
Zápis č. 1/2015 

zo zasadnutia Komisie pre audiovizuálne dedičstvo  

dňa 26. 8. 2015 

 

 

 

Prítomní: Ing. Peter Csordás, Mgr. Jana Kákošová, prof. PhDr. Martin Šmatlák, Mgr. Marian 

Urban 

Mgr. art. Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ, Mgr. art. Iva Sýkorová, tajomníčka 

komisie 

 
Na úvod zasadnutia generálny riaditeľ SFÚ privítal členov komisie. Podľa § 43 ods. 11 zákona č. 

40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) mal 

zasadnutie zvolať do 31.8.2015 a riadiť rokovanie do zvolenia predsedu Komisie pre audiovizuálne 

dedičstvo. Na prvom zasadnutí má komisia zvoliť predsedu a zároveň schváliť svoj rokovací poriadok. 

Ako zapisovateľa z rokovania komisie predsedajúci navrhol Mgr. art. Ivu Sýkorovú, za overovateľa 

zápisu prof. Šmatláka. Zápis musí byť zverejnený na webovom sídle Slovenského filmového ústavu 

najneskôr do piatich pracovných dní od skončenia rokovania. Zapisovateľ a overovateľ zápisu boli 

jednomyseľne schválení hlasovaním. 

Následne predsedajúci predniesol návrh programu rokovania: 

1. Odovzdanie menovacích dekrétov 

2. Voľba predsedu Komisie pre audiovizuálne dedičstvo 

3. Schválenie rokovacieho poriadku Komisie pre audiovizuálne dedičstvo 

4. Rôzne 

K návrhu programu nikto z prítomných nemal pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, preto predsedajúci 

dal o návrhu hlasovať. Program rokovania komisia schválila jednomyseľne. 

 

K bodu 1 

Menovacie dekréty ministra kultúry mala pôvodne v rámci prvého bodu programu odovzdať JUDr. 

Ivana Maláková, ktorá sa napokon nemohla na zasadnutí zúčastniť z dôvodu pracovnej 

zaneprázdnenosti. Menovacie dekréty členom komisie preto odovzdal generálny riaditeľ SFÚ. 

Členovia komisie zároveň na zasadnutí podpísali dohody o pracovnej činnosti na výkon svojich 

funkcií, ktorý je odmeňovaný podľa § 29 ods. 3 a 4 zákona, pričom v zmysle zákona sa má rokovanie 

komisie konať najmenej štyrikrát za kalendárny rok. 

 

K bodu 2 

Predsedajúci navrhol za predsedu komisie Martina Šmatláka, ktorý so svojou kandidatúrou vyslovil 

súhlas. Vzhľadom na to, že nikto z prítomných členov komisie nepredniesol iný návrh kandidáta na 

predsedu komisie, dal predsedajúci o svojom návrhu hlasovať. 

UZNESENIE č. 1/2015 z 26.8.2015 

Komisia pre audiovizuálne dedičstvo zvolila za svojho predsedu Martina Šmatláka na funkčné 

obdobie dvoch rokov. 

Hlasovanie: ZA: 3 (Peter Csordás, Jana Kákošová, Marian Urban); PROTI: 0; ZDRŽAL SA: 0. 

M. Šmatlák nehlasoval. 

Po svojom zvolení predseda komisie poďakoval za dôveru a ujal sa riadenia rokovania. 

 

 

 



K bodu 3 

Predseda komisie uviedol, že podľa § 43 ods. 11 zákona komisia na svojom prvom zasadnutí schváli 

svoj rokovací poriadok. Návrh rokovacieho poriadku v písomnej podobe bol členom komisie doručený 

vopred elektronickou poštou. 

Zároveň predseda komisie k návrhu predniesol nasledovné vecné pripomienky a obsahové doplnenia: 

- Článok 1 bod 4 treba zosúladiť so zákonom, nakoľko komisia má 5 členov, ale len štyroch 

z nich vymenúva a odvoláva minister kultúry; 

- Článok 2 bod 3 písm. d): zákon nehovorí o odvolaní predsedu komisie členmi komisie, podľa 

§ 28 ods. 2 písm. g) zákona komisia svojho predsedu volí, nie však odvoláva, preto toto 

ustanovenie z návrhu rokovacieho poriadku navrhuje vypustiť; 

- V článku 3 bod 3 na koniec ustanovenia navrhuje vložiť novú vetu v znení „Ak nie je 

predseda komisie zvolený, najbližšie rokovanie komisie zvolá generálny riaditeľ SFÚ, ktorý 

riadi rokovanie až do zvolenia predsedu komisie.“; 

- V článku 3 navrhuje vložiť nový bod 4 v znení: „Rokovanie komisie sa zvoláva písomnou 

pozvánkou, odosielanou spravidla elektronickou poštou. Pozvánka sa doručí všetkým členom 

komisie spolu s návrhom programu rokovania a s podkladovými materiálmi na rokovanie. 

Rozoslanie pozvánky a podkladových materiálov na rokovanie zabezpečí sekretariát 

generálneho riaditeľa SFÚ.“; ostatné body článku 3 sa prečíslujú; 

- Článok 3 bod 7 navrhuje upraviť v znení: „Ku každému bodu programu rokovania komisie 

predsedajúci otvorí rozpravu. V rozprave môže vystúpiť ktorýkoľvek člen komisie, generálny 

riaditeľ SFÚ alebo osoba prizvaná na rokovanie predsedom komisie. Návrh na prizvanie 

takejto osoby môže predsedovi komisie predložiť vopred ktorýkoľvek člen komisie alebo 

generálny riaditeľ SFÚ.“ 

- V článku 3 na konci navrhuje vložiť nový bod č. 10 v znení: „Generálny riaditeľ SFÚ má 

právo zúčastniť sa na každom rokovaní komisie bez práva hlasovať.“. 

- V článku 4 navrhuje vložiť nový bod č. 4 v znení: „Výsledok hlasovania mimo rokovania 

komisie zoberie komisia na vedomie na svojom najbližšom zasadnutí.“. 
- Článok 5 navrhuje premenovať na „Osobitné ustanovenia“ a upraviť v tomto znení: 

1. Činnosť komisie a náležitosti spojené s členstvom v komisii zabezpečuje SFÚ. 

2. Člen komisie má právo vyžiadať si od generálneho riaditeľa SFÚ informácie alebo 

dokumenty súvisiace s pôsobnosťou komisie podľa § 28 ods. 2 zákona. 

3. Komisia má právo vyžiadať si od osôb, na ktoré sa viažu povinnosti súvisiace s ochranou 

audiovizuálneho dedičstva podľa § 33 až 38 zákona, informácie alebo dokumenty 

súvisiace s pôsobnosťou komisie podľa § 28 ods. 2 zákona. 

- Pôvodné články 5 a 6 navrhuje spojiť do jedného článku s názvom „Záverečné ustanovenia“. 

Predseda následne vyzval ostatných členov komisie, aby predniesli svoje pripomienky alebo 

pozmeňujúce návrhy k návrhu rokovacieho poriadku komisie. 

Vzhľadom na to, že nikto z prítomných nemal ďalšie pozmeňujúce návrhy, ani nevzniesol žiadnu 

námietku voči pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom predsedu, predniesol predseda návrh uznesenia. 

UZNESENIE č. 2/2015 z 26.8.2015 

Komisia pre audiovizuálne dedičstvo schvaľuje svoj rokovací poriadok v znení pripomienok 

prednesených na rokovaní. Komisia zároveň poveruje generálneho riaditeľa SFÚ, aby rokovací 

poriadok komisie zverejnil na webovom sídle SFÚ. 

Hlasovanie: ZA: 4 (Peter Csordás, Jana Kákošová, Martin Šmatlák, Marian Urban); PROTI: 0; 

ZDRŽAL SA: 0. 

Komisia návrh schválila. 

 

K bodu 4 

Predseda komisie a generálny riaditeľ SFÚ navrhli, aby sa na nasledujúcom zasadnutí komisia 

venovala úprave Metodického usmernenia pre posudzovanie audiovizuálnej hodnoty, nakoľko je 



potrebné tento vnútorný predpis zosúladiť so zákonom v novom znení. Predchádzajúce znenie 

metodického usmernenia dostali členovia komisie k dispozícii v tlačenej forme, SFÚ zabezpečí 

doručenie metodického usmernenia členom komisie aj v elektronickej forme. 

Predseda komisie tiež navrhol, aby sa komisia na nasledujúcom zasadnutí v súčinnosti s generálnym 

riaditeľom SFÚ venovala aj otázke ďalšej archivácie spisovej agendy Audiovizuálneho fondu, a to 

konkrétne spisov k žiadostiam o podporu z fondu. Táto spisová agenda je podľa registratúrneho plánu 

fondu v znení schválenom Ministerstvom vnútra SR určená na ďalšiu archiváciu a po vyradení 

z operatívnej registratúry ju fond musí odovzdať inej inštitúcii. Aktuálne tak vyvstáva otázka, či budú 

tieto spisy po lehote primárneho uloženia 3 roky (nepodporené žiadosti) resp. 10 rokov (podporené 

žiadosti) následne archivované v Národnom archíve SR alebo v SFÚ ako súčasť audiovizuálneho 

dedičstva Slovenskej republiky. V prípade archivácie týchto spisov v SFÚ je však zároveň nevyhnutné 

zabezpečiť adekvátne priestorové riešenie aj v súčinnosti s Ministerstvom kultúry SR.  

Členovia komisie sa v následnej diskusii venovali aj otázkam súvisiacim s možným finančným 

zabezpečením uskladnenia predmetných spisov, ako aj s ich odborným spracovaním, následným 

sprístupňovaním a digitalizáciou. Zároveň členovia komisie zdôraznili, že z obsahového hľadiska ide 

o spisovú agendu, ktorá je dôležitá z hľadiska audiovizuálneho dedičstva a jeho spracovania aj 

sprístupňovania pre ďalšie vedecké, výskumné či vzdelávacie účely, a to tak z hľadiska jednotlivých 

audiovizuálnych diel, ako aj z hľadiska jednotlivých tvorcov a osôb zúčastnených na tvorbe 

a realizácii týchto diel. 

V súvislosti s metodickým usmernením pre posudzovanie audiovizuálnej hodnoty sa členovia komisie 

v diskusii venovali aj otázke prístupu k posudzovaniu audiovizuálnej hodnoty audiovizuálnych diel a 

televíznych programov vysielateľov na základe licencie, nakoľko tieto diela nie sú audiovizuáliami 

podľa zákona. 

Na záver predseda komisie navrhol, aby si komisia na nasledujúcom zasadnutí určila predbežný 

harmonogram svojej činnosti, a to najmä v nadväznosti na kompetencie a činnosti komisie určené 

zákonom. 

 

Na záver rokovania predseda komisie poďakoval generálnemu riaditeľovi za zvolanie prvého 

zasadnutia komisie. 

 

Druhé rokovanie komisie sa uskutoční v utorok 13. 10. 2015 o 14.00 hod. v sídle SFÚ. 

 

 

Zapísala: Mgr. art. Iva Sýkorová 

 

Overil:  prof. PhDr. Martin Šmatlák, predseda komisie 

 

Bratislava 26. 8. 2015 

 


