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Zápis č. 2/2016 z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu dňa 

12. mája 2016 

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

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

SFÚ, k bodu 1 a 3 Marta Šuleková – riaditeľka útvaru ekonomiky a 

manažmentu 

Program rokovania: 

1. Návrh rozpočtu na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018-2019 

2. Prehľad služobných ciest generálneho riaditeľa SFÚ uskutočnených v období 

od 10. 2. 2016 do 12. 5. 2016 

3. Informácia o výsledkoch rezortnej kontroly MK SR 

4. 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. 

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: 

GR SFÚ a riaditeľka útvaru ekonomiky a manažmentu SFÚ oboznámili členov rady SFÚ 

s návrhom rozpočtu SFÚ na rok 2017 a rozpočtovým výhľadom na roky 2018-2019. Návrh 

rozpočtu SFÚ kopíruje predchádzajúce roky, je vyrovnaný a SFÚ ho predkladá s tým, že bez 

ďalších zdrojov, ktoré predstavujú „prioritné projekty“ sú pridelené prostriedky 

nedostačujúce a organizácia by iba v obmedzenej miere mohla plniť povinnosti stanovené 

zákonom č.40/2015 Z. z. o audiovízii. V oblasti príjmov SFÚ naplánoval zvýšenie tržieb za 

Kino Lumière, z predajne Klapka.sk, z licencovania filmov, ako i z pracoviska Digitálna 

audiovízia. Prioritných projektov je pre rok 2017 šesť – Zákonný depozitár, IS SK CINEMA, 

Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí, prehliadka Týždeň 

slovenského filmu, Vedecko-výskumná činnosť, Usporiadanie riadneho 147. Zasadania Rady 

Eurimages na Slovensku. 

Po krátkej diskusii k návrhu rozpočtu rada SFÚ prijala uznesenie. 
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Uznesenie č. 4/2016: 

Rada SFÚ v zmysle § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 40/2015 o audiovízii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov schvaľuje návrh rozpočtu SFÚ na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 

2018 - 2019. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

K bodu 2: 

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

ktoré sa uskutočnili od ostatného zasadnutia Rady SFÚ. 

Uznesenie č. 5/2016: 

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

cestách uskutočnených v období od 10. 2. 2016 do 12. 5. 2016. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

K bodu 3: 

GR SFÚ a riaditeľka útvaru ekonomiky a manažmentu SFÚ oboznámili členov rady SFÚ s 

výsledkami kontroly, ktorú v SFÚ vykonala kontrolná skupina odboru kontroly a inšpekcie MK 

SR od 9. 3. 2016 do 6. 5. 2016. Predmetom kontroly boli roky 2014 a 2015, kontroly sú v SFÚ 

časté, rok 2014 už bol kontrolovaný aj zo strany NKÚ. Na základe výsledkov kontroly 

žiadne finančné prostriedky neboli použité neoprávnene a SFÚ nemusí vracať žiadne 

finančné prostriedky do štátneho rozpočtu. Zistenia boli skôr formálneho 

a administratívneho charakteru, napr. spôsob účtovania záloh na služobné cesty, k faktúram 

na právne služby, ktoré pre SFÚ zabezpečuje právna kancelária JUDr. Šveca na základe 

paušálneho poplatku neboli doložené mesačné rozpisy vykonaných právnych úkonov (za 

roky 2014-2015 išlo o faktúry vo výške 30 000,- €, pričom k tomuto zisteniu už bolo prijaté 

opatrenie na nápravu ešte v minulom roku na základe výsledkov kontroly NKÚ), pracovné 

výkazy k prácam na dohodu pre kanceláriu Media Desk majú predtlačenú formu v angličtine, 

pričom podľa záverov kontroly musia byť v slovenčine, v platových dekrétoch bola rovnako 

formálna chyba v hlavičke, v návrhoch na mimoriadne odmeny pre 3 pracovníkov 

ekonomického oddelenia, ktorí pracovali cez víkendy nebolo písomne uvedené, že práce boli 

vykonané nad rámec riadneho pracovného času a pod. Všetky finančné prostriedky 

vynaložené na úkony, kde kontrolná skupina konštatovala takéto „formálne“ pochybenia, 

boli označené ako nehospodárne využité finančné prostriedky a išlo o celkovú čiastku 

46 000,-€. 
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Uznesenie č. 6/2016: 

Rada SFÚ berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa a riaditeľky útvaru 

ekonomiky a manažmentu o výsledkoch kontroly, ktorú v SFÚ realizoval odbor kontroly 

a inšpekcie MK SR od 9. 3. 2016 do 6. 5. 2016. Rada oceňuje, že i napriek zložitosti 

kontrolovaného obdobia rokov 2014 a 2015 (realizácia projektu Digitálna audiovízia) 

zistenia nie sú závažného charakteru a SFÚ nie je viazaný žiadnou vratkou do štátneho 

rozpočtu. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

K bodu 4: 

Rada SFÚ sa oboznámila s predloženým písomným materiálom, ktorý stručne sumarizuje 

aktuálny stav vzájomného súdneho sporu medzi SFÚ a pánom Jurajom Jakubiskom o určenie 

práv k filmom vyrobeným Slovenskou filmovou tvorbou, vedeného od roku 2005. Pani 

Jakubisková vo februári 2016 kontaktovala GR SFÚ a prejavila záujem o uzatvorenie 

mimosúdnej dohody, ale konkrétny písomný návrh nepredložila. Materiál obsahuje aj 

stanovisko právnej zástupkyne SFÚ, ktorá uvádza dôvody, pre ktoré neodporúča v súčasnosti 

uzatvárať mimosúdnu dohodu, ale počkať na právoplatné rozhodnutie súdneho sporu. 

Rada sa oboznámila aj s písomným stanoviskom generálneho riaditeľa SMAAP MK SR 

v ktorom uvádza, že SFÚ podľa § 21 ods. 2 písm. a) zákona č.40/2015 Z.z. o audiovízii 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vykonáva práva autorov k audiovizuálnym dielam 

vyrobeným organizáciami štátu hospodáriacimi v oblasti audiovízie, ktoré vykonávali tieto 

práva na základe všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred rokom 1997. SFÚ je 

povinný takýto zákonný výkon práv uplatňovať a nemá priestor na modifikáciu takejto 

povinnosti. 

GR SFÚ informoval členov rady o skutočnosti, že k 1. 6. 2016 plánuje vymenovať za riaditeľa 

Národného filmového archívu pána Mgr. Mariana Hausnera, ktorý je v súčasnosti 

koordinátorom informačného systému SK CINEMA. GR vyjadril potešenie nad tým, že ide 

o dlhoročného pracovníka SFÚ, pričom vychádzajúc z jeho praxe a odborných znalostí verí, že 

jeho pôsobenie v tejto funkcii bude úspešné. Ide o dlhodobo neobsadenú pracovnú pozíciu, 

doposiaľ riadil činnosť tejto základnej organizačnej zložky SFÚ priamo GR. 

V zmysle plánu riadnych zasadnutí rady SFÚ je predpokladaný termín ďalšieho zasadnutia 

v septembri 2016. 
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V Bratislave 12. mája 2016 

Zápis vyhotovil: Ing. Dagmar Kuková 

Za správnosť: Prof. Ondrej Šulaj 
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