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SLOVO NA ÚVOD 
Vážení priatelia, členovia SLOVGRAMu,  
 
po roku Vám opäť predkladáme informácie o činnosti a výsledkoch spoločnosti 
SLOVGRAM, ktoré dosiahla za predchádzajúce obdobie, v roku 2021. Ak by ste 
mali záujem o ďalšie podrobnosti z činnosti SLOVGRAMu, nájdete ich na 
stránke www.slovgram.sk. 
 
Ak som minulý rok svoj príhovor končil s vyslovením nádeje, že sa SLOVGRAMu 
podarí dosiahnuť v roku 2021 podobný výsledok ako v roku 2020, a teda 
presiahnuť hranicu výberu  7 miliónov, tak  môžem s úľavou konštatovať, že sa 
to podarilo.  Napriek tomu považujem rok 2021 za ešte náročnejší, ako ten 
predchádzajúci. Hoci sme vďaka predchádzajúcemu obdobiu už vedeli, akej 
hrozbe čelíme a mali sme opatrenia, ako sa prispôsobiť všetkým stanoveným 
obmedzeniam a novým podmienkam, dĺžka obdobia obmedzení opäť zaskočila 
celú spoločnosť. V SLOVGRAMe bolo nutné dvakrát zaviesť prácu z domu. 
 
Prevádzky sa zatvorili na dvakrát také dlhé obdobie, ako v roku 
predchádzajúcom.  Kultúra opäť stíchla, ale vďaka vytrvalosti mnohých z Vás sa 
podarilo dosiahnuť aspoň obmedzený režim kultúrnych podujatí a ľudia sa 
znovu mohli vrátiť do koncertných sál a do hľadísk divadiel aj mimo relatívne 
slobodnej letnej sezóny.   
 
V uplynulom roku štát a najmä ministerstvo kultúry poskytlo viacero finančných 
pomocí do kultúrneho sektora, čo všetci oceňujeme. Napriek tomu odvetvie 
naďalej trpí následkami pandémie a až nasledujúce obdobie ukáže, ako sa 
s nimi dokáže vyrovnať. Pevne verím, že hlad po kultúre v nás pomôže odvetviu 
znovu narásť do rozmerov pred pandémiou. SLOVGRAM aj pre obmedzenia ku 
koncu roku 2021 vytvoril z ušetrených prostriedkov z nevyčerpanej réžie pomoc 
pre umelcov, ktorým bolo opäť znemožnené verejne vystupovať. V apríli tohto 
roku prijímal žiadosti o finančnú pomoc, pričom vyplatil spolu 21.000 €. 
Dúfame, že sme aspoň trochu dokázali pomôcť. Som presvedčený,  že obdobia 
obmedzení sú týmto za nami. 
 
V činnosti SLOVGRAMu pre rok 2021 sme vyvíjali snahu o návrat k normálu 
napriek zmenených pracovným podmienkam a pokračujúcej práci z domu, či 
online zasadnutí Výboru a Kontrolnej komisie. Hoci niektoré výbery boli 
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zastavené a neskôr výrazne redukované z dôvodu zatvárania mnohých 
prevádzok, SLOVGRAM pokračoval vo svojej činnosti a vrátil sa k pevným 
termínom Vyúčtovania či konania Valného zhromaždenia v riadnych termínoch.  
   
Rok 2021 napriek výrazným obmedzeniam môžeme hodnotiť opäť ako 
pomerne úspešný. Napriek zavretým prevádzkam a výpadku príjmov sa znovu  
podarilo prekročiť hranicu 7 miliónov.  V oblasti vysielania  SLOVGRAM 
nezaznamenal výkyvy vďaka uzatvoreným dlhodobým zmluvám. V oblasti 
náhrad odmien sa výber udržal na stabilnej úrovni. Pri verejných produkciách 
sme žiaľ znovu zaznamenali pokles vo výbere spôsobený obmedzeniami a 
v oblasti káblovej retransmisii došlo k ukončeniu spoločného výberu 
a organizácie kolektívnej správy práv sa ocitli s prevádzkovateľmi v spore. Do 
vyúčtovania bola tento rok zaradená suma 7.748.105,98 €. 
 
Ako vždy, chcel by som svoj príhovor ukončiť optimisticky a vysloviť nádej 
v skoré zlepšenie všetkých oblastí v našej spoločnosti. Po náročných rokoch po 
tom všetci túžime. Vieme, že skončením pandémie sme sa nevrátili k normálu, 
ale žiaľ čelíme zhoršujúcej sa hospodárskej situácii a jej ekonomickým dopadom 
na každého z nás. Musíme sa navyše vyrovnať s existenciou ozbrojeného 
konfliktu v Európe a veriť, že ako civilizácia nájdeme optimálne riešenie, aby 
sme sa mohli vrátiť k životu, ako sme ho poznali v tých lepších časoch. Chcem 
Vás požiadať, aby Vás neopúšťala nádej a aby ste všetci našli dosť síl prekonať 
náročné obdobie pred nami.  
 
 
 
 
 
                                                                                          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 2021 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) 

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) 



 

 
VÝROČNÁ SPRÁVA  SLOVGRAM 2021                                                                       8 
                                               

 

 



 

 
VÝROČNÁ SPRÁVA  SLOVGRAM 2021                                                                       9 
                                               

 



 

 
VÝROČNÁ SPRÁVA  SLOVGRAM 2021                                                                       10 
                                               

 

SPRÁVA O ČINNOSTI 
A HOSPODÁRENÍ 

 
Počas roka 2021 sa SLOVGRAMu aj napriek neľahkému roku s pandémiou 
podarilo inkasovať celkovo 4.708.936 €. Pre porovnanie za rok 2020 bol výber 
na úrovni 4.794.512 €. Do vyúčtovania celkovo bola pre rok 2021 zaradená 
suma 7.748.106 € (porovnanie s rokom 2020: 7.708.327 € ), čo predstavuje len 
nepatrný  nárast 0,513% celkovo rozúčtovávaných financií.  
 
Na rozdeľovanej sume sa 65%-ami podieľali výkonní umelci a 35% pripadlo 
výrobcom zvukových a audiovizuálnych záznamov, tento pomer ostal 
medziročne zachovaný.  
 
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 2021 v objeme 5.824.193 € 
(porovnanie s rokom 2020: 5.810.848 €) 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      
-8.276 € bol prerozdelený v zmysle Stanov a Vyúčtovacieho poriadku. 
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Odmeny došlé od zahraničných partnerských organizácií pre slovenských 
výkonných umelcov a výrobcov predstavovali sumu  35.452 €, čo bolo 0,75% zo 
všetkých inkasovaných príjmov počas roka 2021. (Porovnanie s rokom 2020: zo 
zahraničia sme prijali 221.549 €). Štruktúra jednotlivých odborov zastúpených 
v objeme inkasovaných financií je znázornená graficky.  
 
Od slovenských partnerských organizácií bolo spomedzi inkasovaných príjmov 
za rok 2021 prijatých 2.124.489 €, čo je takmer 45% príjmov. 
  
Režijné náklady na výkon kolektívnej správy práv spoločnosti predstavovali                  
1.162.216 €, 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 – 40,1% 
(466.092 €), verejné produkcie 13,5% (156.994 €), nenahraté nosiče 33,50% 
(389.198 €), káblová retransmisia 11,63% (135.148 €), príjmy zo zahraničia 
0,75% (8.749 €), prijaté úroky 0,52% (6.032 €). Náklady na inú činnosť než je 
výkon kolektívnej správy práv počas roku 2021 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 sa aj počas roku 2021 rozrástla. K 31.decembru 
sme evidovali zastupovanie 6195 výkonných umelcov, 280 dedičov po 
zosnulých členoch, 556 telies a 946 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.  
 
 
 



 

 
VÝROČNÁ SPRÁVA  SLOVGRAM 2021                                                                       12 
                                               

 

Vysielatelia a káblová retransmisia 
 
Vzťahy s vysielateľmi a vzájomná spolupráca fungujú na základe uzatvorených 
zmlúv. V roku 2021 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.    
Vzťahy s prevádzkovateľmi káblovej retransmisie boli po ukončení spoločného 
výberu prerušené.  
 
Partnerské organizácie kolektívnej správy práv 
 
V roku 2021 pokračoval spoločný výber v oblasti verejných produkcií aj v oblasti 
náhrad odmien. Do budúcnosti stojíme pred výzvou obnoviť spoločný výber 
v oblasti káblovej retransmisie. 
 
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 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkaz ziskov a strát 
zaokrúhlený na eurocenty k 31.12.2021 

Náklady Výnosy 

50 Spotreba materiálu a energií                  22 909,18 €     

51 Náklady na služby                146 307,98 €     

521 Mzdové náklady                569 399,19 €     

524 
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné 
poistenie 

               190 556,65 €     

527 Zákonné sociálne náklady                  15 902,04 €     

528 Ostatné sociálne náklady                     7 584,40 €     

53 Finančné náklady                  38 564,17 €     

55 Odpisy, opravné položky, tvorba fondov                170 992,28 €     

64 ostatné výnosy                   1 153 939,13 €  

Náklady a výnosy celkom             1 162 215,89 €                1 153 939,13 €  

              

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie                                                            - 8 276,76 €  

 
 

Súvaha  
v eurocentoch k 31.12.2021 

Aktíva Pasíva 

31 Pohľadávky z obchodného styku                    865 573,10 €    

37 Iné pohľadávky  -                  796 786,47 €    

21 Pokladnica                            147,66 €    

22 Bankové účty               14 784 048,64 €    

02 Hmotný majetok                         8 047,00 €    

33 Zúčtovanie s inštit.soc.zabezpečenia                                   9,96 €  

34 daňové záväzky                         41 369,94 €  

36 krátkodobé záväzky                         12 221,39 €  

41 Peňažné fondy tvorené podľa osobit. predpisu                   2 907 680,28 €  

42 Nevysporiadaný výsledok minulých rokov   -               1 033 219,69 €  

  Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie   -                       8 276,76 €  

47 Záväzky zo sociálneho fondu                           5 364,43 €  

32 Záväzky z obchodného styku                   7 780 191,03 €  

37 Ostatné záväzky                   5 155 689,35 €  

Aktíva a Pasíva celkom               14 861 029,93 €                14 861 029,93 €  
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ŠTRUKTÚRA INKASA 
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