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SLOVO NA ÚVOD 
Vážení priatelia, členovia SLOVGRAMu,  

predkladáme Vám informácie o činnosti a výsledkoch spoločnosti SLOVGRAM, 

ktoré dosiahla v roku 2020. Ak by Vás zaujímali ďalšie podrobnosti z činnosti 

SLOVGRAMu, nájdete ich na stránke www.slovgram.sk. 

Rok 2020 významným spôsobom zasiahol do našich životov. Zmenil veľmi veľa 

vecí, ktoré sme dovtedy považovali za samozrejmosť. Pandémia mimoriadne 

ničivo zvalcovala celý kultúrny sektor. Bol prvý, v ktorom sa začali prijímať 

obmedzenia, a zároveň patrí k posledným, kde sa obmedzenia uvoľňujú. To sa 

však deje veľmi pomaly, opatrne a nie v rozsahu, ktorý by umožnil spamätať sa 

z napáchaných škôd. Uvedomujeme si, že pandémiou bola zasiahnutá celá 

spoločnosť a zaberie veľa času obnoviť stav, aký bol predtým, ak to vôbec ešte 

niekedy bude možné. Z nášho pohľadu ostala kultúrna obec bokom a táto 

situácia stále pretrváva.  

V uplynulom roku ostala veľká časť výkonných umelcov zo dňa na deň bez 

príjmu a možnosti jeho zabezpečenia. Vypadli tiež zo záchranných sietí opatrení 

vlády. SLOVGRAM, v snahe aspoň trochu pomôcť zlepšiť ich situáciu, vytvoril 

z prevádzkových prostriedkov fond vo výške 27.000 €, z ktorého vyplatil 

podporu 108 výkonným umelcom, členom SLOVGRAMu. Záujem o podporu 

vysoko prevyšoval možnosti našej spoločnosti, fond bol vyčerpaný za menej ako 

48 hodín a mnohým žiadateľom sme tak nedokázali pomôcť. Prostredníctvom 

pracovných skupín na pôde MK SR sme spolu s ostatnými partnermi hľadali 

spôsoby rozšírenia okruhu osôb, ktoré majú nárok na štátnu podporu. Tiež sme 

bezodkladne vyplatili honoráre za príjmy z káblovej retransmisie za 

predchádzajúce obdobia, ktoré sme prijali z vyrovnaní s používateľmi. Posunuli 

sme aj termín vyplácania odmien vyúčtovaných za predchádzajúci kalendárny 

rok o celý mesiac. 

V činnosti SLOVGRAMu bol rok 2020 mimoriadne turbulentný. Prispôsobili sme 

sa situácii a veľmi rýchlo sme prešli na prácu z domu. Za pochodu sme riešili 

technické problémy a zároveň urýchlili práce na Vyúčtovaní tak, aby sa k Vám 

Vaše odmeny dostali čo najskôr. Po uvoľnení opatrení sme sa vrátili späť 

http://www.slovgram.sk/
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a obnovili plnú prevádzku až do momentu, kedy prišla druhá vlna. Opäť sme sa 

stiahli do domovov, žiaľ na ešte dlhšie obdobie ako v prvej vlne. Prechod už bol 

ľahší a v činnosti našej spoločnosti sa prakticky nič nezmenilo – okrem možnosti 

prísť k nám osobne.   

Rok 2020 vyšiel z pohľadu výberu paradoxne ako pomerne úspešný. Opäť sa 

podarilo prekročiť hranicu 7 miliónov a to napriek skutočnosti, že opatrenia 

proti pandémii prakticky zničili prostredie obchodných prevádzok, reštaurácii 

a ubytovacích zariadení. Výber v tejto oblasti sa prepadol o približne 40% 

a výhľad do budúcnosti sa v závere roka vôbec nejavil optimisticky. V oblasti 

vysielania má SLOVGRAM uzatvorené dlhodobé zmluvy, preto nezaznamenal 

výkyv vo výbere. Táto oblasť bola ale tiež výrazne zasiahnutá najmä prvou 

vlnou pandémie. Niekoľkým menším médiám sme poskytli na to najvypätejšie 

obdobie úľavy. V oblasti náhrad odmien sa výber udržal na stabilnej úrovni. Pri 

káblovej retransmisii sme zaznamenali mierny nárast, spôsobený 

pravdepodobne nutnosťou ľudí zotrvávať vo svojich  domácnostiach. Do 

vyúčtovania bola tento rok zaradená suma 7.708.327,05 €. 

Rád by som na tomto mieste vyslovil nádej, že podobné výsledky sa podarí 

dosiahnuť aj v roku 2021, avšak vzhľadom na neistotu, ktorej naďalej čelíme, 

chcem byť vo vyjadreniach opatrný. Pri pohľade nazad totiž vidíme, že aj 

následky krízy z roku 2009 sa vo výberoch začali prejavovať až v nasledujúcich 

rokoch. Chcem nám všetkým zaželať veľa síl do ďalšieho obdobia, nech sa nám 

podarí prejsť súčasnou situáciou čo najlepšie a nech znovu pocítime nádych 

normálnosti. 

 

 

 

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 2020 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 

 

Riaditeľ 

Sekretariát 
riaditeľa 

Právne 
oddelenie 

Právnik  

Ekonomické 
oddelenie 

Vedúci 
 oddelenia 

Dokumentačné 
oddelenie a 

odbor IT 
Vedúci 

 oddelenia 

Referenti 
Dokumentačné 

oddelenie 

Referent IT 
odboru 

Oddelenie 
verejných 
produkcií 

Vedúci  
oddelenia 

Referenti  
Oddelenia 
verejných 
 produkcií 
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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) 

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) 

ARTISTI 7607 (Taliansko) 

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) 

 

 

 

 



 

8                                                                       2020 VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVGRAM  
 

 



 

9                                                                       2020 VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVGRAM  
 



 

10                                                                       2020 VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVGRAM  
 

SPRÁVA O ČINNOSTI 

A HOSPODÁRENÍ 
V priebehu roka 2020 SLOVGRAM vybral 4.794.512 €. Pre porovnanie za rok 
2019 bol výber na úrovni 5.237.504 €. Do vyúčtovania celkovo bola pre rok 
2020 zaradená suma 7.708.327 € (porovnanie s rokom 2019: 7.489.989 € ), čo 
predstavuje necelé 3% nárastu celkovo rozúčtovávaných financií.  

Na rozdeľovanej sume sa 65%-ami podieľali výkonní umelci a 35% 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 2020 v objeme 5.810.848 € 
(porovnanie s rokom 2019: 5.709.043 €) 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      
66.522,92 € bol prerozdelený v zmysle Stanov a Vyúčtovacieho poriadku. 

Odmeny došlé od zahraničných partnerských organizácií pre slovenských 
výkonných umelcov a výrobcov predstavujú 221.549 €, čo je 4,62% zo všetkých 
inkasovaných príjmov počas roka 2020. (Porovnanie s rokom 2019: zo 
zahraničia sme prijali 39.465 € a bolo to  0,75 % zo všetkých príjmov 
inkasovaných v roku 2019). Štruktúra jednotlivých odborov zastúpených 
v objeme inkasovaných financií je znázornená graficky.  
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Od slovenských partnerských organizácií bolo spomedzi inkasovaných príjmov 
za rok 2020 prijatých 2.107.787 €, čo je takmer 44% príjmov.  

Režijné náklady na výkon kolektívnej správy práv spoločnosti predstavovali                  
1.153.936 €, čo sa prenieslo do výšky 14,97% 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 – 34,96% 
(403.360 €), verejné produkcie 14,99% (172.951 €), nenahraté nosiče 25,51% 
(294.364 €), káblová retransmisia 18,45% (212.934 €), príjmy zo zahraničia 
4,62% (53.322 €), prijaté úroky 1,47% (17.003 €). Náklady na inú činnosť než je 
výkon kolektívnej správy práv počas roku 2020 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 2020 
SLOVGRAM zastupoval 6078 výkonných umelcov, 274 dedičov po zosnulých 
členoch, 542 telies a 885 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 2020 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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Partnerské organizácie kolektívnej správy práv 

V roku 2020 pokračoval spoločný výber v oblasti verejných produkcií aj v oblasti 
náhrad odmien. Všetky organizácie kolektívnej správy od roku 2018 uplatňujú 
jednotnú sadzbu pre spoločný výber v oblasti verejného predvedenia 
a verejného prenosu v prevádzkarňach, ak o to používateľ požiada.  
 

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 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkaz ziskov a strát 
zaokrúhlený na eurocenty k 31.12.2020 

Náklady Výnosy 

50 Spotreba materiálu a energií                  13 761,07 €      

51 Náklady na služby                181 787,95 €      

521 Mzdové náklady                504 669,39 €      

524 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 

               173 107,41 €      

527 Zákonné sociálne náklady                  14 467,08 €      

528 Ostatné sociálne náklady                     6 960,70 €      

53 Finančné náklady                  49 707,50 €      

55 Odpisy, opravné položky, tvorba fondov                209 475,46 €      

64 ostatné výnosy                   1 220 459,48 €  

Náklady a výnosy celkom             1 153 936,56 €                1 220 459,48 €  

              

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                                              66 522,92 €  

 

Súvaha  
v eurocentoch k 31.12.2020 

Aktíva Pasíva 

31 Pohľadávky z obchodného styku                    752 176,40 €    

37 Iné pohľadávky  -                  686 088,18 €    

21 Pokladnica                            173,33 €    

22 Bankové účty                 9 221 708,04 €    

02 Hmotný majetok                       14 339,00 €    

06 Dlhodobý finančný majetok                 4 952 817,84 €    

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

34 daňové záväzky                         12 410,85 €  

36 krátkodobé záväzky                         35 323,99 €  

41 Peňažné fondy tvorené podľa osobit. predpisu                   2 609 674,20 €  

42 Nevysporiadaný výsledok minulých rokov   -               1 099 742,61 €  

  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                         66 522,92 €  

47 Záväzky zo sociálneho fondu                           4 236,63 €  

32 Záväzky z obchodného styku                   7 536 087,88 €  

37 Ostatné záväzky                   5 085 886,96 €  

38 časové rozlíšenie                           4 712,33 €  

Aktíva a Pasíva celkom               14 255 126,43 €                14 255 126,43 €  
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INKASO 2020 
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ŠTRUKTÚRA INKASA 

 

   

 

  

 

 

 

6
,2

5
 

5
,8

9
 

5
,3

1
 

6
,3

4
 

6
,0

5
 

6
,0

6
 

6
,6

4
 7
,1

3
 

7
,2

0
 

7
,4

9
 

7
,7

1
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

INKASO 2010-2020 

 
 

 
4,62% 

34,96% 

14,99% 

25,51% 

18,45% 

1,47% 

zo zahraničia 

z vysielania 

verejné 
produkcie 

nenahraté 
nosiče 

káblová 
retransmisia 

bankové 
úroky 



 

16                                                                       2020 VÝROČNÁ SPRÁVA SLOVGRAM  
 

SPRÁVA AUDÍTORA 
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