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Zápis č. 2/2020 z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu dňa 

29. mája 2020 

Prítomní: Marta Franková, Oľga Davalová, Peter Maráky 

Prizvaní: Peter Dubecký – generálny riaditeľ (ďalej GR), Marta Šuleková – 

riaditeľka útvaru ekonomiky a manažmentu (k bodu 1 programu), 

Dagmar Kuková – tajomníčka rady SFÚ 

Program rokovania: 

1. Návrh rozpočtu SFÚ na rok 2021 

2. Prehľad služobných ciest generálneho riaditeľa SFÚ uskutočnených v období od 18.2. 

2020 do 29. 5. 2020 

3. Rôzne 

Zasadnutie rady SFÚ zvolala podpredsedníčka 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 podpredsedníčka rady privítala prítomných a dala hlasovať o návrhu 

programu rokovania. Návrh bol schválený jednomyseľne bez doplňujúcich návrhov a zmien. 

Za overovateľa zápisu bola zvolená podpredsedníčka rady. 

K bodu 1: 

V nadväznosti na predložený materiál (rozpis príjmov a výdavkov rozpočtu, komentár 

k rozpočtu, nevykryté položky) poskytla p. Šuleková stručnú informáciu a komentár k návrhu 

rozpočtu na rok 2021 a výhľad na roky 2022-2023. 

Rozpočet predkladáme ako vyrovnaný, vychádza zo schváleného objemu rozpočtu z roku 

2020 a plánovaného navýšenia tarifných miezd zamestnancov o 10% aj v roku 2021 s tým, že 

toto zvýšenie mzdových prostriedkov a zákonných odvodov je zahrnuté v rámci 

predloženého návrhu rozpočtu na roky 2021-2023, oproti roku 2020 žiadame o riešenie 

stavu a poskytnutie ďalších zdrojov na nevykryté položky: 

 riešenie nárastu nákladov na spotrebu elektrickej energie - depozit Pezinok; 

 zvýšenie rozpočtu na národný projekt Digitálna audiovízia – kapitálové 

výdavky; 

 poskytnutie finančných prostriedkov na dokončenie renovácie, opráv 

a výmen v Kine Lumière – III. etapa. 
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Rozpočtované finančné prostriedky bez ďalších zdrojov, ktoré predstavujú „prioritné 

projekty“ sú nepostačujúce, organizácia vo veľmi obmedzenej miere bude môcť plniť úlohy, 

ktoré jej stanovuje zákon o audiovízii. Konkrétne ide o nasledovné prioritné projekty: 

 Zákonný depozitár – ošetrenie originálnych rozmnožovacích a 

zabezpečovacích materiálov audiovizuálnych diel; 

 Prezentácia slovenskej kinematografie a audiovízie v zahraničí; 

 Týždeň slovenského filmu a národné ceny Slnko v sieti 2020; 

 100. výročie vzniku slovenskej kinematografie; 

 Informačný systém SK CINEMA; 

 Deponovanie (uschovávanie) archívnych filmových materiálov – vytvorenie 

depozitu zabezpečovacích materiálov a medziskladu pre neošetrené akvizície. 

Na základe skutočnosti roku 2019 a výsledkov 1. štvrťroka 2020 je nevyhnutné pre inštitúciu 

za účelom splnenia plánu činnosti a dodržania vyrovnaného rozpočtu roku 2021 realizovať 

výrazné úsporné opatrenia, realizovať podujatia s výraznejšou participáciou partnerov, 

vynaložiť maximálne úsilie na dodržanie plánovaného rozpočtu vlastných výnosov. 

V rámci diskusie sa členovia rady zaoberali prípadnou možnosťou zrealizovať v roku 2021 

výstavu k storočnici kinematografie. 

Ďalej sa zaujímali o stav schvaľovania prioritných projektov SFÚ na rok 2020, pričom doposiaľ 

nebol schválený ani jeden projekt, čo hodnotia ako kritickú situáciu, nakoľko SFÚ v rámci 

prioritných projektov realizuje aj závažné činnosti vyplývajúce zo zákona o audiovízii, ktoré 

nie sú pokryté rozpočtom. Rovnako sa venovali dopadom situácie súvisiacej so šírením 

koronavírusu, predovšetkým výpadkom na príjmovej strane rozpočtu. 

Uznesenie č. 3/2020 

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

niektorých zákonov schvaľuje rozpočet SFÚ na rok 2021. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

K bodu 2: 

GR SFÚ oboznámil členov rady SFÚ so svojou zahraničnou pracovnou cestou, ktorá sa 

uskutočnila od ostatného zasadnutia rady SFÚ. 
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Uznesenie č. 4/2020 

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

cestách uskutočnených v období od 18. 2. 2020 do 29. 5. 2020. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

K bodu3 

Pani Franková predložila návrh na doplnenie platného Rokovacieho poriadku rady z 29. 10. 

2015, týkajúce sa možnosti rokovania rady na diaľku, ako aj možnosti hlasovania per rollam. 

Uznesenie č. 5/2020 

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

niektorých zákonov schvaľuje doplnenie č. 1 Rokovacieho poriadku rady s účinnosťou od 

29. 5. 2020. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

GR v rámci racionalizácie pracovných činností predložil a zdôvodnil návrh na zrušenie 

obchodného referátu, spadajúceho pod priame riadenie generálneho riaditeľa. Vykonávané 

činnosti budú prerozdelené medzi Národné kinematografické centrum a Útvar ekonomiky 

a manažmentu. Navrhované zmena organizačnej štruktúry SFÚ bude účinná od 1. 8. 2020. 

Uznesenie č. 6/2020 

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

niektorých zákonov schvaľuje zmenu organizačnej štruktúry SFÚ, ktorá nadobudne 

účinnosť od 1. 8. 2020 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

V Bratislave 29. mája 2020 

Zápis vyhotovil: Ing. Dagmar Kuková 

Za správnosť: JUDr. Marta Franková 
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