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SLOVO NA ÚVOD 
Vážení priatelia, členovia SLOVGRAMu, 

stalo sa pravidlom, že sa Vám v tomto období a na tomto mieste prihovárame, 

aby sme Vám odprezentovali činnosť a zhodnotili výsledky SLOVGRAMu 

v uplynulom roku. Rok 2019 opäť prekonal predchádzajúce obdobia a vytvoril 

nový rekord vo výbere, čo nájdete v ďalšom  texte Výročnej správy. Ak budete 

mať záujem o podrobnejšie informácie, naša stránka www.slovgram.sk je Vám 

k dispozícii. 

Rok 2019, ak ho hodnotíme spätne a najmä optikou roku 2020, bol mimoriadne 

úspešným a pokojným rokom. Ekonomika rástla, bolo to vidieť aj na správaní 

používateľov. Všetky organizácie kolektívnej správy práv boli zapojené do 

spoločnej správy v oblasti verejných produkcií a v priebehu roka bolo 

uzatvorených viac ako 150 zmlúv na žiadosť používateľov, ktoré pokrývali 

všetky práva. Organizácie kolektívnej správy práv tak spĺňajú povinnosti podľa 

autorského zákona a umožňujú vysporiadanie všetkých použitých predmetov 

ochrany verejným prenosom a technickým predvedením jednou zmluvou.   

V oblasti výberu bol rok 2019 na podobnej úrovni ako rok 2018, opätovne sa 

podarilo prekonať hranicu 7 miliónov. V roku 2019 sme prijali urovnanie za 

použitie predmetov ochrany káblovou retransmisiou za obdobie 

predchádzajúcich rokov od spoločnosti Skylink, čím sa podarilo pokryť takmer 

celý trh káblovej retransmisie. V oblasti verejných produkcií sme zaznamenali 

výpadok príjmov z ubytovacích zariadení, ale podarilo sa nám ho čiastočne 

pokryť výberom v iných typoch prevádzok. Rok 2019 je preto možné hodnotiť 

ako veľmi úspešný. Do Vyúčtovania je zaradená suma 7.489.989 €, čo je o viac 

ako 280.000 € vyššia suma ako v roku 2018.  

V oblasti spolupráce so zahraničnými partnerskými organizáciami kolektívnej 

správy práv SLOVGRAM naďalej prehlbuje vzájomné vzťahy. V roku 2019 neboli 

uzatvorené nové zahraničné zmluvy, ale pokračujeme vo výmene dát 

a preúčtovaní odmien. 

 

http://www.slovgram.sk/
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Výbor SLOVGRAMu sa v roku 2019 stretol 10-krát. Okrem týchto zasadnutí sa 

podľa potreby stretli aj ad hoc vytvorené pracovné skupiny. Tieto operatívne 

hľadali riešenia situácií, ktoré si vyžadovali okamžité rozhodnutia. Kontrolná 

komisia  na svojich pravidelných zasadnutiach okrem plnenia úloh, ktoré jej 

vyplývajú zo Stanov, riešila aj podnety a návrhy členov. Vzťahy medzi 

predstaviteľmi jednotlivých skupín nositeľov práv vo Výbore sa niesli v duchu 

vzájomnej spolupráce a spoločného úsilia o čo najlepšiu ochranu záujmov 

všetkých členov, ako aj nezastupovaných nositeľov práv.  

Vzhľadom na situáciu, ktorú v prvej polovici tohto roku spôsobila pandémia 

Covid-19, sa veľa našich členov dostalo do existenčných ťažkostí. Členovia 

Výboru rozhodli o zavedení opatrení na rýchlu pomoc a čo najrýchlejšiu 

distribúciu odmien a zamestnanci SLOVGRAMu spojili svoje sily, aby 

Vyúčtovanie odmien v roku 2019 realizovali o celý mesiac skôr, čo sa následne 

aj podarilo. Odmeny boli vyplatené už v mesiaci máj. Pandémia ešte nie je 

celkom za nami, už teraz vidíme následky na výber roku 2020, preto by sme 

chceli na záver vysloviť želanie, aby sme nestrácali chuť a vieru. Zvládli sme 

krízu, ktorá zasiahla svet aj nás pred desiatimi rokmi, urobíme všetko preto, aby 

sme zvládli aj túto. Veríme, že keď budeme takto o rok hodnotiť rok 2020, 

nájdeme v ňom aj využité nové príležitosti.  

  

 

 

Mgr. Roman Pálka 

predseda Výboru SLOVGRAMu 
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KTO SME 
SLOVGRAM je nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a 
zvukovo-obrazových záznamov. 
 
Je neziskovou spoločnosťou s vlastnou právnou subjektivitou, občianskym 
združením fyzických a právnických osôb podľa zákona č. 83/1990 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. SLOVGRAM bol založený v r. 1991 na ochranu práv 
výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov, ktorých 
práva zastupuje v rozsahu uvedenom v zmluvách o zastupovaní. Členovia 
SLOVGRAMu – nositelia práv k vlastným predmetom ochrany, spravujú činnosť 
združenia prostredníctvom zvolených orgánov, výkonného aparátu a Valným 
zhromaždením prijímaných dokumentov a uznesení. 
 
Vykonáva kolektívnu správu práv v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. 
v aktuálnom znení. 
 
Vyberá a spravuje odmeny pre výkonných umelcov a výrobcov zvukových a 
zvukovo-obrazových záznamov, ktoré im prináležia podľa Autorského zákona 
a rozdeľuje ich raz ročne v zmysle Vyúčtovacieho poriadku SLOVGRAMu. 
 
Vyberá náhrady odmien a primerané odmeny a udeľuje súhlasy - licencie na 
použitie predmetov ochrany. SLOVGRAM v roku 2019 nezamietol žiadnu 
žiadosť o poskytnutie licencie. 
 
Rozsah pôsobnosti SLOVGRAMu je vymedzený Autorským zákonom, zmluvami 
uzatvorenými s výkonnými umelcami a výrobcami zvukových a audiovizuálnych 
záznamov a taktiež zmluvami s používateľmi predmetov ochrany. Zastupuje 
slovenských a zahraničných výkonných umelcov a výrobcov, partnerské 
organizácie v zahraničí, ktoré mu delegovali svoje práva, ako aj 
nezastupovaných výkonných umelcov a výrobcov v zmysle Autorského zákona. 
 
Na výkon činnosti bolo SLOVGRAMu dňa 22. 7. 2016 udelené Ministerstvom 
kultúry Slovenskej republiky Oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv podľa 
autorského zákona z roku 2015.  
  
Organizácia kolektívnej správy Slovgram nevlastní ani nekontroluje žiadne 
subjekty.  
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ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA 
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ČLENOVIA VÝBORU 
Roman Pálka, predseda (výkonný umelec, za vážnu hudbu) 

Anna Miklovičová, prvý podpredseda (za odborové zväzy) 

Peter Riava, druhý podpredseda (za nadnárodných výrobcov) 

Peter Bič (výkonný umelec, za populárnu hudbu) 

Branislav Bystriansky (výkonný umelec, za hercov) 

Július Kinček (za výrobcov) 

Karol Petöcz (za odborové zväzy) 

Róbert Sedlák (za výrobcov) 

 

ČLENOVIA KONTROLNEJ 

KOMISIE 
Karol Petöcz, predseda (za odborové zväzy) 

Vladimír Kobielsky (za výkonných umelcov) 

Bystrík Červený (za výrobcov) 
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MEDZINÁRODNÁ 

SPOLUPRÁCA 

Slovgram je členom: 

AEPO-ARTIS 

(Association of European Performers´ 
Organisations) – Asociácia európskych 
organizácií výkonných umelcov so 
sídlom v Bruseli. 

SCAPR 

(Societies´ Council for Administration 
of Performers´ Rights) – Rada 
organizácií kolektívnej správy práv 
výkonných umelcov. SLOVGRAM je 
členom pracovných skupín, právnej 
a pre správu práv a bilaterálne vzťahy. 

Slovgram pri medzinárodnej výmene dát 

využíva: 

IPD 

(International Performers´ Database) – 
Medzinárodná databáza výkonných 
umelcov. 
 
VRDB2 

Medzinárodná platforma a systém vý-
meny dát ohľadom použitia záznamov 
výkonných umelcov. 

Slovgram spolupracuje s IFPI 
(International Federation of the 
Phonographic Industry) Medzinárod-
nou federáciou fonografického 
priemyslu. 

 

 

 

 

 

Zahraniční zmluvní partneri Slovgramu: 

AARC, SAG-AFTRA a AFM (USA) 

ACTRA-PRS (Kanada) 

AGATA (Litva) 

AIE (Španielsko) 

CREDIDAM (Rumunsko) 

EEL (Estónsko) 

EJI (Maďarsko) 

GDA (Portugalsko) 

GEIDANKYO (Japonsko) 

GRAMEX (Dánsko) 

GRAMEX (Fínsko) 

GRAMO (Nórsko) 

HUZIP (Chorvátsko) 

INTERGRAM (Česká republika) 

IPF (Slovinsko) 

LSG (Rakúsko) 

NUOVOIMAIE, ITSRIGHT (Taliansko) 

PI (Srbsko) 

PlayRight S. C. R. L. (Belgicko) 

PPL (Veľká Británia) 

RAAP (Írsko) 

SAMI (Švédsko) 

SAWP (Poľsko) 

SENA (Holandsko) 

SFH (Island) 

SPEDIDAM(Francúzsko) 

STOART (Poľsko) 

SWISSPERFORM (Švajčiarsko) 
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SPRÁVA O ČINNOSTI 

A HOSPODÁRENÍ 
V priebehu roka 2019 SLOVGRAM vybral 5 884 387,74 €. Z tejto sumy sa ale 
646 882,87 € vzťahovalo ku  káblovej retransmisii starších období (316.715,59 € 
pre rok 2018 a 330.167,27 € pre rok 2017). Pre rok 2019 tak pripadla suma 
5.237.504 €. Pre porovnanie rovnaká kategória príjmov za rok 2018 bola 
5.239.932 €. Do vyúčtovania celkovo bola pre rok 2019 zaradená suma 
7.489.989 € (porovnanie s rokom 2018: 7.201.967 €), čo predstavovalo takmer 
štvorpercentný nárast celkovo rozúčtovávaných financií.  

Na rozdeľovanej sume sa 61,13%-ami podieľali výkonní umelci a 38,87% 
pripadlo výrobcom zvukových a  audiovizuálnych záznamov.  

Pomer medzi príjmami identifikovanými a neidentifikovateľnými sa každoročne 
mení, nakoľko vždy odráža zmeny Vyúčtovacieho poriadku, zvyšovanie alebo 
znižovanie príjmov jednotlivých odborov, a podobne.  

Neidentifikovateľné príjmy tvoria príjmy charakterizované vo Vyúčtovacom 
poriadku Slovgramu, a to najmä príjmy z verejných hudobných produkcií za 
použitie záznamov a ich rozmnoženín prostredníctvom technického zariadenia, 
príjmy z káblovej retransmisie, príjmy za dovoz a predaj nenahratých nosičov 
a prístrojov na vyhotovenie rozmnoženín pre osobnú potrebu podľa § 24 
Autorského zákona, príjmy z bankových úrokov, nevyplatiteľné odmeny 
a nevyčerpané rezervné fondy po uplynutí zákonnej premlčacej lehoty.  Celková 
výška neidentifikovateľných príjmov bola za rok 2019 v objeme 5.709.043 € 
(porovnanie s rokom 2018: 5.382.384 €) a všetky boli zaradené do vyúčtovania 
v zmysle Vyúčtovacieho poriadku pre každú kategóriu nositeľov práv osobitne.  

Príjmy z výkonu kolektívnej správy práv podľa § 171 ods. 2 boli prerozdelené a 
vyplatené načas, bez omeškania. Periodicita vyplácania v zmysle Vyúčtovacieho 
poriadku je 1x ročne. 

Hospodársky výsledok dosiahnutý výkonom kolektívnej správy práv vo výške      
-125.938 € bol prerozdelený v zmysle Stanov a Vyúčtovacieho poriadku. 

Odmeny došlé od zahraničných partnerských organizácií pre slovenských 
výkonných umelcov a výrobcov predstavujú 39.465 €, čo je 0,75% zo všetkých 
inkasovaných príjmov počas roka 2019. (Porovnanie s rokom 2018: zo 
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zahraničia sme prijali 154.348 € a bolo to  2,95% zo všetkých príjmov 
inkasovaných v roku 2018). Štruktúra jednotlivých odborov zastúpených 
v objeme inkasovaných financií je znázornená graficky.  

Od slovenských partnerských organizácií bolo spomedzi inkasovaných príjmov 
za rok 2018 prijatých 2.226.767 €, čo je takmer 43% príjmov.  

Režijné náklady na výkon kolektívnej správy práv spoločnosti predstavovali                  
1.220.458 €, čo sa prenieslo do výšky 15% režijnej zrážky, pričom odmeny 
spojené s výkonom funkcie členov orgánov riadenia a kontroly boli vo výške 2% 
podľa stanov Slovgramu. 

Náklady na jednotlivé odbory sa navzájom prelínajú, preto ich nemožno priradiť 
striktne k jednotlivým odborom. Na ich vyčíslenie na odbory sme použili 
metódu jednoduchého pomeru. Na celkovej výške nákladov sa podieľali 
jednotlivé odbory nasledovne: Identifikované príjmy z vysielania – 31,78% 
(347.835,26 €), verejné produkcie 22,66% (248.042,29 €), nenahraté nosiče 
21,56% (236.013,81 €), káblová retransmisia 20,09% (219.898,32 €), príjmy zo 
zahraničia 2,95% (32.240,299 €), prijaté úroky 0,96% (10.489,69 €). Náklady na 
inú činnosť než je výkon kolektívnej správy práv počas roku 2019 nevznikli. 
Taktiež nevznikli náklady na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích 
potrieb. Na krytie nákladov počas roku boli použité financie v rámci 
prevádzkového cash flow. 

Členská základňa SLOVGRAMu 

Členská základňa SLOVGRAMu opäť mierne narástla. Ku koncu roku 2019 
SLOVGRAM zastupoval 5886 výkonných umelcov, 270 dedičov po zosnulých 
členoch, 516 telies a 830 výrobcov, vrátane nadnárodných. 
 

Výbor SLOVGRAMu a Kontrolná komisia  

Vzájomné vzťahy v riadiacom aj kontrolnom orgáne SLOVGRAMu pokračovali aj 
počas uplynulého obdobia v duchu spolupráce za účelom dosiahnutia 
zlepšovania činnosti SLOVGRAMu a efektívneho výkonu kolektívnej správy.  
 

Vysielatelia a káblová retransmisia 

Vzťahy s vysielateľmi a vzájomná spolupráca fungujú na základe uzatvorených 
zmlúv. V roku 2019 pokračovali vzájomné vzťahy s komerčnými  televíziami na 
základe zmlúv uzatvorených v predchádzajúcich obdobiach a zmluvy s 
rozhlasovým vysielateľmi boli opätovne uzatvorené na obdobie kalendárneho 
roku.    
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Spolupráca s poskytovateľmi káblovej retransmisie prebieha v zmysle 
dohodnutých zmlúv v spoločnom výbere. V roku 2019 sme  získali urovnanie za 
predchádzajúce obdobia od spoločnosti Skylink.  
 

Partnerské organizácie kolektívnej správy práv 

V roku 2019 pokračoval spoločný výber v oblasti verejných produkcií aj v oblasti 
náhrad odmien. Všetky organizácie kolektívnej správy zároveň v roku 2018 
vytvorili jednotnú sadzbu pre spoločný výber v oblasti verejného predvedenia 
a verejného prenosu v prevádzkarniach.  
 

Medzinárodné vzťahy 

SLOVGRAM je dlhoročným členom medzinárodných asociácií zoskupujúcich 
organizácie kolektívnej správy práv výkonných umelcov a výrobcov. Je členom 
Asociácie európskych organizácií výkonných umelcov - AEPO-ARTIS, kde je 
členom správnej rady, a Rady organizácií kolektívnej správy práv výkonných 
umelcov - SCAPR. Tiež je členom Medzinárodnej asociácie databáz výkonných 
umelcov - IPDA a spolupracuje s Medzinárodnou federáciou fonografického 
priemyslu IFPI. 
 

Záverom 

SLOVGRAM naďalej pokračuje  v riadnom a efektívnom zastupovaní svojich 

členov a nositeľov práv k predmetom ochrany v odboroch, v ktorých mu bolo 

udelené oprávnenie k výkonu kolektívnej správy. Rozvíja spoluprácu 

s ostatnými organizáciami kolektívnej správy práv na Slovensku, ako aj 

s organizáciami v zahraničí, za účelom zlepšenia výkonu kolektívnej správy. 

Pokračuje  v spolupráci so štátnymi orgánmi za účelom zabezpečenia ochrany 

práv podľa autorského zákona. Pretrvávajúcou snahou je aj v budúcnosti 

udržiavať vzťahy s používateľmi na báze spolupráce a partnerstva za účelom 

predchádzania sporom. 
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HOSPODÁRENIE V ROKU 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkaz ziskov a strát 
zaokrúhlený na eurocenty k 31.12.2019 

Náklady Výnosy 

50 Spotreba materiálu a energií                  12 269,12 €      

51 Náklady na služby                235 319,28 €      

521 Mzdové náklady                510 813,52 €      

524 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 

               171 596,61 €      

527 Zákonné sociálne náklady                  14 349,96 €      

528 Ostatné sociálne náklady                     7 395,09 €      

53 Finančné náklady                  64 084,69 €      

55 Odpisy, opravné položky, tvorba fondov                204 629,82 €      

64 ostatné výnosy                   1 094 519,66 €  

Náklady a výnosy celkom             1 220 458,09 €                1 094 519,66 €  

              

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -                                                          125 938,43 €  

 

Súvaha  
v eurocentoch k 31.12.2019 

Aktíva Pasíva 

31 Pohľadávky z obchodného styku                 1 759 936,49 €    

37 Iné pohľadávky  -               1 509 718,39 €    

21 Pokladnica                              98,06 €    

22 Bankové účty                 3 975 867,12 €    

02 Hmotný majetok                       20 631,00 €    

06 Dlhodobý finančný majetok               11 086 644,67 €    

38 časové rozlíšenie                         1 167,00 €    

33 Zúčtovanie s inštit.soc.zabezpečenia                                13,28 €  

34 daňové záväzky                      298 265,76 €  

36 krátkodobé záväzky                         48 352,48 €  

41 Peňažné fondy tvorené podľa osobit. predpisu                   3 802 416,02 €  

42 Nevysporiadaný výsledok minulých rokov   -                  973 804,18 €  

  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie   -                  125 938,43 €  

47 Záväzky zo sociálneho fondu                           8 067,53 €  

32 Záväzky z obchodného styku                   6 935 866,88 €  

37 Ostatné záväzky                   5 330 009,01 €  

38 časové rozlíšenie                         11 377,60 €  

Aktíva a Pasíva celkom               15 334 625,95 €                15 334 625,95 €  
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Inkaso 2019 
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Štruktúra inkasa 
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA 
z overenia účtovnej závierky 

SLOVGRAM o. z. 
zostavenej k 31. decembru 2019 

 

sídlo: 

Jakubovo nám.14, 813 48 Bratislava 

IČO: 17310598 
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