PRÍLOHA č. 5

SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV (SFÚ) – RADA SFÚ
Od 1. januára 2008, kedy vstúpil do platnosti audiovizuálny zákon, ktorý nanovo definoval
postavenie SFÚ i jeho systém riadenia, sú hlavnými orgánmi SFÚ generálny riaditeľ a rada
SFÚ. Rada volí a odvoláva generálneho riaditeľa, vyjadruje sa k návrhu výročnej správy,
k návrhu rozpočtu a schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja SFÚ. Rada má päť členov,
pričom štyroch menuje minister kultúry a jedného volia zamestnanci z odborných pracovníkov
SFÚ. Členstvo v rade je čestné. V roku 2009 sa rada zišla na troch zasadaniach, jej uznesenia
sú zverejnené na internetovej stránke SFÚ.
Členovia rady SFÚ: PhDr. Jozef Heriban
Mgr. Peter Jaroš
Mgr. Petra Kolevská
Mgr. Miloslav Luther
Mgr. Miroslav Ulman (člen rady od 4. 9. 2009)
doc. PhDr. Martin Šmatlák (člen rady do 31. 7. 2009)
Keďže jednou z úloh rady SFÚ je aj hodnotenie inštitúcie, oslovili sme jej členov s otázkou,
ako hodnotia SFÚ a jeho výročnú správu za rok 2009. V minulosti bola výročná správa SFÚ už
dvakrát ocenená. V druhom ročníku hodnotenia kvality výročných správ v projekte Otvorená
štátna správa, ktoré v roku 2002 zorganizovala nezisková mimovládna organizácia Inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť, sa Výročná správa SFÚ za rok 2001 umiestnila na druhom
mieste zo 176 hodnotených výročných správ štátnych organizácií, najlepšie v rezorte MK SR.
V roku 2004 na štvrtom ročníku tohto hodnotenia skončila Výročná správa SFÚ za rok 2003
opäť na druhom mieste zo 161 hodnotených výročných správ štátnych organizácií a opäť ako
najlepšia v rezorte kultúry.

Ako hodnotíte Výročnú správu SFÚ za rok 2009?
Jozef Heriban: „Po preštudovaní Výročnej správy SFÚ za rok 2009 možno konštatovať, že
zamestnanci SFÚ, ako aj jeho vedenie, dosiahli v roku 2009 veľmi dobrý hospodársky
výsledok. Oceňujem hlavne profesionálnosť a precíznosť, s akou jednotlivé tímy plnia úlohy
vyplývajúce zo zákona, ako aj koncepčnosť plánovaných ďalších aktivít. Výročná správa za
rok 2009 je vypracovaná na veľmi dobrej úrovni. Je to zodpovedne pripravený materiál, ktorý
komplexne informuje o všetkých činnostiach SFÚ.“
Peter Jaroš: „K výročnej správe nemám žiadne pripomienky. Naopak, zdá sa, že je jednou
z najlepších, aké som v poslednom období čítal. Pomenúva všetky aktivity SFÚ, otvára aj
problémy a zároveň nachádza riešenia problematických oblastí.“
Petra Kolevská: „S Výročnou správou SFÚ za rok 2009 som spokojná po obsahovej aj
formálnej stránke. Oceňujem jej rozsiahlosť, prehľadnosť a objem konkrétnych informácií,
ktoré o činnosti SFÚ v roku 2009 poskytuje. Dávam ju do pozornosti všetkým, ktorí sa
v dobrom zaujímajú o to, v akom rozsahu, na akej profesionálnej úrovni a s akými výsledkami
SFÚ pôsobí v slovenskom audiovizuálnom priestore.“
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Miloslav Luther: „Odpočet činnosti SFÚ za rok 2009 je obrazom vysoko sofistikovanej
organizácie, ktorá plní nezastupiteľnú úlohu pri ochrane kultúrneho dedičstva a podpore
rozvoja tvorivých potrieb spoločnosti. Vedenie a pracovný kolektív ústavu opäť potvrdzujú
svoju profesionálnu zdatnosť a flexibilitu, vďaka ktorej sa úroveň jeho odbornej činnosti
systematicky prehlbuje a zefektívňuje, aj napriek súčasným neľahkým ekonomickým
podmienkam. Nakoľko sa ani pre tento rok nedá očakávať posilnenie zdrojov na splnenie
celého rozsahu plánovaných predsavzatí, skôr naopak, kolektív ústavu opäť čaká náročná
úloha – zvýšiť úsilie a mobilizovať schopnosti na realizovanie tých činností, ktorých výpadok
by znamenal nenapraviteľné škody na zverených hodnotách.“
Miroslav Ulman: „Výročná správa SFÚ za rok 2009 podáva vyčerpávajúcim spôsobom
komplexný obraz o činnosti SFÚ i jeho jednotlivých oddelení, o napĺňaní jeho základných
činností a úloh i o perspektívach na najbližšie obdobie. Neprekvapuje preto, že sa dvakrát
umiestnila na popredných miestach v hodnotení kvality vyše 150 výročných správ štátnych
rozpočtových a príspevkových organizácií v rámci projektu Otvorená štátna správa a najlepšie
v rezorte MK SR. Tento rok výročná správa SFÚ spĺňa rovnaké kritériá kvality.“
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