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UZNESENIA zo zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu dňa 23. februára 2009 

Rada Slovenského filmového ústavu na svojom šiestom riadnom zasadnutí (prvom v roku 

2009) prijala tieto uznesenia: 

uznesenie č. 1/2009: 

Rada SFÚ prerokovala návrh výročnej správy SFÚ za rok 2008 a v zmysle ustanovenia § 28 

ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2007 Z.z. (audiovizuálny zákon) vyjadruje uznanie výsledkom 

hospodárenia a činnosti SFÚ uvedeným vo výročnej správe SFÚ za rok 2008. Rada SFÚ: 

a. berie návrh výročnej správy na vedomie ako zodpovedne pripravený a komplexný 

materiál, ktorý je prejavom vysokej efektivity činnosti a hospodárenia SFÚ, 

b. žiada generálneho riaditeľa SFÚ, aby na zasadnutia rady pravidelne predkladal 

informácie o plnení úloh SFÚ súvisiacich s postavením SFÚ ako zákonného depozitára 

a s výkonom dohľadu podľa príslušných ustanovení audiovizuálneho zákona. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 2/2009 

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

z Projektu riadenia a rozvoja SFÚ a v súvislosti s tým: 

a. schvaľuje dlhodobé priority činnosti a rozvoja SFÚ, ktorými sú Projekt systematickej 

obnovy audiovizuálneho dedičstva, Projekt prezentácie slovenskej kinematografie v 

zahraničí a Projekt informačného systému SK CINEMA, 

b. ukladá generálnemu riaditeľovi SFÚ vypracovať a predložiť rade SFÚ na schválenie 

realizačné plány uvedených prioritných projektov na obdobie 2009 - 2013. 

Termín: 30. jún 2009, zodpovedný: GR SFÚ. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 3/2009: 

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

uskutočnených v období od 4.11.2008 do 23.2.2009. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 4/2009: 

Rada SFÚ 
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a. berie na vedomie informáciu o úlohách vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 25/2009 zo dňa 14. januára 2009, 

b. považuje predmetné úlohy za neoddeliteľnú súčasť strategických plánov dlhodobého 

rozvoja SFÚ, 

c. žiada generálneho riaditeľa SFÚ, aby rade na jej zasadnutia priebežne predkladal 

aktuálny odpočet plnenia predmetných úloh a informácie o zabezpečení ich 

realizácie. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 5/2009: 

Rada SFÚ odporúča generálnemu riaditeľovi SFÚ zvážiť možnosti a vhodné formy spoluúčasti 

SFÚ a jeho archívnych fondov na projektoch súvisiacich s realizáciou predmetu mediálna 

výchova na základných a stredných školách. 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

uznesenie č. 6/2009: 

Rada SFÚ odporúča generálnemu riaditeľovi SFÚ, aby v nadväznosti na predložené 

informácie Slovenskej televízie o uchovávaní audiovizuálií v jej zákonnom depozite požiadal 

listom generálneho riaditeľa Slovenskej televízie, adresovaným na vedomie aj rade 

Slovenskej televízie, o umožnenie priameho výkonu dohľadu nad podmienkami 

uschovávania audiovizuálií v Slovenskej televízii a nakladania s nimi v zmysle príslušných 

ustanovení zákona č. 343/2007 Z.z. (audiovizuálny zákon). 

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne. 

V Bratislave 23. februára 2009. 

Za správnosť: Martin Šmatlák poverený člen rady SFÚ 
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