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Zápis č. 1/2018 z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu dňa 
15. februára 2018 

 
Prítomní: Ondrej Šulaj, Oľga Davalová, 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 

1) 

Program rokovania: 

1. Návrh Správy o činnosti a hospodárení za rok 2017 
2. Príprava výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa Slovenského 

filmového ústavu v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 40/2015 Z. z. (zákon o audiovízii) 
3. Prehľad služobných ciest generálneho riaditeľa SFÚ uskutočnených v období od 12. 

12. 2017 do 15. 2. 2018 
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: 

Rada SFÚ sa oboznámila s návrhom Správy o činnosti a hospodárení SFÚ za rok 2017, ktorá 
podrobne sumarizuje všetky aktivity vykonávané v hodnotenom roku. Stručný súhrn 
výsledkov roka 2017 predstavil generálny riaditeľ (ďalej „GR“). SFÚ uzavrel s MK SR na všetky 
hlavné činnosti pre rok 2017 kontrakt, ktorý je zverejnený na internetových stránkach SFÚ aj 
MKSR. Ďalej nad rámec kontraktu realizoval nasledovné prioritné projekty: 

 Zákonný depozitár – ošetrenie originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích 
filmových materiálov; 

 Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí; 

 Vedecká a výskumná činnosť; 

 Týždeň slovenského filmu; 

 147. riadne zasadnutie Eurimages na Slovensku; 

 Informačný systém SK CINEMA. 
Na základe poverenia Sekcie medzinárodnej spolupráce MK SR sa realizoval projekt v rámci 
bilaterálnej spolupráce – Dni ruského filmu v Bratislave. 
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Záujmu verejnosti sa tešil filmový portál www.skcinema.sk, nárast záznamov v informačnom 
systéme SKCINEMA bol 21 879. V rámci projektu systematickej obnovy prešlo procesom 
obnovy zabezpečovacích materiálov 25 dlhometrážnych filmov a 69 krátkometrážnych 
filmov. SFÚ vydal 3 blu-ray nosiče (Best of Viktor Kubal – Zbojník Jurko, Krvavá pani, výber 
animovaných filmov) a 9 DVD nosičov (Zabudnite na Mozarta, Prípad Barnabáš Kos, 
v spolupráci s externým subjektom 2-DVD Čarovný svet animovaného filmu, 5 DVD z 10-
dielneho dokumentárneho cyklu PRVÁ). Počas obdobia udržateľnosti projektu Digitálna 
audiovízia sa SFÚ zaviazal ročne zdigitalizovať minimálne 50 filmových objektov, 
v sledovanom období bolo zdigitalizovaných 72 filmových objektov. V roku 2017 boli 
zhodnotené práva výrobcu formou uzatvorenia zmlúv na televízne vysielanie, účinnosť 
nadobudli licenčné zmluvy k 116 filmom. Úspešné licencovanie slovenských filmov 
televíznym vysielateľom je základným predpokladom napĺňania tržbovej stránky rozpočtu 
SFÚ. V roku 2017 SFÚ nad rámec povinností uložených zákonom vybrané TOP filmy v záujme 
absolútnej transparentnosti licencoval formou obchodnej verejnej súťaže, ktorej sa zúčastnili 
všetci relevantní slovenskí celoplošní vysielatelia. Cieľ prezentovať slovenskú kinematografiu 
sa tiež podarilo naplniť, SFÚ spolupracoval na 92 podujatiach so slovenským filmom 
v zahraničí, v 36 štátoch a na 15 podujatiach v SR, uvedených bolo 261 slovenských filmov. 
Medzi najvýznamnejšie počiny v oblasti prezentácie slovenskej kinematografie v zahraničí 
bola účasť Slovenska na medzinárodnom filmovom trhu Marché du Film pri MFF v Cannes 
2017, Projekt stánku Central European Cinema Stand na filmovom trhu EFM Berlín, ale napr. 
aj spolupráca s MFF Karlove Vary. Veľmi nás teší, že Kino Lumière si našlo svojich stálych 
divákov, pričom jeho návštevnosť z roka na rok narastá, v roku 2017 prekonalo rekordných 
100 000 divákov, presne 107 387 divákov (prevádzka kina bola 358 dní, realizovaných bolo 
3598 predstavení). V kine sa uskutočnilo viacero festivalov, vrátane úspešného podujatia 
Nemecká jeseň, vypredaný bol Filmový kabinet, pokračoval aj Filmový kabinet deťom 
a premietanie archívnych filmov v študijnom kina SFÚ Filmotéka. Predajňa Klapka.sk 
realizovala predaj DVD, blu-ray a publikácií priamo v predajni, ale aj prostredníctvom 
webovej stránky, v Kine Lumière, na filmových festivaloch a aj komisionárskym spôsobom. 
Úspešne bol zavŕšený proces overovania spôsobilosti SFÚ vykonávať vedecko-výskumné 
činnosti, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo SFÚ „Osvedčenie 
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj“. 
Náklady v roku 2017 predstavovali čiastku 7,229.232,82 € a výnosy čiastku 7,239.403,35 €. 
Organizácia v priebehu roka vykazovala vyrovnané čerpanie rozpočtu v súlade s plánom 
činnosti, kontraktom a účelovými dotáciami tak, že dosiahla zlepšený výsledok hospodárenia 
v sume 10.170,53 €. Tento výsledok bol dosiahnutý prekročením plánu tržieb a dôslednou 
realizáciou úsporných opatrení. SFÚ aj v roku 2017 splnil všetky merateľné ukazovatele 
stanovené v kontrakte, záväzné ukazovatele plánu činnosti a rozpočtu a opakovane dosiahol 
zlepšený výsledok hospodárenia. 

Po krátkej diskusii týkajúcej sa rozpočtu SFÚ, edičnej knižnej produkcie, predajne Klapka.sk, 
časopisu Film.sk a iných, rada konštatovala, že Správa o činnosti a hospodárení je podrobne 
pripravený materiál odzrkadľujúci veľký rozsah a rozmanitosť vykonávaných činností a prijala 
uznesenie. 
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Uznesenie č. 1/2018 

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 2017 (Výročná správa). 
Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

K bodu 2: 

Rada SFÚ sa v zmysle zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 40/2015 Z. z. (zákon o audiovízii) 
a v zmysle Rokovacieho poriadku rady SFÚ venovala príprave výberového konania na funkciu 
generálneho riaditeľa SFÚ. Rada odsúhlasila znenie oznámenia o výberovom konaní, ktoré 
bude zverejnené na webovej stránke SFÚ, MK SR a v periodickej tlači s celoslovenským 
rozsahom v pondelok 5. 3. 2018. Písomné prihlášky bude možné doručiť do piatku 6. apríla 
2018. Otváranie obálok s prihláškami a posudzovanie kompletnosti doručených prihlášok sa 
uskutoční v pondelok 16. apríla 2018; verejné vypočutie kandidátov a hlasovanie vo štvrtok 
26. apríla 2018. 

Uznesenie č. 2/2018 

Rada SFÚ odsúhlasila znenie a termín zverejnenia výzvy o výberovom konaní na funkciu 
generálneho riaditeľa SFÚ na 5. marca 2018 a určila termín verejného vypočutia 
prihlásených kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ na 26. apríla 2018. Verejné 
vypočutie sa uskutoční v sídle SFÚ na Grösslingovej ul. 32 v Bratislave, v zasadačke na 7. 
poschodí. 
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. 3/2018 

Rada SFÚ berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa SFÚ o jeho služobných 
cestách uskutočnených v období od 12. 2. 2017 do 15. 2. 2018. 
Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

Ďalšie zasadnutie rady SFÚ sa uskutoční 16. apríla 2018 o 10,00 hod. 

V Bratislave 15. februára 2018 

Zápis vyhotovil: Ing. Dagmar Kuková 
Za správnosť: Prof. Ondrej Šulaj 
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