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Zápis č. 4/2015 z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu dňa 

10. decembra 2015 

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

Prizvaní: Peter Dubecký – generálny riaditeľ SFÚ, Dagmar Kuková – tajomníčka rady 

SFÚ 

Program rokovania: 

1. Projekt prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí na roky 2016-

2018 

2. List od organizátorov prehliadky Kino na hranici 

3. Prehľad služobných ciest generálneho riaditeľa SFÚ uskutočnených v období od 30. 

10. 2015 do 10. 12. 2015 

4. Rôzne 

Zasadnutie rady SFÚ zvolal a viedol predseda rady v súlade s § 27 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.“),. 

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: 

Rada SFÚ sa oboznámila s predloženým Projektom prezentácie slovenskej kinematografie 

a audiovízie v zahraničí na roky 2016-2018 (ďalej „Projekt“). Generálny riaditeľ SFÚ (ďalej 

„GR SFÚ“) poskytol stručnú informáciu o zásadných aktivitách Projektu vypracovanom 

riaditeľkou NKC SFÚ, pani Ing. Strelkovou, ktorá bola v prípade potreby k dispozícii prísť rade 

SFÚ zodpovedať na otázky. Vzhľadom na komplexnosť materiálu rada nepovažovala za 

potrebné riaditeľku NKC na rokovanie prizvať. 

Pán Šulík navrhol rozšíriť prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí aj o užšiu 

spoluprácu s MZV SR v rámci Slovenských inštitútov a iných kultúrnych centier z zahraničí. GR 

SFÚ uviedol, že čiastočne sa takéto podujatia realizujú, napr. pravidelná prehliadka 

slovenských filmov v Ríme, prehliadky v Budapešti, Prahe, Berlíne, Varšave a pod. V diskusii 

k tejto téme členovia rady SFÚ považujú taktiež zintenzívnenie takejto spolupráce za 

prínosné, avšak poukázali aj na problémy jednak s vybavenosťou inštitútov kinosálami 
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a predovšetkým na skutočnosť, že MZV SR realizuje takého prehliadky „ad hoc“ a vzhľadom 

na finančnú situáciu nemajú záujem o dlhodobejšie plánovanie filmových podujatí. Rada 

tento návrh podporuje a možnosť realizácie uvedeného typu podujatí v rámci projektu je 

možná v časti „ďalšie prezentačné fóra“. 

Vzhľadom na priamy súvis bodu 2 programu zasadania s prezentáciou v zahraničí, prešla 

rada ešte pred prijatím uznesenia na tento bod programu. 

K bodu 2: 

Rada SFÚ sa oboznámila s listom riaditeľky a programového riaditeľa filmovej prehliadky 

Kino na Granicy/Kino hranici, adresovaným predsedovi rady SFÚ. Predseda rady uviedol, že 

uvedené podujatie je väčšine členov rady vzhľadom na jeho význam pre prezentáciu 

slovenskej kinematografie dobre známe, osobne sa ho zúčastnili, má svoju tradíciu - bude sa 

konať už 18. ročník, slovenskej kinematografii je na podujatí pravidelne venovaný veľký 

priestor (napr. v roku 2014 bolo uvedených 32 slovenských filmov) a odporúča podujatie 

podporiť. 

Rovnako GR SFÚ považuje Kino na hranici za najrozsiahlejšiu prehliadku slovenskej 

kinematografie, ktorá sa pravidelne venuje aj významným osobnostiam slovenskej kultúry 

a má veľkú divácku návštevnosť. 

Pán Šulík uviedol, že ide o podujatie zásadného významu, ktoré sa systematicky venuje vo 

veľkom rozsahu prezentácii slovenskej kinematografie, má potenciál aj pre producentov 

a koprodukčné projekty, je podporované zo strany ČR aj Poľska, za Slovensko je jediným 

partnerom SFÚ. Podujatie odporúča podporovať, spolupracovať na ňom, dá sa povedať, že 

Slovensko by malo mať záujem využívať tak rozsiahly priestor na vlastnú prezentáciu. 

Pán Michalovič navrhuje začleniť prehliadku do Projektu prerokúvaného v bode 1 programu, 

pričom sa informoval, v akej výške by boli odhadované náklady, pokiaľ by spolupráca bola 

financovaná z týchto prostriedkov. GR SFÚ odhaduje náklady na cca 3000,- až 4000,- €, do 

Projektu to je možné začleniť. 

Pani Franková uviedla, že organizátori podujatia v liste žiadajú o zľavu za výpožičky filmov, 

pričom toto nie je kompetencia rady SFÚ. V žiadnom prípade nenamieta voči významu 

uvedeného podujatia, ale navrhuje, aby predseda rady odpovedal organizátorom podujatia 

listom, kde ich odporučí na GR SFÚ, nakoľko nie je v kompetencii rady SFÚ poskytovať zľavy, 

so žiadosťou o dotáciu sa môžu obrátiť na Audiovizuálny fond. Súčasne navrhuje neprijať 

k tomuto bodu uznesenie. V opačnom prípade sa môže stať, že sa na radu obrátia 

s podobnými požiadavkami aj ďalšie festivaly a nie sú jasné kritériá, na základe akých má 

o tom rada rozhodovať. 
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Predseda rady SFÚ, ako i členovia rady p. Šulík a p. Michalovič sú toho názoru, že pokiaľ je 

v kompetencii rady §25 ods.1 písmeno e) zákona č.40/2015 o audiovízii schvaľovať dlhodobé 

plány a koncepcie rozvoja SFÚ, má rada právo i navrhovať zmeny predložených plánov. Bez 

ohľadu na zaslaný list, považujú komplexné prehliadky realizované na území krajín V4 (ako je 

napr. podujatie Kino na hranici) za podujatia zásadného významu, ktoré by mali byť súčasťou 

Projektu schvaľovaného v bode 1. Pokiaľ sa na radu obrátia organizátori ďalších festivalov, 

cítia sa byť natoľko kompetentní, aby vedeli posúdiť význam jednotlivých podujatí pre 

prezentáciu slovenskej kinematografie v zahraničí a prijať rozhodnutie. 

Po dlhšej diskusii rada prijala spoločné uznesenie v bodu 1 a bodu 2 programu. 

Uznesenie č. 17/2015: 

Rada SFÚ schvaľuje podľa § 25 ods.1 písmeno e) zákona č.40/2015 o audiovízii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov Projekt prezentácie slovenskej kinematografie a audiovízie 

v zahraničí pre roky 2016 – 2018 s podmienkou, doplniť medzi prioritné aktivity projektu 

komplexné prehliadky slovenskej kinematografie realizované v rámci krajín Vyšehradskej 

skupiny (V4). 

Uznesenie prijaté jednomyseľne 

K bodu 3: 

GR SFÚ oboznámil členov Rady SFÚ so svojimi domácimi a zahraničnými pracovnými cestami, 

ktoré sa uskutočnili od ostatného zasadnutia Rady SFÚ. 

Uznesenie č. 18/2015: 

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

cestách uskutočnených v období od 30. 10. 2015 do 10. 12. 2015. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

K bodu 4: 

V nadväznosti na list generálneho riaditeľa televízie JOJ pána Mgr. Marcela Gregu z 30. 9. 

2015, ktorým sa rada SFÚ zaoberala na ostatnom rokovaní, sa rada oboznámila s odpoveďou 

GR SFÚ z 3. 11. 2015 na tento list. Odpoveď bola poslaná na vedomie aj generálnemu 

riaditeľovi SMAAP MK SR a predsedovi výboru pre kultúru a médiá NR SR. 
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Uznesenie č. 19/2015: 

Rada SFÚ berie na vedomie odpoveď generálneho riaditeľa SFÚ zo dňa 3. 11. 2015 na list 

generálneho riaditeľa spoločnosti MAC TV s.r.o. zo dňa 30. 9. 2015. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

Rada sa ďalej zaoberala preloženým návrhom na zmenu a doplnenie organizačnej štruktúry 

SFÚ, ktorá by mala byť účinná od 1.1.2016, ako aj s predloženými dôvodmi navrhovaných 

zmien. 

GR SFÚ stručne pomenoval navrhované zmeny. Nárast ekonomickej agendy, zmeny zákonov, 

činnosti súvisiace s verejným obstarávaním, ako i plnenie nových povinností podľa zákona 

č.40/2015 Z.z. spojených s evidenciou slovenských audiovizuálnych diel a osôb pôsobiacich 

v audiovízii sa zriaďuje Útvar ekonomiky a manažmentu, ktorého súčasťou je aj referát 

evidencie slovenských AVD a osôb v audiovízii. Podľa §20 písm. c) zákona č.40/2015 Z.z. sa 

zriaďuje oddelenie vedy a výskumu. V súvislosti s §21 písm. u) zákona č.40/2015 Z.z. sa 

zriaďuje samostatný referát činností informačných kancelárií programov EU a Rady Európy. 

Doterajší referát mediatéky sa stáva súčasťou oddelenie filmového archívu. Za účelom 

posilnenia licencovania slovenských filmov do zahraničia aj s ohľadom na nové formy šírenia 

sa zriaďuje obchodný referát. 

Pán Michalovič vyjadril presvedčenie, že SFÚ so svojím rozsahom činností bude porovnateľné 

so špičkovými zahraničnými pracoviskami. 

Uznesenie č. 20/2015: 

Rada SFÚ schvaľuje podľa § 25 ods.1 písmeno g) zákona č.40/2015 o audiovízii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov zmenu organizačnej štruktúry SFÚ, ktorá bude platná od 1. 

1. 2016. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne 

Následne GR SFÚ odišiel z rokovania a rada SFÚ ďalej rokovala o predloženom návrhu na 

schválenie finančnej odmeny generálnemu riaditeľovi SFÚ v súlade so zákonom č. 553/2003 

Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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Uznesenie č. 21/2015 

Rada SFÚ na základe nadštandardných aktivít generálneho riaditeľa SFÚ a výsledkov SFÚ 

dosiahnutých pod jeho vedením, v prípade potvrdenia kladného hospodárskeho výsledku 

SFÚ k 31. 12. 2015, schvaľuje predložený návrh na finančnú odmenu generálnemu 

riaditeľovi SFÚ za rok 2015, ktorá bude zúčtovaná v mesiaci január 2016. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

Najbližšie zasadnutie rady SFÚ za účelom prerokovania návrhu rozpočtu sa uskutoční 12. 

januára 2016 o 10,00 hod. 

Predpokladaný termín ďalšieho zasadnutia za účelom prerokovania návrhu Výročnej správy 

SFÚ za rok 2015 sa uskutoční v týždni od 15.2.2016 do 19.2.2016, presný termín rokovania si 

rada SFÚ dohodne s ohľadom na termín odovzdávania Výročnej správy na MK SR. 

V Bratislave 10. decembra 2015 

Zápis vyhotovil: Ing. Dagmar Kuková 

Za správnosť: Prof. Ondrej Šulaj 
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