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Zápis č. 1/2023 z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu  

dňa 17. februára 2023 

Prítomní: Ondrej Šulaj, Oľga Davalová, Dušan Dušek, Peter Maráky 
Ospravedlnená: Marta Franková 
Prizvaní: Peter Dubecký – generálny riaditeľ (ďalej GR), Marta Šuleková – riaditeľka útvaru 

ekonomiky a manažmentu (k bodu 4 programu), Dagmar Kuková – tajomníčka 
rady SFÚ 

Program rokovania: 
 

1. Návrh Správy o činnosti a hospodárení za rok 2022 
2. Príprava výberového konania na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ 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 8. 12. 

2022 do 17. 2. 2023 
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 (ďalej zákon o audiovízii). 
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 v nadväznosti na predložený návrh Správy o činnosti a hospodárení SFÚ v roku 2022, 
ktorá je podrobná a transparentná v rozsahu 207 strán, stručne predstavil vybrané aktivity 
v sledovanom období. Rok 2022 ovplyvnila mimoriadna udalosť 20. 9. 2022, keď vypukol 
požiar v priestoroch digitalizačného pracoviska SFÚ v objekte Kina Lumière. GR poskytol 
zhrnutie jednotlivých krokov smerujúcich k riešeniu tejto situácie, týkajúcich sa sanačných 
prác, rokovaní s poisťovňou, posudzovania stavu poškodenia digitalizačných zariadení (ktoré 
bolo nevyhnutné z tohto dôvodu zasielať k výrobcom do zahraničia), vyčíslovania škody 
a iných činností. Znaleckým posudkom Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného 
zboru zo dňa 9. 1. 2023 bola príčina vzniku požiaru stanovená ako technická porucha na 
elektrickom motore ventilátora konvektora v klimatizačnej jednotke na strope miestnosti 
a následne nastalo zapálenie horľavých materiálov v okolí. V čase od 29. 9. 2022 do 19. 12. 
2022 sa uskutočnila komplexná protipožiarna kontrola, ktorú vykonali pracovníci Hasičského 
a záchranného zboru hl. mesta SR Bratislavy za účelom preverenia celkového stavu 
organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi vo všetkých objektoch 
SFÚ na území Bratislavy, kontrola prebehla bez zistenia nedostatkov.  
Vzhľadom k tomu, že MK SR poskytlo príspevok na kapitálové výdavky na poslednú etapu 
renovácie Kina Lumière, prebiehajú v súčasnosti verejné obstarávania na výber dodávateľov, 
veríme, že v úvode 2. polroka sa podarí kino znovu otvoriť. 
Napriek týmto náročným okolnostiam, ktoré v roku 2022 ovplyvňovali chod celej inštitúcie a 
opakovanému kráteniu rozpočtu sa SFÚ podarilo rok uzavrieť s vyrovnaným rozpočtom 
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a vykázať ziskový hospodársky výsledok v sume 21 427,19 €. Tento výsledok bol dosiahnutý  
predovšetkým prekročením plánu tržieb z licencovania práv k šíreniu slovenských filmov, ku 
ktorým inštitúcia vykonáva práva výrobcu,  a dôslednou realizáciou úsporných opatrení – 
Programu hospodárnosti.  
Rok 2022 ovplyvnila aj vojna na Ukrajine. SFÚ v tejto situácii vydal dňa 28. februára 2022 
Vyhlásenie SFÚ k situácii na Ukrajine, v ktorom odsúdil inváziu Ruska na Ukrajinu, vyjadril 
podporu Ukrajine a ako člen FIAF sa aktívne pridal k výzve na podporu Národného centra 
Oleksandra Dovženka v Kyjeve. V tejto súvislosti SFÚ zorganizoval finančnú zbierku 
zamestnancov a čiastku 5 000 € zaslal na účet mimovládnej organizácie Vostok SOS. 
Ďalej GR spomenul niektoré aktivity roka 2022 – účasť na 90 podujatiach v zahraničí (vrátane 
MFF Berlín, MFF Cannes, úspešná prezentácia na MFF Karlove Vary a mnohé iné), 253 
uvedených filmov v zahraničí; blu-ray so slovenským filmom Noční jazdci režiséra Martina 
Hollého, ktorý v roku 2021 vydal SFÚ, sa prebojoval do finále súťaže o cenu DVD Awards 
prestížneho festivalu klasického filmu Il Cinema Ritrovato v Bologni; SFÚ je prvým národným 
filmovým archívom, ktorý nie je zakladajúcim členom platformy LaCinetek a dostal možnosť 
uviesť vlastný výber šiestich klasických filmov zo 60. a 70. rokov; návštevnosť Kina Lumière 
napriek protipandemickým opatreniam v úvode roka a požiaru v septembri predalo 55 990 
vstupeniek; úspešné bolo aj obchodné zhodnocovanie práv, realizácia dvoch výziev verejnej 
obchodnej súťaže na licencovanie filmov,  filmy SFÚ sú prítomné nielen v televíznom 
vysielaní, ale aj na renomovaných VOD platformách; SFÚ vstúpil aj do koprodukčných 
projektov (filmy o Márii Kráľovičovej, Emílii Vášáryovej, Eduardovi Grečnerovi, film Dežo 
Hoffmann – fotograf Beatles).  
Ocenenie SFÚ za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania v uplynulom roku mu 
udelil portál TRANSPAREX, ktorý hodnotil 5400 subjektov, SFÚ dopadol najlepšie zo všetkých 
organizácií v rezorte kultúry. Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá mu udelila  cenu 
v kategórii audiovízia – multimédiá za cyklus dokumentárnych filmov Budujeme Slovensko II., 
kde je koproducent. SFÚ je stabilizovanou inštitúciou, ktorá vykonáva široké spektrum 
nezastupiteľných činností v oblasti audiovizuálnej kultúry na Slovensku a ktorá má vytvorené 
základné predpoklady pre ďalší rozvoj. 
GR záverom zdôraznil, že situácia s rozpočtom je hraničná a roky 2023 a 2024, keď sú už 
úplne zrušené prioritné projekty, budú ešte náročnejšie. 
Do diskusie sa zapojili všetci členovia rady, zaujímali sa napr. o rozpočet, rozpočtové 
opatrenia,  o hlavné kroky, ktoré dokázali zabezpečiť udržanie vyrovnaného rozpočtu a pod., 
výsledky činnosti SFÚ v tak náročnom roku, akým bol rok 2022, považujú za hodné ocenenia. 
Zástupkyňa MK SR v rade, p. Davalová, uviedla, že MK SR vníma SFÚ ako „bezproblémovú“ 
inštitúciu, ktorá predkladá kvalitné projekty, tieto v rámci komplikovaných rokovaní s MK SR 
dokáže obhájiť (vďaka čomu mu boli schválené napr. aj finančné prostriedky na renováciu 
kina) a i napriek požiaru a kráteniu rozpočtu dokázal ukončiť rok s plusovým hospodárskym 
výsledkom, čo v súčasnej situácii nie je v rámci kultúrnych inštitúcií samozrejmosť, mnohé 
nedokážu pokryť ani svoje základné činnosti. 

Uznesenie č. 1/2023 
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 2022.  
Uznesenie prijaté jednomyseľne. 
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K bodu 2: 

Rada SFÚ sa v 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 webových stránkach SFÚ a MK SR, ako aj v periodickej tlači 
s celoslovenským rozsahom 3. 3. 2023. Otváranie obálok s prihláškami a posudzovanie 
kompletnosti doručených prihlášok sa uskutoční v utorok 18. apríla 2023; verejné vypočutie 
kandidátov a hlasovanie vo štvrtok 27. apríla 2023. 

Uznesenie č. 2/2023 
Rada SFÚ v zmysle § 24 ods. 5 zákona č. 40/2015 Z. z. (zákon o audiovízii) a v zmysle 
platného Rokovacieho poriadku rady SFÚ odsúhlasila znenie a termín zverejnenia výzvy o 
výberovom konaní na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ na 3. marca 2023 a určila termín 
verejného vypočutia prihlásených kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa SFÚ na 27. 
apríla 2023. 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  oboznámil členov rady SFÚ so svojimi služobnými cestami, ktoré sa uskutočnili od 
ostatného zasadnutia rady SFÚ. 

Uznesenie č. 3/2023 
Rada SFÚ berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa SFÚ o jeho služobných 
cestách uskutočnených v období od 8. 12. 2022 do 17. 2. 2023. 
Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

K bodu 4: 

Riaditeľka útvaru ekonomiky a manažmentu a štatutárna zástupkyňa generálneho riaditeľa 
predniesla členom rady SFÚ návrh na schválenie finančnej odmeny za rok 2022 pre 
generálneho riaditeľa SFÚ. 

Uznesenie č. 4/2023 
Rada SFÚ na základe nadštandardných aktivít generálneho riaditeľa SFÚ a výsledkov SFÚ 
dosiahnutých pod jeho vedením, s prihliadnutím na kladný hospodársky výsledok SFÚ k 31. 
12. 2022,  schvaľuje predložený návrh na finančnú odmenu generálnemu riaditeľovi SFÚ za 
rok 2022. 
Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

V Bratislave 17. februára 2023 

Zápis vyhotovil: Ing. Dagmar Kuková 

Za správnosť: prof. Ondrej Šulaj 


