Mgr. Renáta Kaščáková, poslankyňa NR SR
Dip Mgmt. Jozef Rajtár, poslanec NR SR

Vážená pani poslankyňa,
vážený pán poslanec,
dovoľujeme si obrátiť sa na Vás v súvislosti s predložením návrhu novely zákona o
Audiovizuálnom fonde.
Sme združenia záujmových osôb, ktoré reprezentujú filmové distribučné spoločnosti
a prevádzkovateľov kín na Slovensku.
Naše organizácie dlhodobo spolupracujú so všetkými inštitúciami, ktoré vytvárajú podmienky pre
audiovizuálnu tvorbu na Slovensku a pripomienkujeme návrhy zákonov a vyhlášok, ktoré
ovplyvňujú našu prácu.
Minulý týždeň sme sa dozvedeli, že predkladáte do Národnej rady Slovenskej republiky návrh
novely zákona o Audiovizuálnom fonde. Zostali sme zaskočení, že takýto zásadný krok nebol
s našimi združeniami prerokovaný a nemali sme vôbec možnosť vyjadriť náš názor na Vami
navrhované zmeny, ktoré zásadne menia princípy fungovania Audiovizuálneho fondu a dokonca
môžeme tvrdiť, že výrazným spôsobom komplikujú našu prácu a budú mať negatívny dopad na
ďalšie fungovanie distribučných spoločností a prevádzkovateľov kín na Slovensku.
Radi by sme Vás požiadali o pracovné stretnutie všetkých profesných združení, aby sme Vám
vedeli vysvetliť dôvody, pretože Vami navrhovaná zmena skomplikuje fungovanie celého
filmového prostredia na Slovensku. Zároveň Vás chceme požiadať, aby Vami predkladaná novela
zákona v tejto podobe bola stiahnutá a prípadná novela bola predložená až po prejednaní
s odbornou verejnosťou.
Chceme Vás ubezpečiť, že sme pripravení viesť s Vami odbornú diskusiu, ktorá bude viesť ku
transparentnému a fungujúcemu systému.
V Bratislave, 28.5.2018
Ing. Michal Drobný, člen rady ÚFD

Jozef Valachovič, predseda ZPK

Ing. Peter Kot, člen rady ÚFD

Magdaléna Sokolová, podpredseda ZPK

Ing. Tomáš Janísek, člen rady ÚFD

Na vedomie:
 JUDr. Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky
 Doc. Mgr.art. Dušan Jarjabek, predseda výboru pre kultúru a média NRSR
 PhDr. Ľubica Laššáková, ministerka kultúry SR
 Mgr. Miloslav Luther, predseda rady Audiovizuálneho fondu
 Prof. Martin Šmatlák, riaditeľ Audiovizuálneho fondu
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