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Zápis č. 3/2021 z riadneho online zasadnutia rady Slovenského filmového 

ústavu dňa 23. novembra 2021 

Prítomní: Ondrej Šulaj, Marta Franková, Dušan Dušek, Peter Maráky 
Prizvaní: Peter Dubecký – generálny riaditeľ (ďalej GR), Dagmar Kuková – tajomníčka rady 

SFÚ 

Program rokovania: 

1. Vysporiadanie koprodukčných vzťahov k šiestim filmom vyrobeným v koprodukcii 
s Filmovým štúdiom Barrandov a uzatvorenie zmlúv s českým Štátnym fondom 
kinematografie  

2. Informácia o aktualizovanom návrhu rozpočtu SFÚ na rok 2022 
3. Dopad zvyšovania cien tovarov, služieb a energií na činnosť inštitúcie 
4. Informácia o rekonštrukcii depozitných priestorov v sídelnej budove SFÚ 
5. Prehľad služobných ciest generálneho riaditeľa SFÚ uskutočnených v období od 14. 9. 

2021 do 15. 11. 2021 
6. Rôzne 

Zasadnutie rady SFÚ zvolal predseda 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). 
V úvode rokovania predseda rady privítal prítomných a dal hlasovať o návrhu programu 
rokovania. Návrh bol schválený jednomyseľne bez doplňujúcich návrhov a zmien. Za 
overovateľa zápisu bol zvolený predseda rady. 

K bodu 1: 

V nadväznosti na zaslané materiály GR poskytol stručnú informáciu k uzatvoreným zmluvám, 
ktoré riešia podmienky spoločného výkonu práv  archívnym filmom vyrobeným v koprodukcii 
s Filmovým štúdiom Barrandov, nakoľko po rozdelení Československa táto otázka nebola 
právne vyriešená. Týka sa to spolu 6 filmov - Nebojsa (1988, r. Július Matula), Hodina 
modrých slonov (1971, r. Radim Cvrček, Zdeněk Rozkopal), Narodeniny režiséra Z.K. (1987, r. 
Jaroslav Balík), Noční jazdci (1981, r. Martin Hollý), Signum laudis (1980, r. Martin Hollý), 
Zastihla ma noc (1985, r. Juraj Herz). 

K bodu 2: 

V nadväznosti na zaslané materiály GR poskytol stručnú informáciu k aktualizovanému 
návrhu rozpočtu na rok 2022. Rada sa návrhom rozpočtu podrobne zaoberala na zasadaní 
13. 9. 2021, pričom už vtedy schválený rozpočet bol veľmi napätý. V súlade s dožiadaním MK 
SR bola však inštitúcia nútená zvýšiť rozpočtované vlastné príjmy, nakoľko v zmysle 
rokovania na MK SR by už rok 2022 mal byť rokom návratu do normálu po pandémii a teda 
všetky organizácie boli požiadané o aktualizáciu vlastných výnosov. Naše plánované výnosy 
boli už v predloženom rozpočte na hranici udržateľnosti pokiaľ ide o príjmy z licencovania 
filmov, SFÚ zvýšil plán vlastných príjmov o 20 % oproti roku 2021 na sumu 896 000,-€ 
z dôvodu nutnosti pokryť fixné výdavky inštitúcie.  Ďalšie  navýšenie  rozpočtovaných 
výnosov o 54 000,- Eur na sumu 950 000,-€ sa pokúsime teda dosiahnuť úpravou cien 
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vstupného v kine a cien za služby vo Výpožičnom poriadku, plánované zvýšené tržby 
použijeme na náklady za energie, rozpočet roku 2022 je extrémne napnutý.  
 
Pán Maráky navrhuje nezvyšovať vstupné za online projekcie Kino doma. GR potvrdil, že 
vstupné na online projekcie sa zvyšovať nebude, online premietanie v rámci Týždňa 
slovenského filmu bude dokonca zdarma. 
 
V krátkej diskusii členovia rady vyjadrili želanie, aby sa SFÚ podarilo plánovaný rozpočet 
naplniť, ale bude to nesmierne ťažké. Následne bolo prijaté uznesenie. 

Uznesenie č. 7/2021 
Rada SFÚ v zmysle § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 40/2015 o audiovízii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov schvaľuje aktualizovaný návrh rozpočtu SFÚ na rok 2022. 
Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

K bodu 3: 

GR zdôraznil, že ceny tovarov, služieb a energií sa zvyšujú v mnohých oblastiach a bude to 
mať vplyv na celý chod inštitúcie. Nárast cien energií sa týka okrem sídelnej budovy 
predovšetkým depozitov a pracoviska Digitálna audiovízia. Máme prísľub, že dopad zvýšenia 
ceny elektriny bude MK SR kompenzovať, nakoľko dodávateľ elektriny je výsledkom 
verejného obstarávania, realizovaného zo strany MK SR. Avizované zvyšovanie cien plánuje 
organizácia hradiť z naplánovaných zvýšených výnosov, ak sa nám tieto podarí naplniť, je 
šanca to zvládnuť, rozpočet je kritický. 

K bodu 4: 

GR v nadväznosti na predložené materiály oboznámil členov rady s prebiehajúcou 
rekonštrukciou depozitných priestorov v sídelnej budove. SFÚ opakovane upozorňoval 
zriaďovateľa, že predmetné priestory sú amortizované a po prívalových dažďoch v roku 2018 
aj znehodnotené zapliesnením časti omietok. V 2. polovici roka 2021  pre zabezpečenie 
vhodného prostredia na uchovávanie filmových materiálov v zmysle štandardov FIAF (vlhkosť 
a teplota),  bol už SFÚ nútený aj bez príspevku MK SR k rekonštrukcii pristúpiť, nakoľko 
hrozila degradácia filmového materiálu.  Celá rekonštrukcia je realizovaná z vlastných 
zdrojov vo výške 164 282,34 € a za plnej prevádzky inštitúcie.  Ukončenie prác je plánované 
na 15. 12. 2021. 

K bodu 5: 

GR SFÚ oboznámil členov rady SFÚ so svojimi služobnými cestami, ktoré sa uskutočnili od 
ostatného zasadnutia rady SFÚ. 

Uznesenie č. 8/2021 
Rada SFÚ berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa SFÚ o jeho služobných 
cestách uskutočnených v období od 14. 9. 2021 do 15. 11. 2021. 
Uznesenie prijaté jednomyseľne. 
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K bodu 6: 

V zmysle záverov rokovania rady 13. 9. 2021 bol členom rady zaslaný doplňujúci materiál 
k bodu 3 programu (Informácia o dramaturgii výberu filmov k zahraničnej prezentácii v rámci 
storočnici slovenskej kinematografie),  ktorý vypracoval riaditeľ Národného 
kinematografického centra, pán Rastislav Steranka. Pán Šulaj skonštatoval, že nemá 
k materiálu pripomienky a chápe, že k prezentácii slovenskej kinematografie bolo vybraté to 
najlepšie čo mohlo byť, pri zohľadnení požiadaviek od organizátorov zahraničných festivalov 
a podujatí, ktoré majú svoje vlastné koncepcie a teda nemohol to byť iba samostatný 
slobodný výber SFÚ toho výhradne najlepšieho zo slovenskej kinematografie.  
V rámci diskusie pán Dušek ocenil uvádzanie cyklu Zlatá šedesátá v RTVS, ako aj slovenské 
filmy v Českej televízii, s čím sa stotožnil aj GR a taktiež nás teší toto úspešné licencovanie 
slovenských filmov zo strany SFÚ.  
Pani Franková sa informovala na prípadné správy z MK SR ohľadom domenovania druhého 
zástupcu MK SR do rady SFÚ, o čom GR nemá žiadne nové informácie. 

Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie členovia rady ďalšie zasadanie v tomto roku 
neplánujú, predpokladajú ďalšie stretnutie v januári, v prípade potreby je možné operatívne 
zvolať online rokovanie. 

V Bratislave 23. novembra 2021 

Zápis vyhotovil: Ing. Dagmar Kuková 

Za správnosť: prof. Ondrej Šulaj 


