
Z á p i s 

č. 3/2013  

z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu 

dňa 25. apríla 2013  
Prítomní: Olga Fedorová, František Gyárfáš, Peter Michalovič, Ondrej Šulaj, Miroslav 

Ulman 

Počas verejného vypočutia kandidátov boli prítomní aj dvaja zástupcovia verejnosti. 

Program rokovania: 

1. Verejné vypočutie Andreja Besedu, prihláseného kandidáta na funkciu generálneho 

riaditeľa SFÚ.  

2. Verejné vypočutie Petra Dubeckého, prihláseného kandidáta na funkciu generálneho 

riaditeľa SFÚ.  

3. Voľba generálneho riaditeľa SFÚ.  

Rokovanie rady podľa článku 7 ods. 4 Štatútu SFÚ zvolal M. Ulman, poverený radou, ktorý 

rokovanie aj otvoril a viedol. V úvode rokovania dal predsedajúci hlasovať o návrhu 

programu rokovania. Návrh programu bol schválený jednomyseľne bez doplňujúcich návrhov 

a zmien. 

K bodu 1:  
Predsedajúci skonštatoval, že rada na predchádzajúcom zasadnutí dňa 15. apríla 2013 po 

otvorení doručených obálok skontrolovala úplnosť prihlášok a povinných príloh určených v 

článku 2 Štatútu SFÚ a zverejnených radou vo výzve na podanie prihlášok, ako aj splnenie 

podmienok pre výkon funkcie generálneho riaditeľa SFÚ prihlásenými kandidátmi Andrejom 

Besedom a Petrom Dubeckým. Vzhľadom na splnenie všetkých podmienok určených 

audiovizuálnym zákonom a Štatútom SFÚ rada uznesením č. 5/2013 zo dňa 15. apríla 2013 

určila termín verejného vypočutia prihlásených kandidátov na 25. apríla 2013 o 9,00 hod. v 

sídle SFÚ. Rada losovaním určila poradie kandidátov pre verejné vypočutie – prvý Andrej 

Beseda, druhý Peter Dubecký. Rada oboch kandidátov listom pozvala na verejné vypočutie, 

termín a miesto konania verejného vypočutia boli zverejnené aj na internetovej stránke SFÚ v 

rámci uznesení rady. 

Predsedajúci skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky určené audiovizuálnym 

zákonom a Štatútom SFÚ na to, aby rada mohla pristúpiť k verejnému vypočutiu a následne k 

rozprave a voľbe generálneho riaditeľa SFÚ. Proti tomuto konštatovaniu žiaden z členov rady 

nevzniesol námietky ani pripomienky. 

Na základe uvedeného predsedajúci prizval na zasadnutie rady prvého prihláseného 

kandidáta, Andreja Besedu. Kandidát v určenom časovom limite do 30 minút prezentoval svoj 

projekt riadenia a rozvoja SFÚ v nasledujúcom funkčnom období. Po skončení prezentácie 

predsedajúci otvoril diskusiu, v ktorej členovia rady vzniesli nasledovné otázky na kandidáta: 

 súčasná dramaturgiu kina Lumière,  

 výška rozpočtu SFÚ,  

 aké sú rezervy pri predaji smerom k zahraničiu,  

 možnosti a využitie informačného systému SK CINEMA,  

 spolupráca s NFA,  

 skúsenosti a charakterové črty, ktoré predurčujú kandidáta na funkciu GR SFÚ,  

 ako bude riešiť živnosť po zvolení do funkcie GR SFÚ,  

 kde sa dozvedel o možnosti podania prihlášky.  



Po zodpovedaní všetkých uvedených a doplňujúcich otázok predsedajúci ukončil diskusiu s 

prvým kandidátom, poďakoval mu za jeho prezentáciu a za odpovede na otázky členov rady, 

informoval ho, že rada mu oznámi výsledok voľby písomne a následne pozval druhého 

prihláseného kandidáta, Petra Dubeckého. 

K bodu 2: 
Kandidát v určenom časovom limite do 30 minút prezentoval svoj projekt riadenia a rozvoja 

SFÚ v nasledujúcom funkčnom období. Po skončení prezentácie predsedajúci otvoril 

diskusiu, v ktorej členovia rady vzniesli nasledovné otázky na druhého kandidáta: 

 spolupráca s AVF,  

 výskumná činnosť,  

 webové stránky SFÚ,  

 publikácie v anglickom jazyku.  

Po zodpovedaní všetkých uvedených a doplňujúcich otázok predsedajúci ukončil diskusiu s 

druhým kandidátom, poďakoval mu za jeho prezentáciu a za odpovede na otázky členov rady, 

informoval ho, že rada mu oznámi výsledok voľby písomne, vyzval prítomných zástupcov 

verejnosti aby opustili miestnosť a následne otvoril neverejnú rozpravu rady bez účasti 

kandidátov. 

K bodu 3: 
Po ukončení rozpravy predsedajúci vyzval členov rady k uskutočneniu tajnej voľby 

generálneho riaditeľa SFÚ.  

Vo voľbe bolo rozdaných 5 hlasovacích lístkov s menami prihlásených kandidátov a 

označených pečiatkou SFÚ. Každý člen rady na ňom zakrúžkoval poradové číslo toho 

kandidáta, ktorému dal svoj hlas.  

Odovzdaných bolo 5 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov, ktoré vykonali členovia rady P. 

Michalovič a O. Fedorová, predsedajúci skonštatoval, že všetky odovzdané hlasovacie lístky 

boli platné.  

Voľba generálneho riaditeľa SFÚ na nasledujúce funkčné obdobie je platná a prebehla podľa 

príslušných ustanovení audiovizuálneho zákona a Štatútu SFÚ. 

Predsedajúci skonštatoval, že Rada SFÚ v tajnom hlasovaní jednomyseľne zvolila Petra 

Dubeckého za generálneho riaditeľa Slovenského filmového ústavu na nasledujúce 

funkčné obdobie päť rokov. Funkčné obdobie začína plynúť 2. 6. 2013.  
Po ukončení voľby predsedajúci pozval zvoleného generálneho riaditeľa SFÚ Petra 

Dubeckého a odovzdal mu osvedčenie o zvolení za generálneho riaditeľa SFÚ na nasledujúce 

funkčné obdobie. 

Neúspešnému kandidátovi, Andrejovi Besedovi, predsedajúci písomne – doporučeným listom 

i mailom – oznámil, že Rada SFÚ ho nezvolila za GR SFÚ. 

Dokumenty k voľbe generálneho riaditeľa SFÚ budú archivované v Slovenskom filmovom 

ústave. V zmysle Štatútu SFÚ poverený člen rady v jej mene písomne informoval ministra 

kultúry o zvolení generálneho riaditeľa SFÚ. 

Podľa článku 2 odsek 18 Štatútu SFÚ sa zápis zo zasadnutia rady k voľbe generálneho 

riaditeľa a predložené projekty vypočutých kandidátov zverejňujú na internetovej stránke 

SFÚ. Zverejnenie zabezpečí poverený člen rady. 

V Bratislave 25. 4. 2013. 

Zápis vyhotovil: Miroslav Ulman, poverený člen rady SFÚ 

Za správnosť: Oľga Fedorová 


