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Š T A T Ú T 
Slovenského filmového ústavu 

 
 

Článok 1 
Základné ustanovenie 

 
Štatút Slovenského filmového ústavu (ďalej len „štatút“) podľa § 29 ods. 2 zákona č. 
343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych 
diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) upravuje podrobnosti o  
 

a) voľbe a odvolaní generálneho riaditeľa, 
b) výkone funkcie generálneho riaditeľa, 
c) vymenovaní a odvolaní člena rady, 
d) rokovaní rady a 
e) poradnom orgáne generálneho riaditeľa pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva. 

 
 

Článok 2 
Voľba generálneho riaditeľa 

 
(1) Generálneho riaditeľa volí rada nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov v tajnom 
hlasovaní. 
 
(2) Funkčné obdobie generálneho riaditeľa začína plynúť dňom jeho zvolenia radou.  
 
(3) Rada volí generálneho riaditeľa na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. 
 
(4) Rada zverejní oznámenie o verejnom vypočutí, ktoré obsahuje 

a) výzvu na prihlásenie kandidátov, 
b) lehotu na prihlásenie kandidátov, 
c) miesto a spôsob doručenia prihlášky na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len 

„prihláška“),  
d) zoznam príloh prihlášky podľa odseku 8.  

 
(5) Rada zverejní oznámenie o verejnom vypočutí najneskôr 60 dní pred uplynutím 
funkčného obdobia generálneho riaditeľa alebo do 30 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie 
generálneho riaditeľa, ak sa výkon tejto funkcie skončí pred uplynutím funkčného obdobia.  
 
(6) Oznámenie o verejnom vypočutí sa zverejňuje na internetovej stránke Slovenského 
filmového ústavu, na internetovej stránke Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej 
len „ministerstvo“) a v periodickej tlači s celoštátnym územným rozsahom rozširovania alebo 
aj v inom masmédiu s celoštátnou pôsobnosťou.  
 
(7) Lehota na prihlásenie kandidátov je najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia 
o verejnom vypočutí.  
 
(8) Prílohami prihlášky sú 

a) overená kópia vysokoškolského diplomu alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým 



 2

kandidát preukazuje dosiahnutie vysokoškolského vzdelania, 
b) čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe alebo riadiacej praxe, 
c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
d) čestné vyhlásenie kandidáta o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 
e) profesijný štruktúrovaný životopis kandidáta, 
f) projekt riadenia a rozvoja Slovenského filmového ústavu v nastávajúcom funkčnom 

období generálneho riaditeľa. 
 
(9) Prihlášku možno doručiť Slovenskému filmovému ústavu osobne alebo odovzdať na 
poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na prihlásenie kandidátov, v zalepenej 
obálke s viditeľne označeným nápisom „Voľba generálneho riaditeľa – neotvárať“. Za včas 
podanú sa považuje doručená prihláška preukázateľne odovzdaná na poštovú prepravu na 
adresu podľa odseku 4 písm. c) alebo podaná Slovenskému filmovému ústavu osobne 
najneskôr v posledný deň lehoty na predloženie prihlášok kandidátov. Rozhoduje dátum 
poštovej podacej pečiatky, v prípade osobného doručenia rozhoduje dátum podacej pečiatky 
Slovenského filmového ústavu. Na prihlášky odovzdané na poštovú prepravu alebo podané 
Slovenskému filmovému ústavu osobne po určenej lehote rada neprihliada. Rada skontroluje 
úplnosť prihlášok a dátum odoslania prihlášky poštou alebo dátum doručenia prihlášky 
Slovenskému filmovému ústavu. Neúplné prihlášky rada vyradí. Na vyradené prihlášky rada 
ďalej neprihliada.  
 
(10) Prihlášky sa otvárajú na zasadnutí rady, ktoré sa koná najskôr päť dní a najneskôr 14 dní 
po uplynutí lehoty na predloženie prihlášok kandidátov. Za úplnú sa považuje prihláška s 
povinnými prílohami podľa odseku 4 písm. d). Z otvárania obálok a z kontroly prihlášok 
kandidátov sa vyhotovuje zápis, ktorý je súčasťou dokumentácie o voľbe generálneho 
riaditeľa. 
 
(11) Kandidátov, ktorí podali úplnú prihlášku a preukázali splnenie podmienok určených na 
výkon funkcie generálneho riaditeľa, rada pozve na verejné vypočutie najmenej sedem dní 
pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia. Kandidátov, 
ktorí podali prihlášku oneskorene, nepodali úplnú prihlášku alebo nepreukázali splnenie 
podmienok určených na výkon funkcie generálneho riaditeľa, rada vylúči z voľby 
generálneho riaditeľa,  zašle im písomné oznámenie s odôvodnením ich vylúčenia a vráti im 
prihlášku s povinnými prílohami.  
 
(12) Členovia rady sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obsahu projektov až do ich 
prezentácie kandidátmi v rámci verejného vypočutia. 
 
(13) Verejné vypočutie kandidátov sa koná v poradí, ktoré určí žreb. Žiadny z kandidátov 
nemôže byť prítomný na verejnom vypočutí ďalších kandidátov. Kandidát predstaví svoj 
projekt, pričom časový limit prezentácie kandidáta je najviac 30 minút. Po skončení 
prezentácie projektu nasledujú otázky členov rady. Na otázky odpovedá kandidát v poradí, v 
akom boli otázky položené. Po zodpovedaní otázok môžu byť položené doplňujúce otázky 
členov rady. Po vypočutí posledného kandidáta nasleduje rozprava bez účasti kandidátov. 
 
(14) Po ukončení rozpravy nasleduje hlasovanie o voľbe generálneho riaditeľa. Za 
generálneho riaditeľa je zvolený kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
členov rady.  
 
(15) Ak žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov rady, rada 
najneskôr do dvoch dní odo dňa hlasovania podľa odseku 14 opakovane hlasuje 
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o kandidátoch, ktorí v hlasovaní podľa odseku 14  získali najmenej jeden hlas. 
 
(16) Ak ani jeden kandidát v hlasovaní podľa odseku 14 nezíska aspoň jeden hlas alebo ak 
v opakovanom hlasovaní žiaden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých 
členov rady, rada najneskôr do päť dní vyhlási novú voľbu generálneho riaditeľa a zároveň 
zverejní oznámenie o výsledku voľby generálneho riaditeľa. 
 
(17) Po zvolení generálneho riaditeľa  rada  vydá zvolenému kandidátovi osvedčenie 
o zvolení do funkcie generálneho riaditeľa a predloží ministrovi kultúry Slovenskej republiky 
(ďalej len „minister“) na vedomie písomnú informáciu o zvolení generálneho riaditeľa. 
 
(18) Zápis zo zasadnutia rady k voľbe generálneho riaditeľa a predložené projekty vypočutých 
kandidátov sa zverejňujú na internetovej stránke Slovenského filmového ústavu. 

 
 

Článok 3 
Výkon funkcie generálneho riaditeľa  

 
(1) Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Slovenského filmového ústavu, ktorý riadi jeho 
činnosť a koná v jeho  mene.  
 
(2) Generálny riaditeľ pre prípad svojej neprítomnosti určí svojho zástupcu. Zástupca 
generálneho riaditeľa plní úlohy generálneho riaditeľa aj v prípade, ak sa výkon funkcie 
generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, až do zvolenia nového 
generálneho riaditeľa. 
 
(3) Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Slovenského filmového 
ústavu, ktoré nepatria do pôsobnosti rady. 
 
(4) Generálny riaditeľ predkladá rade na 

a) vyjadrenie návrh výročnej správy o činnosti Slovenského filmového ústavu, 
b) vyjadrenie návrh rozpočtu Slovenského filmového ústavu, 
c) schválenie dlhodobé plány a koncepcie rozvoja Slovenského filmového ústavu.  

 
(5) Materiály podľa odseku 4 predkladá generálny riaditeľ rade najmenej päť dní pred jej 
zasadnutím. 
 
 

Článok 4 
Odvolanie generálneho riaditeľa 

 
(1) Generálneho riaditeľa odvoláva rada nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov 
v tajnom hlasovaní. 
 
(2) Návrh na odvolanie generálneho riaditeľa predkladá rade člen rady alebo minister 
v písomnej forme s odôvodnením. Predložený návrh rada prerokuje a o návrhu rozhodne do 
30 dní odo dňa predloženia. Rada si vyžiada písomné stanovisko generálneho riaditeľa k 
návrhu na jeho odvolanie.  
 
(3) Po odvolaní generálneho riaditeľa rada doručí generálnemu riaditeľovi písomné 
oznámenie o jeho odvolaní. Písomné oznámenie o odvolaní generálneho riaditeľa doručí rada 
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na vedomie ministrovi. 
 
 

Článok 5 
Vymenovanie člena rady 

 
(1) Návrhy na vymenovanie  člena rady  ministrovi predkladá spravidla 

a) vecne príslušná sekcia ministerstva, 
b) profesijná organizácia, vzdelávacia, vedecká alebo výskumná organizácia v oblasti 

audiovízie alebo kinematografie, 
c) Slovenský filmový ústav. 

 
(2) Ministerstvo zverejní výzvu na predkladanie návrhov kandidátov na člena rady spravidla 
30 dní pred uplynutím funkčného obdobia člena rady alebo do 15 dní odo dňa skončenia 
výkonu funkcie člena rady, ak sa výkon tejto funkcie skončí pred uplynutím funkčného 
obdobia. Vo výzve určí lehotu na predkladanie návrhov kandidátov na člena rady. 
 
(3) Výzvu ministerstvo zverejní na internetovej stránke ministerstva. 
 
(4) Minister vymenuje člena rady do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie návrhov 
kandidátov na člena rady. Funkčné obdobie člena rady menovaného ministrom začína plynúť 
dňom určeným v rozhodnutí o vymenovaní za člena rady.  
 
 

Článok 6 
Odvolanie člena rady 

 
(1) Návrh na odvolanie člena rady menovaného ministrom môže ministrovi predložiť rada 
alebo vecne príslušná sekcia ministerstva.  
 
(2) Návrh na odvolanie člena rady zvoleného zamestnancami Slovenského filmového ústavu 
môže predložiť generálnemu riaditeľovi rada, zamestnanec Slovenského filmového ústavu 
alebo skupina zamestnancov Slovenského filmového ústavu.  
 
(3) Generálny riaditeľ oznámi zamestnancom Slovenského filmového ústavu termín a miesto 
hlasovania o odvolaní člena rady zvoleného zamestnancami Slovenského filmového ústavu 
najmenej sedem dní vopred. 
 
(4) O odvolaní  člena rady zvoleného zamestnancami Slovenského filmového ústavu 
rozhodujú zamestnanci Slovenského filmového ústavu nadpolovičnou väčšinou všetkých 
zamestnancov Slovenského filmového ústavu v tajnom hlasovaní.  
 
(5) Písomné oznámenie o odvolaní člena rady sa doručí odvolanému členovi rady a zverejní 
sa na internetovej stránke Slovenského filmového ústavu. Písomné oznámenie o odvolaní 
člena rady ministrom sa doručí na vedomie rade a generálnemu riaditeľovi a písomné 
oznámenie o odvolaní člena rady odvolaného zamestnancami Slovenského filmového ústavu 
sa doručí na vedomie ministrovi. 
 

 
Článok 7 

Rokovanie rady 
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(1) Rada zasadá spravidla štvrťročne, najmenej však dvakrát za kalendárny rok. 
 
(2) Rada na návrh člena rady  poveruje niektorého člena rady, ktorý 

a) koná v mene rady,  
b) zvoláva a vedie zasadnutie rady,   
c) podpisuje uznesenia rady, osvedčenie o zvolení do funkcie generálneho riaditeľa, 

oznámenie o odvolaní generálneho riaditeľa a zápis zo zasadnutia rady,  
d) plní ďalšie úlohy podľa tohto štatútu a podľa osobitných predpisov. 

 
(3)  Rada na návrh člena rady rozhoduje o zrušení poverenia podľa odseku 2. 
 
(4) Zasadnutie rady zvoláva poverený člen rady písomne najmenej sedem dní vopred. 
Poverený člen rady zvolá zasadnutie rady do 15 dní, ak ho o to písomne požiadajú najmenej 
dvaja členovia rady; ak zasadnutie rady v stanovenej lehote nezvolá, zasadnutie rady môžu do 
15 dní zvolať dvaja členovia rady. 
 
(5) V prípade neprítomnosti povereného člena rady na zasadnutí rady, zasadnutie rady vedie 
iný člen rady poverený radou vedením zasadnutia. 
 
(6) Zasadnutie rady je neverejné. Na požiadanie rady sa zasadnutia rady zúčastňuje generálny 
riaditeľ. Zasadnutia rady sa môžu zúčastniť aj iné osoby prizvané radou.  Generálny riaditeľ 
sa zúčastňuje zasadnutia rady, ak rada prerokúva návrh výročnej správy o činnosti 
Slovenského filmového ústavu, návrh rozpočtu Slovenského filmového ústavu alebo 
dlhodobé plány a koncepcie rozvoja Slovenského filmového ústavu.  
 
(7) Rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej 
členov. O návrhoch na uznesenia rada rozhoduje hlasovaním. Uznesenie je prijaté, ak zaň 
hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých členov rady.  
 
(8) Ak na zasadnutí rady nie je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, poverený člen rady 
zvolá nové zasadnutie rady do siedmich dní odo dňa zasadnutia rady. 
 
(9) Rada na začiatku zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia navrhnutý povereným 
členom rady alebo členmi rady, ktorí zvolali zasadnutie rady podľa odseku 4 a o jeho 
schválení rozhoduje hlasovaním. Rada môže pri prerokúvaní návrhu programu zasadnutia na 
návrh člena rady navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. 
 
(10) K prerokúvanému bodu programu navrhne poverený člen rady alebo iný člen rady znenie 
uznesenia rady, o prijatí ktorého sa rozhoduje hlasovaním. 
 
(11) Uznesenia rady sa zverejnia do piatich dní odo dňa zasadnutia rady na internetovej 
stránke Slovenského filmového ústavu. 
 
(12) Zo zasadnutia rady sa vyhotovuje zápis.  
 
 

Článok 8 
Odborná komisia pre audiovizuálne dedičstvo 

 
 (1) Odborná komisia pre audiovizuálne dedičstvo (ďalej len „komisia“) je poradný orgán 
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generálneho riaditeľa pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva.  
 
(2) Komisia 

a) prerokúva metodické usmernenia a etické pravidlá pre katalogizáciu, ochranu 
a obnovu fondu audiovizuálneho dedičstva a pre výkon depozitnej povinnosti, 

b) posudzuje audiovizuálnu hodnotu audiovizuálnych diel, zvukovo-obrazových 
záznamov a zvukových záznamov, 

c) poskytuje na požiadanie Slovenského filmového ústavu ako orgánu dohľadu odborné 
stanoviská pri výkone dohľadu, 

d) vyjadruje sa k ďalším návrhom a materiálom predloženým komisii generálnym 
riaditeľom. 

 
(3) Komisia má päť členov. Členov komisie vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ 
s prihliadnutím na zastúpenie zákonných depozitárov audiovizuálií. 
 
(4) Členom komisie môže byť len odborne spôsobilá fyzická osoba, ktorá pôsobí najmä 
v oblasti audiovízie, kinematografie, archívnictva, historiografie teórie umenia alebo dejín 
umenia. 
 
(5) Výkon funkcie člena komisie sa skončí 

a) odvolaním člena komisie, 
b) vzdaním sa funkcie člena komisie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia  

oznámenia o vzdaní sa funkcie generálnemu riaditeľovi, 
c) smrťou člena komisie. 

 
(6) Komisia si zo svojich členov volí predsedu komisie, ktorý riadi jej zasadnutie. Zasadnutie 
komisie zvoláva generálny riaditeľ. 
 
(7) Zasadnutie komisie sa koná spravidla raz za dva mesiace. V naliehavých prípadoch môže 
generálny riaditeľ zvolať aj mimoriadne zasadnutie komisie.  
 
(8) Generálny riaditeľ má právo zúčastňovať sa na  zasadnutí komisie. 
 
(9) Zo zasadnutia komisie sa vyhotovuje zápis.  
 
(10) Za výkon funkcie patrí členovi komisie odmena, ktorú určuje generálny riaditeľ. 
Výdavky spojené s činnosťou komisie sa uhrádzajú z rozpočtu Slovenského filmového 
ústavu. 
 
 

Článok 9 
Záverečné ustanovenie 

 
Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť 1. februára 2008. 

 
 

 
Marek Maďarič 
minister kultúry 

 Slovenskej republiky 


