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 Z á p i s 

č. 3/2020 
z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu 

dňa 24. júna 2020 

 

Prítomní: Oľga Davalová, Dušan Dušek, Peter Maráky, Ondrej Šulaj 

Ospravedlnená: Marta Franková 

 

Prizvaní: Peter Dubecký - generálny riaditeľ (ďalej GR), Dagmar Kuková - 

tajomníčka rady SFÚ 

 

Program rokovania: 

1. Voľba predsedu rady  

2. Rôzne 

 

Zasadnutie rady SFÚ zvolala podpredsedníčka 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), ktorá 

písomne poverila vedením zasadania pani JUDr. Davalovú. V úvode rokovania pani JUDr. 

Davalová privítala prítomných, špeciálne pána prof. Šulaja a pána prof. Dušeka ako novo 

vymenovaných členov rady. Návrh programu bol schválený jednomyseľne bez doplňujúcich 

návrhov a zmien. 

 

K bodu 1: 

V súlade s § 25 ods. 1 písmeno l) zákona č. 40/2015 Z. z., si rada volí zo svojich členov 

predsedu rady na funkčné obdobie dvoch rokov. Výkon funkcie  predsedu rady sa skončil 

vzdaním sa funkcie člena rady k 20. 4. 2020 podľa § 25 ods. 8 písm. b) zákona č. 40/2015 Z.z. 

 

Návrh na predsedu rady SFÚ predniesol člen rady SFÚ, pán  PhDr. Maráky,  do tejto funkcie 

navrhol pána prof. Ondreja Šulaja, ktorý so svojou kandidatúrou vyjadril súhlas. Žiadny z 

ďalších členov rady na funkciu predsedu rady SFÚ nekandidoval. S návrhom sa stotožnili 

všetci prítomní členovia rady SFÚ a za predsedu rady zvolili prof. Ondreja Šulaja.  

 

Uznesenie č. 7/2020  

Rada SFÚ podľa § 25 ods. 1 písmeno l) zákona č. 40/2015 Z. z. zvolila za predsedu rady 

SFÚ prof. Ondreja Šulaja.  

Hlasovanie o voľbe predsedu rady SFÚ  

Za:  3 

Proti: 0   

Zdržal sa: 1  

 

Po zvolení viedol rokovanie ďalej predseda rady.  

 

K bodu 2: 

GR poskytol členom rady informáciu o prioritných projektoch. SFÚ predkladal v minulom 

roku návrh na osem prioritných projektov na rok 2020: 

- Zákonný depozitár – ošetrenie originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích 

materiálov audiovizuálnych diel; 

- Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí; 

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

- Múzeum slovenskej kinematografie – príprava; 

- Deponovanie (uchovávanie) archívnych filmových materiálov – vytvorenie depozitu 

zabezpečovacích materiálov a medziskladu pre neošetrené akvizície; 

- SK CINEMA – integrovaný audiovizuálny informačný systémj; 

- Týždeň slovanskej kinematografie (projekt predkladaný z podnetu MK SR). 

Členom rady bola písomne predložená informácia o požadovanej sume, ako aj o schválenej 

sume na jednotlivé projekty. Celkovo bolo schválených približne 50 % dotácie poskytnutej 

v roku 2019, štyri projekty podporené neboli. Pridelené boli aj finančné prostriedky na dve 

aktivity v rámci bilaterálnej spolupráce - Prehliadka maďarského filmu, Dni gruzínskeho 

filmu. 

 

GR informoval, že nepodporený projekt III. etapy renovácie, opravy a výmeny v Kine 

Lumière predložilo MK SR v rámci projektov hradených z eurofondov, výsledok by mal byť 

známy na jeseň. 

 

Pani JUDr. Davalová považuje rozhodnutie o prioritných projektoch až v júni za veľmi 

neskoré, organizácie by mali poznať výšku pridelených finančných prostriedkov ideálne už 

v závere predošlého roka, prípadne začiatkom aktuálneho, aby to mohli zohľadniť 

v rozpočtoch. Rovnako považuje za nesprávny systém financovania, pri ktorom základné 

činnosti SFÚ vyplývajúce zo zákona o audiovízii nie sú súčasťou kontraktu, ale sú pravidelne 

dofinancované cestou prioritných projektov, pričom pridelená výška financií nie je v čase 

prípravy rozpočtu známa. Navrhuje, aby rada SFÚ adresovala v tomto zmysle pani ministerke 

kultúry list s požiadavkou na zmenu systému financovania tak, aby v rámci prioritných 

projektoch boli financované iba mimoriadne aktivity a všetky základné činnosti organizácie 

boli pokryté v rámci kontraktu so zriaďovateľom. 

GR informoval členov rady, že na zasadaní Rady vlády pre umenie 2. júla bude hovoriť s pani 

ministerkou, kde pri osobnom stretnutí predostrie túto problematiku. 

Po krátkej diskusii, do ktorej sa zapojili všetci členovia rady,  súhlasne konštatovali, že riadne 

plnenie povinností SFÚ stanovených v zákone o audiovízii by malo byť finančne kryté 

v rámci základného rozpočtu ku kontraktu, súhlasia s návrhom pani JUDr. Davalovej obrátiť 

sa na MK SR písomne. Návrh listu po osobnom prerokovaní GR s pani ministerkou kultúry 

pripraví SFÚ.      

 

Rada SFÚ sa predbežne dohodla na termíne ďalšieho zasadania v priebehu mesiacov 

september – október. 

 

 

V Bratislave 24. júna 2020 

 

Zápis vyhotovil: Ing. Dagmar Kuková, tajomníčka rady 

 

Za správnosť: prof. Ondrej Šulaj, predseda rady 


