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Zápis č. 2/2015 z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu dňa 31. 

júla 2015 

Prítomní: Helena Würflová, Marta Franková, Peter Michalovič, Ondrej Šulaj, 

Martin Šulík 

Prizvaní: Peter Dubecký – generálny riaditeľ SFÚ, Anton Škreko, generálny riaditeľ 

sekcie médií, audiovízie a autorského práva MK SR 

Program rokovania: 

1. Odovzdanie menovacích dekrétov generálnym riaditeľom sekcie médií, audiovízie a 

autorského práva MK SR, JUDr. Antonom Škrekom. 

2. Voľba predsedu a podpredsedu rady SFÚ. 

3. Schválenie rokovacieho poriadku rady SFÚ. 

4. Informácia o uzávierke 1. polroka 2015. 

5. Rôzne 

Prvé zasadnutie rady SFÚ vymenovanej podľa § 25 ods. 3 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 40/2015 Z. z.“), ktorý 

nadobudol účinnosť dňa 1. júla 2015, zvolal a viedol v súlade s § 43 ods. 9 zákona o audiovízii 

generálny riaditeľ SFÚ, a to do zvolenia predsedu rady. V úvode rokovania generálny riaditeľ 

SFÚ privítal členov rady SFÚ vymenovaných ministrom kultúry Slovenskej republiky od 10. 

júla 2015, a to Ondreja Šulaja, Martina Šulíka, Petra Michaloviča, Helenu Würflovú a Martu 

Frankovú. Následne dal predsedajúci hlasovať o návrhu programu rokovania. Návrh bol 

schválený jednomyseľne bez doplňujúcich návrhov a zmien. 

Ako zapisovateľka bola zvolená M. Franková, za overovateľa zápisu O. Šulaj. 

K bodu 1: 

Po privítaní členov rady generálnym riaditeľom SFÚ, odovzdal generálny riaditeľ sekcie 

médií, audiovízie a autorského práva členom rady vymenúvacie dekréty a poprial im veľa 

úspechov v ďalšej činnosti rady. 
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K bodu 2: 

V súlade s § 43 ods. 9 zákona č. 40/2015 Z. z., v zmysle ktorého si rada SFÚ na prvom 

zasadnutí zvolí svojho predsedu a podpredsedu, volila rada SFÚ predsedu a podpredsedu 

rady SFÚ. Návrh na predsedu rady SFÚ predniesol generálny riaditeľ SFÚ, ktorý 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 

generálneho riaditeľa SFÚ sa stotožnili všetci ostatní členovia rady SFÚ a za predsedu rady 

zvolili prof. Ondreja Šulaj. 

Za podpredsedu rady navrhol generálny riaditeľ SFÚ pani Ing. Helenu Würflovú vymenovanú 

ako členku rady ministrom kultúry Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 3 písm. a) zákona č. 

40/2015 Z. z., a ktorá vyjadrila so svojou kandidatúrou na funkciu podpredsedu rady súhlas. 

Žiadny ďalší člen na funkciu podpredsedu rady nekandidoval. S návrhom na podpredsedu 

rady SFÚ sa stotožnili všetci ostatní členovia rady a za predsedu rady zvolili p. Ing. Helenu 

Würflovú. 

Uznesenie č. 5/2015 

Rada SFÚ podľa § 43 bod (9) zákona č. 40/2015 Z. z. zvolila za predsedu rady SFÚ prof. 

Ondreja Šulaja. 

Hlasovanie o voľbe predsedu rady SFÚ 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Uznesenie č. 6/2015 

Rada SFÚ podľa § 43 bod (9) zákona č. 40/2015 Z. z. zvolila za podpredsedu rady SFÚ Ing. 

Helenu Würflovú. 

Hlasovanie o voľbe podpredsedu rady SFÚ 

Za: 4 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

K bodu 3: 

Po zvolení predsedu a podpredsedu rady SFÚ viedol rokovanie rady SFÚ jej predseda. Rada 

SFÚ začala rokovanie o návrhu rokovacieho poriadku rady SFÚ, avšak vzhľadom na veľký 

počet zmien, ktoré bude potrebné do návrhu rokovacieho poriadku zapracovať, poverila ako 
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gestora na dopracovanie návrhu rokovacieho poriadku rady SFÚ členku rady p. Martu 

Frankovú prepracovaním a doplnením návrhu rokovacieho poriadku, s tým, že na najbližšom 

zasadnutí rady prerokuje nové upravené znenie návrhu rokovacieho poriadku rady SFÚ. 

Uznesenie č. 7/2015: 

Rada SFÚ začala rokovanie o Rokovacom poriadku rady SFÚ. Rokovanie prerušila do 

budúceho zasadnutia. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

K bodu 4: 

Generálny riaditeľ SFÚ predložil členom rady SFÚ prehľad o štruktúre tržieb k 30. júnu 2015 a 

prehľad o štruktúre nákladov k tomu istému dátumu (prehľady sú prílohou k záznamu). 

Náklady SFÚ za obdobie I. polroka roka 2015 predstavovali celkovú sumu 3,805.239,75 €, 

pričom ich hlavnú časť tvorili služby (okrem iných aj náklady na realizáciu projektu 

Systematickej obnovy audiovizuálneho kultúrneho dedičstva a jeho sprístupňovanie, oprava 

a výmena elektrických a vzduchotenických rozvodov kina Lumière, služby spojené s 

realizáciou národného projektu Digitálna audiovízia celkom v sume 1,463.604,04 €). Celkové 

výnosy SFÚ za obdobie I. polroka 2015 predstavovali sumu 3,863.185,83 €. Generálny 

riaditeľ SFÚ tiež vyzdvihol činnosť kina Lumière, ktorého tržby tvoria súčasť vlastných 

výnosov SFÚ (tržby z premietania v kine Lumière za I. polrok 2015 sú v sume 88.696,00 €), a 

ktoré sa aj naďalej teší vysokej návštevnosti. V januári 2015 prevzalo Kino Lumière z rúk 

zástupkyne Europa Cinemas prestížne ocenenie „BEST PROGRAMMING AWARD“ za rok 

2013. Cenu za najlepšiu dramaturgiu získalo Kino Lumière spolu s najstarším bratislavským 

kinom Mladosť. 

SFÚ dosiahol zlepšený hospodársky výsledok, ktorý bol pre I. polrok 2015 vo výške 57.946,08 

€. 

Uznesenie č. 8/2015: 

Rada SFÚ berie na vedomie informáciu o hospodárskom výsledku SFÚ za 1. polrok 2015. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

K bodu 5: 

Generálny riaditeľ SFÚ oboznámil členov Rady SFÚ so svojimi domácimi a zahraničnými 

pracovnými cestami, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia Rady SFÚ. 
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V súvislosti s nárokom členov rady SFÚ na odmenu za výkon funkcie v zmysle § 26 ods. 3 a 4 

zákona č. 40/2015 Z. z. informoval generálny riaditeľ SFÚ členov rady SFÚ o tom, že na 

základe stanoviska osobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (kópia listu 

osobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. listu MK 1019/2015-320/11502 

zo dňa 27.7.2015 je prílohou tohto záznamu) a v súlade s § 61 ods. 7 zákona č. 400/2009 Z. z. 

o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

nemožno túto odmenu priznať dvom členom rady SFÚ vymenovaným podľa § 25 ods. 3 písm. 

a) zákona č. 40/2015 Z. z. 

Uznesenie č. 9/2015: 

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

uskutočnených v období od 14. 2. 2015 do 31.7. 2015. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

V Bratislave 31. júla 2015 

Zápis vyhotovil: Marta Franková 

Za správnosť: Ondrej Šulaj 
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