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S  T  A  N  O  V Y 

SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových  
a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava 

 

H L A V A    I. 

Článok 1 

Právne postavenie, sídlo a pôsobnosť  

Názov: SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových 
   a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava 

 
 SLOVGRAM je nezávislou, nezárobkovou spoločnosťou s vlastnou právnou 
subjektivitou. SLOVGRAM je občianskym združením fyzických a právnických osôb podľa 
zák. č.83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, reg. č. MV SR: 
VVS1-900/90-3742, IČO: 173 105 98. 
 Pôsobí na území Slovenskej republiky a vykonáva ochranu práv zastupovaných 
subjektov v rozsahu a na základe  oprávnenia udeleného Ministerstvom kultúry Slovenskej 
republiky na výkon kolektívnej správy práv súvisiacich s autorským právom v zmysle 
ustanovení zák. č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon.  
 Pôsobnosť vo vzťahu k zahraničiu vykonáva SLOVGRAM na základe bilaterálnych 
zmlúv o spolupráci so zahraničnými partnerskými spoločnosťami v rozsahu medzinárodných 
dohôd a konvencií, ktorými je Slovenská republika viazaná.  
 SLOVGRAM zastupuje práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových 
aaudiovizuálnych  záznamov v rozsahu uvedenom v zmluvách o zastupovaní, najmä vyberá, 
spravuje a rozdeľuje odmeny pre výkonných umelcov a výrobcov zvukových a 
audiovizuálnych záznamov, ktoré im prináležia podľa Autorského zákona a príslušných 
vykonávacích predpisov. 

 Sídlom SLOVGRAMu  je Bratislava, Jakubovo nám. 14, 813 48 

 

Článok 2 

Poslanie SLOVGRAMu 

SLOVGRAM realizuje svoje poslanie tým, že: 

1.) na území Slovenskej republiky uzatvára zmluvy s používateľmi výkonov výkonných 
umelcov, záznamov a  ich rozmnoženín výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov 
a za toto použitie vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny výkonným umelcom a výrobcom 
podľa príslušných ustanovení Autorského zákona, vykonávacích predpisov a Vyúčtovacieho 
poriadku SLOVGRAMu alebo dohôd medzi oprávnenými organizáciami, 

2.) uzatvára za rovnakých podmienok a bez ohľadu na členstvo zmluvy o zastupovaní práv s 
výkonnými umelcami a výrobcami zvukových záznamov a audiovizuálnych záznamov alebo 
s inými nositeľmi práv súvisiacich  s autorským právom v zmysle Autorského zákona  a v 
rámci ich rozsahu vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny a udeľuje súhlas na  použitie ich 
výkonov, záznamov a ich rozmnoženín  na území Slovenskej republiky i v zahraničí, 

3.) uzatvára bilaterálne zmluvy so zahraničnými partnerskými spoločnosťami o vzájomnej 
ochrane práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov, 

4.) v záujme plnenia svojho poslania úzko spolupracuje s odborovými a profesijnými zväzmi 
výkonných umelcov a s organizáciami pre ochranu autorských práv, 

5.) predkladá Ministerstvu kultúry SR a ďalším inštitúciám návrhy na legislatívne riešenia 
a opatrenia v oblasti ochrany práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a 
audiovizuálnych záznamov vyplývajúce z Autorského zákona, medzinárodných dohôd 
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a konvencií, ktoré SR ratifikovala alebo k nim pristúpila, 

6.) v záujme plnenia svojich úloh v Slovenskej republike spolupracuje s vedeckými 
a odbornými ústavmi, s vysokými školami, kultúrnymi inštitúciami, pracovníkmi v oblasti 
kultúry, s masmédiami, so združeniami v oblasti umenia a kultúry a s ďalšími inštitúciami 
v uvedenej oblasti právnych vzťahov. 

 

H L A V A    II. 

Článok 3 

Členstvo, práva a povinnosti členov 

1.) Členstvo v SLOVGRAMe  je individuálne a kolektívne. Podmienky členstva 
v SLOVGRAMe vrátane výkonu práv člena sú založené na objektívnych, transparentných 
a nediskriminačných kritériách. Členstvo vzniká na základe členskej zmluvy o zastupovaní 
práv. 

 Členom SLOVGRAMu sa môže stať každý výkonný umelec, spĺňajúci pojmové znaky 
podľa platného Autorského zákona.  

Členom SLOVGRAMu sa môže stať každý výrobca zvukových a audiovizuálnych 
záznamov spĺňajúci pojmové znaky podľa platného Autorského zákona.  

 Kolektívnymi členmi SLOVGRAMu sú právnické osoby združujúce nositeľov 
práv, ako odborové zväzy združujúce výkonných umelcov, evidované na Ministerstve vnútra 
SR podľa zák. č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, alebo 
profesijné organizácie výkonných umelcov, ktoré majú sídlo na území Slovenskej republiky, 
ktoré boli zakladajúcimi členmi SLOVGRAMu, alebo sú ich právnymi nástupcami na území 
SR.Ak SLOVGRAM odmietne prijať uchádzača o členstvo za člena, uvedie dôvody 
neprijatia.  

 

2.) Medzi základné práva člena SLOVGRAMu patrí najmä: 

a) zúčastňovať sa zasadnutí Valného zhromaždenia SLOVGRAMu osobne alebo                  
prostredníctvom  splnomocnených zástupcov alebo delegátov, 

b) hlasovať, voliť a byť zvolený do orgánov SLOVGRAMu a vysielať svojich 
delegovaných  zástupcov na rokovania orgánov SLOVGRAMu,  

c) byť informovaný  o činnosti SLOVGRAMu, 

d) vznášať pripomienky, podnety a sťažnosti k činnosti SLOVGRAMu, ktoré sú     
príslušné orgány spoločnosti povinné prejednať a s výsledkami písomne 
oboznámiť ich podávateľa, 

e) právo na informácie o podkladoch vyúčtovania svojich odmien. 

3.) Medzi základné povinnosti člena  patrí najmä:  

a) dodržiavať  Stanovy SLOVGRAMu, rešpektovať platné pravidlá Vyúčtovacieho 
poriadku a vnútorné pravidlá schválené Valným zhromaždením alebo Výborom 
SLOVGRAMu, 

b) poskytovať súčinnosť, aktívne uskutočňovať ciele a poslanie SLOVGRAMu 
a neuzatvárať žiadne právne záväzky, ktoré by boli v rozpore s činnosťou 
a záujmami SLOVGRAMu,  

c) plniť povinnosti vyplývajúce z členskej zmluvy o zastupovaní práv. 

d) strpieť právo nositeľa práv zastupovaného SLOVGRAMom, ktorý nie je členom 
SLOVGRAMu, zúčastniť sa valného zhromaždenia a právo vyjadrovať sa na ňom 
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ku všetkým otázkam, ktoré sa týkajú kolektívnej správy práv. 
 

 Ostatné práva a povinnosti vyplývajú z členskej zmluvy o zastupovaní práv. 
SLOVGRAM umožní výkon členských práv, vrátane komunikácie, prostredníctvom 
elektronickej pošty alebo aj inými elektronickými prostriedkami. 

 

4.) Členstvo v SLOVGRAMe zaniká: 

a) vystúpením – na základe písomného oznámenia, 

b) smrťou člena, pričom dedič určený na základe dedičského rozhodnutia po 
poručiteľovi môže uzatvoriť so SLOVGRAMom zmluvu o  zastupovaní práv, 

c) zrušením členstva pri závažnom porušení povinností člena, o ktorom rozhoduje 
Výbor SLOVGRAMu, 

d) zánikom SLOVGRAMu, ak členstvo neprechádza na jeho právneho nástupcu. 

5.) Za závažné porušenie povinností člena sa považuje najmä znemožnenie alebo 
obmedzenie výkonu práv prevedených na SLOVGRAM za účelom výkonu kolektívnej správy 
práv a porušenie povinností člena upravených zmluvou s výnimkou podľa §164 ods. 4 
Autorského zákona. 

6.) Ďalšie sankcie za závažné porušenie povinností člena upravuje zmluva uzatvorená  
medzi SLOVGRAMom a zastupovaným členom. 

 

H L A V A    III. 

Orgány SLOVGRAMu 

Článok 4 

Valné zhromaždenie SLOVGRAMu 

1.) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SLOVGRAMu. Riadne Valné zhromaždenie 
sa schádza raz ročne. Právo zúčastniť sa Valného zhromaždenia majú všetci členovia 
SLOVGRAMU, ako aj iní nositelia práv, ktorých SLOVGRAM zastupuje na základe zmluvy 
o zastupovaní práv.   

 Výkonní umelci a výrobcovia fyzické osobysa Valného zhromaždenia zúčastňujú 
osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocnených zástupcov. Výrobcovia právnické 
osoby a kolektívni členovia sa Valného zhromaždenia zúčastňujú prostredníctvom 
štatutárneho orgánu alebo splnomocneného zástupcu. Za účelom zabránenia prípadným 
konfliktom záujmov môže byť splnomocneným zástupcom len nositeľ práv z príslušnej 
kategórie nositeľov práv. Zasadnutie Valného zhromaždenia vedie predseda Výboru 
SLOVGRAMu alebo ním poverený člen Výboru. 

2.) Valné zhromaždenie SLOVGRAMu zvoláva  Výbor SLOVGRAMu najmenej 21 dní pred 
termínom konania Valného zhromaždenia elektronickou poštou, písomnou pozvánkou alebo 
iným vhodným spôsobom, ako aj zverejnením pozvánky na svojom webovom sídle. Program 
Valného zhromaždenia je súčasťou pozvánky, návrhy na zmenu a doplnenie programu je 
možné vykonať najneskôr do siedmeho dňa pred termínom konania. Výbor je povinný zvolať 
Mimoriadne valné zhromaždenie na základe písomnej žiadosti najmenej jednej tretiny členov 
zastupovaných výkonných umelcov alebo jednej tretiny členov zastupovaných výrobcov a to 
v dobe do dvoch mesiacov od podania takýchto žiadostí. Výbor môže zvolať Mimoriadne 
valné zhromaždenie SLOVGRAMu i z vlastnej iniciatívy. 

3.) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné  v takom počte v akom sa zíde, s výnimkou  
prípadu uvedeného v Článku 11 ods.1, písm. a) Stanov, kde sa vyžaduje účasť minimálne  
75 %  všetkých  členov. 
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 Každý člen SLOVGRAMu má právo hlasovať na Valnom zhromaždení a má po 
jednom hlase. Hlasovacie právo môže vykonávať osobne alebo prostredníctvom písomne 
splnomocneného zástupcu. Plnomocenstvo môže byť udelené len na konkrétne zasadnutie 
Valného zhromaždenia.  

 Uznesenie Valného zhromaždenia je platné, ak bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou 
hlasov prítomných členov. Ak sa uznesenie týka výlučne výkonných umelcov je platné, ak 
bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných výkonných umelcov. Ak sa uznesenie týka 
výlučne výrobcov, je platné, ak bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných výrobcov. 
V prípade rovnosti hlasov má predseda Výboru SLOVGRAMu právo jedného hlasu naviac. 

4.) Do výlučnej kompetencie Valného zhromaždenia patrí: 

a) stanovenie základných cieľov a poslania spoločnosti, 

b) schvaľovanie Stanov SLOVGRAMu a ich  zmien, 

c) schvaľovanie Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMu pre výkonných umelcov  
a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov a jeho zmien, ktorý upravuje 
zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia licenčných odmien, primeraných 
odmien, náhrad odmien a dodatočných odmien nositeľov práv vybraných 
SLOVGRAMom vrátane príjmov z bezdôvodného obohatenia a náhrady škody a 
osobitné zásady použitia licenčných odmien, primeraných odmien a dodatočných 
odmien vybraných organizáciou kolektívnej správy, pri ktorých nie je možné určiť 
alebo nájsť nositeľa práv, ktorému prináležia   

d) schvaľovanie návrhu na použitie neidentifikovaných odmien, 
 

e) rozhodovanie o vytvorení fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích 
potrieb v prospech členov a nositeľov práv, vrátane transparentných 
a nediskriminačných podmienok poskytovania finančných prostriedkov z tohto 
fondu, 

 
f) schvaľovanie zásad spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej 
správy práv vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne v 
záujme nositeľov práv, s primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním 
závislosti od jediného zdroja výnosov, 

 
g) schvaľovanie zásad uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie 
služby kolektívnej správy práv, 

 
h) schvaľovanie nadobudnutia alebo prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnému 
majetku SLOVGRAMu,  

 
i) schvaľovanie návrhu na prijatie úveru alebo poskytnutie pôžičky alebo poskytnutie 
záruky na úver alebo pôžičku, 

 
j) rozhodovanie o zániku organizácie, schvaľovanie návrhu na splynutie, zlúčenie 
alebo rozdelenie SLOVGRAMu, 

 
k) schvaľovanie návrhu na založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na 
majetkovú účasť SLOVGRAMu v inej právnickej osobe, 

 
 

l) na základe stanoviska Kontrolnej komisie schvaľovanie výročnej správy a účtovnej 
závierky SLOVGRAMu, 
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m)  rozhodovanie o dobrovoľnom skončení výkonu kolektívnej správy práv podľa 
Autorského zákona, 

n) prejednávanie a schvaľovanie správy o činnosti Výboru  
o) prejednávanie a schvaľovanie správy o činnosti Kontrolnej komisie, 

p) schvaľovanie správy o hospodárení SLOVGRAMu  

q) voľba a odvolávanie členov Výboru SLOVGRAMu, 

r) voľba a odvolávanie členov Kontrolnej komisie SLOVGRAMu, 

r)s) rozhoduje o vytvorení rezervného fondu z vybraných odmien, primeraných 
odmien, náhrad odmien a príjmov z bezdôvodného obohatenia tak, aby sa 
zabezpečil dostatočný rozsah rezervného fondu na uspokojenie nárokov vrátane 
transparentných a nediskriminačných podmienok vyplácania finančných 
prostriedkov z tohto fondu 

 

s)t) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktoré si vyhradí. 

5.) Vo veciach stanovených v Článku 4 ods. 4 písm. a), b), c), d), e), j), k) a m) rozhoduje 
Valné zhromaždenie 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov. Ak sa rozhodnutie týka výlučne 
výkonných umelcov je platné, ak bolo prijaté 2/3 väčšinou výkonných umelcov. Ak sa 
rozhodnutie týka výlučne výrobcov, je platné, ak bolo prijaté 2/3 väčšinou výrobcov. 

6.)  Mimoriadne valné zhromaždenie SLOVGRAMu môže byť zvolané Výborom okamžite po 
skončení Valného zhromaždenia z dôvodu nesplnenia kvóra podľa ods. 5) v bodoch b), c), d) 
e), a k)  ods. 4. Mimoriadne valné zhromaždenie hlasuje o  bodoch b), c) d), e), a k) ods. 4.) 
2/3 väčšinou hlasov prítomných členov. Ak sa rozhodnutie týka výlučne výkonných umelcov 
je platné, ak bolo prijaté 2/3 väčšinou prítomných výkonných umelcov. Ak sa rozhodnutie 
týka výlučne výrobcov, je platné, ak bolo prijaté 2/3 väčšinou prítomných výrobcov. 

 

Článok 5 

Výbor SLOVGRAMu 

1.) Výbor je najvyšším riadiacim orgánom SLOVGRAMu v období medzi zasadnutiami 
Valného zhromaždenia SLOVGRAMu. 

2.) Výbor SLOVGRAMu sa schádza podľa potreby, spravidla  šesťkrát do roka. Rokovanie 
a uznášanie sa Výboru sa spravuje Rokovacím poriadkom Výboru SLOVGRAMu. 

3.) Výbor má sedem členov. Tvoria ho traja členovia zastupujúci výkonných umelcov, 
spravidla jeden zástupca za hereckú a dvaja za hudobnú  oblasť, traja členovia zastupujúci 
výrobcov a jeden reprezentant odborových zväzov, ktorý je obvykle prvým podpredsedom 
Výboru. Reprezentanta odborových zväzov nominujú zástupcovia jednotlivých odborových 
zväzov, , na svojom spoločnom zasadnutí pred konaním Valného zhromaždenia 
SLOVGRAMu. 

4.) Členovia Výboru sú volení Valným zhromaždením na štvorročné funkčné obdobie. Po 
uplynutí funkčného obdobia Valné zhromaždenie ich zotrvanie vo funkcii potvrdí alebo zvolí 
nových členov výboru. Funkčné obdobie Výboru končí konaním Valného zhromaždenia 
v príslušnom termíne. 

5.) Členovia Výboru zvolia na príslušné funkčné obdobie zo svojho stredu predsedu 
a druhého podpredsedu Výboru, spravidla striedavo z radov výkonných umelcov a výrobcov 
zvukových a audiovizuálnych záznamov. Funkcia člena Výboru je nezlučiteľná s  výkonom 
funkcie v  iných orgánoch SLOVGRAMu a  s  pracovným pomerom v SLOVGRAMe. Taktiež 
je nezlučiteľná s členstvom vo Výbore, Kontrolnej komisii alebo v iných riadiacich 
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a kontrolných orgánoch inej organizácie kolektívnej správy práv alebo obdobnej organizácie, 
v riadiacich a dozorných orgánoch používateľov predmetov ochrany, ako aj s funkciou 
štatutárneho orgánu alebo jeho zástupcu v týchto organizáciách. 

6.) V prípade, že medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia niektorý z členov Výboru počas 
funkčného obdobia dobrovoľne požiada o uvoľnenie z funkcie alebo prestane byť členom 
Výboru z iných dôvodov, ktoré mu zabraňujú túto funkciu naďalej vykonávať, môžu členovia 
Výboru nadpolovičnou väčšinou hlasov kooptovať nového člena. Toto rozhodnutie potvrdí 
najbližšie Valné zhromaždenie SLOVGRAMu alebo zvolí nového člena Výboru. Funkčné 
obdobie takto zvoleného člena Výboru končí v deň ukončenia mandátu pôvodného člena 
Výboru. 

7.) Do výlučnej kompetencie Výboru SLOVGRAMu patrí najmä: 

a) riadenie činnosti SLOVGRAMu v období medzi zasadnutiami Valného 
zhromaždenia, 

b) schvaľovanie hromadných zmlúv SLOVGRAMu s používateľmi, vrátane 
bilaterálnych zmlúv so zahraničnými partnerskými spoločnosťami, 

c) rozhodovanie o menovaní, odvolaní riaditeľa SLOVGRAMu a stanovenie jeho 
odmeny, 

d) schvaľovanie systemizácie a ďalších vnútorných noriem SLOVGRAMu, 

e) navrhovanie zmien a doplnkov Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMu pre                
výkonných umelcov a pre výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov, 

f) schvaľovanie ročného vyúčtovania odmien výkonným umelcom a  výrobcom 
zvukových a audiovizuálnych záznamov, , 

g) schvaľovanie rozpočtu a čerpania prevádzkových nákladov SLOVGRAMu, 

h) predloženie návrhu čerpania rezervných fondov a použitia neidentifikovaných 
finančných prostriedkov po uplynutí zákonnej premlčacej doby, v zmysle 
Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMu, 

i) predloženie správy o činnosti Výboru,  

j) rozhodovanie o vylúčení z členstva v SLOVGRAMe pri závažnom porušení 
povinností člena, 

k) riešenie otázok spolupráce s Ministerstvom kultúry SR a ďalšími inštitúciami, 

l) vypracovanie a schvaľovanie svojho Rokovacieho poriadku, ktorý upravuje 
postupy týkajúce sa výkonu jeho činnosti 

m) menovanie experta ad hoc, ktorého bude podľa potreby prizývať na rokovania 
Výboru SLOVGRAMu, 

n)  v období medzi dvomi Valnými zhromaždeniami rozhodovanie o zmenách, ktoré 
sú nevyhnutné pre napĺňanie poslania SLOVGRAMu a to tak, že rozhodnutia 
zásadného významu predloží na potvrdenie alebo schválenie najbližšiemu 
Valnému zhromaždeniu SLOVGRAMu, 

o) vypracovanie a schvaľovanie vykonávacej smernice Vyúčtovacieho poriadku 
SLOVGRAMu. 

8.) Členovia Výboru môžu byť odmeňovaní odmenou, ktorá je súčasťou prevádzkových 
nákladov SLOVGRAMu. 

9.) Písomnosti vyplývajúce z kompetencie Výboru SLOVGRAMu podpisuje predseda  
Výboru alebo iný poverený člen Výboru. 

10.) Za výkon svojej funkcie sa členovia Výboru zodpovedajú Valnému zhromaždeniu 
SLOVGRAMu. 
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11.) Členovia Výboru sú povinní konať nestranne, zdržať sa konania, ktorým by došlo 
k uprednostneniu osobného záujmu a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
ktoré sa v súvislosti s výkonom svojej funkcie vo Výbore dozvedia, čím nie sú dotknuté práva 
člena SLOVGRAMu na informácie. Porušenie ustanovenia tohto bodu sa považuje za 
závažné porušenie Stanov SLOVGRAMu. Ďalšie povinnosti súvisiace s nestranným konaním 
členov Výboru sú upravené v samostatnom internom dokumente SLOVGRAMu s názvom 
Postupy na predchádzanie konfliktu záujmov. 
 

12.) Členstvo vo Výbore zaniká so zánikom členstva v SLOVGRAMe.  

 

Článok 6 

Kontrolná komisia SLOVGRAMu  

1.) Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom SLOVGRAMu. Členov Kontrolnej 
komisie volí Valné zhromaždenie SLOVGRAMu  na štvorročné  funkčné obdobie. Po uplynutí 
funkčného obdobia Valné zhromaždenie ich zotrvanie vo funkcii potvrdí alebo zvolí nových 
členov. Funkčné obdobie Kontrolnej komisie končí konaním Valného zhromaždenia 
v príslušnom termíne. 

2.) Kontrolná komisia je trojčlenná a tvoria ju: zástupca výkonných umelcov, zástupca 
výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov a jeden zástupca odborových zväzov. 

3.) Kontrolná komisia si zo svojho stredu volí predsedu, spravidla striedavo z radov 
výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov. Predseda 
Kontrolnej komisie sa zúčastňuje zasadnutí Výboru SLOVGRAMu. 

4.)  Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, spravidla  štyrikrát do roka. 

5.)  Do kompetencie Kontrolnej komisie SLOVGRAMu patrí najmä: 

a) kontrola hospodárenia SLOVGRAMu a dodržiavanie Vyúčtovacieho poriadku, 

b) kontrola plnenia uznesení orgánov SLOVGRAMu, 

c) kontrola plnenia hromadných zmlúv s užívateľskými organizáciami, 

d) kontrola plnenia bilaterálnych zmlúv so zahraničnými partnerskými organizáciami, 

e) navrhovanie opatrení na odstránenie prípadných nedostatkov orgánom 
SLOVGRAMu, 

f) predkladanie správy o svojej činnosti a stanovisko k  hospodáreniu SLOVGRAMu 
Valnému zhromaždeniu.  

g) predkladanie stanoviska k výročnej správe a účtovnej závierke, 

h) predkladanie písomného stanoviska k ročnému vyúčtovaniu odmien  výkonným 
umelcom a výrobcom Výboru SLOVGRAMu, 

i) predkladanie písomného stanoviska k rozpočtu a čerpaniu prevádzkových 
nákladov SLOVGRAMu Výboru SLOVGRAMu, 

j) vypracovanie a schvaľovanie svojho Rokovacieho poriadku, ktorý upravuje 
postupy týkajúce sa výkonu jeho činnosti 

6.) Funkcia člena Kontrolnej komisie je nezlučiteľná s výkonom funkcie v iných orgánoch 
SLOVGRAMu a s pracovným pomerom v SLOVGRAMe. Taktiež je nezlučiteľná s členstvom 
vo Výbore, Kontrolnej komisii alebo v iných riadiacich a  kontrolných orgánoch inej 
organizácie kolektívnej správy práv alebo obdobnej organizácie, v riadiacich a dozorných 
orgánoch používateľov predmetov ochrany, ako aj s funkciou štatutárneho orgánu alebo jeho 
zástupcu v týchto organizáciách. 
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7) Členovia Kontrolnej komisie môžu byť odmeňovaní odmenou, ktorá je súčasťou 
prevádzkových nákladov SLOVGRAMu. 

8.) V prípade, že medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia niektorý z členov Kontrolnej 
komisie počas funkčného obdobia dobrovoľne požiada o uvoľnenie z funkcie alebo prestane 
byť členom komisie  z iných dôvodov, ktoré mu zabraňujú túto funkciu naďalej vykonávať, 
môžu členovia komisie  nadpolovičnou väčšinou hlasov kooptovať nového člena. Toto 
rozhodnutie potvrdí najbližšie Valné zhromaždenie SLOVGRAMu alebo zvolí nového člena 
Kontrolnej komisie. Funkčné obdobie takto zvoleného člena Kontrolnej komisie končí v deň 
ukončenia mandátu pôvodného člena komisie. 

9.) Za výkon svojej funkcie sa členovia Kontrolnej komisie zodpovedajú Valnému 
zhromaždeniu SLOVGRAMu. Správy z kontrolnej činnosti a iné písomnosti týkajúce sa 
oprávnení Kontrolnej komisie podpisuje predseda alebo iný poverený člen Kontrolnej 
komisie. 

10.) Členovia Kontrolnej komisie sú povinní konať nestranne, zdržať sa konania, ktorým by 
došlo k uprednostneniu osobného záujmu a zachovávať mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti s výkonom svojej funkcie v komisii dozvedia, čím nie sú 
dotknuté práva člena SLOVGRAMu na informácie. Porušenie ustanovenia tohto bodu sa 
považuje za závažné porušenie Stanov SLOVGRAMu. Ďalšie povinnosti súvisiace 
s nestranným konaním členov Kontrolnej komisie sú upravené v samostatnom internom 
dokumente SLOVGRAMu s názvom Postupy na predchádzanie konfliktu záujmov. 

11.)   Členstvo v Kontrolnej komisii  zaniká so zánikom členstva v SLOVGRAMe.  

 

Článok 7 

Riaditeľ SLOVGRAMu 

1.)  Riaditeľ je štatutárnym a výkonným orgánom SLOVGRAMu. Do funkcie ho menuje 
a odvoláva Výbor SLOVGRAMu, ktorý zároveň stanovuje i  jeho funkčnú odmenu. 
Menovaním vzniká riaditeľovi pracovný pomer.  

2.)  Do kompetencie riaditeľa patrí najmä: 

a) vykonávať uznesenia Valného zhromaždenia  a Výboru SLOVGRAMu, 

b) zastupovať SLOVGRAM vo všetkých veciach navonok a poverovať ďalších 
pracovníkov SLOVGRAMu na zastupovanie organizácie 

c) podpisovať v mene SLOVGRAMu hromadné zmluvy s užívateľskými  
organizáciami, bilaterálne zmluvy so zahraničnými partnerskými spoločnosťami 
a akékoľvek iné zmluvy súvisiace s činnosťou a  poslaním SLOVGRAMu, 
v odôvodnených prípadoch spolu s predsedom Výboru alebo povereným členom 
Výboru, 

d) riadiť výkonný aparát SLOVGRAMu a mať podpisové právo k účtom spoločnosti, 

e) uzatvárať a rozväzovať pracovný pomer s pracovníkmi SLOVGRAMu, rozhodovať 
o ďalších otázkach vyplývajúcich z pracovno-právnych vzťahov,  

f) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia a Výboru SLOVGRAMu, 

g) v čase svojej neprítomnosti, v časti zverenej právomoci, dočasne poverovať svojím 
zastupovaním iných zamestnancov SLOVGRAMu. 

3.)  Za výkon svojej funkcie sa riaditeľ zodpovedá Výboru SLOVGRAMu. 

4.) Výkon funkcie riaditeľa je nezlučiteľný s členstvom vo Výbore a Kontrolnej komisii 
SLOVGRAMu. Riaditeľ je povinný konať nestranne, zdržať sa konania, ktorým by došlo 
k uprednostneniu osobného záujmu a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, 
ktoré sa v súvislosti s výkonom svojej funkcie dozvie, čím nie sú dotknuté práva člena 
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SLOVGRAMu na informácie. Porušenie ustanovenia tohto bodu sa považuje za závažné 
porušenie Stanov SLOVGRAMu. Ďalšie povinnosti súvisiace s nestranným konaním riaditeľa 
sú upravené v samostatnom internom dokumente SLOVGRAMu s názvom Postupy na 
predchádzanie konfliktu záujmov. 

 

 

Článok 8 

Pracovné skupiny  (sekcie) 

 Konkrétne úlohy smerujúce k realizácii poslania a plnenia úloh SLOVGRAMu alebo 
s nimi súvisiace, môže Výbor zveriť pracovným skupinám, ktoré vytvára ad hoc k splneniu 
konkrétnych úloh. Výbor určuje početné obsadenie týchto pracovných skupín a menuje ich 
členov. 

 Členovia pracovných skupín môžu byť odmeňovaní odmenou, ktorá je súčasťou 
prevádzkových nákladov SLOVGRAMu. 

 

 

 

H L A V A    IV. 

Článok 9 

Hospodárenie spoločnosti 

1.) SLOVGRAM je nezávislou a nezárobkovou spoločnosťou výkonných umelcov a výrobcov 
zvukových a audiovizuálnych záznamov. Z prostriedkov vybraných prostredníctvom 
SLOVGRAMu sú hradené všetky náklady spojené s činnosťou SLOVGRAMu vo svojej 
skutočnej výške. 

Finančnými zdrojmi na krytie opodstatnených prevádzkových nákladov sú: 

a) vybrané odmeny a náhrady odmien výkonných umelcov a výrobcov zvukových 
a  audiovizuálnych záznamov a platby od domácich používateľov zaznamenaných 
výkonov, 

b) vybrané odmeny a náhrady odmien poukázané zo zahraničia za použitie 
zaznamenaných výkonov slovenských umelcov a výrobcov zvukových 
a audiovizuálnych  záznamov, 

c) vybrané odmeny a náhrady odmien poukázané do zahraničia za použitie 
zaznamenaných výkonov zahraničných výkonných umelcov a výrobcov  
zvukových a audiovizuálnych záznamov, 

d) iné príjmy. 

2.) Výšku prevádzkových nákladov uvedených v odseku 1.) a) - d) schvaľuje Výbor 
SLOVGRAMu v súlade so Stanovami a s Vyúčtovacím poriadkom SLOVGRAMu alebo je 
stanovená dohodou so zmluvnými partnermi. Súčasťou prevádzkových nákladov sú aj 
odmeny členov Výboru a Kontrolnej komisie, ktorých súčet nemôže prekročiť 2% z celkovej 
sumy vybratých finančných prostriedkov v danom roku.  

3.) SLOVGRAM hospodári so zverenými prostriedkami  podľa platných právnych predpisov 
a zásad Vyúčtovacieho poriadku tak, aby bolo s nimi účelne nakladané. Hospodárenie 
SLOVGRAMu sleduje a kontroluje  Kontrolná komisia SLOVGRAMu.   

4.) Vyúčtovanie odmien výkonným umelcom a výrobcom zvukových a audiovizuálnych 
záznamov vykonáva SLOVGRAM podľa schváleného Vyúčtovacieho poriadku, spravidla 
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jedenkrát ročne. 

5.) Samostatný finančný režim majú pracovné skupiny (sekcie), kde sú finančné vzťahy 
vyjadrené individuálne. 

 

H L A V A    V. 

Ďalšie ustanovenia 
 

Článok 10 
Postupy na predchádzanie konfliktu záujmov vo vnútri SLOVGRAMu 

 
Postupy na predchádzanie konfliktu záujmov vo vnútri organizácie vrátane postupov na 
zistenie, riadenie, monitorovanie a zverejnenie vzniknutého alebo možného konfliktu 
záujmov sú obsiahnuté v osobitnom internom predpise organizácie kolektívnej správy s 
názvom Postupy na predchádzanie konfliktu záujmov. 

 

Článok 11 

Zánik SLOVGRAMu 

1.) SLOVGRAM môže zaniknúť, zlúčiť sa, splynúť alebo rozdeliť: 

a) uznesením Valného zhromaždenia SLOVGRAMu v prípade, ak sa pre jeho zánik 
rozhodnú 2/3 všetkých členov, 

b) v ďalších prípadoch stanovených platnými právnymi predpismi. 

2.) V prípade zániku SLOVGRAMu bude majetok vysporiadaný v súlade s Vyúčtovacím 
poriadkom SLOVGRAMu a platnými právnymi predpismi. 

 

Článok 12 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1.)  Stanovy SLOVGRAMu nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením 
SLOVGRAMu. V prípade ich zmien sa tieto stávajú neoddeliteľnou súčasťou Stanov 
SLOVGRAMu po ich schválení Valným zhromaždením v súlade s Hlavou III. Čl.4 bod 4.) 
Stanov SLOVGRAMu. 

2.) Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia Valným zhromaždením 
SLOVGRAMu.a 01.01.2016 

3.) Účinnosťou týchto Stanov sa ruší doterajšie znenie Stanov prijatých Valným 
zhromaždením SLOVGRAMu dňa  2619. 11. 20145. 

 

 

Tieto Stanovy schválilo Valné zhromaždenie SLOVGRAMu dňa 195. 116. 201225. 

 

V Bratislave, dňa 195. 161.201522 

 

 

overil: Natália Škvareninová, riaditeľka SLOVGRAMu ..................................................... 


