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UZNESENIA zo zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu dňa 16. decembra 

2011 

Rada Slovenského filmového ústavu na svojom štrnástom riadnom zasadnutí (treťom v roku 

2011) prijala tieto uznesenia: 

uznesenie č. 12/2011: 

Rada SFÚ berie na vedomie správu o činnosti osobitnej organizačnej zložky SFÚ MEDIA Desk 

za obdobie od delimitácie do SFÚ k 1. 1. 2006 do 31. 12. 2010 predloženú riaditeľom 

kancelárie MEDIA Desk, v zmysle uznesenia rady č. 7/2011. Žiada, aby vo Výročnej správe 

SFÚ v časti venovanej kancelárii MEDIA Desk bola od roku 2011 zmenená metodika na 

základe požiadaviek rady SFÚ. Konkrétne požiadavky budú spresnené radou SFÚ v prílohe 

tohto Uznesenia, ktorá bude schválená radou per rollam do 20.12.2011. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 13/2011: 

Rada SFÚ v zmysle uznesenia rady č. 11/2011 berie na vedomie, že zmluvy uzatvorené medzi 

SFÚ a ASFK v období od 15. 3. 2011 do 15. 12. 011 sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 14/2011: 

Rada SFÚ po kontrole plnenia uznesení konštatuje, že všetky uznesenia sú k 16. 12. 2011 

splnené. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 15/2011: 

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

uskutočnených v období od 15. 3. 2011 do 16.12. 2011. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 16/2011: 

Rada SFÚ sa oboznámila s informáciou generálneho riaditeľa o aktivitách a činnostiach 

realizovaných v období od 15. 3. 2011, predovšetkým o zapojení SFÚ do Operačného 

programu informatizácia spoločnosti (OPIS2) – národný projekt č.5 Digitálna audiovízia, 
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otvorení kina Lumière a o výsledkoch vládneho auditu realizovaného v SFÚ Správou 

finančnej kontroly v období od 4. 7. 2011 do 20. 10. 2011. Rada SFÚ vyjadruje plnú podporu 

všetkým realizovaným aktivitám. Rada oceňuje výsledok kontroly, nakoľko SFÚ nebol 

zaviazaný žiadnou finančnou vratkou do štátneho rozpočtu ani následnou penalizáciou, 

drobné zistenia sú iba formálneho charakteru. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 17/2011: 

Rada SFÚ na základe nadštandardných aktivít GR SFÚ a výsledkov SFÚ dosiahnutých pod jeho 

vedením schvaľuje predložený návrh na finančnú odmenu generálnemu riaditeľovi SFÚ za 

rok 2011, ktorá mu bude vyplatená v mesiaci január 2012 v prípade kladného hospodárskeho 

výsledku SFÚ k 31.12. 2011. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

V Bratislave 16. decembra 2011 

Zápis vyhotovil: Miroslav Ulman poverený člen rady SFÚ 

Za správnosť: Oľga Fedorová 

Príloha k uzneseniu Rady SFÚ č. 12/2011 

Rada SFÚ žiada, aby vo výročnej správe SFÚ v časti venovanej činnosti kancelárie MEDIA 

Desk Slovensko bola od roku 2011 zmenená metodika zverejňovania údajov o podpore, 

ktorú získali slovenské subjekty v audiovízii z programu MEDIA nasledovne: 

 žiadame uvádzať všetky žiadosti podané slovenskými subjektmi za príslušný rok, 

t.j. okrem úspešných aj všetky neúspešné (nepodporené a aj také, ktoré boli z 

posudzovania vylúčené ako nespôsobilé (t.j. také, ktoré boli pre nesplnenie 

podmienok vylúčené z výberového procesu (inelidgible)) – a to uvedením: 

 názvu žiadateľa, 

 názvu projektu, 

 názvu výzvy, 

 požadovanej sumy a 

 pridelenej sumy. V prípade, že pridelená suma sa delí medzi viacero subjektov 

z viacerých členských štátov, žiadame túto skutočnosť v správe uviesť, 
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 následne percento úspešnosti slovenských uchádzačov o podporu žiadame 

vypočítať zo všetkých posudzovaných projektov (t.j. aj nepodporených), a to 

uvedením: 

 koľko percent slovenských projektov bolo úspešných, 

 koľko percent z prostriedkov požadovaných všetkými žiadateľmi bolo 

pridelených, 

 koľko percent z prostriedkov žiadaných úspešnými žiadateľmi bolo 

pridelených, 

 k tzv. nespôsobilým projektom (inelidgible) žiadame zhodnotiť dôvody ich 

vyradenia z výberu a uviesť návrhy, ako by tomu bolo možné v budúcnosti 

predchádzať, 

 rovnako žiadame uviesť akú sumu z celkových finančných prostriedkov 

prerozdeľovaných v programe MEDIA za príslušný rok získali žiadatelia zo 

Slovenskej republiky, tento údaj žiadame vyjadriť aj percentuálne. Tento údaj 

by bolo vhodné porovnať s údajmi aspoň z okolitých krajín V4. 

 taktiež žiadame uviesť všetky názvy všetkých výziev programu MEDIA za 

príslušný rok a k tomu uviesť, do ktorých sa zapojili aj žiadatelia zo Slovenskej 

republiky, 

 k aktivitám kancelárie MEDIA Desk Slovensko žiadame doplniť podrobnosti o 

konzultačnej činnosti, napr. koľko subjektov využilo služby kancelárie, aké 

percento subjektov kontaktovalo pred podaním žiadosti kanceláriu MEDIA 

Desk Slovensko a pod., 

 na záver žiadame doplniť zhodnotenie silných a slabých stránok slovenských 

projektov. 
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