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Zápis č. 1/2017 z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu dňa 

16. februára 2017 

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

Šulík 

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

SFÚ, Marta Šuleková – riaditeľka útvaru ekonomiky a manažmentu (k bodu 

3) 

Program rokovania: 

1. Návrh Správy o činnosti a hospodárení SFÚ za rok 2016 

2. Prehľad služobných ciest generálneho riaditeľa SFÚ uskutočnených v období od 

15.12. 2016 do 16. 2. 2017 

3. 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: 

Rada SFÚ sa oboznámila s návrhom Správy o činnosti a hospodárení SFÚ za rok 2016, ktorá 

podrobne sumarizuje všetky aktivity vykonávané v hodnotenom roku. 

Generálny riaditeľ (ďalej „GR“) predstavil hlavné činnosti a projekty, ktoré SFÚ hodnotil aj na 

výročnej tlačovej konferencii dňa 9. 2. 2017 za bohatej účasti médií. GR stručne predstavil 

pokračovanie Projektu systematickej obnovy audiovizuálneho dedičstva, ďalej projekt 

Digitálna audiovízia, ktorý sa v roku 2016 dostal do obdobia udržateľnosti, pričom merateľné 

ukazovatele projektu boli splnené a prekročené. Úspešne pokračoval aj projekt 

informačného systému SK CINEMA, počet záznamov narastá a filmový portál 

www.skcinema.sk sa teší záujmu verejnosti, počet vyhľadávaní na stránke sa zvyšuje (SFÚ 

výhľadovo uvažuje aj o spustení anglickej verzie). Zásadný význam má aj Projekt prezentácie 

slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí, SFÚ spolupracoval na 166 podujatiach so 

slovenským filmom v 46 štátoch (významné aktivity napr. účasť Slovenska na 
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medzinárodnom filmovom trhu Marché du Film pri MFF v Cannes 2016, Projekt spoločného 

stánku troch krajín Central European Cinema Stand na filmovom trhu EFM Berlín, ale aj 

spolupráca s MFF Karlove Vary a iné). Prezentácii významne napomáha aj pôsobenie 

Audiovizuálneho fondu a RTVS, návštevnosť slovenských filmov v kinách sa v roku 2016 

výrazne zvýšila. K významným skutočnostiam patrilo opätovné spustenie prevádzky Kina 

Lumière po rozsiahlej štvormesačnej stavebnej prestávke. Kinosály sa sprístupnili postupne, 

premieta sa vo všetkých štyroch sálach, ktoré sú zreštaurované a zdigitalizované (aj vďaka 

finančnej podpore z AVF), pričom návštevnosť kina z roka na rok narastá, v roku 2016 

dosiahlo kina 85 % návštevnosti roku 2015, aj keď bolo v prevádzke iba osem mesiacov. SFÚ 

posledná etapa renovácie kina ešte čaká. Ďalej GR vyzdvihol vydanie reprezentatívnej 10-

dielnej blu-ray kolekcie Slovenský film, pri príležitosti predsedníctva SR republiky v Rade 

Európskej únie v rámci projektu SK PRES. V rámci edičných činností je nepochybne 

najdôležitejšie vydanie 1. časti rozsiahlej publikácie Dejiny slovenskej kinematografie 1896-

1969 autorov Václava Maceka a Jeleny Paštékovej. Úspešné licencovanie slovenských filmov 

televíznym vysielateľom je základným predpokladom napĺňania tržbovej stránky rozpočtu 

SFÚ, pričom stanovené merateľné ukazovatele aj v tejto oblasti boli prekročené, 

predovšetkým vďaka kontinuálnemu úsiliu, stabilne budovaným korektným obchodným 

vzťahom, ako aj postupnému zvyšovaniu úrovne poskytovaných nosičov. Teší nás, že 

najsledovanejšie tituly z archívu SFÚ sa opäť dostali aj do TOP 35 celkovo nasledovanejších 

filmov roka 2016. Ďalej GR stručne spomenul predajňu Klapka.sk, filmologickú knižnicu SFÚ, 

ako aj činnosti ďalších oddelení. 

SFÚ v roku 2016 splnil záväzné ukazovatele plánu činnosti a rozpočtu a opakovane dosiahol 

zlepšený hospodársky výsledok (zisk v sume 7 052,54 €) napriek výpadku tržieb 

z premietania v Kine Lumière, ktoré bolo viac ako štyri mesiace uzatvorené z dôvodu 

renovácie. Zlepšený hospodársky výsledok sa podarilo dosiahnuť dôslednou realizáciou 

úsporných opatrení (Program hospodárnosti) a prekročením plánu vlastných výnosov, 

predovšetkým pri obchodnom zhodnocovaní práv výrobcu k slovenským filmom 

copyrightovo spadajúcim pod SFÚ v zmysle zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Okrem finančného príspevku od zriaďovateľa MK SR, získal 

SFÚ finančné prostriedky aj z dotácií z Audiovizuálneho fondu a príspevok z EÚ na činnosť 

kancelárie Creative Europe Desk Slovensko. Rok 2016 GR záverom zhodnotil ako úspešný, aj 

keď ekonomicky nesmierne náročný, činnosti SFÚ sú stabilizované. 

Členovia rady SFÚ vyjadrili uznanie výsledkom hospodárenia, ako aj rozsahu a pestrosti 

zrealizovaných činností. 
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Uznesenie č. 1/2017 

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

niektorých zákonov schvaľuje bez pripomienok návrh Správy o činnosti a hospodárení SFÚ 

za rok 2016 (Výročná správa). 

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. 2/2017 

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

cestách uskutočnených v období od 15. 12. 2016 do 16. 2. 2017. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

K bodu 3: 

Rada SFÚ v zmysle § 27 ods. 3 zákona č. 40/2015 Z. z. prerokovala návrh plánu riadnych 

zasadnutí na rok 2017. Plán riadnych zasadnutí rady SFÚ schválila rada SFÚ nasledovne: 

31. 3. 2017 o 13,00 hod.; 

október; 

december. 

Presné termíny zasadnutí v roku 2017 budú dohodované priebežne. 

Uznesenie č. 3/2017 

Rada SFÚ schválila plán riadnych zasadnutí rady SFÚ na rok 2017. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

Riaditeľka útvaru ekonomiky a manažmentu a štatutárna zástupkyňa GR predniesla členom 

rady SFÚ návrh na schválenie finančnej odmeny pre GR SFÚ, aj s jeho zdôvodnením. 
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Uznesenie č. 4/2017: 

Rada SFÚ na základe nadštandardných aktivít generálneho riaditeľa SFÚ, ako i s ohľadom 

na hospodárenie inštitúcie v roku 2016, ktorá dosiahla zlepšený hospodársky výsledok – 

zisk, schvaľuje predložený návrh na finančnú odmenu generálnemu riaditeľovi SFÚ. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

V zmysle plánu riadnych zasadnutí rady SFÚ je termín ďalšieho zasadnutia 31. 3. 2017 

o 13,00 hod. 

V Bratislave 16. februára 2017 

Zápis vyhotovil: Ing. Dagmar Kuková 

Za správnosť: Prof. Ondrej Šulaj 
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