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 Z á p i s 

č. 2/2017 
 

z riadneho zasadnutia rady Slovenského filmového ústavu 

dňa 31. marca 2017 

 

Prítomní: Ondrej Šulaj, Helena Würflová, Marta Franková, Peter Michalovič, 

Martin Šulík  

                     

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

rady SFÚ,  Marta Šuleková – riaditeľka útvaru ekonomiky 

a manažmentu (k bodu 1) 

 

Program rokovania: 

 

1. Návrh rozpočtu na rok 2018  

2. Prehľad služobných ciest generálneho riaditeľa SFÚ uskutočnených v období od 17.2. 

2017 do 31. 3. 2017 

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: 

Riaditeľka útvaru ekonomiky a manažmentu stručne predstavila návrh rozpočtu na rok 2018 

a rozpočtový výhľad na roky 2019 - 2020, ktorý bol na MK SR prerokovaný a odsúhlasený aj 

za účasti podpredsedníčky rady SFÚ, p. Würflovej, 27. 3. 2017.  SFÚ predkladá vyrovnaný 

rozpočet príjmov a výdavkov, pričom sa sústredila na zmeny v porovnaní s rokom 2017. 

Vzhľadom na nové úlohy SFÚ (napr. veda a výskum, registrácia filmových diel a iné) sa 

zvýšil stav počtu pracovníkov a objemu miezd, čo je v rozpočte zohľadnené, vedecko-

výskumná činnosť je súčasťou základného rozpočtu, nie ako doposiaľ formou prioritného 

projektu. Rovnako je zvýšený rozpočet pre národný projekt Digitálna audiovízia, z dôvodu 

výsledku centrálneho verejného obstarávania na servisné služby pre digitalizačné technológie. 

Prioritným projektom pre rok 2018 je poskytnutie finančných prostriedkov na III. etapu 

renovácie, opráv a výmen v Kine Lumière. 

SFÚ predkladá návrh na päť ďalších prioritných projektov v čiastke ako pre rok 2017 – 

Zákonný depozitár (ošetrenie originálnych rozmnožovacích a zabezpečovacích materiálov 

audiovizuálnych diel), Týždeň slovenského filmu spojený s udeľovaním národnej ceny Slnko 

v sieti, IS SK CINEMA, Prezentácia slovenskej kinematografie v zahraničí, 55. výročie vzniku 

SFÚ, vrátane pripomenutia si jubileí významných tvorcov a vydania 2. dielu Dejín slovenskej 

kinematografie. V príjmovej oblasti SFÚ rozpočtuje zvýšenie vlastných výnosov oproti roku 

2017. 

Generálny riaditeľ SFÚ oceňuje konštruktívny prístup MK SR k návrhu rozpočtu SFÚ, 

predovšetkým zahrnutie vedecko-výskumnej činnosti do základného rozpočtu. Vyzdvihol  

zvyšujúcu sa návštevnosť Kina Lumière, SFÚ splnil kritériá na priznanie príspevku 

z medzinárodnej siete európskych kín Europa Cinemas. SFÚ vstúpil do intenzívnejšej 
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spolupráce s Audiovizuálnym fondom a jeho participácii na krytí časti nákladov mesačníka 

Film.sk, ktorý bude mať nový vizuál. Veríme, že aj zdigitalizovaný obsah prinesie finančné 

zdroje v rámci uvádzania v kinách. 

Pani Würflová sa informovala, či bude mať SFÚ pre rok 2018 už aj akreditáciu na vedeckú 

činnosť. 

Pán Michalovič, ako novozvolený predseda Vedeckej a edičnej rady SFÚ, doplnil informácie 

o plánoch vedecko-výskumnej činnosti. SFÚ sa bude uchádzať o akreditáciu, rámcovo sa 

dotazník uzavrie do konca júna, čo bude aj dôležitým predpokladom pri žiadostiach o granty. 

Vedecká činnosť sa bude realizovať v troch hlavných okruhoch – Dejiny slovenskej 

kinematografie, Reštaurovanie a digitalizácia (SFÚ je v tejto oblasti aj medzinárodne úspešný 

a máme špecialistov, spolupracovať sa bude s p. Komorným) a Teória a dejiny (monografie 

o umelcoch, filmových skupinách, zahraničná činnosť tvorcov vo vzťahu k SR ( Igor Luther 

a iní), v spolupráci s Goetheho inštitútom sa pripravuje prehliadka nemeckého filmu 

s predpokladanou účasťou renomovaných osobností. 

Pán Šulaj navrhol možnú spoluprácu FTF VŠMU na spomínanej prehliadke, a to i formou 

spolufinancovania. 

Pán Šulík považuje predložený návrh rozpočtu za dobrý, so zmysluplným nastavením priorít 

a ukazuje sa možnosť dobrej synergie v rámci spolupráce s FTF VŠMU, AVF, SFTA, MK SR 

a pod. 

Po krátkej diskusii sa členovia rady zhodli na tom, že návrh rozpočtu SFÚ je kvalitne 

a precízne pripravený materiál zohľadňujúci činnosti a potreby SFÚ.  

 

Uznesenie č. 5/2017 
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 na rok 2018. 

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. 6/2017 

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

cestách uskutočnených v období od 17. 2. 2017 do 31. 3. 2017. 

Uznesenie prijaté jednomyseľne. 

 

 

K bodu 3: 

Členovia rady SFÚ sa dohodli na termíne ďalšieho zasadnutia rady SFÚ, ktoré  sa uskutoční 

5. 6. 2017 o 15,00 hod. 

 

 

V Bratislave 31. marca 2017 

 

 

Zápis vyhotovil: Ing. Dagmar Kuková 

    

Za správnosť: Prof. Ondrej Šulaj 


