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Na území Slovenskej republiky pretrváva nelegálna činnosť prevádzkovania hudobných automatov – jukeboxov (ďalej
len „hudobný automat“).
Touto cestou si dovoľujeme osloviť a vyzvať všetkých prevádzkovateľov pohostinských, reštauračných,
stravovacích i všetkých ostatných zariadení, v ktorých sú umiestnené hudobné automaty, aby venovali zvýšenú
pozornosť problematike nelegálneho prevádzkovania hudobných automatov.

¾ MUSÍ BYŤ OZNAČENÝ REGISTRAČNOU
SLOVGRAM, ktorá vyzerá nasledovne:
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SPOLOČNOSTI

¾ MUSÍ BYŤ OZNAČENÝ REGISTRAČNOU ZNÁMKOU SPOLOČNOSTI SOZA
Umiestnenie a prevádzkovanie hudobného automatu, ktorý nie je označený jednou z vyššie uvedených registračných
kariet (známok) je NELEGÁLNE a to z dôvodu, že takýto hudobný automat je prevádzkovaný bez súhlasu príslušných
nositeľov práv (napr. nelegálne skopírované skladby) a taktiež bez vysporiadania týchto práv.
Prevádzkovanie nelegálneho hudobného automatu môže byť považované za trestný čin podľa § 283 Trestného
zákona č. 300/2005 Z. z. – porušovanie autorského práva alebo za priestupkové konanie podľa zákona o priestupkoch
č.372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov . Každý prevádzkovateľ, v ktorého zariadení sa nachádza takýto
nelegálny hudobný automat sa vystavuje svojou spoluúčasťou pri porušovaní autorských práv formou
spolupáchateľstva napomáhaniu šírenia trestnej činnosti a v prípade poberania príjmov z takto nelegálne
prevádzkovaných hudobných automatov by mohlo byť toto konanie považované za príjem z trestnej činnosti.
SLOVGRAM týmto vyzýva všetkých zainteresovaných, ak máte informácie o porušovaní autorských práv pri
nelegálnom
prevádzkovaní
hudobných
automatov,
aby
ste
nám
ich postúpili
na
adresu
hudobneautomaty@slovgram.sk za účelom vyhodnotenia a spracovania pre príslušné orgány. Dovoľujeme si Vás
upozorniť na fakt, že poskytovateľ týchto informácií zostane v absolútnej anonymite (nie je potrebné uvádzať
kontaktné údaje). Obsahom takéhoto oznámenia by malo byť uvedenie aspoň týchto základných údajov ako sú:
• názov / meno porušovateľa
• adresa / mesto porušovateľa
• web stránka / e-mail
• spôsob porušovania autorských práv
Za Vašu snahu a pomoc pri odhaľovaní porušovania autorských práv Vám ďakujeme.
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