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 Z á p i s 

č. 4/2016 
 

z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu 

dňa 14. decembra 2016 

 

Prítomní: Ondrej Šulaj, Helena Würflová, Marta Franková, Martin Šulík  

 

Ospravedlnený:  Peter Michalovič 

                     

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

rady SFÚ 

 

Program rokovania: 

1. Odpočet plnenia Projektu riadenia a rozvoja SFÚ z 5. 4. 2013, vypracovaného 

generálnym riaditeľom Slovenského filmového ústavu, Petrom Dubeckým  

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

29.11. 2016 do 14. 12. 2016 

3. 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 predniesol stručný odpočet plnenia Projektu riadenia a rozvoja SFÚ (ďalej iba 

Projekt) na funkčné obdobie rokov 2013 – 2018.  Plánované  strategické ciele sú vo väčšine 

naplnené a odpočet realizovaných činností je pravidelne hodnotený vo Výročných správach 

SFÚ za jednotlivé roky, ktoré rada SFÚ schvaľuje. Z uvedeného dôvodu sa venoval doposiaľ 

nesplneným cieľom: 

- spracovanie sociologického výskumu Slovenský filmový divák s cieľom zmapovať 

vzťah slovenskej verejnosti k filmovému umeniu: 

Projekt je rozpracovaný s NOC, problémom je jeho financovanie, zavažujeme možnosť 

podpory z Audiovizuálneho fondu. 

- príprava odbornej a verejnej diskusie k možnosti zriadenia Filmového 

(audiovizuálneho) múzea: 

Ide o širšiu tému, zatiaľ sme nenašli priestory, vhodná by bola spolupráca aj s RTVS. 

- vypracovanie projektu verejného uvádzania slovenských filmov (ku ktorým autorské 

práva v zmysle zákona o audiovízii vykonáva SFÚ) na DCP: 

Na tomto projekte sa pracuje, bude vytvorený katalóg DCP aj s jazykovými mutáciami.  

- spolupráca s VŠMU – filmová a audiovizuálna výchova, špecializovaný študijný 

program na digitálne reštaurovanie (odborné stáže poslucháčov a absolventov 

v SFÚ): 

Spolupráca s FTF VŠMU sa realizuje a i otázka špecializovaného študijného programu je 

predmetom diskusie. 

Predseda rady SFÚ a súčasne dekan FTF VŠMU, p. Šulaj, uviedol, že študijný program by 

bol možný až pri novej akreditácii. 
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Zo splnených cieľov GR vyzdvihol predovšetkým zvyšujúcu sa návštevnosť Kina Lumière, 

zabezpečovanie doplnkových zdrojov financovania aktivít SFÚ - 87% úspešnosť žiadostí 

predkladaných do Audiovizuálneho fondu a obsadenie dlhodobo voľnej pozície  riaditeľa 

NFA k 1.6.2016 vysoko kvalifikovaným odborníkom z radov zamestnancov SFÚ, pánom 

Mgr. Hausnerom. Aktívna spolupráca s partnerskými inštitúciami v rámci FIAF i s okolitými 

filmovými archívmi sa realizuje, veríme, že po nástupe p. Ing. Steranku na pozíciu riaditeľa 

NKC k 1. 1. 2017 bude táto spolupráca úspešne pokračovať a prehlbovať sa. 

Ďalší odpočet plnenie Projektu predloží GR v závere budúceho roka. 

 

Uznesenie č. 13/2016: 

Rada SFÚ berie na vedomie, že strategické ciele stanovené v Projekte riadenie a rozvoja 

Slovenského filmového ústavu vypracovanom generálnym riaditeľom Petrom Dubeckým  

sú napĺňané a dlhodobé projekty sú realizované priebežne. 

 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

 

 

K bodu 2: 

GR SFÚ oboznámil členov rady SFÚ so svojimi domácimi a zahraničnými pracovnými 

cestami, ktoré sa uskutočnili od ostatného zasadnutia rady SFÚ. 

 

Uznesenie č. 14/2016: 

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

cestách uskutočnených v období od 29. 11. 2016 do 14. 12. 2016. 

 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

 

 

K bodu 3 

V nadväznosti na informáciu o komunikácii s TV JOJ poskytnutú rade SFÚ v júli 2016 a 

následné pracovné rokovanie s generálnym riaditeľom TV JOJ, poskytol GR SFÚ členom 

rady SFÚ stručnú informáciu o licencovaní filmov na ďalšie licenčné obdobie, pričom výška 

ponúknutej licenčnej odmeny bola a vždy aj bude základným kritériom pri uzatvorení nových 

zmlúv. Súčasne informoval aj o dohodnutom pracovnom stretnutí s generálnym riaditeľom 

TV Markíza, ktoré sa uskutoční 15. 12. 2016. 

 

 

V Bratislave 14. decembra 2016 

 

 

 

Zápis vyhotovil: Ing. Dagmar Kuková 

 

Za správnosť: Prof. Ondrej Šulaj 

 

 


