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 Z á p i s 

č. 3/2016 
 

z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu 

dňa 28. novembra 2016 

 

Prítomní: Ondrej Šulaj, Helena Würflová, , Peter Michalovič, Martin Šulík  

 

Ospravedlnená:  Marta Franková 

                     

Prizvaní: Peter Dubecký - generálny riaditeľ SFÚ, Dagmar Kuková - tajomníčka 

rady SFÚ, Marta Šuleková – riaditeľka útvaru ekonomiky 

a manažmentu (k bodom 1 a 5) 

 

Program rokovania: 

1. Návrh rozpočtu a prioritných projektov na rok 2017 

2. Návrh na vytvorenie Vedeckej rady SFÚ 

3. Prehľad služobných ciest generálneho riaditeľa SFÚ uskutočnených v období od 13. 5. 

2016 do 28. 11. 2016 

4. Zmena na poste riaditeľa NKC od 1. 1. 2017 

5. 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: 

GR SFÚ a riaditeľka útvaru ekonomiky a manažmentu SFÚ oboznámili členov rady SFÚ s  

návrhom rozpočtu SFÚ na rok 2017. Celkový rozpočet predstavuje sumu 4 516 011,-€, 

príspevok MK SR je 3 904 615,-€, vlastné zdroje 515 000,-€ a iné zdroje 96 396,-€ (z toho 

76 396,-€ príspevok na kanceláriu Creative Europe Desk a 20 000,-€ kapitálové zdroje). 

Prioritných projektov je pre rok 2017 sedem – 1.Zákonný depozitár: ošetrenie originálnych 

rozmnožovacích a zabezpečovacích materiálov audiovizuálnych diel; 2.Prezentácia 

slovenskej  kinematografie a audiovízie v zahraničí; 3.Vedecká a výskumná činnosť; 

4.Renovácie, opravy a výmeny v Kine Lumière – III. etapa; 5.prehliadka Týždeň slovenského 

filmu 2017; 6.Usporiadanie 147. zasadania Rady Európy Eurimages na Slovensku; 7.SK 

CINEMA – integrovaný audiovizuálny informačný systém: inovácie a rozvoj. 

Rozpočet v nevyhnutnom rozsahu pokrýva všetky základné činnosti SFÚ, čo je výsledkom 

dobrej komunikácie a ústretového prístupu zo strany SMAAP MK SR a SE MK SR. Teší nás, 

že SFÚ získal finančný príspevok aj na aj vedeckú a výskumnú činnosť,  GR ďakuje členovi 

rady SFÚ, p. Michalovičovi, za podporné aktivity v tejto oblasti. 

 

SFÚ požiadal Audiovizuálny fond o príspevok na modernizáciu Kina Lumière  - výmena 

kinokresiel a úpravy elevácie, skvalitnenie pohodlia návštevníkov, vytvorenie sedenia pre 

imobilných návštevníkov a pod., pričom získal dotáciu v sume 47 000,-€. Vzhľadom k tomu, 

že táto čiastka nie je dostačujúca, rokuje SFÚ s Audiovizuálnym fondom o poskytnutí 

pôžičky. 



2 

 

Po krátkej diskusii k bodu 1 rada prijala uznesenia.  

 

 

Uznesenie č. 7/2016: 
Rada SFÚ v zmysle § 25 ods. 1 písm. f) zákona č. 40/2015 o audiovízii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov schvaľuje návrh rozpočtu SFÚ a návrh prioritných 

projektov SFÚ na rok 2017  

 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

 

 

Uznesenie č. 8/2016: 
Rada SFÚ berie na vedomie a schvaľuje postup vedenia Slovenského filmového ústavu 

vo veci zabezpečenia kapitálových zdrojov na dodávku kinokresiel včítane elevácie 

(úpravy stupňov) do Kina Lumière formou pôžičky zo strany Audiovizuálneho fondu. 

 

Hlasovanie 

ZA: 3 (O. Šulaj, P. Michalovič, M. Šulík) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 (H. Würflová) 

 

Uznesenie prijaté . 

 

 

K bodu 2: 

Vzhľadom k tomu, že podľa  §20 písmeno c) zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov SFÚ v rámci svojho poslania vykonáva vedeckú a výskumnú 

činnosť, informoval GR o zámere vytvoriť Vedeckú a edičnú radu SFÚ, ktorá bude poradným 

orgánom generálneho riaditeľa. Vedecká a edičná rada SFÚ nahradí edičnú radu SFÚ, ktorá 

pôsobí v súčasnosti. Rada bude mať sedem členov. Návrh Štatútu Vedeckej a edičnej rady 

SFÚ vrátane sadzobníka odmeňovania dostali členovia rady SFÚ k dispozícii. 

Po krátkej diskusii k bodu 2 rada prijala uznesenie. 

 

Uznesenie č. 9/2016: 
Rada SFÚ berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa o vytvorení Vedeckej 

a edičnej rady SFÚ. 
 

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. 10/2016: 
Rada SFÚ berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa SFÚ o jeho služobných 

cestách uskutočnených v období od 13. 5. 2016 do 28. 11. 2016. 
 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 
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K bodu 4: 

GR SFÚ informoval členov rady SFÚ o zmene na poste riaditeľa NKC k 1. 1. 2017. Súčasná 

riaditeľka NKC, Ing. Strelková, veľmi korektne v dostatočnom časovom predstihu v priebehu 

leta informovala GR SFÚ o svojom zámere ukončiť svoje pôsobenie v SFÚ.  

Novým riaditeľom NKC bude od 1. 1. 2017 pán Ing. Rastislav Steranka, ktorý v SFÚ pracuje 

od roku 2007 v kancelárii Creative Europe Desk (podprogram MEDIA). Pán Ing. Steranka je 

absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, je jazykovo veľmi zdatný, vzhľadom na 

doterajšie pôsobenie má kontakty so subjektmi, s ktorými bude v rámci NKC spolupracovať, 

v  roku 2016 ho SFTA prijala za svojho členia.  Aj v prípade obsadenia funkcie riaditeľa 

NFA, sa veľmi osvedčilo menovanie dlhoročného odborného pracovníka SFÚ, Mgr. Mariána 

Hausnera. Vychádzajúc z doterajších odborných znalostí a skúseností p. Ing. Steranku   

považuje GR toto rozhodnutie za správne a verí, že je to dobrá voľba a jeho pôsobenie bude 

úspešné. Pán Ing. Steranka už v súčasnosti spolupracuje s Ing. Strelkovou na preberaní 

agendy, čo umožňuje kontinuálne prevzatie činností NKC, pričom i keď k menovaniu 

dochádza k 1. 1. 2017, po dohode s Ing. Strelkovou jej pracovný pomer skončí až po MFF 

Berlinale,  k 28. 2. 2017. 

 
Uznesenie č. 11/2016: 
Rada SFÚ berie na vedomie informáciu generálneho riaditeľa SFÚ o zmene na poste 

riaditeľa Národného kinematografického centra.  
 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

 

 

K bodu 5 

Riaditeľka útvaru ekonomiky a manažmentu a štatutárna zástupkyňa GR predniesla členom 

rady SFÚ návrh na schválenie finančnej odmeny pre GR SFÚ, aj s jeho zdôvodnením. 

 

Uznesenie č. 12/2016: 
Rada SFÚ na základe nadštandardných aktivít generálneho riaditeľa SFÚ schvaľuje 

predložený návrh na finančnú odmenu generálnemu riaditeľovi SFÚ. 

 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

 

 

 

 

 

V Bratislave 28. novembra 2016 

 

Zápis vyhotovil: Ing. Dagmar Kuková 

       

 

Za správnosť: Prof. Ondrej Šulaj 


