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618
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
PRVÁ ÈAS•
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje vz•ahy vznikajúce v súvislosti
s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého
diela a vedeckého diela, umeleckého výkonu, s výrobou
a použitím zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového vysielania
a televízneho vysielania (ïalej len „vysielanie“) a v súvislosti so zhotovením a použitím databázy tak, aby boli
chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného
umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu
zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového vysielate¾a
a televízneho vysielate¾a (ïalej len „vysielate¾“) a zhotovite¾a databázy. Zákon ïalej upravuje výkon kolektívnej
správy práv pod¾a tohto zákona.
Pôsobnos• zákona
§2

§3
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vz•ahujú na umelecký výkon výkonného umelca, ktorý
a) je obèanom Slovenskej republiky,
b) nie je obèanom Slovenskej republiky, ak
1. sa umelecký výkon uskutoènil na území Slovenskej republiky,
2. je umelecký výkon obsiahnutý vo zvukovom zázname chránenom pod¾a tohto zákona, alebo
3. umelecký výkon nebol zaznamenaný na zvukový
záznam, ale bol verejne prenášaný vysielaním
chráneným pod¾a tohto zákona.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa vz•ahujú na zvukový
záznam a zvukovo-obrazový záznam
a) výrobcu zvukového záznamu a výrobcu zvukovo-obrazového
záznamu, ktorý je obèanom Slovenskej republiky alebo má
na jej území trvalý pobyt alebo sídlo,
b) zaznamenaný v Slovenskej republike alebo
c) zverejnený v Slovenskej republike.
(3) Ustanovenia tohto zákona sa vz•ahujú na vysielanie
a) vysielate¾a, ak má trvalý pobyt alebo sídlo na území
Slovenskej republiky, alebo
b) uskutoèòované vysielate¾om z miesta na území Slovenskej republiky.
§4

(1) Ustanovenia tohto zákona sa vz•ahujú na dielo
a) autora, ktorý je štátnym obèanom Slovenskej republiky (ïalej len „obèan Slovenskej republiky“) alebo
má na jej území trvalý pobyt, alebo
b) zverejnené v Slovenskej republike bez oh¾adu na
štátne obèianstvo alebo trvalý pobyt jeho autora.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa vz•ahujú aj na dielo
chránené v Slovenskej republike pod¾a medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.
(3) Na dielo výtvarného umenia autora, ktorý nie je
obèanom Slovenskej republiky, sa vz•ahujú ustanovenia tohto zákona o práve na odmenu pri ïalšom predaji
originálu diela výtvarného umenia, len ak je zaruèená
vzájomnos• na základe medzinárodných zmlúv alebo
dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré
boli vyhlásené spôsobom ustanoveným v osobitnom zákone.
(4) Trvanie autorského práva pri diele obèana iného
štátu nemôže by• dlhšie ako v krajine pôvodu diela.

Ustanovenia tohto zákona sa vz•ahujú
a) na vydavate¾a predtým nezverejneného diela, ktorý
je obèanom Slovenskej republiky alebo má na jej
území trvalý pobyt alebo sídlo,
b) na výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, vysielate¾a a vydavate¾a predtým nezverejneného diela, ktorý je chránený pod¾a medzinárodných zmlúv alebo
dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ak
ich niet, ak je zaruèená vzájomnos•,
c) na zhotovite¾a databázy, ktorý je obèanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt
alebo sídlo.
§5
Vymedzenie niektorých pojmov
(1) Architektonické dielo je najvšeobecnejšie architektonické zobrazenie tvorivej myšlienky autora, naj mä grafické a plastické zobrazenie architektonického
riešenia stavby alebo urbanistického usporiadania
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územia, ako aj dielo záhradnej, interiérovej a scénickej
architektúry a dielo stavebného dizajnu.
(2) Audiovizuálne dielo je dielo, ktoré je vnímate¾né
prostredníctvom technického zariadenia ako rad súvisiacich obrazov, èi už sprevádzaných zvukom, alebo
nie, ak je urèené na uvádzanie na verejnosti. Za
spoluautorov tohto diela sa považujú najmä hlavný režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo.
(3) Dielo úžitkového umenia je dielo, ktoré je umeleckým výtvorom s úžitkovými funkciami alebo ktoré je zaèlenené do úžitkového predmetu bez oh¾adu na to, èi
bolo vyrobené ruène, priemyselne alebo iným technologickým postupom.
(4) Databáza je súbor nezávislých diel, údajov alebo
iných materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami. Za databázu sa nepovažuje poèítaèový program použitý pri zhotovení alebo
prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami.
(5) Fotografické dielo je záznam svetla alebo iného
žiarenia na nosiè, na ktorom sa vytvára obraz bez oh¾adu na spôsob, akým sa záznam urobil; obraz z audiovizuálneho diela sa nepovažuje za fotografické dielo, ale
sa považuje za èas• audiovizuálneho diela.
(6) Káblová retransmisia diela je súèasný, nezmenený a úplný verejný prenos vysielaného diela prostredníctvom káblového alebo mikrovlnného systému uskutoèòovaný inou osobou, ako je pôvodný vysielate¾.
(7) Nájom originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je
doèasné prenechanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny uskutoènené na získanie priameho alebo
nepriameho majetkového prospechu.
(8) Poèítaèový program je súbor príkazov a inštrukcií
použitých priamo alebo nepriamo v poèítaèi. Príkazy
a inštrukcie môžu by• napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Neoddelite¾nou súèas•ou poèítaèového programu je aj podkladový materiál potrebný na jeho prípravu; ak spåòa pojmové znaky
diela (§ 7 ods. 1), je chránený ako literárne dielo.
(9) Reprografické alebo iné technické zariadenie je
zariadenie, ktoré využíva na zhotovovanie rozmnoženín
elektromagnetické žiarenie alebo zhotovuje rozmnoženiny inak. Je to najmä kopírovací prístroj, skener, fax
a pevný disk, ktorý je zabudovaný v osobnom poèítaèi.

Strana 5955

dentom na splnenie školských alebo študijných povinností vyplývajúcich z jeho právneho vz•ahu k základnej
škole,
strednej
škole,
vysokej
škole
alebo
k záujmovo-vzdelávaciemu zariadeniu (ïalej len „škola“).
(13) Umelecký výkon je predvedenie, prednes alebo
iné tvorivé vykonanie umeleckého diela alebo folklórneho diela spevom, hraním, recitáciou, tancom alebo
iným spôsobom.
(14) Verejný prenos je šírenie alebo predvedenie diela
akýmiko¾vek technickými prostriedkami na šírenie
zvukov alebo zvukov a obrazov súèasne, alebo ich vyjadrenie po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo
môžu vníma• osoby na miestach, kde by ich bez tohto
prenosu nemohli vníma•; verejný prenos zahàòa káblovú retransmisiu, vysielanie a sprístupòovanie verejnosti.
(15) Verejné vykonanie je
a) recitácia, hra, tanec alebo akýko¾vek iný spôsob
predvedenia literárneho diela, umeleckého diela alebo folklórneho diela výkonným umelcom na verejnosti,
b) pred ve de nie ob ra zov zvukovo-obrazového zá zna mu po sebe za sú èas né ho pred ve de nia zvu kov
spre vá dza jú cich tie to ob ra zy; ta ké to pred ve de nie
zvukovo-obrazového zá zna mu sa ne po va žu je za
ve rej ný pre nos.
(16) Verejné vystavenie je uvedenie originálu diela
alebo jeho rozmnoženiny na verejnosti priamo alebo
nepriamo pomocou diapozitívu, televízneho obrazu alebo podobným spôsobom na obrazovke; pri audiovizuálnom diele uvedenie osobitne vyòatého obrazu bez akejko¾vek následnosti na verejnosti.
(17) Vyhotovenie rozmnoženiny diela je prenesenie
diela alebo jeho èasti na iný hmotný podklad priamo
z originálu diela alebo nepriamo z inej rozmnoženiny
diela doèasne alebo trvalo, a to akýmko¾vek spôsobom
a v akejko¾vek forme; rozmnoženinu diela možno vyhotovi• najmä vo forme tlaèenej, fotografickej, zvukovej
alebo zvukovo-obrazovej rozmnoženiny, stavbou architektonického diela, alebo vo forme inej trojrozmernej
rozmnoženiny, alebo v elektronickej forme zahàòajúcej
analógové aj digitálne vyjadrenie.
(18) Výkonný umelec je spevák, hudobník, herec, taneèník a iná osoba, ktorá spieva, hrá, predvádza, prednáša alebo inak vykonáva literárne dielo, umelecké dielo alebo folklórne dielo.

(10) Satelit je akéko¾vek technické zariadenie, ktoré
pracuje v pridelených frekvenèných pásmach, na vysielanie signálov urèených na príjem verejnos•ou alebo
vyhradených na uzatvorenú komunikáciu z jedného
miesta na iné miesto. Ak ide o komunikáciu z jedného
miesta na iné miesto, musia by• podmienky, za akých
sa uskutoèòuje jednotlivý príjem signálu, porovnate¾né s podmienkami, za akých sa uskutoèòuje príjem signálov urèených verejnosti.

(19) Vypožièanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je doèasné prenechanie originálu diela alebo jeho
rozmnoženiny prostredníctvom zariadenia prístupného verejnosti uskutoènené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(11) Sprístupòovanie verejnosti je verejný prenos diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prí stup z miesta a v èase, ktorý si sám zvolí.

(21) Vysielanie je verejný prenos uskutoèòovaný vysielate¾om, a to aj v prípade, ak ho technicky zabezpeèuje
iná osoba pod vedením pôvodného vysielate¾a a na jeho
zodpovednos• vrátane vysielania pomocou satelitu.

(12) Školské dielo je dielo vytvorené žiakom alebo štu-

(20) Výrobca zvukovo-obrazového záznamu alebo
zvukového záznamu je fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpeèila jeho koneèné
vyhotovenie.
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(22) Zamestnanecké dielo je dielo, ktoré autor vytvoril na splnenie svojich povinností vyplývajúcich mu
z pracovnoprávneho vz•ahu, služobného vz•ahu alebo
zo štátnozamestnaneckého vz•ahu k zamestnávate¾ovi
alebo z pracovnoprávneho vz•ahu medzi družstvom
a jeho èlenom.
(23) Zhotovite¾ databázy je fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej podnet, úèet a zodpovednos•
bola databáza vytvorená.
(24) Zvukovo-obrazový záznam je záznam zvukov aj
obrazov, ktoré sú vnímate¾né sluchom aj zrakom bez
oh¾adu na to, akým spôsobom a na akom nosièi sa tieto
zvuky a obrazy zaznamenávajú.
(25) Zvukový záznam je len sluchom poèute¾ný záznam zvukov bez oh¾adu na to, akým spôsobom a na
akom nosièi sa tieto zvuky zaznamenávajú; za zvukový
záznam sa nepovažuje záznam zvuku zaznamenaný
spolu s obrazom.
DRUHÁ ÈAS•
AUTORSKÉ PRÁVO
§6
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lých diel alebo iných prvkov, ktorý je spôsobom výberu
alebo usporiadaním obsahu výsledkom vlastnej tvorivej duševnej èinnosti autora.
(3) Ochrana pod¾a tohto zákona sa nevz•ahuje na
a) myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená,
opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do
diela,
b) text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný
spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy
a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich
zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto
ich predniesol.
§8
Dielo spoluautorov
Dielo spoluautorov je dielo, ktoré vzniklo vlastnou
tvorivou duševnou èinnos•ou dvoch alebo viacerých
autorov ako jediné dielo, ku ktorému patria práva všetkým autorom spoloène a nerozdielne.

Autor
(1) Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.
(2) Autorom súborného diela ako celku je fyzická osoba, ktorá vybrala alebo usporiadala jeho obsah; práva
autorov diel takto vybraných alebo usporiadaných
v súbornom diele nie sú dotknuté.
§7
Dielo
(1) Predmetom autorského práva je literárne a iné
umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom
vlastnej tvorivej duševnej èinnosti autora, najmä
a) slovesné dielo a poèítaèový program,
b) ústne podané, predvedené alebo inak vykonané slovesné dielo, najmä prejav a prednáška,
c) divadelné dielo, predovšetkým dramatické dielo, hudobnodramatické dielo, pantomimické dielo a cho reografické dielo, ako aj iné dielo vytvorené na zverejnenie,
d) hudobné dielo s textom alebo bez textu,
e) audiovizuálne dielo, predovšetkým filmové dielo,
f) ma¾ba, kresba, náèrt, ilustrácia, socha a iné dielo
výtvarného umenia,
g) fotografické dielo,
h) architektonické dielo, predovšetkým dielo stavebnej
architektúry a urbanizmu, dielo záhradnej a interiérovej architektúry a dielo stavebného dizajnu,
i) dielo úžitkového umenia,
j) kartografické dielo v analógovej alebo v inej forme.1)
(2) Predmetom autorského práva je aj súborné dielo,
najmä zborník, èasopis, encyklopédia, antológia, pásmo, výstava alebo iná databáza, ak je súborom nezávis1

§9
Spojené diela
Spojenie dvoch alebo viacerých samostatných diel
možno uskutoèni• len so súhlasom ich autorov, a to na
dohodnutý úèel; so spojenými dielami nakladajú autori
spoloène. Práva autorov naklada• s dielami, ktoré boli
takto spojené iným spôsobom ako v tomto spojení,
zostávajú nedotknuté.
§ 10
Spoloèné dielo
(1) Spoloèné dielo je dielo, ktoré vzniklo spoloènou
èinnos•ou dvoch alebo viacerých autorov, ktorí súhlasili s využitím svojej vlastnej tvorivej duševnej èinnosti
pri vytvorení diela pod vedením fyzickej osoby alebo
právnickej osoby, ktorá
a) iniciovala vytvorenie tohto diela a
b) usmeròovala a zabezpeèovala proces vytvorenia diela.
(2) Na spoloèné dielo sa primerane použijú ustanovenia o zamestnaneckom diele (§ 50); to platí aj vtedy, ak
bolo celkom alebo sèasti vytvorené na základe zmluvy
o vytvorení diela (§ 39) uzatvorenej medzi autorom a fyzickou osobou alebo právnickou osobou pod¾a odseku 1.
(3) Audiovizuálne dielo nie je spoloèným dielom.
§ 11
Spracovanie a preklad diela
(1) Predmetom autorského práva je aj nové pôvodné
dielo, ktoré vzniklo osobitným tvorivým spracovaním
iného diela.

) § 2 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.

Zbierka zákonov è. 618/2003

Èiastka 252

(2) Predmetom autorského práva je aj preklad diela
do iného jazyka a adaptácia diela.
§ 12
Anonymné a pseudonymné dielo
(1) Anonymné dielo je dielo zverejnené bez uvedenia
mena a priezviska (ïalej len „meno“) autora; meno
autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradi•.
(2) Pseudonymné dielo je dielo zverejnené pod krycím
menom; meno autora sa bez jeho súhlasu nesmie prezradi•.
(3) Dokia¾ sa autor verejne nevyhlási, môže autorské
právo na dielo uplatni• ten, kto dielo prvý raz oprávnene vydal, a ak vydané nebolo, kto ho zverejnil. Verejné
vyhlásenie netreba, ak je pravé meno autora všeobecne
známe.
§ 13
Zverejnenie a vydanie diela
(1) Dielo je zverejnené v ten deò, keï bolo oprávnene
prvý raz verejne vykonané, verejne vystavené, vydané
alebo inak uvedené na verejnosti.
(2) Dielo je vydané v deò, keï sa oprávnene zaèalo
s verejným rozširovaním jeho rozmnoženín.
§ 14
Krajina pôvodu diela
(1) Za krajinu pôvodu diela sa považuje
a) pri nevydanom diele štát, ktorého je autor obèanom,
b) pri vydanom diele štát, v ktorom sa oprávnene uskutoènilo prvé vydanie diela.
(2) Na dielo vydané v inom štáte sa h¾adí ako na dielo
vydané v Slovenskej republike, ak bolo v Slovenskej republike vydané v lehote 30 dní odo dòa jeho vydania
v inom štáte.
§ 15
Vznik autorského práva na dielo
(1) Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keï je
dielo vyjadrené v podobe vnímate¾nej zmyslami bez
oh¾adu na jeho podobu, obsah, kvalitu, úèel alebo formu jeho vyjadrenia.
(2) Autorské právo sa vz•ahuje na dokonèené dielo, na
jeho jednotlivé vývojové fázy a èasti vrátane názvu diela
a mien postáv, ak spåòajú pojmové znaky diela a sú ako
predmety autorského práva v òom obsiahnuté.
§ 16
Obsah autorského práva
Autorské právo zahàòa výhradné osobnostné práva
(ïalej len „osobnostné práva“) a výhradné majetkové
práva (ïalej len „majetkové práva“).
2

) § 116 Obèianskeho zákonníka.
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§ 17
Osobnostné práva
(1) Autor má právo
a) oznaèi• svoje dielo menom alebo pseudonymom
a žiada•, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým
spôsobom pri každom použití diela na verejnosti,
a to pod¾a spôsobu použitia,
b) neoznaèi• svoje dielo menom alebo pseudonymom,
c) rozhodnú• o zverejnení svojho diela,
d) na nedotknute¾nos• svojho diela, najmä na ochranu
pred akouko¾vek nedovolenou zmenou alebo iným
nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred
akýmko¾vek hanlivým nakladaním so svojím dielom,
ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. Ak to povaha diela alebo spôsob použitia
diela nevyluèuje, autor má právo na autorský doh¾ad (autorskú korektúru) nad nakladaním so svojím dielom; v prípade architektonického diela je autorským doh¾adom dozor nad zhotovením stavby.
(2) Práv pod¾a odseku 1 sa autor nemôže vzda•; tieto
práva sú neprevodite¾né a smr•ou autora zanikajú.
(3) Po smrti autora si nikto nesmie prisvoji• jeho autorstvo k dielu; dielo možno použi• len spôsobom neznižujúcim jeho hodnotu a musí sa uvies• meno autora
alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo.
Ochrany sa môže domáha• ktoráko¾vek autorovi blízka
osoba,2) a to aj v prípade, ak zanikli majetkové práva
k dielu. Rovnako sa tejto ochrany môže domáha• aj autorský zväz, profesijná komora a príslušná organizácia
kolektívnej správy.
§ 18
Majetkové práva
(1) Autor má právo použi• svoje dielo.
(2) Autor má právo ude¾ova• súhlas na každé použitie
diela, najmä na
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu
vlastníckeho práva,
c) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožièaním,
d) spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
e) zaradenie diela do súborného diela,
f) verejné vystavenie diela,
g) verejné vykonanie diela,
h) verejný prenos diela.
(3) Práva pod¾a odsekov 1 a 2 udelením súhlasu autora pod¾a odseku 2 nezanikajú; autor je len povinný strpie• použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného
súhlasu.
(4) Iná osoba môže bez súhlasu autora použi• dielo
len v prípadoch ustanovených týmto zákonom.
(5) Práva pod¾a odsekov 1 a 2 sú neprevodite¾né, au-
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tor sa ich nemôže vzda• a nemožno ich postihnú• súdnym výkonom rozhodnutia, ani exekúciou vedenou
pod¾a osobitného predpisu; to sa nevz•ahuje na poh¾adávky vzniknuté z majetkových práv.
(6) Práva pod¾a odsekov 1 a 2 sú predmetom dedièstva. Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vz•ahujú,
ak z ich povahy nevyplýva iné, aj na jeho dedièov. Ak
spoluautor nemá dedièov, jeho podiel pripadá ostatným spoluautorom.
(7) Ak autor udelí súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožièaním [odsek 2 písm. c)] výrobcovi zvukového zá znamu tohto diela alebo výrobcovi zvukovo-obrazového
záznamu tohto diela, vzniká mu právo na primeranú
odmenu voèi osobe, ktorá bude originál diela alebo jeho
rozmnoženinu verejne rozširova• nájmom alebo vypožièiavaním; tohto práva sa nemožno vopred vzda•.
(8) Ustanovenie odseku 2 písm. c) sa nevz•ahuje na
a) architektonické dielo vyjadrené stavbou alebo v podobe záhrady, interiéru èi scény,
b) dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.
§ 19
Právo na odmenu pri ïalšom predaji originálu diela
výtvarného umenia
(1) Ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho
autor previedol do vlastníctva inej osoby, ïalej predáva, autor má právo na odmenu, ak predaj uskutoèòuje
prevádzkovate¾ galérie, vykonávate¾ dražby (dražobník)
alebo iná osoba pri svojom podnikaní (ïalej len „predávajúci“) bez oh¾adu na to, èi koná na svoj úèet alebo na
úèet vlastníka originálu diela.
(2) Oso bou po vin nou uhra di• od me nu pod ¾a od se ku 1 je pre dá va jú ci.
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ni• príslušnej organizácii kolektívnej správy nahliada•
v nevyhnutnom rozsahu do úètovných a iných dokladov predávajúceho.
(5) Originálom diela výtvarného umenia je na úèely
uplatnenia práva pod¾a odseku 1 najmä ma¾ba, kresba,
koláž, tapiséria, rytina, litografia èi iná grafika, socha,
keramika, sklo, fotografia, ak ich vytvoril sám autor,
alebo ich rozmnoženina, ak sa považuje za originál diela.
(6) Za rozmnoženinu na úèely pod¾a odseku 5 sa považuje rozmnoženina vyhotovená v obmedzenom poète
autorom alebo s jeho súhlasom; takáto rozmnoženina
musí by• oèíslovaná a podpísaná alebo inak oznaèená
autorom.
(7) Právo na odmenu pod¾a odseku 1 sa nevz•ahuje
na architektonické dielo a na dielo úžitkového umenia.
§ 20
Vz•ah autorského práva k vecným právam
(1) Nadobudnutím vlastníckeho práva alebo iného
vecného práva k veci, ktorej prostredníctvom je dielo
vyjadrené, nie je dotknuté autorské právo, najmä osobnostné právo pod¾a § 17 ods. 1 písm. d), ak nie je dohodnuté inak alebo ak z tohto zákona nevyplýva inak.
(2) Vlastnícke právo alebo iné vecné právo k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je dotknuté
autorským právom, ak nie je dohodnuté inak alebo ak
z osobitného predpisu alebo z tohto zákona nevyplýva
inak; vlastník alebo iný užívate¾ veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, je povinný zdrža• sa takého
užívania tejto veci, ktorým by použil dielo, ak nie je dohodnuté inak alebo ak z osobitného predpisu alebo
z tohto zákona nevyplýva inak.

(3) Predávajúci je povinný uhradi• organizácii kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie vykonáva• kolektívnu správu v rozsahu zahàòajúcom výber
odmien od týchto osôb pri ïalšom predaji originálu diela výtvarného umenia na území Slovenskej republiky,
odmenu, ktorá je
a) 5 % z predajnej ceny nad 30 000 Sk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 126 000 Sk,
b) 4 % z predajnej ceny nad 126 000 Sk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 2 100 000 Sk,
c) 3 % z predajnej ceny nad 2 100 000 Sk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 8 400 000 Sk,
d) 2 % z predajnej ceny nad 8 400 000 Sk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 14 700 000 Sk,
e) 0, 5 % z predajnej ceny nad 14 700 000 Sk
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . do 21 000 000 Sk,
f) 0, 25 % z predajnej ceny nad 21 000 000 Sk;
celková odmena však nesmie presiahnu• 525 000 Sk.

(5) Autor má právo požadova• od vlastníka veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, aby mu ju sprístupnil, ak je to nevyhnutné na uplatnenie práva použi• svoje dielo pod¾a tohto zákona. Uplatnenie tohto
práva nesmie by• v rozpore s oprávnenými záujmami
vlastníka veci; vlastník veci nie je povinný vyda• autorovi takúto vec, je však povinný na žiados• a náklady
autora vyhotovi• fotografiu alebo inú rozmnoženinu
diela a odovzda• ju autorovi.

(4) Predávajúci, ktorý je povinný uhradi• autorovi odmenu pod¾a odseku 1, oznámi predaj príslušnej organizácii kolektívnej správy do konca januára nasledujúceho kalendárneho roka po roku, v ktorom sa predaj
uskutoènil. Oznamovacia povinnos• sa vz•ahuje na
špecifikáciu predaných originálov a na informáciu
o skutoènej predajnej cene; zahàòa aj povinnos• umož-

(6) Vlastník alebo iný užívate¾ stavby, ktorá je vyjadrením architektonického diela, môže vykonáva• na
stavbe bez súhlasu autora len také stavebné úpravy
a udržiavacie práce, ktoré sú nevyhnutné na jej udržanie v dobrom stave a na zachovanie funkèného využívania a ktoré neznižujú hodnotu architektonického diela
a nezasahujú do autorských práv.

(3) Vlastník alebo iný užívate¾ veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nie je povinný udržiava•
a chráni• vec pred znièením, ak nie je dohodnuté inak
alebo ak z osobitného predpisu alebo z tohto zákona
nevyplýva inak.
(4) Autorské právo k dielu nezaniká znièením veci,
ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené.
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Trvanie majetkových práv
§ 21
(1) Majetkové práva trvajú, ak nie je v tomto zákone
ustanovené inak, poèas autorovho života a 70 rokov po
jeho smrti.
(2) Pri diele spoluautorov a pri spojenom diele, ktoré
bolo vytvorené na úèel použitia v takomto spojení, majetkové práva trvajú poèas života posledného z autorov
a 70 rokov po jeho smrti.
(3) Pri spoloènom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho zverejnení. Ak bolo dielo oznaèené menami
autorov, ktorí dielo vytvorili, majetkové práva trvajú
poèas života posledného z autorov a 70 rokov po jeho
smrti.
(4) Pri audiovizuálnom diele majetkové práva trvajú
poèas života hlavného režiséra, autora scenára, autora
dialógov a autora hudby, ktorá bola osobitne vytvorená
pre toto dielo, a 70 rokov po smrti posledného z nich;
ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nepoužijú.
(5) Pri diele zverejnenom pod pseudonymom alebo pri
anonymnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po
jeho zverejnení. Ak nie sú pochybnosti o totožnosti
autora alebo ak sa autor takéhoto diela stane verejne
známym poèas lehoty pod¾a prvej vety, na trvanie majetkových práv sa vz•ahuje ustanovenie odseku 1, a ak
ide o dielo spoluautorov, ustanovenie odseku 2.
(6) Ak je na trvanie majetkových práv k dielu vydanému vo zväzkoch, po èastiach, pokraèovaniach alebo
epizódach rozhodujúce jeho zverejnenie, majetkové
práva trvajú ku každému takémuto zväzku, èasti, pokraèovaniu alebo epizóde osobitne.
(7) Ak dielo, pri ktorom sa poèítanie trvania majetkových práv neviaže na smr• autora alebo autorov, nebolo
zverejnené poèas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové
práva uplynutím tejto lehoty zanikajú.
§ 22
Trvanie majetkových práv sa poèíta od prvého dòa
roka nasledujúceho po skutoènosti rozhodujúcej na
toto trvanie.
§ 23
Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho
rozmnoženiny po prvom predaji
(1) Právo autora ude¾ova• súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pod¾a
§ 18 ods. 2 písm. b) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu diela alebo k jeho
rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre
originál diela a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli
predmetom tohto predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.
(2) Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou
a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe, za prvý oprávnený predaj pod¾a odseku 1 sa pova-
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žuje oprávnené zhotovenie stavby alebo úžitkovej
podoby diela úžitkového umenia.
Obmedzenia majetkových práv
§ 24
Vyhotovenie rozmnoženiny
zverejneného diela
(1) Rozmnoženinu zverejneného diela môže fyzická
osoba vyhotovi• bez súhlasu autora pre svoju osobnú
potrebu a na úèel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný; za také použitie nevzniká povinnos• uhradi•
autorovi odmenu.
(2) Rozmnoženinu zverejneného diela prenesením
tohto diela na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného
technického zariadenia môže fyzická osoba alebo
právnická osoba vyhotovi• bez sú hlasu autora; túto
rozmnoženinu možno verejne rozširova• predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva. Za tieto
použitia ne vzniká povinnos• uhradi• autorovi odmenu.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevz•ahujú na
a) architektonické dielo vo forme projektovej dokumentácie stavby alebo konštrukcie stavby,
b) celé literárne dielo ani na jeho podstatnú èas•,
c) celé kartografické dielo ani na jeho podstatnú èas•,
d) hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe,
e) poèítaèový program, ak nie je ustanovené inak,
f) databázu v elektronickej forme.
(4) Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotovi• pod¾a odseku 1, má právo na náhradu odmeny.
(5) Autor diela, ktorého rozmnoženinu možno vyhotovi• a verejne rozširova• pod¾a odseku 2, má právo na
náhradu odmeny.
(6) Náhradu odmeny pod¾a odsekov 4 a 5 uhradí
prostredníctvom príslušnej organizácie kolektívnej
správy
a) výrobca alebo dovozca nenahratých nosièov záznamu (ïalej len „nosiè“), ktoré sa zvyèajne používajú
na rozmnožovanie pod¾a odseku 1, a to 6 % z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny nosièa,
b) výrobca alebo dovozca prístrojov na vyhotovovanie
rozmnoženín zvukových alebo zvukovo-obrazových
záznamov (ïalej len „prístroj“), a to 3 % z predajnej
ceny alebo z dovoznej ceny takýchto prístrojov,
c) výrobca alebo dovozca reprografických zariadení
alebo iných technických zariadení na vyhotovovanie
rozmnoženín diela (ïalej len „zariadenie“), a to 3 %
z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny takýchto zariadení; ak je zariadenie súèas•ou veci, náhrada odmeny sa uhrádza z pomernej èasti predajnej ceny
alebo z dovoznej ceny tejto veci,
d) výrobca alebo dovozca osobných poèítaèov, a to 0,5 %
z predajnej ceny alebo z dovoznej ceny pevného disku
zabudovaného v osobnom poèítaèi,
e) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje rozmnožovacie služby za odplatu, a to 3 % z celkových príjmov za tieto služby,
f) predajca nosièov, prístrojov alebo zariadení namies-
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to osôb povinných pod¾a písmen a) až c), ak na pí somnú výzvu príslušnej organizácie kolektívnej
správy neoznámi údaje potrebné na urèenie dovozcu
alebo výrobcu, a to pod¾a písmen a) až c).
(7) Náhrada odmeny sa neuhrádza, ak ide o vývoz nosièov, prístrojov a zariadení pod¾a odseku 6 písm. a) až
c) na úèely ich ïalšieho predaja; náhrada odmeny sa
neuhrádza ani za nosiè, prístroj a zariadenie urèené
pre osobnú potrebu dovozcu.
(8) Osoby pod¾a odseku 6 sú povinné uhrádza• urèenú náhradu odmeny pri prvom predaji alebo pri dovoze
štvr•roène príslušnej organizácii kolektívnej správy,
a to najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.
(9) Osoby pod¾a odseku 6 sú povinné predloži• prí slušnej organizácii kolektívnej správy informácie
o druhu a poète dovezených nosièov, prístrojov a zariadení, ako aj informácie o ich predajnej cene, dovoznej
cene alebo údaje o celkových príjmoch za rozmnožovacie služby. V prípade nesplnenia tejto povinnosti ani
v dodatoènej lehote urèenej príslušnou organizáciou
kolektívnej správy sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje
na dvojnásobok.
(10) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté
ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie neoprávnenému vyhotoveniu rozmnoženiny diela, ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59 až 61).
§ 25
Citácia diela
Bez súhlasu autora možno použi• krátku èas• zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na úèel
recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na
vyuèovacie úèely, vedeckovýskumné úèely alebo umelecké úèely. Takéto použitie musí by• v súlade so zvyklos•ami a jeho rozsah nesmie presiahnu• rámec odôvodnený úèelom citácie. Pri citácii sa musí uvies• meno
autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné
dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo
uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameò. Za
takéto použitie nevzniká povinnos• uhradi• autorovi
odmenu.
§ 26
Propagácia výstavy umeleckých diel alebo dražby
umeleckých diel
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§ 27
Použitie diela umiestneného na verejnom
priestranstve
(1) Bez súhlasu autora možno dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve vyjadri• kresbou, ma¾bou, grafikou, reliéfnym obrázkom èi reliéfnym modelom alebo ho zaznamena• fotografiou èi filmom; takto
vyjadrené alebo zaznamenané dielo možno bez súhlasu
autora diela trvalo umiestneného na verejnom priestranstve použi• vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej
verejným rozširovaním predajom alebo inou formou
prevodu vlastníckeho práva, alebo verejným prenosom. Na tieto použitia sa primerane vz•ahuje ustanovenie § 25 tretia veta.
(2) Za použitie diela pod¾a odseku 1 nevzniká povinnos• uhradi• autorovi odmenu.
§ 28
Použitie diela na vyuèovacie úèely
(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej èasti zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho
práva ako predajom, alebo na verejný prenos krátkej
èasti zverejneného diela, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyuèovacími úèelmi v škole a neuskutoèòuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.
(2) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny krátkej èasti zverejneného diela, zverejneného krátkeho diela alebo zverejneného diela výtvarného umenia jeho prenesením na papier alebo na
podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom, ak takéto použitie nepresahuje rámec odôvodnený vyuèovacími úèelmi
v škole a neuskutoèòuje sa na získanie priameho alebo
nepriameho majetkového prospechu.
(3) Na použitie pod¾a odsekov 1 a 2 sa primerane vz•ahuje ustanovenie § 25 tretia veta.
(4) Za použitie pod¾a odsekov 1 a 2 nevzniká povinnos• uhradi• autorovi odmenu.
§ 29
Použitie diela pre potreby zdravotne
postihnutých

(1) Na propagáciu výstavy umeleckých diel alebo
dražby umeleckých diel možno bez súhlasu autora použi• dielo vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným
rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu
vlastníckeho práva, alebo verejným prenosom, a to
v rozsahu potrebnom na takúto propagáciu. Na tieto
použitia sa primerane vz•ahuje ustanovenie § 25 tretia
veta.

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho práva ako pre dajom, na jej verejné rozširovanie vypožièaním alebo na
verejný prenos, ak sa takéto použitie uskutoèòuje výhradne pre potreby zdravotne postihnutých v rozsahu
odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a neuskutoèòuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(2) Za použitie diela pod¾a odseku 1 nevzniká povinnos• uhradi• autorovi odmenu.

(2) Na použitie pod¾a odseku 1 sa primerane vz•ahuje
ustanovenie § 25 tretia veta.
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(3) Za použitie diela pod¾a odseku 1 nevzniká povinnos• uhradi• autorovi odmenu.
§ 30
Použitie diela v rámci obèianskych
a náboženských obradov, v rámci školských
predstavení a použitie školského diela
(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na použitie
a) diela pri bezplatných obèianskych obradoch alebo
bezplatných náboženských obradoch,
b) pri bezplatných školských predstaveniach, v ktorých úèinkujú výhradne žiaci, študenti alebo uèitelia školy,
c) školského diela pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu èinnosti školy.
(2) Na použitie pod¾a odseku 1 sa primerane vz•ahuje
ustanovenie § 25 tretia veta.
(3) Za použitie diela pod¾a odseku 1 nevzniká povinnos• uhradi• autorovi odmenu.
§ 31
Použitie diela knižnicou alebo archívom
(1) Knižnica ) alebo archív ) môže bez súhlasu autora
vyhotovi• rozmnoženinu
a) diela z vlastných fondov, ak úèelom vyhotovenia rozmnoženiny je uspokojenie požiadavky fyzickej oso by, ktorá ju použije na vzdelávacie úèely alebo ve deckovýskumné úèely výhradne v priestoroch
knižnice alebo archívu,
b) akéhoko¾vek diela z vlastných fondov, ak úèelom vyhotovenia rozmnoženiny je nahradenie, archivovanie alebo zabezpeèenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, znièenia alebo
poškodenia alebo ak ide o stálu zbierku.
3

4

(2) Za použitie diela pod¾a odseku 1 nevzniká povinnos• uhradi• autorovi odmenu.
(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté
ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie neoprávnenému vyhotoveniu rozmnoženiny diela, ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59 až 61).
§ 32
Doèasné alebo náhodné vyhotovenie
rozmnoženiny diela
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§ 33
Použitie diela na informaèné úèely
(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informaènom prostriedku, najmä o aktuálnych ekonomických, politických alebo
náboženských udalostiach alebo otázkach a na verejný prenos s takýmto obsahom; to neplatí, ak si
autor v jednotlivých prípadoch vyhradil právo ude¾ova• súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos
tohto diela,
b) vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos krátkej
èasti diela vnímate¾ného pri aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva,
c) vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy
predneseného na verejnosti,
d) verejné rozširovanie rozmnoženiny vyhotovenej pod¾a
písmena a) až c) predajom alebo inou formou prevodu
vlastníckeho práva, ak si autor diela takéto právo nevyhradil.
(2) Na použitie pod¾a odseku 1 sa primerane vz•ahuje
ustanovenie § 25 tretia veta.
(3) Za použitie diela pod¾a odseku 1 nevzniká povinnos• uhradi• autorovi odmenu.
§ 34
Použitie súborného diela
(1) Súborné dielo môže bez súhlasu autora tohto diela použi• oprávnený užívate¾ jeho rozmnoženiny na
úèely prístupu k jeho obsahu a na riadne využitie jeho
obsahu
a) vyhotovením rozmnoženiny,
b) spracovaním, prekladom, adaptáciou alebo jeho
inou zmenou,
c) verejným rozširovaním originálu tohto diela alebo
jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
d) verejným prenosom,
e) verejným vystavením,
f) verejným vykonaním.

(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny diela, ktoré je doèasné alebo náhodné a je
neoddelite¾nou a podstatnou èas•ou technologického
postupu, ak jeho jediným úèelom je oprávnené použitie
diela alebo uskutoènenie prenosu diela v komunikaènej sieti medzi tretími osobami sprostredkovate¾om, ak
nemá samostatnú majetkovú hodnotu.

(2) Oprávnený užívate¾ rozmnoženiny súborného diela môže bez súhlasu autora tohto diela použi• spôsobmi
pod¾a odseku 1 písm. a), c) až f) aj dielo vytvorené spracovaním, prekladom, adaptáciou alebo inou zmenou
tohto súborného diela, ak sa takéto použitie uskutoèòuje v rozsahu odôvodnenom úèelmi pod¾a odseku 1
a neuskutoèòuje sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.

(2) Za použitie diela pod¾a odseku 1 nevzniká povinnos• uhradi• autorovi odmenu.

(3) Za použitie diela pod¾a odsekov 1 a 2 nevzniká povinnos• uhradi• autorovi odmenu.

3

) § 3 ods. 1 a § 4 zákona è. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987 Zb. o štátnej
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona è. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
4
) § 4 zákona è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
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§ 35
Rozmnožovanie a úprava poèítaèového
programu
(1) Oprávnený užívate¾ rozmnoženiny poèítaèového
programu môže bez súhlasu autora vyhotovi• rozmnoženinu tejto rozmnoženiny poèítaèového programu alebo vykona• na nej úpravu alebo preklad, ak je takáto
rozmnoženina, úprava alebo preklad nevyhnutný na
a) prepojenie poèítaèového programu s poèítaèom na
úèel a v rozsahu, na ktorý bol nadobudnutý, vrátane
opráv chýb v poèítaèovom programe,
b) nahradenie oprávnene nadobudnutej rozmnoženiny
poèítaèového programu (záložná rozmnoženina).
(2) Oprávnený užívate¾ rozmnoženiny poèítaèového
programu môže bez súhlasu autora preskúma•, preštudova• alebo preskúša• funkènos• poèítaèového
programu s cie¾om urèi• myšlienky alebo princípy, ktoré sú základom akejko¾vek èasti programu, a to poèas
nahrávania, zobrazovania, vysielania, overovania
funkènosti a ukladania programu do pamäte, na ktoré
bol oprávnený.
(3) Ak sa ïalšie použitie rozmnoženiny poèítaèového
programu pod¾a odseku 1 stane neoprávneným, každá
takáto rozmnoženina, úprava alebo preklad sa musí
znehodnoti•.
(4) Právo pod¾a odseku 1 písm. b) a odseku 2 nemožno zmluvne vylúèi•.
(5) V prípadoch pod¾a odsekov 1 a 2 nevzniká povinnos• uhradi• autorovi odmenu.
§ 36
Spätný preklad poèítaèového programu
zo strojového kódu do zdrojového jazyka
poèítaèového programu
(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny kódu poèítaèového programu alebo prekladu jeho formy, ak je to nevyhnutné na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súèinnosti
nezávisle vytvorených poèítaèových programov s inými
poèítaèovými programami, ak
a) túto èinnos• vykonáva oprávnený užívate¾ rozmnoženiny poèítaèového programu,
b) informácia nevyhnutná na dosiahnutie vzájomnej
súèinnosti nebola predtým bežne dostupná osobám
oprávneným na rozmnožovanie alebo preklad,
c) sa tieto èinnosti dotýkajú iba èasti poèítaèového
programu a sú nevyhnutné na dosiahnutie vzájomnej súèinnosti nezávisle vytvorených poèítaèových
programov.
(2) Informáciu získanú pod¾a od seku 1 ne možno použi• na
a) dosiahnutie iného cie¾a, ako je dosiahnutie vzájomnej súèinnosti nezávisle vytvorených poèítaèových
programov,
b) poskytnutie iným osobám okrem takého použitia,
ktoré je nevyhnutné na zabezpeèenie vzájomnej sú5
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èinnosti nezávisle vytvorených poèítaèových programov,
c) zabezpeèenie vývoja, výroby alebo na obchodovanie
s poèítaèovým programom, ktorý je podobný vo svojom vyjadrení,
d) èinnos•, ktorou by sa porušilo právo autora.
(3) Súhlas autora na èinnosti pod¾a odseku 1 sa vyžaduje na vyhotovenie rozmnoženín poèítaèových programov, ak by takéto vyhotovenie rozmnoženín bolo v rozpore s riadnym využívaním poèítaèového programu
alebo by bezdôvodne zasahovalo do právom chránených záujmov autora poèítaèového programu.
(4) Vyhotovenie rozmnoženiny strojového kódu poèítaèového programu alebo preklad jeho formy nemožno
zmluvne vylúèi•.
(5) V prípadoch pod¾a odseku 1 nevzniká povinnos•
uhradi• autorovi odmenu.
§ 37
Verejné vystavenie diela
(1) Súhlas autora na priame verejné vystavenie5) originálu diela alebo jeho rozmnoženiny sa nevyžaduje, ak
a) ide o verejné vystavenie originálu diela, ktoré bolo
predané alebo ku ktorému vlastníctvo bolo prevedené iným spôsobom na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, o ktorej autor vedel, že takáto èinnos• je
èas•ou jej obvyklých aktivít,
b) verejné vystavenie nie je v rozpore s riadnym využívaním originálu diela alebo jeho rozmnoženiny a nezasahuje iným spôsobom do práv autora.
(2) V prípadoch pod¾a odseku 1 nevzniká povinnos•
uhradi• autorovi odmenu.
§ 38
Obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené
len v osobitných prípadoch ustanovených v ustanoveniach § 24 až 37; nakladanie s dielom pod¾a týchto
ustanovení nesmie by• v rozpore s bežným využitím
diela a nesmie neodôvodnene zasahova• do právom
chránených záujmov autora.
Autorské zmluvy
§ 39
Zmluva o vytvorení diela
(1) Zmluvou o vytvorení diela sa autor zaväzuje vytvori• pre objednávate¾a dielo.
(2) V zmluve o vytvorení diela môže autor s objednávate¾om dohodnú• odmenu za vytvorenie diela.
(3) Autor je povinný vytvori• dielo osobne.
(4) Ak má dielo nedostatky, objednávate¾ môže odstúpi• od zmluvy; ak sú nedostatky odstránite¾né, objednávate¾ môže od zmluvy odstúpi• len vtedy, ak ich autor

) § 1 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady è. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
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neodstráni v primeranej lehote, ktorú mu objednávate¾
poskytol na tento úèel.
(5) Odovzdaním veci, ktorej prostredníctvom je dielo
vyjadrené, prechádza vlastnícke právo k nej na objednávate¾a, ak nie je dohodnuté inak.
(6) Zmluvou o vytvorení diela ani odovzdaním veci,
ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, nenadobudne objednávate¾ právo použi• toto dielo, ak nie je uvedené inak, len ak súèasne so zmluvou o vytvorení diela
alebo po tomto momente uzatvorí s autorom licenènú
zmluvu.
(7) Na zmluvu o vytvorení diela sa primerane použijú
ustanovenia osobitného predpisu.6)
Licenèná zmluva
§ 40
Základné ustanovenia
(1) Licenènou zmluvou ude¾uje autor nadobúdate¾ovi
súhlas na použitie diela (ïalej len „licencia“). Licenèná
zmluva musí obsahova• spôsob použitia diela, rozsah
licencie, èas, na ktorý autor licenciu ude¾uje, alebo
spôsob jeho urèenia a odmenu alebo spôsob jej urèenia, ak sa autor s nadobúdate¾om nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.
(2) Licenèná zmluva musí ma• písomnú formu, inak
je neplatná.
(3) Ak majetkové práva autora vykonáva iná osoba (§ 50),
na udelenie licencie sa primerane použijú ustanovenia o licenènej zmluve.
§ 41
Spôsob použitia diela
(1) V licenènej zmluve autor s nadobúdate¾om dohodne, na aký spôsob použitia diela alebo jednotlivé spôsoby použitia diela (§ 18 ods. 2) ude¾uje autor licenciu.
(2) Autor nemôže udeli• nadobúdate¾ovi licenciu na
spôsob použitia diela, ktorý nie je v èase uzavretia licenènej zmluvy známy.
§ 42
Rozsah licencie
(1) Autor s nadobúdate¾om môže v licenènej zmluve
dohodnú•, že ude¾uje licenciu v neobmedzenom rozsahu.
(2) Ak sa autor s nadobúdate¾om dohodne, že licenciu ude¾uje v obmedzenom rozsahu, licenèná zmluva
musí obsahova• územné alebo vecné vymedzenie roz sahu licencie.
§ 43
Výhradná licencia a nevýhradná licencia
(1) Autor môže nadobúdate¾ovi udeli• výhradnú li6

) § 631 až 643 Obèianskeho zákonníka.
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cenciu alebo nevýhradnú licenciu. Ak nie je v zmluve
dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že
udelil nevýhradnú licenciu.
(2) Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeli•
tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený
výhradnou licenciou a je povinný, ak nie je v zmluve dohodnuté inak, sám sa zdrža• použitia diela spôsobom,
na ktorý udelil výhradnú licenciu.
(3) Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použi• dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo
autora udeli• licenciu tretej osobe.
(4) Nevýhradná licencia, ktorú nadobúdate¾ získal
pred udelením výhradnej licencie tretej osobe, zostáva
zachovaná, ak sa autor s nadobúdate¾om takejto nevýhradnej licencie nedohodol inak.
(5) Zmluva, ktorou autor udelí tretej osobe licenciu
na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou,
je neplatná, ak nadobúdate¾ výhradnej licencie na
uzavretie takejto zmluvy neudelil predchádzajúci písomný súhlas.
§ 44
Nakladanie s licenciou
(1) Nadobúdate¾ je oprávnený udeli• tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (ïalej
len „sublicencia“) len so súhlasom autora; ustanovenia
§ 40 až 43 sa použijú primerane. Súhlas na udelenie
sublicencie môže autor udeli• pri uzatvorení licenènej
zmluvy alebo neskôr.
(2) Nadobúdate¾ môže licenciu zmluvou postúpi• len
s predchádzajúcim písomným súhlasom autora; o postúpení licencie a o osobe postupníka je povinný informova• autora bez zbytoèného odkladu. Ak nie je dohodnuté inak, súhlas autora sa nevyžaduje na predaj
podniku, ktorého súèas•ou je licencia; to isté platí pre
samostatnú organizaènú zložku podniku, ktorej súèas•ou je licencia.
§ 45
Odmena
(1) Ak je odmena dohodnutá v závislosti od výnosov
z využitia licencie, nadobúdate¾ je povinný umožni•
autorovi kontrolu svojej úètovnej evidencie alebo inej
dokumentácie potrebnej na zistenie odmeny. Ak v tomto prípade nadobúdate¾ poskytne autorovi informácie
oznaèené nadobúdate¾om ako dôverné, nesmie autor
tieto informácie prezradi• tretej osobe, ani ich použi•
pre svoje potreby v rozpore s úèelom, na ktorý mu boli
poskytnuté.
(2) Nadobúdate¾ je povinný predklada• autorovi pravidelné vyúètovanie odmeny pod¾a odseku 1 v dohodnutých èasových intervaloch; ak nie je ustanovené
inak, nadobúdate¾ je povinný poskytova• autorovi pravidelné vyúètovanie odmeny aspoò raz za rok.
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§ 46
Prechod licencie a zánik licencie
(1) Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenènej
zmluvy na jej právneho nástupcu; licenèná zmluva
môže takýto prechod práv a povinností na právneho nástupcu vylúèi•.
(2) Smr•ou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenènej zmluvy
na dedièov; zmluva môže takýto prechod práv a povinností na dedièov vylúèi•.
(3) Ak niet právneho nástupcu pod¾a odseku 1 alebo
dedièov pod¾a odseku 2, licencia zaniká.
§ 47
Osobitné ustanovenia o licenènej zmluve
na vydanie diela
(1) Zmluva, ktorou autor ude¾uje nadobúdate¾ovi licenciu na vyhotovenie rozmnoženín slovesného diela,
dramatického diela, hudobnodramatického diela, hu dobného diela, výtvarného diela, fotografického diela
alebo kartografického diela v tlaèenej forme alebo fotografickej forme a na verejné rozširovanie týchto rozmnoženín, je licenènou zmluvou na vydanie diela.
(2) Ak licenèná zmluva neupravuje inak, predpokladá sa, že ide o výhradnú licenciu; to neplatí na vydanie
diela obsiahnutého v periodickej publikácii.
(3) Ak licenèná zmluva ne upravuje inak, autor je
oprávnený pred vydaním die la v primeranej lehote poskytnutej nadobúdate¾om uskutoèni• také zmeny diela, ktoré u nadobúdate¾a nevyvolajú potrebu vynaloži• neprimerané ná klady alebo ak sa nimi nezmení
povaha diela (autorská korektúra).
(4) Autor môže od zmluvy odstúpi• a žiada• vydanie
originálu diela (veci), ak mu nadobúdate¾ neumožní vykona• autorskú korektúru jeho diela alebo ak by dielo
použil spôsobom znižujúcim jeho hodnotu; ak vlastnícke právo k originálu diela prešlo na nadobúdate¾a, vydaním originálu diela autorovi prechádza na autora aj
vlastnícke právo k nemu.
§ 48
Osobitné ustanovenia o hromadnej
licenènej zmluve
(1) Organizácia kolektívnej správy môže s nadobúdate¾om uzatvori• aj hromadnú licenènú zmluvu. Hromadnou licenènou zmluvou ude¾uje táto organizácia
nadobúdate¾ovi súhlas na použitie všetkých diel alebo
niektorých diel, ku ktorým spravuje práva, dohodnutým spôsobom alebo spôsobmi, v dohodnutom rozsahu, na dohodnutý èas a nadobúdate¾ sa zaväzuje, ak
nie je dohodnuté inak, uhradi• odmenu.
(2) Hromadná licenèná zmluva musí ma• písomnú
formu, inak je neplatná.
7

) § 50 Obèianskeho zákonníka.
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(3) Ustanovenia o licenènej zmluve sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
(4) V hromadnej licenènej zmluve nemožno dohodnú•
obmedzenia, ktoré presahujú rámec ochrany ustanovenej týmto zákonom.
§ 49
Osobitné ustanovenia o kolektívnej
licenènej zmluve
(1) Organizácia kolektívnej správy môže uzatvori• kolektívnu licenènú zmluvu s právnickou osobou, ktorá
združuje používate¾ov diel. Kolektívnou licenènou
zmluvou táto organizácia ude¾uje súhlas na použitie
všetkých diel alebo niektorých diel, ku ktorým spravuje
práva, dohodnutým spôsobom alebo spôsobmi, v dohodnutom rozsahu, na dohodnutý èas a za dohodnutú
odmenu.
(2) Z kolektívnej licenènej zmluvy vznikajú práva
a povinnosti priamo jednotlivému èlenovi právnickej
osoby združujúcej používate¾ov diel od okamihu, keï
s òou prejaví súhlas. Ustanovenia osobitného predpisu
sa použijú primerane.7)
(3) Kolektívna licenèná zmluva musí ma• písomnú
formu, inak je neplatná.
(4) Ustanovenia o licenènej zmluve sa použijú primerane, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
Osobitné ustanovenia
o niektorých dielach
§ 50
Zamestnanecké dielo
(1) Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj úèet zamestnávate¾, ak nie je dohodnuté inak. Zamestnávate¾ môže
právo výkonu majetkových práv autora postúpi• tretej
osobe len so súhlasom autora; to neplatí, ak ide o predaj podniku alebo samostatnej organizaènej zložky
podniku.
(2) Smr•ou zamestnávate¾a alebo zánikom zamestnávate¾a oprávneného vykonáva• majetkové práva autora
k zamestnaneckému dielu, ktorý nemá právneho nástupcu, právo výkonu majetkových práv zamestnávate¾a zaniká a majetkové práva k zamestnaneckému dielu vykonáva autor.
(3) Ak zamestnávate¾ vykonáva majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu, platí, že autor udelil súhlas na zverejnenie tohto diela, ako aj na to, aby zamestnávate¾ toto dielo uvádzal na verejnosti pod svojím
menom, ak nie je dohodnuté inak; osobnostné práva
autora k zamestnaneckému dielu inak nie sú dotknuté.
(4) Poèas výkonu majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávate¾om je autor povinný
zdrža• sa výkonu majetkových práv k tomuto dielu.
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(5) Poèítaèový program, súborné dielo alebo kartografické dielo, ktoré nie je spoloèným dielom (§ 10), sa
považuje za zamestnanecké dielo aj vtedy, ak bolo celkom alebo sèasti vytvorené na základe zmluvy o vytvorení diela (§ 39); v tomto prípade sa objednávate¾ považuje za zamestnávate¾a. Odstúpením od zmluvy
o vytvorení diela zaniká aj právo vykonáva• majetkové
práva autora.
(6) Skonèením pracovnoprávneho vz•ahu, služobného vz•ahu, štátnozamestnaneckého vz•ahu alebo pracovnoprávneho vz•ahu medzi družstvom a jeho èlenom
zostávajú práva a povinnosti pod¾a odsekov 1 až 4 nedotknuté.
§ 51
Školské dielo
(1) Škola môže uzatvori• s autorom licenènú zmluvu
o použití školského diela za zvyèajných podmienok; ak
autor bez závažného dô vodu od mieta licenènú zmluvu
uzatvori•, môže sa škola domáha•, aby obsah tejto
zmluvy urèil súd. 8) Ustanovenie § 30 ods. 1 písm. c)
zostáva tým nedotknuté.
(2) Ak nie je dohodnuté inak, autor školského diela
môže použi• svoje dielo alebo poskytnú• licenciu inému,
ak to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami školy.
(3) Škola môže požadova•, aby jej autor školského
diela zo získanej odmeny súvisiacej s použitím diela
alebo poskytnutím licencie pod¾a odseku 2 primerane
prispel na úhradu nákladov vynaložených na vytvorenie diela, a to pod¾a okolností až do ich skutoènej výšky; pritom sa prihliada na odmenu získanú školou
v súvislosti s použitím školského diela pod¾a odseku 1.
§ 52
Práva k predtým nezverejnenému dielu
(1) Osobe, ktorá po uplynutí trvania majetkových
práv vydá predtým nezverejnené dielo, týmto vydaním
vzniknú majetkové práva k tomuto dielu v rozsahu, aký
by mal autor diela, ak by jeho práva ešte trvali.
(2) Právo pod¾a odseku 1 trvá 25 rokov od zverejnenia
diela. Ustanovenie § 22 platí v tomto prípade rovnako.
§ 53
Vo¾né dielo
(1) Ak autor nemá dedièov alebo ak dedièia odmietnu
dedièstvo prija•, dielo sa stane vo¾ným okrem prípadu
pod¾a § 18 ods. 6 tretej vety, a to aj pred uplynutím lehoty pod¾a § 21.
(2) Ak je dielo vo¾né, používate¾ nie je povinný získa•
súhlas na použitie diela ani uhradi• odmenu.
(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté
ustanovenia § 17 ods. 3 a § 52 ods. 1.
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§ 54
Predpoklad autorstva
Fyzická osoba, ktorej meno je uvedené na diele zvyèajným spôsobom ako meno autora, považuje sa za
autora diela, ak nie je preukázané nieèo iné. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, keï je dielo oznaèené
pseudonymom, ak nie sú nijaké pochybnosti o totožnosti autora.
§ 55
Medzinárodná registrácia audiovizuálneho
diela
Vyhlásenie o diele, ktoré je uvedené v medzinárodnom registri audiovizuálnych diel,9) považuje sa za
pravdivé do èasu, kým sa nepreukáže nieèo iné, s vý nimkou, ak
a) vyhlásenie nemôže by• platné pod¾a tohto zákona,
b) vyhlásenie je v rozpore s iným vyhlásením zahrnutým do medzinárodného registra.
Ochrana autorského práva
§ 56
(1) Autor, do ktorého práva bolo neoprávnene zasiahnuté alebo ktorého právu hrozí ne oprávnený zá sah, môže sa domáha• najmä
a) urèenia svojho autorstva,
b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu hroziaceho opakovania alebo zá kazu neoprávneného
zásahu do svojho práva vrátane zákazu zása hu
pod¾a § 59 a 60,
c) oznámenia údajov o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o totožnosti osôb, ktoré sa na vyhotovení
rozmnoženiny, prípadne jej verejnom rozširovaní
zúèastnili,
d) odstránenia následkov zásahu do práva, najmä
1. stiahnutím neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, alebo pomôcky pod¾a § 59 a 60 z obchodovania alebo iného
použitia,
2. znièením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo po môcky
pod¾a § 59 a 60,
e) poskytnutia primeraného zados•uèinenia za spôsobenú nemajetkovú ujmu, najmä
1. ospravedlnením,
2. náhradou nemajetkovej ujmy v peniazoch, ak by
sa priznanie iného zados•uèinenia neukázalo postaèujúce; výšku peòažného zados•uèinenia urèí
súd, ktorý prihliadne predovšetkým na závažnos•
vzniknutej ujmy a na okolnosti, za akých k zásahu do práva došlo; tým nie je vylúèená dohoda
o urovnaní.
(2) Právo na náhradu škody a na vydanie bezdôvod-

) § 161 ods. 3 Obèianskeho súdneho poriadku.
) Èlánok 3 Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (oznámenie è. 365/1992 Zb.).
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ného obohatenia pod¾a osobitných predpisov zostáva
nedotknuté; výšku bezdôvodného obohatenia u toho,
kto neoprávnene nakladal s dielom bez toho, aby na to
získal licenciu, predstavuje odmena, ktorá by za získanie takejto licencie bola zvyèajná v èase neoprávneného
nakladania s dielom.
§ 57
Ak autor udelí inej osobe výhradnú licenciu alebo ak
je inej osobe zverený výkon majetkových práv autora na
základe tohto zákona, právo domáha• sa nárokov pod¾a
§ 56 ods. 1 písm. b) až d) a ods. 2 má len táto osoba; právo autora domáha• sa ostatných nárokov vrátane nárokov vyplývajúcich z použitia diela nad rozsah udelenej
výhradnej licencie zostáva nedotknuté.
§ 58
(1) Autor môže od colných orgánov požadova• informácie o obsahu a rozsahu dovozu tovaru, ktorý
a) je rozmnoženinou jeho diela v akejko¾vek forme,
b) má slúži• ako nosiè [§ 24 ods. 6 písm. a)] na vyhotovenie takejto rozmnoženiny,
c) je zariadením alebo prístrojom na vyhotovenie roz množenín [§ 24 ods. 6 písm. b), c) a d)],
d) je pomôckou pod¾a § 59 ods. 1.
(2) Autor môže nahliada• do colných dokladov, aby
zistil, èi dovoz tohto tovaru na použitie na území Slo venskej republiky je oprávnený pod¾a tohto zákona,
alebo aby zistil údaje rozhodujúce na uplatnenie práv
vyplývajúcich z tohto zákona.
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ženín vrátane ich dovozu, ako aj verejný prenos diela,
pri ktorých boli elektronické informácie na správu
práv odstránené alebo zmenené bez súhlasu autora.
(2) Informácie na správu práv pod¾a odseku 1 sú údaje, ktoré identifikujú dielo, autora diela alebo nosite¾a
akéhoko¾vek práva k dielu, informácie o termíne a podmienkach použitia diela a akéko¾vek èíslice alebo kódy,
ktoré vyjadrujú takéto informácie, ak je ktoráko¾vek
z týchto informaèných položiek pripojená k rozmnoženine diela alebo ak sa zobrazí v súvislosti s verejným prenosom diela.
§ 61
Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten,
kto pre svoje dielo použije názov alebo vonkajšie úpravy
oprávnene použité už iným autorom pri diele rovnakého druhu, ak by tým mohlo vzniknú• nebezpeèenstvo
zámeny oboch diel, ak z povahy diela alebo z jeho urèenia nevyplýva inak.
TRETIA ÈAS•
PRÁVA SÚVISIACE S AUTORSKÝM PRÁVOM
§ 62
Osobnostné práva výkonného umelca
Na výkonného umelca a na jeho umelecký výkon sa
primerane vz•ahuje ustanovenie § 17.
§ 63

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia primerane aj pri
vývoze.

Majetkové práva výkonného umelca

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa vz•ahujú aj na príslušnú organizáciu kolektívnej správy a na právnickú
osobu oprávnenú chráni• záujmy autorov.

(1) Výkonný umelec má právo použi• svoj umelecký
výkon.

§ 59
(1) Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj
ten, kto na získanie majetkového prospechu poskytovaním služieb èi iným spôsobom vyvíja, vyrába, ponúka na predaj, nájom alebo vypožièanie, dováža, rozširuje alebo využíva pomôcky výluène alebo èiastoène
urèené na odstránenie, vyradenie z prevádzky alebo
obmedzenie funkènosti akéhoko¾vek technického zariadenia alebo technologického opatrenia na ochranu
práv pod¾a tohto zákona.
(2) Technologické opatrenie pod¾a odseku 1 je akýko¾vek postup, výrobok alebo súèiastka vložené do postupu, výrobku alebo prístroja, ktoré majú predchádza•, obmedzi• alebo zabráni• neoprávnenému zásahu
do autorského práva k dielu.
§ 60
(1) Neoprávnený zásah do autorského práva je aj
a) odstránenie alebo zmena akejko¾vek elektronickej
informácie na správu práv,
b) verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmno-

(2) Výkonný umelec má právo ude¾ova• súhlas na tieto použitia:
a) verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu; to sa nevz•ahuje na verejný prenos vysielaného nezaznamenaného umeleckého výkonu,
b) vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,
c) vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého
výkonu,
d) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého
výkonu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo
inou formou prevodu vlastníckeho práva,
e) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého
výkonu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožièaním,
f) sprístupòovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.
(3) Právo výkonného umelca ude¾ova• súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu
alebo jeho rozmnoženiny pod¾a odseku 2 písm. d) zaniká
pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným
predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva
k originálu záznamu umeleckého výkonu alebo k jeho
rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre
originál záznamu umeleckého výkonu a všetky jeho roz-
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množeniny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného
prevodu vlastníckeho práva.
(4) Ak výkonný umelec udelí súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo
jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožièaním [odsek 2
písm. e)] výrobcovi tohto záznamu, vzniká mu právo na
primeranú odmenu voèi osobe, ktorá bude tento originál
záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženinu
verejne rozširova• nájmom alebo vypožièiavaním; tohto
práva sa nemožno vopred vzda•.
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(5) Práva výrobcu zvukového záznamu pod¾a odsekov
1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak poèas tejto lehoty dôjde k zverejneniu zvukového záznamu, práva výrobcu zvukového záznamu trvajú
50 rokov po tomto zverejnení.
§ 65
Právo výkonného umelca a výrobcu
zvukového záznamu na primeranú odmenu

(5) Pri nakladaní s právami k výkonom vytvoreným
spoloène pri vykonaní toho istého diela viacerými vý konnými umelcami, ako sú èlenovia orchestra, zboru,
taneèného súboru alebo iného umeleckého telesa, alebo umeleckého zoskupenia, týchto výkonných umelcov
v ich mene a na ich úèet zastupuje spoloèný zástupca.
Spoloèný zástupca je umelecký vedúci umeleckého telesa alebo umeleckého zoskupenia okrem prípadu, ak
väèšina èlenov umeleckého telesa alebo umeleckého
zoskupenia urèí za spoloèného zástupcu inú osobu,
ktorej udelí písomné splnomocnenie.

(1) Ak výkonný umelec nemá výhradné právo ude¾ova• súhlas na verejný prenos svojho umeleckého výkonu pod¾a § 63 ods. 2, má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.

(6) Ustanovenie odseku 5 o spoloènom zástupcovi neplatí pre výkonného umelca – sólistu, dirigenta a režiséra divadelného predstavenia; tým nie je dotknuté
právo týchto osôb by• spoloèným zástupcom výkonných umelcov.

(4) Na právo na primeranú odmenu pod¾a odseku 2
sa vz•ahuje ustanovenie § 64 ods. 5.

(7) Práva výkonného umelca pod¾a odsekov 1, 2 a 4
trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu. Ak poèas tejto lehoty dôjde k zverejneniu záznamu umeleckého výkonu, práva výkonného umelca trvajú 50 rokov
po tomto zverejnení.
§ 64
Majetkové práva výrobcu zvukového
záznamu
(1) Výrobca zvukového záznamu má právo použi• svoj
zvukový záznam.
(2) Výrobca zvukového záznamu má právo ude¾ova•
súhlas na tieto použitia:
a) vyhotovenie rozmnoženiny zvukového záznamu,
b) verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu
alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
c) verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu
alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožièaním,
d) vysielanie zvukového záznamu,
e) sprístupòovanie zvukového záznamu verejnosti.
(3) Právo výrobcu ude¾ova• súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny pod¾a odseku 2 písm. b) zaniká pre územie Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo
iným prevodom vlastníckeho práva k originálu zvukového záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre originál zvukového záznamu a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom
predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.
(4) Práva výrobcu zvukového záznamu pod¾a odsekov
1 a 2 sú prevodite¾né.

(2) Ak výrobca zvukového záznamu nemá výhradné
právo ude¾ova• súhlas na verejný prenos svojho zvukového záznamu pod¾a § 64 ods. 2, má za takéto použitie
právo na primeranú odmenu.
(3) Na právo na primeranú odmenu pod¾a odseku 1
sa vz•ahuje ustanovenie § 63 ods. 7.

§ 66
Majetkové práva výrobcu zvukovo-obrazového
záznamu
(1) Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo
na použitie svojho zvukovo-obrazového záznamu.
(2) Výrobca zvukovo-obrazového záznamu má právo
ude¾ova• súhlas na tieto použitia:
a) vyhotovenie rozmnoženiny zvukovo-obrazového záznamu,
b) verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového
záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo
inou formou prevodu vlastníckeho práva,
c) verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového
záznamu alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožièaním,
d) verejné vykonanie zvukovo-obrazového záznamu,
e) vysielanie zvukovo-obrazového záznamu,
f) sprístupòovanie zvukovo-obrazového záznamu verejnosti.
(3) Právo výrobcu ude¾ova• súhlas na verejné rozširovanie originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo
jeho rozmnoženiny pod¾a odseku 2 písm. b) zaniká pre
územie Slovenskej republiky prvým oprávneným pre dajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu zvukovo-obrazového záznamu alebo k jeho rozmnoženine na území Slovenskej republiky, a to pre
originál zvukovo-obrazového záznamu a všetky jeho
rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.
(4) Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu pod¾a
odsekov 1 a 2 sú prevodite¾né.
(5) Práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu
pod¾a od sekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od vyhotovenia
zvukovo-obrazového záznamu. Ak poèas tejto lehoty
dôjde k zverejneniu zvukovo-obrazového záznamu,
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práva výrobcu zvukovo-obrazového záznamu trvajú
50 rokov po tomto zverejnení.
§ 67
Právo výrobcu zvukovo-obrazového záznamu
na primeranú odmenu
(1) Ak výrobca zvukovo-obrazového záznamu nemá
výhradné právo ude¾ova• súhlas na verejný prenos
svojho zvukovo-obrazového záznamu pod¾a § 66 ods. 2,
má za takéto použitie právo na primeranú odmenu.
(2) Na právo na primeranú odmenu pod¾a odseku 1
sa vz•ahuje ustanovenie § 66 ods. 5.
§ 68
Majetkové práva vysielate¾a
(1) Vysielate¾ má právo použi• svoje vysielanie.
(2) Vy sie la te¾ má prá vo ude ¾o va• sú hlas na tie to po u ži tia:
a) verejný prenos vysielania, ak sa uskutoèòuje na
miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný
poplatok,
b) vyhotovenie originálu záznamu vysielania,
c) vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania,
d) verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania
alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
e) káblovú retransmisiu vysielania,
f) sprístupòovanie záznamu vysielania verejnosti.
(3) Právo vysielate¾a ude¾ova• súhlas na verejné rozširovanie originálu záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny pod¾a odseku 2 písm. d) zaniká pre územie
Slovenskej republiky prvým oprávneným predajom alebo iným prevodom vlastníckeho práva k originálu zá znamu vysielania alebo jeho rozmnoženine na území
Slovenskej republiky, a to pre originál záznamu vysielania a všetky jeho rozmnoženiny, ktoré boli predmetom predaja alebo iného prevodu vlastníckeho práva.
(4) Práva vysielate¾a pod¾a odsekov 1 a 2 sú prevodite¾né.
(5) Práva vysielate¾a pod¾a odsekov 1 a 2 trvajú 50 rokov od zverejnenia vysielania.
§ 69
Obmedzenia majetkových práv výkonného umelca,
výrobcu zvukového záznamu, výrobcu
zvukovo-obrazového záznamu a vysielate¾a
(1) Na práva výkonného umelca, výrobcu zvukového
záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielate¾a sa primerane vz•ahujú ustanovenia § 24 ods. 1 a 6
až 10, § 25, § 28 ods. 1, 3 a 4, § 30 ods. 1 písm. a) a ods. 2
a 3, § 31, § 33 ods. 1 písm. a), b) a d), ods. 2 a 3 a § 38.
(2) Vysielate¾ môže
a) použi• krátku èas• diela, umeleckého výkonu, zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo vysielania iného vysielate¾a v informaènom spravodajstve v odôvodnenom rozsahu,
b) vyhotovi• doèasný záznam svojho vysielania pomo-
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cou vlastných zariadení a pre vlastné vysielanie; ak
má takýto doèasný záznam výnimoènú dokumentaènú hodnotu, vysielate¾ je oprávnený archivova•
ho, inak je povinný do 30 dní ho znièi•.
(3) Výkonný umelec, výrobca zvukového záznamu,
výrobca zvukovo-obrazového záznamu, vysielate¾ alebo
ich právny nástupca majú za použitie pod¾a § 24 ods. 1
právo na náhradu odmeny.
§ 70
Poèítanie trvania práv súvisiacich
s autorským právom
Trvanie práv výkonného umelca (§ 63 ods. 7, § 65
ods. 3), výrobcu zvukových záznamov (§ 64 ods. 5, § 65
ods. 4), výrobcu zvukovo-obrazových záznamov (§ 66
ods. 5, § 67 ods. 2) a vysielate¾a (§ 68 ods. 5) sa poèíta od
prvého dòa roka nasledujúceho po skutoènosti rozhodujúcej na toto trvanie.
§ 71
(1) Ustanovenia § 5 ods. 6, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 21, § 8
až 10, § 12, 13, 15, § 18 ods. 3 až 6, § 20 ods. 1 až 4, § 39
až 49, § 53, 54, 56 až 61 sa primerane vz•ahujú na výkonného umelca a na jeho umelecký výkon.
(2) Ustanovenia § 5 ods. 6, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 21,
§ 8 až 10, § 13, § 15 ods. 2, § 18 ods. 3, § 20 ods. 1 až 4,
§ 39 až 49, § 53, 54, 56 až 61 sa primerane vz•ahujú na
výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam,
výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a jeho
zvukovo-obrazový záznam a na vysielate¾a a jeho vysielanie.
ŠTVRTÁ ÈAS•
OSOBITNÉ PRÁVO K DATABÁZE
§ 72
Osobitné právo k databáze, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania,
overenia alebo predvedenia jej obsahu, má jej zhotovite¾ bez oh¾adu na to, èi databáza alebo jej obsah sú
chránené autorským právom, alebo inými právami.
§ 73
Osobitné právo zhotovite¾a databázy
(1) Zhotovite¾ databázy má právo ude¾ova• súhlas na
extrakciu a reutilizáciu celého obsahu databázy alebo
jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej èasti.
(2) Extrakcia pod¾a odseku 1 je trvalé alebo doèasné
prenesenie celého obsahu databázy alebo jej podstatnej èasti na iný nosiè akýmko¾vek prostriedkom alebo
akýmko¾vek spôsobom.
(3) Re u ti li zá cia pod ¾a od se ku 1 je aký ko¾ vek spô sob
uve de nia ce lé ho ob sa hu da ta bá zy ale bo jej pod stat nej èas ti na ve rej nos ti roz ši ro va ním jej roz mno že nín,
ná jmom, pre po je ním (on-line) ale bo iným spô so bom
pre no su.
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(4) Extrakciou pod¾a odseku 2 ani reutilizáciou pod¾a
odseku 3 nie je vypožièanie originálu alebo rozmnoženiny databázy.
(5) Opakovaná a systematická extrakcia, reutilizácia
nepodstatných èastí obsahu databázy a iné nakladanie, ktoré nie je zvyèajné alebo primerané a je na ujmu
oprávneným záujmom zhotovite¾a databázy, sú zakázané.
(6) Práva zhotovite¾a databázy sú prevodite¾né.
§ 74
Práva a povinnosti používate¾a databázy
(1) Zhotovite¾ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmko¾vek spôsobom, nesmie používate¾ovi databázy alebo jej èasti zakáza• extrakciu, reutilizáciu
kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej èasti jej
obsahu, a to na akýko¾vek úèel.
(2) Používate¾ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmko¾vek spôsobom, nesmie ju používa• inak
ako zvyèajne, primerane a bez ujmy oprávnených záujmov zhotovite¾a databázy.
(3) Používate¾ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmko¾vek spôsobom, nesmie spôsobi• ujmu
autorovi ani inej osobe, ktorej patria práva pod¾a tohto
zákona k dielam alebo iným predmetom ochrany obsiahnutým v databáze.
§ 75
Obmedzenie osobitného práva k databáze
Oprávnený používate¾ databázy, ktorá je uvedená na
verejnosti akýmko¾vek spôsobom, môže bez súhlasu jej
zhotovite¾a vykona• extrakciu, reutilizáciu podstatnej
èasti jej obsahu, ak ide o
a) extrakciu obsahu neelektronickej databázy pre
osobnú potrebu,
b) extrakciu na ilustráciu pri výuèbe alebo vedeckom
výskume, ak sa uvedie zdroj a ak rozsah extrakcie
nie je zameraný na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu,
c) extrakciu a reutilizáciu uskutoènené na ochranu verejnosti a v správnom konaní alebo súdnom konaní.
§ 76
Trvanie osobitného práva zhotovite¾a
databázy
(1) Osobitné právo zhotovite¾a databázy trvá 15 rokov.
(2) Trvanie osobitného práva zhotovite¾a databázy sa
poèíta od prvého dòa roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zhotovená. Ak poèas tejto lehoty dôjde
k zverejneniu databázy, trvanie osobitných práv zhotovite¾a databázy sa poèíta od prvého dòa roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola databáza zverejnená.
(3) Každý nový, kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný prínos do databázy spoèívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní má za následok vytvorenie novej databázy.
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§ 77
Ustanovenia § 5 ods. 4, 7, 11 a 14, § 7 ods. 3, § 13,
§ 18 ods. 3 a 4, § 20 ods. 2 až 4, § 40 až 46, § 53 a 54,
§ 56 až 61 sa primerane vz•ahujú aj na zhotovite¾a databázy.
PIATA ÈAS•
KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV
§ 78
(1) Úèelom kolektívnej správy práv pod¾a tohto zákona (ïalej len „kolektívna správa“) je kolektívne uplatòovanie a kolektívna ochrana majetkových práv autora
a majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvu kového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielate¾a a umožnenie uvedenia predmetu týchto práv na verejnosti.
(2) Kolektívna správa je zastupovanie viacerých osôb,
ktoré
a) majú majetkové práva k dielu, umeleckému výkonu,
zvukovému záznamu, zvukovo-obrazovému záznamu alebo k vysielaniu (ïalej len „predmet ochrany“),
b) vykonávajú majetkové práva na základe tohto zákona (§ 50) alebo
c) na základe zmluvy získali výhradnú licenciu na celé
trvanie majetkových práv k predmetu ochrany a pre
územie Slovenskej republiky s právom udeli• sublicenciu
(ïalej len „nositelia práv“) na ich spoloèný prospech,
a to pri výkone ich majetkových práv k zverejneným
alebo na zverejnenie ponúknutým predmetom ochrany, ak iný ako kolektívny výkon týchto práv nie je dovolený (odsek 3) alebo je neúèelný; za predmet ochrany
ponúknutý na zverejnenie sa považuje taký predmet
ochrany, ktorý nosite¾ práva písomne oznámi príslušnej organizácii kolektívnej správy na úèely zaradenia
takéhoto predmetu do registra predmetov ochrany.
(3) Povinne kolektívne spravovanými majetkovými
právami sú:
a) právo na odmenu pri ïalšom predaji originálu diela
výtvarného umenia (§ 19 ods. 1),
b) právo na náhradu odmeny (§ 24 ods. 4 a 5 a § 69 ods. 3),
c) právo ude¾ova• súhlas na káblovú retransmisiu diela [§ 18 ods. 2 písm. h)]; to sa nevz•ahuje na tie práva
k predmetom ochrany, ktoré sú obsiahnuté vo vysielaní vysielate¾a a vysielate¾ ich vykonáva na základe
zákona, licenènej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy,
d) právo výkonného umelca a výrobcu zvukového záznamu na primeranú odmenu za káblovú retransmisiu ich predmetov ochrany pod¾a § 65; to sa nevz•ahuje na tie práva k predmetom ochrany, ktoré sú
obsiahnuté vo vysielaní vysielate¾a a vysielate¾ ich
vykonáva na základe zákona alebo licenènej zmluvy,
e) právo ude¾ova• súhlas na vypožièanie [§ 18 ods. 2
písm. c) a § 63 ods. 2 písm. e)].
(4) Kolektívna správa sa vykonáva najmä v týchto odboroch:
a) verejné vykonanie diela,
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b) verejný prenos predvedením predmetu ochrany akýmiko¾vek technickými prostriedkami,
c) vysielanie predmetu ochrany,
d) káblová retransmisia predmetu ochrany,
e) verejné rozširovanie originálu predmetu ochrany
alebo jeho rozmnoženín nájmom a vypožièiavaním,
f) vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany pre
osobnú potrebu,
g) vyhotovenie rozmnoženiny diela prostredníctvom
reprografického zariadenia alebo iného technického
zariadenia,
h) ïalší predaj originálu diela výtvarného umenia.
(5) Kolektívnu správu vykonáva organizácia kolektívnej správy, a to sústavne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednos• a ako hlavný predmet èinnosti.
§ 79
Organizácia kolektívnej správy
(1) Organizácia kolektívnej správy je právnická osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy.
(2) Oprávnenie na výkon kolektívnej správy možno
udeli• len právnickej osobe, ktorá má sídlo na území
Slovenskej republiky a je založená na nepodnikate¾ský
úèel pod¾a osobitného predpisu.10)
§ 80
Podmienky udelenia oprávnenia
(1) O udelení oprávnenia na výkon kolektívnej správy
(ïalej len „oprávnenie“) rozhoduje Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky (ïalej len „ministerstvo“) na základe písomnej žiadosti právnickej osoby (ïalej len
„žiadate¾ “).
(2) Písomná žiados• obsahuje
a) názov, sídlo, identifikaèné èíslo, ak bolo pridelené,
a oznaèenie štatutárneho orgánu žiadate¾a, meno
a priezvisko a trvalý pobyt osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo osôb, ktoré sú jeho èlenmi,
b) vymedzenie práv, ktoré majú by• kolektívne spravované,
c) vymedzenie predmetu práv pod¾a písmena b), alebo
ak ide o diela, vymedzenie ich druhu,
d) prílohy pod¾a odsekov 3 a 4.
(3) K žiadosti pod¾a odseku 2 žiadate¾ priloží
a) doklad potvrdzujúci skutoènosti pod¾a odseku 2 písm. a)
a § 79 ods. 2,
b) doklad preukazujúci èlenstvo alebo prís¾ub èlenstva
v medzinárodných organizáciách, preukázanie
zmluvnej spolupráce so zahraniènými organizáciami,
c) informáciu o odbornej, technologickej a ekonomickej spôsobilosti vykonáva• kolektívnu správu vrátane dokladov potvrdzujúcich túto informáciu,
d) menný zoznam nosite¾ov práv, ktorí prejavili záujem
o kolektívnu správu svojich práv žiadate¾om s uve 10
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dením bydliska, štátneho obèianstva a podpisu
týchto nosite¾ov práv,
e) návrh vyúètovacieho poriadku, ktorý obsahuje základné princípy rozde¾ovania vybraných odmien
a náhrad odmien oprávneným nosite¾om práv,
f) èestné vyhlásenie žiadate¾a, že prílohy pod¾a písmen c)
a d) sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(4) Doklady pod¾a odseku 3 písm. a) a b) sa prikladajú
ako originál alebo ako osvedèená kópia; k dokladom vyhotoveným v cudzom jazyku sa priloží aj ich overený
preklad do slovenského jazyka.
(5) Úèastníkom konania pod¾a odseku 1 je žiadate¾.
(6) O žiadosti o udelenie oprávnenia rozhoduje ministerstvo do 90 dní odo dòa podania žiadosti. Ministerstvo v konaní o udelenie oprávnenia prihliada najmä na
to, èi možno predpoklada•, že žiadate¾ je spôsobilý na
riadny a úèelný výkon kolektívnej správy.
(7) Ministerstvo udelí oprávnenie žiadate¾ovi,
a) ktorého žiados• o udelenie oprávnenia spåòa náležitosti pod¾a odseku 2,
b) ktorý spåòa predpoklady na zabezpeèenie riadneho
a úèelného výkonu kolektívnej správy.
(8) Ministerstvo zverejní rozhodnutie o udelení
oprávnenia v rezortnom publikaènom prostriedku a na
svojej internetovej stránke.
(9) Ministerstvo vedie evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie; evidencia obsahuje názov, sídlo organizácie kolektívnej správy a vy medzenie kolektívne spravovaných práv a predmetu
týchto práv, alebo ak ide o diela, vymedzenie ich druhu.
Povinnosti organizácie kolektívnej správy
a používate¾a predmetu ochrany
§ 81
(1) Organizácia kolektívnej správy je povinná riadne,
s náležitou odbornou starostlivos•ou a v rozsahu udeleného oprávnenia
a) zastupova• každého nosite¾a práv pri výkone jeho
práva, ktoré spravuje na základe tohto zákona,
b) prevzia• za zvyèajných podmienok zastúpenie každého nosite¾a práv pri výkone jeho práva, ak o to požiada a preukáže, že predmet ochrany bol príslušne
použitý, a ak nie je zastupovaný inou osobou pri výkone práva vo vz•ahu k predmetu ochrany a ak ide
o dielo, pri výkone práva k dielu,
c) zastupova• každého nosite¾a práv pri výkone jeho
práva v rozsahu s ním dohodnutom,
d) zastupova• nosite¾ov práv za rovnakých podmienok,
e) vies• register zmluvne zastupovaných nosite¾ov
práv; register obsahuje len údaje nevyhnutné na výkon kolektívnej správy,
f) vies• register predmetov ochrany, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu, ak sú mu tieto predmety
ochrany známe; register obsahuje len údaje nevyhnutné na výkon kolektívnej správy,

) Napríklad zákon è. 83/1990 Zb. o združovaní obèanov v znení neskorších predpisov.
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g) oznámi• tomu, kto o to písomne požiada, èi zastupuje nosite¾a práv a na žiados• a náklady žiadate¾a vyda• o tom písomné potvrdenie,
h) uzatvára• s používate¾mi alebo s osobami oprávnenými obhajova• záujmy v nich združených používate¾ov, ktorí používajú predmety ochrany, alebo
s osobami povinnými uhrádza• náhradu odmeny
pod¾a tohto zákona za primeraných a rovnakých
podmienok zmluvy, ktorými sa
1. používate¾ovi poskytuje oprávnenie na použitie
predmetu ochrany, ku ktorému právo kolektívne
spravuje,
2. dohodne s používate¾om alebo s povinnou osobou
odmenu alebo náhradu odmeny a spôsob jej
uhradenia,
i) domáha• sa vo vlastnom mene v prospech nosite¾ov
práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia
z neoprávneného výkonu kolektívne spravovaného
práva; to neplatí, ak sa nosite¾ práva, ktorý je na to
oprávnený, takého nároku sám domáha alebo ak je
to nehospodárne,
j) vybera• v súlade s týmto zákonom a zmluvami pod¾a
písmena h) pre nosite¾a práv odmeny, náhrady od mien a prípadné príjmy z vydania bezdôvodného
obohatenia, rozde¾ova• ich a vypláca• v súlade so
svojím vyúètovacím poriadkom,
k) vies• evidenciu vybraných odmien, náhrad odmien
a príjmov z vydaného bezdôvodného obohatenia
a umožni• nosite¾ovi práv na požiadanie kontrolu
správnosti jemu uhradenej odmeny èi prípadného
príjmu z bezdôvodného obohatenia,
l) zabezpeèova• úlohy v oblasti registrácie a zápisu do
medzinárodných zoznamov nosite¾ov práv a predmetov ochrany a so súhlasom nosite¾ov práv poskytova• ministerstvu informácie súvisiace s registráciou,
ako aj s evidenciou pod¾a písmen f) a k),
m) vytvára• rezervný fond z vybraných odmien, náhrad
odmien a prípadných príjmov z bezdôvodného obohatenia,
n) vies• úètovníctvo,
o) každoroène vyhotovi• do 30. júna výroènú správu
o èinnosti a hospodárení (ïalej len „výroèná správa“)
za predchádzajúci kalendárny rok, ktorá obsahuje
aj úètovnú závierku, a predloži• ju bez zbytoèného
odkladu ministerstvu; výroèná správa obsahuje úplný a pravdivý opis všetkých rozhodujúcich skutoèností a je prístupná všetkým nosite¾om práv,
p) informova• ministerstvo o všetkých zmenách v údajoch uvedených v žiadosti o udelenie oprávnenia
pod¾a § 5 vrátane zmien v osobe, ktorá je štatutárnym orgánom kolektívneho správcu alebo èlenom
takého orgánu, a tieto zmeny preukáza• najneskôr
do 15 dní odo dòa zmeny,
r) poskytnú• ministerstvu
1. kópiu zmeny dokladov prikladaných k žiadosti
o udelenie oprávnenia pod¾a § 80 ods. 3 do 15 dní
odo dòa zmeny,
2. informáciu o zmluvnom poverení na kolektívnu
správu od iných organizácií kolektívnej správy
vrátane zahranièných a kópiu iných dokumentov
súvisiacich s výkonom kolektívnej správy do 15
dní odo dòa, keï o to ministerstvo požiada,
3. kópiu rozhodnutia súdu alebo iného príslušného
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orgánu, ak je organizácia kolektívnej správy
úèastníkom konania, do 15 dní odo dòa, keï o to
ministerstvo požiada,
s) uverejni• vhodným spôsobom sadzobník odmien,
t) informova• ministerstvo o rozhodnutiach súdov alebo iných príslušných orgánov v konaniach, ktorých
úèastníkom je organizácia kolektívnej správy a ktoré
majú zásadný význam na jej èinnos•.
(2) Povinnos• pod¾a odseku 1 písm. a) a b) sa vz•ahuje
len na nosite¾a práv, ktorý je obèanom Slovenskej republiky alebo má na jej území trvalý pobyt alebo sídlo.
(3) Organizácia kolektívnej správy zastupuje nosite¾a
práv vo svojom mene a na jeho úèet. Organizácia kolektívnej správy vykonáva kolektívnu správu bez nároku
na zisk. Organizácia kolektívnej správy je oprávnená
požadova• náhradu úèelne vynaložených nákladov.
(4) Používate¾, ako aj osoba povinná uhradi• náhradu
odmeny (§ 24 ods. 6) je povinná umožni• organizácii kolektívnej správy riadny výkon kolektívnej správy a bez
vážnych dôvodov neodmietnu• organizácii kolektívnej
správy poskytnutie potrebných informácií. Organizácia kolektívnej správy nesmie informácie získané pri
výkone kolektívnej správy využi• na iný úèel ako na výkon kolektívnej správy. Organizácia kolektívnej správy
je oprávnená kontrolova• vèasné a riadne plnenie
zmlúv uzatvorených s òou pri výkone kolektívnej správy; používate¾, ako aj osoba povinná uhradi• náhradu
odmeny alebo iný úèastník takejto zmluvy je povinný
organizácii kolektívnej správy túto èinnos• umožni•.
(5) Za používate¾a nedivadelne predvádzaného hudobného diela s textom èi bez textu alebo umeleckého
výkonu sa považuje prevádzkovate¾ prevádzky alebo
iného priestoru, ak prevádzku alebo iný priestor na takéto predvedenie poskytne a príslušnej organizácii kolektívnej správy neoznámi údaje potrebné na urèenie
totožnosti usporiadate¾a hudobnej produkcie.
(6) Usporiadate¾ živej hudobnej produkcie je povinný
vždy oznámi• príslušnej organizácii kolektívnej správy
program produkcie s uvedením mien autorov a názvov
diel, ktoré sa majú predvádza•, a to najneskôr 12 dní
pred konaním produkcie. Ak usporiadate¾ tieto skutoènosti neoznámi, predpokladá sa, že na produkcii sa
budú predvádza• len diela autorov, ku ktorým organizácia kolektívnej správy spravuje práva na živé predvádzanie hudobných diel.
§ 82
(1) Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne
s používate¾om na uzavretí licenènej zmluvy alebo hromadnej licenènej zmluvy, alebo na uzavretí kolektívnej
licenènej zmluvy s právnickou osobou združujúcou používate¾ov, ktorou udelí súhlas na použitie predmetov
ochrany, ku ktorým spravuje práva pod¾a tohto zákona
(ïalej len „spravované predmety ochrany“), alebo na
uzavretí dohody o primeranej odmene za použitie predmetov ochrany používate¾om, organizácia kolektívnej
správy, používate¾ alebo právnická osoba združujúca
používate¾ov predmetov ochrany môže požadova•, aby
obsah takejto zmluvy alebo dohody urèil súd;8) súd pri
urèení obsahu zmluvy alebo dohody prihliadne na
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druh spravovaného predmetu ochrany, spôsob a rozsah jeho použitia, èas, v ktorom bude prichádza• k použitiu spravovaného predmetu ochrany, a na podmienky pod¾a § 81 ods.1 písm. h).
(2) Žalobu pod¾a odseku 1 môže organizácia kolektívnej správy, používate¾ alebo právnická osoba združujúca používate¾ov poda• aj v prípade, ak právo na použitie
spravovaných predmetov ochrany trvá, ale niektorej zo
strán bol doruèený právny úkon smerujúci k zániku
tohto práva; ak ide o zmluvu uzatvorenú na urèitý èas,
žalobu možno poda• v lehote od prvého dòa mesiaca
predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa má skonèi•
platnos• tejto zmluvy, až do okamihu vzniku práva použi• spravované predmety ochrany.
(3) Používate¾ovi vznikne právo použi• spravované
predmety ochrany za odmenu pod¾a odseku 5, ak podá
žalobu pod¾a odseku 1 najneskôr v lehote 60 dní, odkedy zaniklo právo na použitie spravovaných predmetov
ochrany alebo odkedy zaèal používa• spravované predmety ochrany, a preukáže
a) v tejto lehote or ganizácii kolektívnej správy vznik
bankovej záruky11) za splnenie záväzku používate¾a
najmenej vo výš ke vy poèítanej pod¾a od meny za použitie predmetov ochrany za 12 mesiacov uvedenej
v žalobe pod¾a od seku 1, alebo
b) organizácii kolektívnej správy, že pravidelne, najmenej raz za tri kalendárne mesiace ukladá peòažné
prostriedky vo výške odmeny za použitie spravovaných predmetov ochrany uvedenej v žalobe pod¾a
odseku 1 do notárskej úschovy, do úschovy súdu
alebo na svoj úèet urèený výluène na tento úèel.
(4) Právo použi• spravované predmety ochrany pod¾a
odseku 3 zanikne právoplatnos•ou rozhodnutia súdu
o žalobe pod¾a odseku 1; ak používate¾ovi vzniklo právo
použi• spravované predmety ochrany skôr, zanikne
právo pod¾a odseku 3 týmto okamihom.
(5) Odmenu za použitie spravovaných predmetov
ochrany pod¾a odseku 3 dohodne organizácia kolektívnej správy s používate¾om po zániku práva použi• spravované predmety ochrany pod¾a odseku 4. Ak sa organizácia kolektívnej správy a používate¾ na odmene
pod¾a prvej vety nedohodnú, urèí ju súd na návrh jednej zo strán; súd pri urèení odmeny prihliadne na druh
spravovaného predmetu ochrany, spôsob a rozsah jeho
použitia, èas tohto použitia a na podmienky pod¾a § 81
ods.1 písm. h).
(6) Ak žalobu pod¾a odseku 1 v lehote pod¾a odseku 3
podá organizácia kolektívnej správy alebo právnická
osoba združujúca používate¾ov, považuje sa podmienka podania žaloby pod¾a odseku 3 používate¾om za splnenú. Výšku bankovej záruky pod¾a odseku 3 písm. a)
alebo výšku peòažných prostriedkov ukladaných do
úschovy alebo na úèet pod¾a odseku 3 písm. b) môže
v tomto prípade používate¾ vypoèíta• aj pod¾a odmeny
a za podmienok pod¾a poslednej platnej zmluvy, ktorou
11
12
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organizácia kolektívnej správy udelila súhlas na použitie spravovaných predmetov ochrany.
(7) Ak práva k niektorým predmetom ochrany nie sú
v Slovenskej republike spravované žiadnou organizáciou kolektívnej správy, po užívate¾ovi vznikne právo
na použitie týchto predmetov ochrany v prípade, ak
vytvára rezervný fond na úhradu od meny za ich použitie; používate¾ nie je povinný vytvára• rezervný fond na
úhradu od meny za použitie predmetov ochrany, od
ktorého uplynuli aspoò tri roky. Ustanovenie odseku
5 sa použije primerane.
(8) Ak používate¾ovi vznikne pod¾a odseku 3 alebo odseku 7 právo použi• predmety ochrany, doklady o splnení podmienok uvedených v týchto ustanoveniach nahrádza písomné potvrdenie preukazujúce uzatvorenie
zmluvy s organizáciou kolektívnej správy a písomné vyhlásenie alebo súhlas na použitie predmetov ochrany
predkladané pod¾a osobitného predpisu.12)
§ 83
Doh¾ad ministerstva
(1) Ministerstvo je oprávnené
a) vyžiada• si od organizácie kolektívnej správy informácie a predloženie podkladov, ktoré sú potrebné na
výkon doh¾adu,
b) zis•ova•, èi nedochádza k porušovaniu povinností
uložených organizácii kolektívnej správy týmto zá konom,
c) uloži• organizácii kolektívnej správy primeranú le hotu na nápravu zistených nedostatkov pri dodržiavaní povinností pod¾a tohto zákona a uloži• jej pokutu; ak k náprave nedôjde alebo nápravu už nemožno
vykona•, ministerstvo môže rozhodnú• o odòatí
oprávnenia.
(2) Ministerstvo uloží organizácii kolektívnej správy
za marenie výkonu doh¾adu pod¾a odseku 1 a porušenie povinnosti pod¾a § 81 ods. 1 písm. k), m), n) a o) pokutu do 50 000 Sk. Pri urèení pokuty sa prihliada na
závažnos• a následky porušenia povinnosti. Pokutu
možno uloži• do jedného roka odo dòa zistenia porušenia povinnosti uloženej týmto zákonom, najneskôr
však do troch rokov odo dòa porušenia tejto povinnosti.
Pokuty sú príjmom štátneho rozpoètu.
(3) Úèastníkom konania o uložení pokuty a konania
o odòatí oprávnenia je organizácia kolektívnej správy,
ktorej má by• uložená pokuta alebo odòaté oprávnenie.
§ 84
Práva a povinnosti používate¾a
Ak používate¾ nepreukáže, že nosite¾ práv výslovne
vylúèil kolektívnu správu svojich práv, a ak bolo v odbore použitia predmetov ochrany udelené oprávnenie
pod¾a § 80, používate¾ je povinný plni• svoje povinnosti
vyplývajúce z použitia predmetu ochrany prostredníc-

) § 313 Obchodného zákonníka.
) Napríklad § 16 písm. f), § 17 ods. 1 písm. c), § 46 ods. 2 písm. d) a § 57 ods. 2 písm. d) a e) zákona è. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
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tvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy vo vymedzenom odbore použitia predmetov ochrany.

ne vz•ahy vzniknuté pred nadobudnutím jeho úèinnosti; vznik týchto právnych vz•ahov, ako aj nároky z nich
vzniknuté pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona
sa však posudzujú pod¾a doterajších predpisov.

§ 85

(3) Oprávnenia na výkon kolektívnej správy udelené
pod¾a doterajších predpisov sa považujú za oprávnenia
na výkon kolektívnej správy pod¾a tohto zákona. Obsah
a rozsah týchto oprávnení uvedie ministerstvo do súladu s týmto zákonom a vydá príslušným osobám do 90
dní odo dòa nadobudnutia úèinnosti tohto zákona
oprávnenia pod¾a tohto zákona.

Hospodárenie a majetok organizácií
kolektívnej správy
(1) Náklady spojené s výkonom kolektívnej správy sa
uhrádzajú po dohode zastupovaných nosite¾ov práv
zrážkou z vybraných odmien a náhrad odmien, z èlenských príspevkov a iných príjmov.
(2) Spôsob nakladania s majetkom upravujú stanovy
organizácie kolektívnej správy a osobitné predpisy.
(3) Pri zániku organizácie kolektívnej správy alebo pri
odòatí oprávnenia pod¾a § 83 ods. 1 písm. c) sa majetkové vyrovnanie vykoná v súlade s osobitnými predpismi.

(4) Na konania zaèaté pred nadobudnutím úèinnosti
tohto zákona sa vz•ahujú doterajšie predpisy.
(5) Podmienka poda• žalobu pod¾a § 82 ods. 4 sa považuje za splnenú, ak používate¾ podal žalobu pod¾a
§ 82 ods. 1 do 60 dní odo dòa nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona.
§ 88

§ 86
Na konanie pod¾a tejto èasti zákona sa vz•ahuje všeobecný predpis o správnom konaní,13) ak tento zákon
neustanovuje inak.
ŠIESTA ÈAS•
PRECHODNÉ A ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA
§ 87
(1) Trvanie majetkových práv autora, výkonného
umelca, výrobcu zvukového záznamu a vysielate¾a sa
spravuje týmto zákonom aj vtedy, ak sa zaèalo pred nadobudnutím úèinnosti tohto zákona.
(2) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj práv-

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskeho spoloèenstva uvedené v prílohe.
§ 89
Zrušujú sa:
1. Zákon è. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopåòa Colný zákon v znení neskorších
predpisov v znení zákona è. 234/2000 Z. z.
2. Zákon è. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv
pod¾a autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 234/2000 Z. z.
§ 90
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

13

) Zákon è. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
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Príloha
k zákonu è. 618/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH SMERNÍC
Týmto zákonom sa preberajú smernice:
1. Smernica Rady a Európskeho parlamentu è. 2001/29//ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informaènej spoloènosti (Ú. v. ES è. L 167, 22/06/2001, s. 0010
– 0019).
2. Smernica Rady a Európskeho parlamentu è. 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ïalšieho predaja
v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Ú. v. ES è. L 272, 13/10/2001, s. 0032 – 0036).
3. Smernica Rady a Európskeho parlamentu è. 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane da tabáz (Ú. v. ES
è. L 077, 27/03/1996, s. 0020 – 0028).
4. Smernica Rady è. 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv príbuzných autorskému právu vz•ahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu
(Ú. v. ES è. L 248, 06/10/1993, s. 0015 – 0021).
5. Smernica Rady è. 93/98/EHS z 29. októbra 1993 o harmonizácii trvania autorského práva a niektorých príbuzných práv v znení smernice Rady a Európskeho parlamentu è. 2001/29//ES (Ú. v. ES è. L 290, 24/11/1993,
s. 0009 – 0013).
6. Smernica Rady è. 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožiènom práve a o urèitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti intelektuálneho vlastníctva v znení smernice Rady
è. 93/98/EHS a smernice Rady a Európskeho parlamentu è. 2001/29//ES (Ú. v. ES è. L 346, 27/11/1992,
s. 0061 – 0066).
7. Smernica Rady è. 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane poèítaèových programov v znení smernice
Rady è. 93/98/EHS (Ú. v. ES è. L 122, 17/05/1991, s. 0042 – 0046).
Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladate¾skej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva
Úradu vlády Slovenskej republiky.
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619
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o Slovenskom rozhlase

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Postavenie a poslanie
Slovenského rozhlasu
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie, poslanie, úlohy
a èinnos• Slovenského rozhlasu a jeho orgánov a hospodárenie a financovanie Slovenského rozhlasu.
§2
Postavenie Slovenského rozhlasu
(1) Slovenský rozhlas je verejnoprávna národná, nezávislá, informaèná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia,
ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania.
(2) Slovenský rozhlas je právnická osoba so sídlom
v Bratislave, zapisuje sa do obchodného registra.
§3
Poslanie Slovenského rozhlasu
(1) Slovenský rozhlas je vysielate¾om,1) ktorého poslaním je poskytova• službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania.
(2) Služba verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania pod¾a tohto zákona je poskytovanie programovej
služby,2) ktorá je univerzálna z h¾adiska svojho geografického dosahu, programovo rozmanitá, pripravovaná
na zásade redakènej nezávislosti prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoloèenskej zodpovednosti, rozvíja kultúrnu úroveò poslucháèov,
poskytuje priestor súèasným kultúrnym a umeleckým
aktivitám, sprostredkúva kultúrne hodnoty iných ná rodov a je financovaná najmä z verejných prostriedkov.
(3) Programovú službu2) Slovenského rozhlasu tvoria
spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, umelecké, hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy, žánrovo rôznorodé programy pre deti
a mládež a iné programy, ktoré
a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu
a prispievajú k právnemu vedomiu, k etickému ve 1

domiu a k environmentálnej zodpovednosti obyvate¾ov Slovenskej republiky,
b) poskytujú z diania v Slovenskej republike i v zahranièí nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumite¾né a vo svojom celku vyvážené a pluralitné
informácie na slobodné utváranie názorov,
c) rozvíjajú kultúrnu identitu obyvate¾ov Slovenskej
republiky bez oh¾adu na ich pohlavie, rasu, farbu
pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické èi iné
zmýš¾anie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnos• k národnosti alebo k etnickej skupine, majetok,
rod alebo iné postavenie tak, aby tieto programy odrážali rozmanitos• názorov, politických, náboženských, filozofických a umeleckých smerov,
d) utvárajú podmienky na spoloèenskú dohodu vo verejných veciach s cie¾om posilni• vzájomné porozumenie, toleranciu a podporova• súdržnos• rozmanitej spoloènosti.
§4
Úlohy Slovenského rozhlasu
(1) Slovenský rozhlas vykonáva svoju èinnos• vo
vlastnom mene, na vlastný úèet a na vlastnú zodpovednos• a nemôže svoje práva a povinnosti vysielate¾a rozhlasovej programovej služby1) previes• zmluvou ani
iným právnym úkonom na inú právnickú osobu alebo
na fyzickú osobu.
(2) Slovenský rozhlas chráni a rešpektuje nezávislos•
svojich programových pracovníkov a spolupracovníkov
v súlade so štatútom programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenského rozhlasu [§ 8 ods. 1 písm. d)].
(3) Slovenský rozhlas poskytuje archívne do kumenty z oblasti rozhlasového vysielania, ktoré vznikli pred
1. júlom 1991, iným právnickým osobám na vysielanie
alebo na vznik nových diel. Podmienky poskytovania
archívnych dokumentov schva¾uje na ná vrh generálneho riadite¾a Rozhlasová rada.
§5
Èinnos• Slovenského rozhlasu
(1) Hlavná èinnos• Slovenského rozhlasu je
a) vysielanie2) rozhlasovej programovej služby, ktorá je
v súlade s poslaním Slovenského rozhlasu, najmenej na piatich celoplošných terestriálnych okruhoch,3)

) Zákon è. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona è. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších
predpisov.
) § 3 zákona è. 308/2000 Z. z.
3
) § 69 zákona è. 308/2000 Z. z.
2
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b) zabezpeèovanie tvorby, výroby a nákupu programov
a ich šírenia,
c) vysielanie väèšinového podielu programov vo verejnom záujme,4)
d) zabezpeèovanie regionálneho vysielania prostredníctvom rozhlasových štúdií; regionálne vysielanie
každého rozhlasového štúdia musí vyvážene obsahova• príspevky z celého územia jeho pôsobnosti,
e) vysielanie obsahovo a regionálne vyvážených prog ramov v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky; na zabezpeèenie výroby a vysielania programov
pre národnostné menšiny a etnické skupiny zriaïuje Slovenský rozhlas samostatné organizaèné zložky,
f) zoh¾adòovanie potrieb sociálnych menšín vo vysielaní,
g) poskytovanie priestoru èinnosti registrovaných cirkví a náboženských spoloèností5) vo vysielaní,
h) uskutoèòovanie prenosov a záznamov z vybraných
spoloèensky významných udalostí politického, kultúrneho, náboženského, umeleckého a športového
zamerania,
i) poskytovanie vysielacieho èasu na vysielanie politickej reklamy pod¾a osobitných predpisov,6)
j) poskytovanie potrebného vysielacieho èasu štátnym
orgánom na výzvy v krízových situáciách a na iné dôležité oznámenia urèené verejnosti,7)
k) vysielanie kultúrnych a informaèných programov do
zahranièia,
l) zabezpeèovanie prieskumov rozhlasového trhu
a mediálneho prostredia,
m) zriaïovanie a riadenie umeleckých telies a súborov,
n) zabezpeèovanie èinnosti archívu Slovenského rozhlasu,8)
o) zabezpeèovanie ochrany diel a umeleckých výkonov
pod¾a osobitného predpisu,9)
p) zúèastòovanie sa na èinnosti medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti vysielania,
q) vydavate¾ská èinnos•,
r) utváranie siete stálych a osobitných spravodajcov
v Slovenskej republike a v zahranièí.

ho vysielania, ktorých je pôvodcom, ochraòuje
a sprístupòuje ich a umožòuje k nim prístup. Slovenský rozhlas poskytuje kópie archívnych dokumentov
z oblasti vysielania za úhradu.

(2) Slovenský rozhlas vysiela reklamu a sponzorované programy pod¾a osobitného predpisu.10)

§8

(3) Slovenský rozhlas preberá do archívu Slovenského rozhlasu archívne dokumenty z oblasti rozhlasové4

§6
Podnikanie Slovenského rozhlasu
(1) Slovenský rozhlas je oprávnený vykonáva• len
takú podnikate¾skú èinnos•, ktorá súvisí s predmetom
jeho hlavnej èinnosti a ktorá nesmie ohrozi• plnenie
jeho poslania pod¾a § 3 a jeho hlavnej èinnosti pod¾a § 5
tohto zákona. Prostriedky získané z podnikate¾skej èinnosti používa Slovenský rozhlas na vykonávanie svojej
hlavnej èinnosti.
(2) Slovenský rozhlas je s výnimkou uvedenou v odseku 3 oprávnený podie¾a• sa na založení obchodnej spoloènosti alebo sám založi• obchodnú spoloènos•, zúèastòova• sa na podnikaní obchodnej spoloènosti alebo
sa sta• jediným spoloèníkom alebo akcionárom obchodnej spoloènosti, ak predmet podnikania tejto ob chodnej spoloènosti súvisí s poslaním a hlavnou èin nos•ou Slovenského rozhlasu a ak Slovenský rozhlas
touto majetkovou úèas•ou úèinnejšie využije svoj majetok na plnenie svojich úloh.
(3) Slovenský rozhlas nie je oprávnený uzatvára•
zmluvy o tichom spoloèenstve11) ani sa zúèastòova• na
obchodovaní obchodnej spoloènosti ako spoloèník
s neobmedzeným ruèením,12) ani takéto spoloènosti zaklada•.
Orgány Slovenského rozhlasu
§7
Orgány Slovenského rozhlasu sú:
a) Rozhlasová rada,
b) Dozorná komisia Slovenského rozhlasu,
c) generálny riadite¾.
Rozhlasová rada

Pôsobnos• Rozhlasovej rady
(1) Rozhlasová rada (ïalej len „rada“)

) § 3 písm. h) a § 18 ods. 2 písm. d) zákona è. 308/2000 Z. z.
) Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoloènos•ami, uverejnená pod è. 250/2002 Z. z.
6
) Napríklad § 32 ods. 11 zákona è. 308/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady è. 80/1990 Zb. o vo¾bách do Slovenskej národnej
rady v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady è. 346/1990 Zb. o vo¾bách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších
predpisov, zákon è. 46/1999 Z. z. o spôsobe vo¾by prezidenta Slovenskej republiky, o ¾udovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení
niektorých ïalších zákonov, zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
zákona è. 445/2001 Z. z. a zákon è. 331/2003 o vo¾bách do Európskeho parlamentu.
7
) Napríklad § 3 zákona è. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky, § 16 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate¾stva v znení neskorších predpisov, § 4 zákona è. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany
spotrebite¾a v znení neskorších predpisov, § 5 zákona è. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení
stavu ropnej núdze.
8
) Zákon è. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
9
) Zákon è. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a o právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
10
) § 32 až 39 zákona è. 308/2000 Z. z. v znení zákona è. 147/2001 Z. z.
11
) § 673 a 681 Obchodného zákonníka.
12
) Napríklad § 86 Obchodného zákonníka.
5
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a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie
úloh, ktoré Slovenskému rozhlasu vyplývajú z oso bitných predpisov,6)
b) volí a odvoláva generálneho riadite¾a a urèuje mu
odmenu, prièom súhrn roèných odmien nesmie presiahnu• sumu roènej mzdy,
c) vyjadruje sa o vymenovaní najviac dvoch štatutárnych zástupcov generálneho riadite¾a,
d) schva¾uje štatút Slovenského rozhlasu, štatút Dozornej komisie Slovenského rozhlasu (ïalej len „dozorná komisia“), organizaèný poriadok Slovenského
rozhlasu, štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Slovenského rozhlasu pod¾a § 4 ods. 2
a podmienky poskytovania archívnych dokumentov
pod¾a § 4 ods. 3,
e) schva¾uje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja programovej služby Slovenského rozhlasu predkladané
generálnym riadite¾om pod¾a § 17 ods. 3 písm. a)
a b), prerokúva a schva¾uje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh rozpoètu Slovenského rozhlasu, úètovnej závierky, ako aj návrh na
použitie rezervného fondu,
f) prerokúva po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie výroènú správu o èinnosti Slovenského
rozhlasu predloženú generálnym riadite¾om,
g) schva¾uje po oboznámení sa so stanoviskom do zornej komisie ná vrhy na podnikate¾ské zámery pod¾a
§ 6 ods. 2 a návrhy na združovanie prostriedkov
pod¾a § 20 ods. 8,
h) schva¾uje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riadite¾a na využívanie reklamného vysielacieho èasu Slovenského
rozhlasu11) ako celku v spolupráci s externou spoloènos•ou, ako aj návrh postupu generálneho riadite¾a
na výber tejto spoloènosti,
i) schva¾uje po oboznámení sa so stanoviskom dozornej komisie návrh generálneho riadite¾a na prevod
vlastníctva nepotrebnej nehnute¾nosti alebo hnute¾ného majetku, ktorého obstarávacia cena bola vyššia ako 500 000 Sk a zostatková hodnota vedená
v úètovníctve pod¾a osobitného predpisu13) je vyššia
ako 300 000 Sk, nájom nehnute¾nej veci na èas dlhší
ako jeden rok alebo na neurèitý èas a zabezpeèenie
záväzku zriadením záložného práva alebo zabezpeèením záväzku prevodom zabezpeèovacieho práva14)
k nehnute¾nej veci,
j) schva¾uje návrh generálneho riadite¾a na utvorenie
alebo zrušenie vysielacieho okruhu Slovenského
rozhlasu,
k) poveruje dozornú komisiu kontrolou hospodárenia
Slovenského rozhlasu alebo nakladania s jeho ma jetkom,
l) prijíma uznesenia k zisteniam, návrhom a stanoviskám komisie,
13
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m) prerokúva rade adresované s•ažnosti a iné podnety
na èinnos• Slovenského rozhlasu a jeho orgánov vo
vz•ahu k tomuto zákonu,
n) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu generálneho
riadite¾a pod¾a osobitného zákona.15)
(2) Rada je povinná predloži• Národnej rade Slovenskej republiky (ïalej len „národná rada“) každoroène
do 30. apríla správu o svojej èinnosti, o èinnosti dozornej komisie a výroènú správu o èinnosti Slovenského
rozhlasu v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(3) Rada spolupracuje s Radou pre vysielanie
a retransmisiu v otázkach týkajúcich sa dodržiavania
povinností Slovenského rozhlasu ustanovených osobitným predpisom.1)
§9
Zloženie rady
(1) Rada má 15 èlenov.
(2) Pätnás• èlenov rady volí národná rada z kandidátov na èlenov rady, ktorých jej navrhuje príslušný výbor národnej rady; návrhy kandidátov na èlenov rady
predkladajú príslušnému výboru národnej rady
poslanci alebo právnické osoby pod¾a osobitného predpisu16) pôsobiace v oblasti rozhlasovej tvorby, hromadných informaèných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt,
¾udských práv a životného prostredia, ochrany zdravia,
reprezentujúce alebo zastupujúce záujmy národnostných menšín alebo etnických skupín, iných menšín
alebo registrované cirkvi a náboženské spoloènosti.17)
§ 10
Èlenstvo v rade
(1) Za èlena rady možno zvoli• alebo navrhnú• štátneho obèana Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25
rokov, má spôsobilos• na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonný.
(2) Za bezúhonného sa na úèely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný
trestný èin; bezúhonnos• sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3) Funkcia èlena rady je nezluèite¾ná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady,
èlena vlády Slovenskej republiky (ïalej len „vláda“), štátneho tajomníka, vedúceho služobného úradu ministerstva, predsedu (vedúceho) ïalšieho ústredného orgánu
štátnej správy, èlena Rady pre vysielanie a retransmisiu,18)
èlena orgánov Slovenskej televízie a s pracovnoprávnym
alebo iným právnym vz•ahom k Slovenskému rozhlasu.

) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení zákona è. 562/2003 Z. z.
) § 553 Obèianskeho zákonníka v znení zákona è. 509/1991 Zb.
15
) Zákon è. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
16
) Zákon è. 83/1990 Zb. o združovaní obèanov v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Obèianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Zákon è. 147/1997 Z. z. o neinvestièných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 207/1996 Z. z.
Zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
§ 20f až 21 zákona è. 40/1964 Zb. Obèiansky zákonník.
17
) Zákon è. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoloèností v znení zákona è. 394/2000 Z. z.
18
) § 7 zákona è. 308/2000 Z. z.
14
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Toto obmedzenie sa vz•ahuje aj na osoby blízke19) èlenovi
rady. Funkcia èlena rady je nezluèite¾ná aj s funkciou
v orgánoch štátnej správy, s funkciou v orgánoch vyšších
územných celkov, s funkciou starostu (primátora),
s funkciou prokurátora, s funkciou sudcu a s funkciou
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(4) Èlen rady nesmie vykonáva• funkciu v politickej
strane alebo politickom hnutí, vystupova• v ich mene
alebo pôsobi• v ich prospech.
(5) Èlen rady nesmie by• vysielate¾om programovej
služby alebo prevádzkovate¾om retransmisie,20) štatutárnym orgánom alebo èlenom štatutárneho orgánu,
riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu alebo zamestnancom týchto osôb ani v tejto oblasti podnika•; toto
obmedzenie sa vz•ahuje aj na osoby blízke19) èlenovi
rady. Èlen rady nesmie by• vydavate¾om periodickej tlaèe,21) prevádzkovate¾om tlaèovej agentúry, štatutárnym
orgánom alebo èlenom štatutárneho orgánu, riadiaceho
orgánu, kontrolného alebo dozorného orgánu takých
osôb, by• majite¾om, spolumajite¾om ani štatutárnym
orgánom alebo èlenom štatutárneho orgánu, riadiaceho
orgánu alebo kontrolného orgánu osoby, ktorá poskytuje služby súvisiace s výrobou programov, s reklamou
a propagáciou, s technickým zabezpeèením vysielania
programovej služby a prevádzkovania retransmisie, s výrobou alebo distribúciou audiovizuálnych diel, zvukových
záznamov alebo zvukovo-obrazových záznamov.
(6) Èlen rady je povinný bezodkladne písomne oznámi• predsedovi rady každú zmenu skutoèností pod¾a
odsekov 2 až 5.
(7) Pri výkone funkcie èlena rady je èlen rady povinný
kona• nestranne a zdrža• sa konania, ktorým sa
uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom.
Èlenstvo v rade je nezastupite¾né.
§ 11
Funkèné obdobie èlena rady
(1) Funkèné obdobie èlena rady je šes• rokov. Èlena
rady možno zvoli• opätovne, najviac však na dve po
sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(2) Každé dva roky sa obmieòa jedna tretina èlenov
rady.
(3) Ak ide o prvé funkèné obdobie rady pod¾a tohto
zákona alebo v prípade odvolania všetkých èlenov rady
pod¾a § 12 ods. 5, noví èlenovia rady si na prvom zasadnutí žrebom urèia piatich èlenov, ktorých funkèné obdobie je dva roky, a piatich èlenov, ktorých funkèné obdobie je štyri roky.
(4) Ak sa èlenstvo v rade skonèí pred uplynutím funkèného obdobia z dôvodov pod¾a § 12 ods. 1 písm. b), c)
a e), nový èlen rady je zvolený na zvyšok funkèného obdobia toho èlena rady, ktorého vo funkcii nahradil.

19

)
)
21
)
22
)
20
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§ 12
Skonèenie výkonu funkcie èlena rady
(1) Výkon funkcie èlena rady sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia èlena rady pod¾a § 11,
b) vzdaním sa funkcie èlena rady; èlenstvo zaniká
dòom doruèenia oznámenia o vzdaní sa funkcie
predsedovi rady,
c) odvolaním èlena rady z funkcie,
d) odvolaním všetkých èlenov rady alebo
e) smr•ou èlena rady.
(2) Národná rada odvolá èlena rady, ak
a) vykonáva funkciu alebo èinnos• nezluèite¾nú s funkciou èlena rady pod¾a § 10 ods. 3 až 5,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin,
c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo jeho spôsobilos• na právne úkony bola
právoplatne obmedzená alebo
d) nevykonáva funkciu èlena rady najmenej tri po sebe
nasledujúce kalendárne mesiace.
(3) Ak nastali skutoènosti pod¾a odseku 1 písm. b)
a e) alebo skutoènosti pod¾a odseku 2, predseda rady je
povinný bezodkladne túto skutoènos• oznámi• predsedovi národnej rady.
(4) Predseda národnej rady zaradí rokovanie o odvolaní èlena rady pod¾a odseku 2 na najbližšiu schôdzu
národnej rady. Ak národná rada rozhodne o odvolaní
èlena rady, predseda národnej rady zaradí vo¾bu nového èlena rady na najbližšiu schôdzu národnej rady od
rozhodnutia o odvolaní.
(5) Národná rada môže odvola• všetkých èle nov
rady, len ak svojím uznesením najmenej dvakrát
v priebehu šiestich mesiacov konštatuje, že rada neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo že Slovenský rozhlas ne plní úlohy a povinnosti pod¾a osobitného predpisu napriek upozorneniam Rady pre
vysielanie a retransmisiu.22)
(6) Návrh na odvolanie všetkých èlenov rady pod¾a odseku 5 je oprávnená poda• skupina najmenej 30 poslancov národnej rady. Predseda národnej rady zaradí rokovanie o tomto návrhu na najbližšiu schôdzu národnej
rady. Ak národná rada odvolá èlenov rady pod¾a odseku
5, predseda národnej rady zaradí vo¾bu nových èlenov
rady pod¾a § 9 ods. 2 na najbližšiu schôdzu národnej
rady.
(7) Ak sa èlenom rady skonèí funkèné obdobie pod¾a
odseku 1 písm. a), národná rada je povinná vykona•
všetky opatrenia potrebné na to, aby 15 dní pred skonèením funkèného obdobia boli èlenovia rady zvolení na
nové funkèné obdobie.

§ 116 Obèianskeho zákonníka.
§ 2 a 3 zákona è. 308/2000 Z. z.
Zákon è. 81/1966 Zb. o periodickej tlaèi a o ostatných hromadných informaèných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 2 písm. f) zákona è. 308/2000 Z. z.
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§ 13
Náležitosti spojené s èlenstvom v rade
(1) Výkon funkcie èlena rady sa považuje za iný výkon
vo všeobecnom záujme.23)
(2) Èlen rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie pod¾a osobitného predpisu.24)
(3) Èlenovi rady patrí za výkon tejto funkcie mesaèná
odmena v sume dvojnásobku minimálnej mzdy.25)
§ 14
Rokovanie rady
(1) Na prvom zasadnutí rady po prvom zvolení èlenov
rady na základe tohto zákona alebo po odvolaní èlenov
rady pod¾a § 12 ods. 5 zvoláva prvé rokovanie rady
predseda národnej rady, a to najneskôr do 30 dní od
zvolenia nových èlenov rady. Na prvom zasadnutí je
rada schopná uznáša• sa, ak je na rokovaní prítomná
nadpolovièná väèšina èlenov rady. Na tomto zasadnutí
rada zvolí svojho predsedu, prvého podpredsedu a druhého podpredsedu.
(2) Rada je schopná uznáša• sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovièná väèšina všetkých èlenov rady, prièom jedným z nich musí by• predseda rady alebo jeden
z podpredsedov rady.
(3) Uznesenie rady je prijaté, ak zaò hlasuje nadpolovièná väèšina prítomných èlenov rady, ak tento zákon
neustanovuje inak.
(4) Rada v tajnom hlasovaní nadpoloviènou väèšinou
všetkých èlenov rady
a) volí predsedu rady, prvého podpredsedu rady a druhého podpredsedu rady na funkèné obdobie dvoch
rokov,
b) odvoláva predsedu rady, prvého podpredsedu rady
a druhého podpredsedu rady.
(5) Rokovanie rady zvoláva predseda rady najmenej
raz za kalendárny mesiac. Predsedu rady v èase jeho
neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností prvý podpredseda rady a v èase neprítomnosti prvého podpredsedu rady zastupuje predsedu rady druhý podpredseda rady. Rokovanie rady riadi predseda
rady alebo jeden z podpredsedov rady.
(6) Rokovania rady sú verejné. Ak rada rokuje o skutoènostiach, ktoré podliehajú ochrane údajov pod¾a
osobitných predpisov,26) rada je povinná zabezpeèi•
opatrenia na ochranu týchto údajov.
(7) Z každého rokovania rady sa vyhotovuje zápis.
Prijaté uznesenia musia by• verejne dostupné do 24 hodín odo dòa skonèenia rokovania rady a zápis z rokovania rady musí by• verejne dostupný najneskôr do piatich dní od skonèenia rokovania rady.
23

)
)
)
26
)
24
25
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(8) Podrobnosti o rokovaní rady upravuje jej rokovací
poriadok schválený radou.
(9) Podrobnosti o èinnosti rady upravuje štatút rady,
ktorý schva¾uje predseda národnej rady po oboznámení sa so stanoviskom príslušného výboru národnej
rady k návrhu predloženému radou.
Dozorná komisia
§ 15
Pôsobnos• dozornej komisie
(1) Dozorná komisia plní niektoré úlohy spojené s doh¾adom nad riadnym a úèelným hospodárením Slovenského rozhlasu, nad nakladaním s majetkom Slovenského rozhlasu a nad využívaním finanèných
prostriedkov pod¾a tohto zákona.
(2) Do pôsobnosti dozornej komisie patrí
a) predklada• rade návrh štatútu dozornej komisie,
b) predklada• rade stanoviská pod¾a § 8 ods. 1 písm. e),
g), h) a i),
c) plni• úlohy, ktoré jej uloží rada pod¾a § 8 ods. 1 písm.
k),
d) predklada• rade návrhy na kontrolu hospodárenia
Slovenského rozhlasu alebo nakladania s jeho ma jetkom,
e) oboznamova• radu s výsledkami svojej èinnosti a so
svojimi zisteniami, podáva• rade návrhy na odstránenie zistených nedostatkov,
f) zauja• stanovisko k èasti o hospodárení Slovenského
rozhlasu vo výroènej správe o èinnosti Slovenského
rozhlasu pod¾a § 8 ods. 1 písm. f) s osobitnou pozornos•ou venovanou podnikate¾skej èinnosti Slovenského rozhlasu pod¾a § 6 a združovaniu prostriedkov
pod¾a § 20 ods. 8,
g) predklada• rade každoroène do 31. marca správu
o svojej èinnosti.
(3) Èlenovia dozornej komisie sú pri svojej èinnosti
pod¾a odseku 2 písm. c) oprávnení nahliada• do všet kých úètovných, ekonomických, finanèných a iných
dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením Slovenského rozhlasu a s nakladaním s majetkom Slovenského rozhlasu.
(4) Èlenovia dozornej komisie sú povinní zachováva•
mlèanlivos• o skutoènostiach, o ktorých sa dozvedeli
pri svojej èinnosti pod¾a odseku 3. Mlèanlivos• sa nevz•ahuje na zistenia komisie pod¾a odseku 2 písm. c)
a e).
§ 16
Èlenstvo v dozornej komisii
(1) Dozorná ko misia má troch èlenov, z ktorých jedného èle na volí národná rada a po jednom èlenovi vymenúvajú prezident Slovenskej republiky a vláda.

§ 136 a § 137 ods. 1 zákona è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 210/2003 Z. z.
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon è. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, § 17 až 20 Obchodného zákonníka, zákon è. 241/2001 Z. z. o ochrane
utajovaných skutoèností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zbierka zákonov è. 619/2003

Strana 5980

Èlenovia dozornej komisie musia ma• právnické alebo
ekonomické vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupòa, pä•roènú odbornú prax a musia spåòa• podmienky ustanovené v § 10. Funkèné obdobie èlenov dozornej komisie je tri roky.
(2) Ak sa èlen dozornej komisie vzdá èlenstva v dozornej komisii, predseda rady požiada predsedu národnej
rady, prezidenta Slovenskej republiky alebo vládu o vymenovanie nového èlena pod¾a toho, kým bol tento èlen
vymenovaný alebo zvolený. Predseda dozornej komisie
je povinný informova• predsedu národnej rady, prezidenta Slovenskej republiky alebo vládu o skutoènostiach pod¾a odseku 3.
(3) Èlen dozornej komisie sa odvolá, ak
a) vykonáva funkciu alebo èinnos• nezluèite¾nú s funkciou èlena dozornej komisie pod¾a § 10 ods. 3 až 5,
b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin,
c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo jeho spôsobilos• na právne úkony bola
právoplatne obmedzená alebo
d) nevykonáva funkciu èlena dozornej komisie najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.
(4) Èlenovi dozornej komisie patrí za výkon funkcie
mesaèná odmena v sume dvojnásobku minimálnej
mzdy.25) Ostatné náležitosti spojené s èinnos•ou dozornej komisie upraví štatút dozornej komisie, ktorý
schva¾uje rada. Výkon funkcie èlena dozornej komisie
sa považuje za iný výkon vo všeobecnom záujme.23)
Generálny riadite¾
§ 17
Postavenie generálneho riadite¾a
(1) Generálny riadite¾ je štatutárnym orgánom Slovenského rozhlasu, ktorý riadi jeho èinnos• a koná
v jeho mene. Generálny riadite¾ rozhoduje o všetkých
otázkach týkajúcich sa Slovenského rozhlasu, ktoré
nie sú pod¾a tohto zákona vyhradené do výluènej pô sobnosti rady.
(2) Generálneho riadite¾a v èase jeho neprítomnosti
zastupuje ním poverený štatutárny zástupca.
(3) Generálny riadite¾ najmä
a) predkladá rade na schválenie návrhy dlhodobých
plánov a koncepcií rozvoja programovej služby Slovenského rozhlasu,
b) predkladá rade návrh rozpoètu Slovenského rozhlasu, ktorého súèas•ou je návrh rozpoètu na zabezpeèenie èinnosti rady a dozornej komisie, a programový koncept vysielania Slovenského rozhlasu na
príslušné rozpoètové obdobie; programový koncept
obsahuje najmä návrh celkového èasového rozsahu
vysielania na jednotlivých vysielacích okruhoch Slovenského rozhlasu a návrh týždenného rozdelenia
vysielacieho èasu na jednotlivých programových okruhoch Slovenského rozhlasu, návrh podielu programových typov vo vysielaní na jednotlivých programových okruhoch Slovenského rozhlasu, návrh na
27
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urèenie podielu výroby a vysielania vlastnej produkcie programov Slovenského rozhlasu pod¾a
jednotlivých programových typov, návrh minimálneho podielu vysielacieho èasu vyhradeného premiéram slovenských diel na celkovom vysielacom
èase na jednotlivých programových okruhoch a návrh podielu domácej hudobnej produkcie na plánovanom celkovom vysielacom èase na príslušné obdobie,
predkladá rade do 15. apríla výroènú správu o èinnosti Slovenského rozhlasu pod¾a § 20 ods. 12,
predkladá rade na schválenie návrh na využívanie reklamného vysielacieho èasu Slovenského rozhlasu10)
ako celku v spolupráci s externou spoloènos•ou, ako
aj návrh postupu na výber tejto spoloènosti,
zabezpeèuje v urèených lehotách vykonanie opatrení navrhnutých radou alebo príslušnými kontrolnými orgánmi na zabezpeèenie nápravy pri porušení
povinností Slovenského rozhlasu ustanovených
týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi,
predkladá rade návrhy na podnikate¾ské zámery
pod¾a § 6 ods. 2 a návrhy na združovanie prostriedkov pod¾a § 20 ods. 8, ako aj návrhy pod¾a § 8 ods. 1
písm. d), i) a j).

(4) Generálny riadite¾ má právo zúèastòova• sa na
všetkých rokovaniach rady okrem vo¾by generálneho
riadite¾a.
§ 18
Podmienky na výkon funkcie
generálneho riadite¾a
(1) Generálneho riadite¾a volí rada tajným hlasovaním najmenej dvojtretinovou väèšinou všetkých èlenov
rady na základe verejného vypoèutia.
(2) Funkèné obdobie generálneho riadite¾a sa zaèína
dòom zvolenia radou a trvá pä• rokov. Generálneho riadite¾a možno zvoli• opätovne, najviac však na dve po
sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(3) Za generálneho riadite¾a možno zvoli• fyzickú osobu, ktorá má spôsobilos• na právne úkony v celom rozsahu, má vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupòa, najmenej trojroènú odbornú prax v oblasti riadenia
a spåòa predpoklady pod¾a ustanovení § 10 ods. 2 až 5.
(4) Generálny riadite¾ je povinný bezodkladne písomne oznámi• rade každú zmenu skutoènosti pod¾a odseku 3.
(5) Generálnemu riadite¾ovi patrí mesaèná mzda rovnajúca sa dvojnásobku platu poslanca národnej rady.
(6) Generálny riadite¾ je po vinný spôsobom pod¾a
osobitného predpisu27) preukáza• rade svoje majetkové po mery do 30 dní od zvolenia do funkcie a ná sledne
do 31. marca každého ka lendárneho roka.

) § 54 ods. 2, 3, 4 a 6 zákona è. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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§ 19

Hospodárenie Slovenského rozhlasu

Skonèenie výkonu funkcie
generálneho riadite¾a

§ 20

(1) Výkon funkcie generálneho riadite¾a sa skonèí
a) uplynutím funkèného obdobia generálneho riadite¾a
pod¾a § 18 ods. 2,
b) vzdaním sa funkcie generálneho riadite¾a; výkon
funkcie sa skonèí dòom doruèenia oznámenia
o vzdaní sa funkcie predsedovi rady,
c) odvolaním generálneho riadite¾a z funkcie alebo
d) smr•ou generálneho riadite¾a.
(2) Rada odvolá generálneho riadite¾a, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo za trestný èin, pri ktorom výkon trestu odòatia
slobody nebol podmieneène odložený,
b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne
úkony alebo jeho spôsobilos• na právne úkony bola
právoplatne obmedzená alebo
c) vykonáva funkciu alebo èinnos• nezluèite¾nú s funkciou generálneho riadite¾a pod¾a § 18 ods. 3.
(3) Rada môže odvola• generálneho riadite¾a, ak
a) nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace,
b) rada poèas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej dvakrát
konštatuje, že Slovenský rozhlas neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo aj povinnosti stanovené osobitným predpisom,1) na èo bol
opakovane upozornený Radou pre vysielanie
a retransmisiu,
c) nesplnil povinnos• pod¾a § 17 ods. 3 písm. b) alebo
povinnos• pod¾a § 17 ods. 3 písm. d), alebo povinnos• pod¾a § 17 ods. 3 písm. f) pred tým, ako zaèal vo
veciach, ktoré majú by• predmetom návrhov pod¾a
týchto ustanovení, reálne kona•,
d) nesplnil povinnos• pod¾a § 17 ods. 3 písm. c) alebo
pod¾a § 18 ods. 6.
(4) Rada rozhoduje o odvolaní generálneho riadite¾a
najmenej dvojtretinovou väèšinou všetkých èlenov
rady verejným hlasovaním.
(5) Rada je povinná najneskôr 90 dní pred uplynutím
funkèného obdobia generálneho riadite¾a urèi• termín
na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riadite¾a a zabezpeèi• jeho zverejnenie.
(6) Ak sa výkon funkcie generálneho riadite¾a skonèí
predèasne, rada je povinná do 15 dní od skonèenia výkonu funkcie generálneho riadite¾a urèi• termín na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riadite¾a
a zabezpeèi• jeho zverejnenie.
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(1) Slovenský rozhlas hospodári s majetkom Slovenského rozhlasu v súlade s týmto zákonom.
(2) Majetok Slovenského rozhlasu tvorí súhrn majetkových hodnôt, a to nehnute¾ností, hnute¾ného majetku, poh¾adávok a iných práv a iných hodnôt ocenite¾ných peniazmi.
(3) Slovenský rozhlas hospodári s vlastnými finanènými
prostriedkami a s verejnými finanènými prostriedkami
pod¾a osobitného predpisu.28) Slovenský rozhlas je po vinný pri používaní prostriedkov zachováva• najväèšiu
hospodárnos• a efektívnos• ich použitia.29)
(4) Finanèné prostriedky, s ktorými Slovenský rozhlas hospodári, môže používa• len na úèely pod¾a tohto
zákona a v nevyhnutnom rozsahu.
(5) Slovenský rozhlas nemôže verejné finanèné
prostriedky používa• na podnikate¾skú èinnos• pod¾a
§ 6. Náklady na podnikate¾skú èinnos• a výnosy z podnikate¾skej èinnosti Slovenského rozhlasu sa nerozpoètujú. Náklady z podnikate¾skej èinnosti musia by• pokryté výnosmi z nej. Ak táto podmienka nie je splnená,
musí sa podnikate¾ská èinnos• skonèi• a strata z nej
vzniknutá sa môže uhradi• z rezervného fondu. O podnikate¾skej èinnosti sa vedie oddelená analytická evi dencia v úètovníctve a prostriedky z nej sa vedú na
samostatnom úète v banke alebo v poboèke zahraniènej banky.30)
(6) Slovenský rozhlas poskytuje svoje výkony odplatne.29)
(7) Finanèné prostriedky a majetok Slovenského rozhlasu nemožno použi• na financovanie politickej strany, politického hnutia ani v prospech kandidáta na volenú funkciu.
(8) Slovenský rozhlas môže použi• nehnute¾nosti,
hnute¾ný majetok alebo finanèné prostriedky na úèely
zmluvy o združení pod¾a osobitného predpisu,31) len ak
dohodnutý úèel združenia súvisí s hlavnou èinnos•ou
Slovenského rozhlasu.
(9) Slovenský rozhlas je povinný majetok Slovenského
rozhlasu pod¾a odseku 2 užíva• na plnenie povinností
ustanovených týmto zákonom, udržiava• tento majetok
v riadnom stave, využíva• všetky právne prostriedky na
jeho ochranu a dba•, aby sa nepoškodil, nestratil alebo
nezneužil. Slovenský rozhlas je povinný naklada• so
svojím majetkom, ktorý neslúži a ani v budúcnosti nebude slúži• na plnenie jeho úloh, úèelne, v súlade s § 8
ods. 1 písm. i) a s najväèšou hospodárnos•ou.
(10) Výkonom rozhodnutia pod¾a osobitných predpisov nepodliehajú32)

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch a o zmene zákona è. 468/1991 Zb.
o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
30
) § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona è. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31
) § 829 až 841 Obèianskeho zákonníka.
32
) Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalších zákonov v znení neskorších predpisov, § 268 ods. 1 písm. d)
a § 321 Obèianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
29
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a) prostriedky na úètoch Slovenského rozhlasu, ktoré
pochádzajú z príjmov pod¾a § 21 ods. 1 písm. a) až d),
b) majetok Slovenského rozhlasu nadobudnutý pod¾a
§ 23 ods. 1.
(11) Slovenský rozhlas vedie úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu13) a postupov úètovania pre úètovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na úèel podnikania.33) Úètovnú závierku musí overi• audítor13) a po
schválení radou sa musí zverejni• v Obchodnom
vestníku34) najneskôr do konca štvrtého mesiaca nasledujúceho úètovného roka.
(12) Výroèná správa o èinnosti Slovenského rozhlasu
musí okrem povinných náležitostí13) obsahova•
a) preh¾ad a vyhodnotenie plnenia poslania Slovenského rozhlasu a povinností Slovenského rozhlasu
ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom,1)
b) vyhodnotenie vysielania programovej služby radou,
c) stanovisko dozornej komisie k výsledku hospodárenia Slovenského rozhlasu,
d) zmeny v zložení orgánov Slovenského rozhlasu, ktoré nastali v priebehu roka,
e) prípadné ïalšie podstatné informácie o èinnosti Slovenského rozhlasu.
(13) Slovenský rozhlas zverejòuje výroènú správu
o svojej èinnosti prerokovanú národnou radou na svojej internetovej stránke, v mieste svojho sídla a vydáva
ju ako neperiodickú publikáciu.
§ 21
Financovanie Slovenského rozhlasu
(1) Príjmy Slovenského rozhlasu sú najmä
a) koncesionárske poplatky pod¾a osobitného predpisu,28)
b) transfer zo štátneho rozpoètu pod¾a zákona o štát nom rozpoète na príslušný rok urèený na úhradu výdavkov na zabezpeèenie vysielania v pásme stredných vån,
c) transfer zo štátneho rozpoètu pod¾a zákona o štát nom rozpoète na príslušný rok urèený na úhradu výdavkov na zabezpeèenie vysielania do zahranièia
pod¾a § 5 ods. 1 písm. k),
d) transfer zo štátneho rozpoètu pod¾a zákona o štát nom rozpoète na príslušný rok urèený na uskutoènenie niektorých programov vo verejnom záujme,
e) kapitálový transfer zo štátneho rozpoètu na uskutoènenie úèelových investièných projektov,
f) príjmy z vysielania reklamy,
g) sponzorské plnenia pod¾a osobitného predpisu35) urèené na priame alebo nepriame financovanie programov,
h) príjmy z prenájmu a predaja majetku Slovenského
rozhlasu,
33
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i) úroky z vkladov v banke alebo poboèke zahraniènej
banky30) a z finanèných investícií; úroky z vkladov
príjmov pod¾a písmen b) až d) sú príjmom štátneho
rozpoètu,
j) dary od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nie
sú sponzorským plnením pod¾a písmena g),
k) dedièstvo v prospech Slovenského rozhlasu,
l) granty od fyzických osôb a právnických osôb na plnenie úloh vo verejnom záujme, ktoré nie sú sponzorským plnením pod¾a písmena g).
(2) Finanèné prostriedky Slovenského rozhlasu sa
vedú na úètoch v banke alebo poboèke zahraniènej
banky.30)
(3) Finanèné prostriedky Slovenského rozhlasu
a majetok Slovenského rozhlasu sa môžu použi• len na
èinnosti vymedzené týmto zákonom.
(4) Slovenský rozhlas uhrádza výdavky spojené s èinnos•ou orgánov Slovenského rozhlasu zo svojho rozpoètu.
(5) Kontrolu hospodárenia Slovenského rozhla su
vykonáva Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.36)
§ 22
Rezervný fond
(1) Slovenský rozhlas utvára rezervný fond.
(2) Rezervný fond sa utvára
a) zo zisku z hlavnej èinnosti Slovenského rozhlasu po
zdanení,
b) zo zisku z podnikate¾skej èinnosti Slovenského rozhlasu po zdanení,
c) z finanèných prostriedkov získaných z èinnosti
združenia pod¾a osobitného predpisu,31)
d) z darovaných prostriedkov,
e) z prostriedkov štátnych fondov a štrukturálnych
fondov Európskej únie.
(3) Rezervný fond sa používa na
a) úhradu rozpoètom nezabezpeèených potrieb vrátane mzdových prostriedkov,
b) úhradu sankcií za porušenie všeobecne záväzných
právnych predpisov,
c) úhradu straty z hlavnej èinnosti,
d) preklenutie èasového nesúladu medzi príjmami
a výdavkami poèas rozpoètového roka,
e) obstaranie cenných papierov, finanèné investície
a kapitálové vklady,
f) združovanie prostriedkov pod¾a osobitného predpisu,31)
g) úhradu straty z podnikate¾skej èinnosti,
h) splátky úverov a úrokov z nich.

) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2002 è. 22502/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o postupoch úètovania a úètovej osnovy pre úètovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za úèelom podnikania (oznámenie
è. 734/2002 Z. z.).
34
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky
è. 50/1998 Z. z.
35
) § 38 ods. 1 zákona è. 308/2000 Z. z.
36
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
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Prechodné, závereèné a zrušovacie
ustanovenia
§ 23
(1) Majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý je ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto zákona
v správe Slovenského rozhlasu, prechádza dòom nadobudnutia úèinnosti tohto zákona do vlastníctva Slovenského rozhlasu.
(2) Výkon práv k rozhlasovým programom, ktoré vyrobil Èesko-slovenský rozhlas na Slovensku, patrí Slovenskému rozhlasu. Slovenský rozhlas má právo využíva• rozhlasové programy vyrobené Èesko-slovenským
rozhlasom k 1. júlu 1991. Slovenský rozhlas má právo využíva• rozhlasové programy vyrobené Èesko-slovenským
rozhlasom po 1. júli 1991 v rozsahu urèenom na základe
zmlúv uzavretých s Èesko-slovenským rozhlasom a Èeským rozhlasom. Autorské práva, práva výkonných
umelcov a s nimi súvisiace majetkové práva usporiada
tak, ako to vyplýva zo zmlúv s Èesko-slovenským rozhlasom a Èeským rozhlasom; ak z týchto zmlúv nevyplýva inak, prechádza právo využíva• rozhlasové programy, ku ktorým právo využívania nadobudol
Èesko-slovenský rozhlas od zahranièných subjektov,
na Slovenský rozhlas.
(3) Rada zvolená pred nadobudnutím úèinnosti tohto
zákona sa považuje za èas• rady zvolenej pod¾a § 9 ods. 2.
Títo èlenovia rady predložia národnej rade do 30 dní od
nadobudnutia úèinnosti tohto zákona doklady o splnení podmienok pod¾a § 10 ods. 2 až 5. Nesplnenie tejto
povinnosti sa považuje za dôvod na odvolanie èlena
pod¾a § 12 ods. 2.
(4) Národná rada zvolí do 60 dní od nadobudnutia
úèinnosti tohto zákona šiestich èlenov rady pod¾a § 9
ods. 2. Nové funkèné obdobie èlenov rady pod¾a § 11
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ods. 1 zaèína plynú• 60 dní po nadobudnutí úèinnosti
tohto zákona. Na prvom zasadnutí rady v doplnenom
zložení si jej èlenovia pod¾a § 11 ods. 3 urèia žrebom
dåžku svojho funkèného obdobia.
(5) Ústredný riadite¾ Slovenského rozhlasu zvolený
pod¾a zákona Slovenskej národnej rady è. 255/1991
Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, ktorý vykonáva túto funkciu ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto zákona, sa považuje za generálneho
riadite¾a pod¾a tohto zákona. Jeho funkèné obdobie
plynie pod¾a doterajších predpisov. Generálny riadite¾
Slovenského rozhlasu predloží predsedovi rady do 30
dní od nadobudnutia úèinnosti tohto zákona doklady
o splnení podmienok pod¾a § 18 ods. 3. Nesplnenie tejto
povinnosti sa považuje za dôvod na odvolanie z funkcie
pod¾a § 19 ods. 2.
(6) Národná rada, prezident Slovenskej republiky
a vláda vymenujú do 60 dní od nadobudnutia úèinnosti
tohto zákona èlenov dozornej komisie pod¾a § 16.
§ 24
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady
è. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení zákona
Slovenskej národnej rady è. 483/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 83/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 321/1996 Z. z., zákona è. 335/1998 Z. z., zákona
è. 418/2003 Z. z. a zákona è. 442/2003 Z. z.
§ 25
Úèinnos•
Tento zákon nadobúda úèinnos• 1. januára 2004.

Rudolf Schuster v. r.
Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

