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UZNESENIA zo zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu dňa 29. októbra 2009 

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

2009) prijala tieto uznesenia: 

uznesenie č. 12/2009: 

Rada SFU berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa SFÚ o zvolení nového člena 

Rady za zamestnancov SFÚ, ktorým sa stal pán Mgr. Miroslav Ulman. Voľba prebehla v 

súlade so zákonom č. 343/2007 o audiovízii a príkazom generálneho riaditeľa č.3/2009. Rada 

podľa ustanovenia čl. 7 ods. 2 Štatútu Slovenského filmového ústavu poveruje Mgr. 

Miroslava Ulmana konať v mene rady, zvolávať a viesť jej zasadnutia, vykonávať v mene rady 

ďalšie úkony určené štatútom a plniť úlohy podľa štatútu a podľa osobitných predpisov. 

Uznesenie bolo prijaté štyrmi hlasmi. Miroslav Ulman sa zdržal hlasovania. 

uznesenie č. 13/2009: 

Rada SFÚ berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa SFÚ o plnení úloh SFÚ 

súvisiacich s postavením SFÚ ako zákonného depozitára a s výkonom dohľadu. V súvislosti s 

tým rada SFÚ odporúča generálnemu riaditeľovi SFÚ pristúpiť k sankcionovaniu tých 

povinných subjektov, ktoré ani po poslednej výzve nesplnili povinností vyplývajúce im zo 

zákona o audiovízii. Rada SFÚ ukladá generálnemu riaditeľovi SFÚ predložiť aktuálny odpočet 

plnenia predmetných úloh podľa uznesenia č.4/2009 a informáciu o zabezpečení ich 

realizácie v termíne do 31.10.2009. Ďalej Rada SFÚ ukladá generálnemu riaditeľovi SFÚ 

predložiť na schválenie realizačné plány prioritných projektov na obdobie 2010 – 2012 podľa 

unesenia č.2/2009 v termíne do 31.12.2009. Zatiaľ nerealizované uznesenie č.6/2009 zostáva 

v plnení. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č.14/2009: 

Rada SFÚ konštatuje, že v súlade s uznesením Rady č. 10/2009 generálny riaditeľ SFÚ 

predložil na rokovanie Rady SFÚ informácie o zapojení SFÚ do prípravy a realizácie 

operačného programu Informatizácia spoločnosti – prioritná os 2 (OPIS 2) a stotožňuje sa s 

pripomienkami SFÚ k Záverečnej správe a návrhu riešení štúdie uskutočniteľnosti projektov 

prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácie spoločnosti „Rozvoj pamäťových a 
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fondových inštitúcií“. Vzhľadom na závažnosť problematiky, Rada zaväzuje GR SFÚ priebežne 

informovať jej členov o zapracovaní pripomienok SFÚ do záverečnej verzie materiálu. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 15/2009: 

Rada SFÚ berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa SFÚ o súčasnom stave rozpočtu 

SFÚ na rok 2010 a - v súvislosti s možnými právnymi dôsledkami vyplývajúcimi s uzavretými 

zmluvami s externými dodávateľmi - odporúča pokračovať v postupe zabezpečenia krytia 

nákladov a kontinuálneho pokračovania projektu Systematickej obnovy audiovizuálneho 

dedičstva Slovenskej republiky v súlade s Uznesením vlády SR č. 25/2009 – t.j. vykonať všetky 

potrebné kroky k tomu, aby Ministerstvo kultúry SR poskytlo príspevok na krytie nákladov 

projektu v minimálnej výške 1 493 726 € na rok 2010. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 16/2009: 

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

uskutočnených v období od 23.6. 2009 do 28.10. 2009. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 17/2009: 

Rada SFÚ schvaľuje predložený návrh na finančnú odmenu generálnemu riaditeľovi SFÚ za 

obdobie I. polroka 2009. Nakoľko organizácia za toto obdobie dosiahla zlepšený výsledok 

hospodárenia. Vyplatenie bude uskutočnené za mesiac október 2009 v zmysle interných 

predpisov SFÚ. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 18/2009: 

Rada SFÚ berie na vedomie informácie GR SFÚ a prijíma ponuku generálneho riaditeľa SFÚ 

na výjazdné zasadnutie. GR SFÚ zabezpečí do konca roku prehliadku depozitov v Pezinku. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

V Bratislave 29. október 2009. 
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Za správnosť: Jozef Heriban a Miroslav Ulman poverený člen rady SFÚ 
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