programu ich predkladateľmi, 

c) bola možná riadna diskusia členov k jednotlivým bodom; 

d) bolo členom umožnené prezentovať svoje poznámky a návrhy.  

 

11. Ak je to technicky možné, program umožní aj účasť ďalších osôb na rokovaní rady 

na diaľku. Rokovania rady na diaľku sa zúčastňuje generálny riaditeľ SFÚ a tajomník 

rady. 

 

12. V prípade rokovania rady na diaľku sa prítomnosť na rokovaní rady neoveruje 

podpisom na prezenčnej listine ale iným technickým prostriedkom alebo funkcionalitou 

programu. 

 

13. Rokovanie rady na diaľku sa nemôže uskutočniť v prípade voľby a 

odvolávania generálneho riaditeľa SFÚ a v prípade voľby a odvolávania predsedu alebo 

podpredsedu rady. 

 

 

Článok 5 

Voľba generálneho riaditeľa SFÚ 



 

1. Rada volí generálneho riaditeľa SFÚ na základe verejného vypočutia nadpolovičnou 

väčšinou všetkých jej členov tajným hlasovaním.  

 

2. Rada najneskôr 60 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa alebo do 

30 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa, ak sa výkon tejto funkcie 

skončí pred uplynutím funkčného obdobia, zverejní oznámenie o verejnom vypočutí, ktoré 

obsahuje 

a) výzvu na prihlásenie kandidátov, 

b) lehotu na prihlásenie kandidátov, 

c) miesto a spôsob doručenia prihlášky na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len 

„prihláška“), 

d) zoznam príloh prihlášky podľa odseku 5. 

 

3. Oznámenie o verejnom vypočutí sa zverejňuje prostredníctvom webového sídla SFÚ, 

prostredníctvom webového sídla Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a v periodickej 

tlači s celoslovenským rozsahom rozširovania alebo aj v inom médiu s celoštátnou 

pôsobnosťou.  

 

4. Lehota na prihlásenie kandidátov je najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia 

o verejnom vypočutí. 

 

5. Prílohami prihlášky sú 

a) overená kópia vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým 

kandidát preukazuje dosiahnutie vysokoškolského vzdelania, 

b) čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe alebo riadiacej praxe, 

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

d) čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

e) profesijný štruktúrovaný životopis kandidáta, 

f) projekt riadenia SFÚ v nastavajúcom funkčnom období generálneho riaditeľa.  

 

6. Prihlášku možno doručiť SFÚ osobne alebo odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v 

posledný deň lehoty na prihlásenie kandidátov, v zalepenej obálke s viditeľne označeným 

nápisom „Voľba generálneho riaditeľa – neotvárať“. Za včas podanú sa považuje doručená 

prihláška preukázateľne odovzdaná na poštovú prepravu na adresu podľa odseku 2 písm. c) 

alebo podaná SFÚ osobne najneskôr v posledný deň lehoty na predloženie prihlášok 

kandidátov. Rozhoduje dátum poštovej podacej pečiatky, v prípade osobného doručenia 

rozhoduje dátum podacej pečiatky SFÚ. Rada skontroluje úplnosť prihlášok a dátum 

odoslania prihlášky poštou alebo dátum doručenia prihlášky SFÚ. Na neúplné prihlášky 

a prihlášky doručené po lehote rada neprihliada.  

 

7. Prihlášky sa otvárajú na zasadnutí rady, ktoré sa koná najskôr päť dní a najneskôr 14 dní po 

uplynutí lehoty na predloženie prihlášok kandidátov. Za úplnú sa považuje prihláška s 

povinnými prílohami podľa odseku 5. Z otvárania obálok a z kontroly prihlášok 

kandidátov sa vyhotovuje zápis, ktorý je súčasťou dokumentácie o voľbe generálneho 

riaditeľa. 

 

8. V zápise sa uvedie najmä menný zoznam kandidátov, ktorí podali prihlášku a zoznam 

príloh predložených ku každej prihláške. V zápise sa ku každému kandidátovi uvedie aj 

každá skutočnosť o neúplnej prihláške alebo o prihláške doručenej po určenom termíne, 



ako aj každá skutočnosť o splnení alebo o nesplnení podmienky určenej na výkon funkcie 

riaditeľa. Zápis podpíšu všetci prítomní členovia rady.  

 

9. Kandidátov, ktorí podali úplnú prihlášku a preukázali splnenie podmienok určených na 

výkon funkcie generálneho riaditeľa, rada pozve na verejné vypočutie najmenej sedem dní 

pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia. Kandidátov, 

ktorí podali prihlášku oneskorene, nepodali úplnú prihlášku alebo nepreukázali splnenie 

podmienok určených na výkon funkcie generálneho riaditeľa, rada vylúči z voľby 

generálneho riaditeľa, zašle im písomné oznámenie s odôvodnením ich vylúčenia a vráti 

im prihlášku s povinnými prílohami.  

 

10. Členovia rady sú povinní zachovať mlčanlivosť o obsahu prihlášok a ich príloh až do ich 

prezentácie kandidátmi v rámci verejného vypočutia.  

 

11. Ak sa pozvaný kandidát nezúčastní na verejnom vypočutí v určenom termíne, na jeho 

prihlášku rada ďalej neprihliada.  

 

12. Kandidáti na verejnom vypočutí prezentujú svoj projekt v poradí, ktoré určí žreb. Žiadny z 

kandidátov nemôže byť prítomný na verejnom vypočutí ďalších kandidátov. Časový limit 

prezentácie kandidáta je najviac 30 minút. Po skončení prezentácie nasledujú otázky 

členov rady. Na otázky odpovedá kandidát v poradí, v akom boli položené. Po 

zodpovedaní otázok môžu byť položené doplňujúce otázky členov rady. Po vypočutí 

posledného uchádzača otvorí predsedajúci rozpravu bez účasti kandidátov.  

 

13. Po skončení rozpravy nasleduje hlasovanie o voľbe generálneho riaditeľa. Za generálneho 

riaditeľa je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov 

rady.  

 

14. V prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 

členov rady, rada najneskôr do dvoch dní od hlasovania podľa odseku 13 opakovane 

hlasuje o kandidátoch, ktorí v hlasovaní podľa odseku 13 získali najmenej jeden hlas.   

 

15. Ak ani jeden kandidát v hlasovaní podľa odseku 13 nezíska aspoň jeden hlas alebo ak v  

opakovanom hlasovaní žiaden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov 

všetkých členov rady, rada najneskôr do päť dní vyhlási novú voľbu generálneho 

riaditeľa a zároveň zverejní oznámenie o výsledku voľby generálneho riaditeľa.  

 

16. Po zvolení generálneho riaditeľa rada vydá zvolenému kandidátovi osvedčenie o zvolení 

do funkcie generálneho riaditeľa a predloží ministrovi kultúry Slovenskej republiky 

(ďalej len „minister") na vedomie písomnú informáciu o zvolení generálneho riaditeľa.  

 

17. Zápis zo zasadnutia rady k voľbe generálneho riaditeľa a predložené projekty vypočutých 

kandidátov sa zverejňujú na webovom sídle SFÚ. 

 

Článok 7 

Odvolanie generálneho riaditeľa SFÚ 

 

1. Rada odvolá generálneho riaditeľa SFÚ podľa § 24 ods. 10 zákona. Rada môže odvolať 

riaditeľa podľa § 24 ods. 11 zákona.  

 



2. Návrh na odvolanie generálneho riaditeľa SFÚ môže podať člen rady alebo minister 

písomnou formou a s uvedením dôvodu na odvolanie podľa § 24 ods. 10 alebo 11 zákona. 

Návrh na odvolanie sa doručí predsedovi rady.  

 

3. Predseda rady s návrhom na odvolanie generálneho riaditeľa SFÚ bezodkladne, najneskôr 

do troch pracovných dní, oboznámi generálneho riaditeľa SFÚ. Generálny riaditeľ SFÚ má 

právo podať predsedovi rady k návrhu na odvolanie svoje písomné stanovisko. Predložený 

návrh rada prerokuje a o návrhu rozhodne do 30 dní odo dňa jeho predloženia predsedovi 

rady.   

 

4. Ak je podaný návrh na odvolanie generálneho riaditeľa SFÚ, rada tento návrh prerokuje 

ako prvý bod programu na svojom najbližšom zasadnutí. Generálny riaditeľ SFÚ má právo 

vystúpiť na rokovaní rady so svojím vyjadrením k návrhu a žiadať rozpravu k návrhu. 

 

5. Po ukončení rozpravy rozhodne rada o návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa SFÚ. O 

rovnakom návrhu nie je možné na tom istom rokovaní rozhodovať opakovane.  

 

6. Rada odvoláva generálneho riaditeľa SFÚ v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou 

všetkých členov rady.  

 

7. Po odvolaní generálneho riaditeľa SFÚ rada doručí generálnemu riaditeľovi SFÚ písomné 

oznámenie o jeho odvolaní. Písomné oznámenie o odvolaní generálneho riaditeľa SFÚ 

doručí rada na vedomie ministrovi.  

 

Článok 8 

Spoločné ustanovenia 
 

1. Na právne vzťahy neupravené týmto rokovacím poriadkom sa použijú ustanovenia zákona 

a ďalších súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

2. Rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnenia schvaľuje rada.  

 

 

 

Článok 9 

Účinnosť 

 

1. Tento rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia radou.  

 

2. Doplnenie č. 1 nadobúda účinnosť 29. mája 2020. 

 

 

 

 

V Bratislave ................................................. 

 

 

 

 

................................................................. 



predseda rady SFÚ 


