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STANOVY  

LITA, autorskej spoločnosti, 

 

Článok I. 

Právne postavenie, sídlo, pôsobnosť, štatutárny orgán 

1. LITA, autorská spoločnosť (ďalej len „LITA“), je občianskym združením autorov literárnych, 

divadelných, dramatických, hudobnodramatických, choreografických, audiovizuálnych, 

fotografických diel, diel výtvarného umenia, architektonických diel a diel úžitkového umenia 

a ďalších nositeľov práv, registrovaným Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 08. 04. 

1993 pod číslom VVS/1-900/90-7923.  

2. LITA je nezávislá nezisková organizácia a má postavenie samostatnej právnickej osoby.  

3. Sídlom LITA je Mozartova 9, 811 02 Bratislava 1. 

4. LITA pôsobí na území Slovenskej republiky. Vo vzťahu k zahraničiu zastupuje nositeľov 

autorských práv na základe zmlúv o vzájomnom zastupovaní a iných zmlúv uzavretých so 

zahraničnými sesterskými spoločnosťami. Štatutárnym orgánom je riaditeľ LITA (ďalej len 

„riaditeľ“) a jeho zástupca. 

 

Článok II. 

Hlavná činnosť LITA 

1. LITA v súlade s právnymi predpismi z oblasti autorského práva a medzinárodnými zmluvami 

vykonáva ochranu a kolektívnu správu majetkových autorských práv k literárnym, divadelným, 

dramatickým, hudobnodramatickým, choreografickým, audiovizuálnym, fotografickým dielam, 

dielam výtvarného umenia, architektonickým dielam a dielam úžitkového umenia. 

2. Nositeľov práv uvedených diel zastupuje a vykonáva kolektívnu správu ich majetkových 

autorských práv na základe platných a účinných právnych predpisov z oblasti autorského práva, 

zmlúv o zastupovaní uzavretých s nositeľmi práv, na základe dohôd o spolupráci uzatvorených s 

inými partnerskými organizáciami v Slovenskej republike a na základe zmlúv o vzájomnom 

alebo jednostrannom zastupovaní so sesterskými spoločnosťami v zahraničí. 

3. LITA vo vlastnom mene, ako aj v mene nositeľov práv 

- udeľuje súhlasy na použitie diel uvedených v ustanovení čl. II. ods. l (licencie); za tým účelom 

uzatvára s používateľmi licenčné zmluvy, hromadné licenčné zmluvy, rozšírené hromadné 

licenčné zmluvy a kolektívne licenčné zmluvy, 

- na požiadanie a v mene autora uzatvára zmluvy o vytvorení diela, 

- vyberá a spravuje autorské odmeny, náhrady odmien a príjmy z bezdôvodného obohatenia a 

vykonáva ich rozúčtovanie medzi nositeľov práv, 

- zabezpečuje ochranu autorských práv, 
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- zastupuje autorov a iných nositeľov práv v sporných autorskoprávnych veciach v 

zmierovacom konaní, 

- uplatňuje nároky autorov a iných nositeľov práv vyplývajúcich zo zmlúv, v ktorých je LITA 

zmluvnou stranou, aj súdnou cestou. 

4. V súlade so svojou hlavnou činnosťou LITA 

- vykonáva úschovu diel,  

- v odôvodnených prípadoch môže poskytovať nositeľom práv, používateľom a tretím 

subjektom právne konzultácie v otázkach súvisiacich s autorským právom, 

- zúčastňuje sa na konzultáciách, príprave, pripomienkovaní a iných legislatívnych úlohách 

súvisiacich s právnymi predpismi Slovenskej republiky v oblasti autorského práva, 

komunitárneho práva a medzinárodných zmlúv týkajúcich sa autorskoprávnej oblasti a 

činnosti LITA, 

- môže zriadiť a mať v prevádzke podniky a iné zariadenia a vykonávať činnosti súvisiace s jej 

poslaním na krytie nákladov pre zlepšenie hospodárskeho výsledku. 

5.  LITA je členom medzinárodných spoločností združujúcich organizácie vykonávajúce správu 

autorských práv. 

 

Článok III. 

Členstvo 

I. Podmienky prijatia za člena, zánik členstva 

1. Členom LITA (ďalej len „člen“) môže byť nositeľ práv, ktorý má s LITA uzatvorenú zmluvu 

o zastúpení, a to: 

- autor, ktorého diela boli verejne použité tretími osobami a má uzatvorenú s LITA zmluvu 

o zastúpení, 

- fyzická a právnická osoba, ktorá vykonáva autorské práva na základe zákona alebo na základe 

zmluvy a má uzatvorenú s LITA zmluvu o zastúpení. 

2. Žiadateľ o členstvo podáva prihlášku za člena na predpísanom tlačive zverejnenom na webovej 

stránke LITA. V žiadosti uvedie zoznam svojich diel a skutočnosti, z ktorých je zrejmé, že aspoň 

niektoré z jeho diel boli verejne použité. 

3. O prijatí za člena rozhoduje výbor LITA (ďalej len „výbor“). Proti zamietavému rozhodnutiu 

výboru je možné podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozhodnutia. V prípade pochybností sa 

rozhodnutie výboru považuje za doručené tri dni po jeho odoslaní. O odvolaní rozhoduje valné 

zhromaždenie LITA (ďalej len „valné zhromaždenie“). 

4. Členstvo zaniká: 

- ukončením členstva dobrovoľným rozhodnutím člena, ktoré písomne oznámi výboru, 

- vylúčením člena, 

- smrťou člena, 

- zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu, 
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- zánikom členstva podľa ods. 9, 

- zánikom členstva podľa ods. 10. 

5. Pri dobrovoľnom rozhodnutí o ukončení členstva nemusí člen uviesť dôvod. V tomto prípade 

členstvo zaniká v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie 

o ukončení členstva doručené výboru. 

6. Člen môže byť vylúčený výhradne z týchto dôvodov: 

- ak verejne vystupuje proti záujmom LITA, 

- ak sa jeho tvorba vymkne zásadám dobrých mravov alebo obsahuje prvky šíriace národnostnú, 

etnickú, rasovú alebo inú neznášanlivosť, 

- ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, 

- ak závažne a opakovane porušuje Stanovy a povinnosti vyplývajúce z členstva v LITA. 

7. O vylúčení člena rozhoduje výbor. Pred rozhodovaním je výbor povinný preskúmať, či boli 

naplnené dôvody pre vylúčenie člena, písomne ich oznámi členovi a poskytne mu primeranú 

lehotu na vyjadrenie, najviac však 20 dní od doručenia výzvy. O doručení platí pravidlo podľa 

ods. 2, tretia veta. 

8. Vylúčený člen sa môže odvolať proti rozhodnutiu výboru do 15 dní od doručenia rozhodnutia 

výboru o vylúčení na valné zhromaždenie. Odvolanie je potrebné doručiť na adresu LITA. Valné 

zhromaždenie rozhodnutie výboru o vylúčení potvrdí alebo zruší  s konečnou platnosťou. Až do 

rozhodnutia valného zhromaždenia, ktoré je konečné, má vylúčený nositeľ práv pozastavený 

výkon členských práv. Po potvrdení rozhodnutia výboru o vylúčení člena valným zhromaždením 

členstvo zaniká. 

9. Ak člen neuhradí členský príspevok ani po výzve na jeho uhradenie podľa oddielu IV. ods. 1 tohto 

článku, členstvo mu zaniká. 

10. Členovia, ktorí boli prijatí za členov v súlade s doterajším znením stanov, zostávajú členmi LITA 

aj po schválení zmien na valnom zhromaždení dňa 16.12.2015 za predpokladu, že spĺňajú 

podmienky členstva podľa ods.1, prvá odrážka tohto článku. Členom, ktorí tieto predpoklady 

nespĺňajú, po nadobudnutí účinnosti znenia zmien stanov prijatých na valnom zhromaždení dňa 

16.12.2015 týmto dňom členstvo zaniká. 

11. Zoznam členov vedie výkonný aparát, ktorým je administratíva LITA. 

 

II. Kategórie členov 

Jednotlivé kategórie členov sú: 

- autori literárnych diel, 

- autori audiovizuálnych diel, 

- autori diel výtvarného umenia a fotografie, 

- autori dramatických a divadelných diel. 
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III. Práva a povinnosti člena 

Člen má právo: 

- zúčastňovať sa na schôdzach valného zhromaždenia; 

- hlasovať o procedurálnych otázkach a uzneseniach valného zhromaždenia, 

- voliť a byť volený do orgánov LITA, 

- navrhovať kandidátov do orgánov LITA, 

- aktívne sa zúčastňovať na činnosti LITA predkladaním podnetov a návrhov výboru, 

- požadovať v rozsahu zmluvy o zastupovaní konzultácie z oblasti autorského práva. 

Člen LITA je povinný: 

- dodržiavať stanovy a rozhodnutia orgánov LITA, 

- rešpektovať rozúčtovací poriadok schválený valným zhromaždením, 

- zdržať sa konania odporujúceho Stanovám LITA a verejného vystupovania proti záujmom 

LITA,  

- zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie z titulu svojho členstva, ktoré 

majú dôverný charakter, nie sú určené na zverejnenie, najmä o osobných údajoch členov 

a nositeľov práv zastupovaných LITA,  

- platiť členský príspevok vo výške schválenej valným zhromaždením. 

 

IV. Členský príspevok 

1. Každý člen je povinný každoročne uhradiť členský príspevok vo výške schválenej valným 

zhromaždením. Členský príspevok zráža LITA z autorských odmien, náhrad odmien alebo 

príjmov z bezdôvodného obohatenia vyplácaných v priebehu kalendárneho roka. O členských 

príspevkoch vedie LITA evidenciu. V prípade, že člen nemá v danom kalendárnom roku žiadne 

odmeny, vyzve výkonný aparát LITA člena na úhradu členského príspevku a na splnenie 

povinnosti mu poskytne primeranú lehotu, najviac však 30 dní. 

2. Členský príspevok, ktorý člen uhradil za príslušné obdobie sa v prípade zániku členstva  nevracia. 

3. Členský príspevok sa použije na krytie časti nákladov na činnosť orgánov LITA. 

 

 

Článok IV. 

Orgány LITA 

Orgánmi LITA sú: 

- valné zhromaždenie, 

- výbor, 

- riaditeľ. 
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Článok V. 

Valné zhromaždenie 

 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom LITA.  

 

I. Právomoci valného zhromaždenia 

1. Do výlučnej právomoci valného zhromaždenia patrí: 

a) rozhodovať  

- o zániku LITA, 

- o zmenách Stanov LITA, 

- o dobrovoľnom skončení výkonu kolektívnej správy, 

- o zásadách odmeňovania členov výboru, 

- o odvolaniach podaných nositeľmi práv. 

b) schvaľovať 

- rozúčtovací poriadok, súčasťou ktorého sú aj zásady použitia neidentifikovaných odmien 

a zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy, 

- správu o činnosti výboru, 

- výročnú správu a účtovnú závierku, 

- návrh na použitie neidentifikovaných odmien, 

- Štatút Fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb, 

- výšku členského príspevku, 

- zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad 

riadenia rizík zohľadňujúcich zhodnocovanie výlučne v záujme nositeľov práv, s primeraným 

zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti od jediného zdroja výnosov, 

c) voliť a odvolávať členov výboru, 

d) brať na vedomie individuálne ročné písomné vyhlásenia členov orgánov LITA o ich vzťahu 

k LITA ako člena alebo nositeľa práv, a o všetkých odmenách a peňažných plneniach, ktoré 

mu boli na základe tohto vzťahu vyplatené v predchádzajúcom kalendárnom roku, 

e) prijímať uznesenia. 

 

II. Zvolanie valného zhromaždenia a jeho zasadnutie 

1. Valné zhromaždenie zvoláva výbor písomnými pozvánkami najneskôr 30 kalendárnych dní pre 

jeho konaním. Za písomnú formu pozvánky sa považuje aj mailová pošta. 

2. Výbor je povinný zvolať valné zhromaždenie aj v prípade, ak o to písomne požiada najmenej 

tretina všetkých členov.  
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3. Výbor môže v prípade potreby zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. 

4. Členom valného zhromaždenia je každý člen LITA. Zastupovaný nositeľ práv, ktorý nie je členom 

LITA, má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení bez možnosti rozhodovania. 

5. Valné zhromaždenie zasadá raz ročne v prvej polovici kalendárneho roka.  

6. Zasadnutie valného zhromaždenia vedie predseda výboru alebo podpredseda výboru poverený 

predsedom výboru. Prípravu, organizáciu a priebeh zasadnutia zabezpečuje výbor za súčinnosti 

riaditeľa. 

 

III. Hlasovanie a prijímanie uznesení 

1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v takom počte, v akom sa zíde.  

2. Hlasovacie právo na valnom zhromaždení má každý zúčastnený člen LITA pri splnení týchto 

podmienok: 

- je členom LITA najmenej 10 rokov alebo 

- výška jeho príjmov vyplatených LITA v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahla čiastku 

aspoň 100 €. 

3. Každý člen má jeden hlas. Pre platnosť uznesenia je potrebný súhlas aspoň nadpolovičnej väčšiny 

prítomných členov, okrem rozhodovania o zániku LITA alebo o dobrovoľnom skončení výkonu 

kolektívnej správy, kedy sa vyžaduje súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých členov. V 

prípade rovnosti hlasov má predseda výboru, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda výboru, 

ktorého hlasovaním poveril predseda výboru, jeden hlas navyše.  

4. Člen LITA môže byť na základe preukázania písomného a úradne overeného plnomocenstva 

zastúpený na zasadnutí valného zhromaždenia iným členom LITA s podmienkou, že 

splnomocniteľ je z rovnakej kategórie členov ako splnomocnenec. 

5. Písomnosti týkajúce sa valného zhromaždenia podpisuje predseda výboru alebo jeden z 

podpredsedov a ďalší člen výboru. 

 

Článok VI. 

Výbor 

Výbor LITA je orgánom kontroly.  

I. Zloženie výboru, zánik členstva vo výbore 

1. Výbor je zložený z deviatich členov volených tak, aby boli pomerne zastúpené kategórie členov: 

a) autori literárnych diel - traja zástupcovia: 

- autor beletrie alebo poézie 

- autor vedeckej alebo odbornej literatúry alebo literatúry faktu 

- prekladateľ 

b) autori audiovizuálnych diel – traja zástupcovia: 

- režisér 
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- scenárista 

- autor úpravy dialógov 

c) autori diel výtvarného umenia a fotografie – dvaja zástupcovia: 

- autor diel výtvarného umenia 

- fotograf 

d) autori dramatických a divadelných diel – jeden zástupca. 

2. Členovia výboru vykonávajú svoju činnosť za odplatu. 

3. Členstvo vo výbore zaniká: 

- uplynutím funkčného obdobia, 

- vzdaním sa funkcie,  

- zánikom členstva LITA. 

4. Na uvoľnené miesto člena výboru je výbor oprávnený kooptovať ďalšieho člena z príslušnej 

kategórie členov z kandidátov nezvolených na valnom zhromaždení. Ak taký nie je, výbor je 

oprávnený kooptovať ktoréhokoľvek člena z príslušnej kategórie, pokiaľ spĺňa podmienky podľa 

čl. VI. oddiel III. ods. 2 stanov. 

 

II. Právomoci výboru 

1. Do výlučnej právomoci výboru patrí: 

a) menovať a odvolať riaditeľa LITA, rozhodovať o jeho mzde a odmenách, dohadovať 

podmienky pracovnej zmluvy a sledovať plnenie jeho povinností, 

b) kontrolovať  

- riadenie a hospodárenie LITA, najmä či je vykonávané v súlade s právnymi predpismi, 

stanovami, internými predpismi a uzneseniami valného zhromaždenia, 

- riadne a včasné vyplácanie odmien nositeľom práv, 

- plnenie prijatých uznesení valného zhromaždenia výkonným aparátom, ktorým je 

administratíva LITA,  

c) schvaľovať 

- zásadné otázky postupu pri ochrane a správe práv, vrátane schvaľovania podania žalobných 

návrhov, ak žalovaná čiastka môže presiahnuť alebo presahuje 15.000,- € alebo rozhodnutie 

súdu môže mať zásadný vplyv na uplatňovanie autorských práv, 

- podmienky hromadných licenčných zmlúv a rozšírených hromadných licenčných zmlúv, 

vrátane vzorových hromadných licenčných zmlúv a vzorových rozšírených hromadných 

licenčných zmlúv, 

- sadzobníky LITA, 

- nadobudnutie alebo prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku LITA, 

- návrh na prijatie úveru alebo poskytnutie pôžičky, 
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- na dobrovoľné rozpustenie LITA alebo zlúčenie LITA s iným občianskym združením, 

- návrh na zloženie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú účasť LITA v inej 

právnickej osobe, 

- správu riaditeľa o činnosti LITA, 

- výšku nákladov v percentuálnom vyjadrení, 

- rozhodnutie riaditeľa o menovaní alebo odvolaní zástupcu riaditeľa. 

d) vytvárať poradné komisie, menovať ich členov, určovať účel, náplne ich činnosti a času, na 

ktorý sú komisie vytvorené, 

e) prerokovať výročnú správu a predložiť ju valnému zhromaždeniu, 

f) prijímať nových členov, rozhodovať o vylúčení člena, 

g) kooptovať člena LITA za člena výboru pri uvoľnení miesta vo výbore spôsobom stanoveným 

v ods. 4 oddiele I. tohto článku, 

h) menovať zástupcov LITA do umeleckých fondov a ich sekcií, 

i) menovať zástupcov LITA do orgánov subjektov alebo zoskupení vytvorených pre potreby 

spoločnej správy práv. 

2. V rámci výkonu svojich právomocí má výbor právo od orgánu riadenia požadovať  

- predloženie všetkých potrebných informácií súvisiacich s výkonom právomocí podľa článku 

VI. oddielu II. ods. 1, 

- predloženie všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov súvisiacich 

s výkonom kolektívnej správy a hospodárením LITA. 

 

III.  Zásady volieb a funkčné obdobie výboru  

1. Výbor je volený valným zhromaždením v tajnom hlasovaní na obdobie 4 rokov. V prípade 

mimoriadnych alebo závažných skutočností, ktorými môžu byť napr. zmeny právnych predpisov 

odôvodňujúce zmenu dĺžky funkčného obdobia, je možné na základe rozhodnutia valného 

zhromaždenia funkčné obdobie výboru predĺžiť alebo skrátiť, najviac však o obdobie jedného 

roka. 

2. Do výboru je možné zvoliť len člena, ktorý má hlasovacie práva podľa článku V. oddiel III. ods. 

2. 

3. Návrh na kandidáta za člena výboru môže podať ktorýkoľvek člen LITA. Návrh musí byť podaný 

písomne na adresu LITA v lehote najneskôr do 15 dní pred konaním valného zhromaždenia 

a musí obsahovať meno a priezvisko kandidáta, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu 

a kategóriu, za ktorú člen kandiduje. Nevyhnutnou súčasťou návrhu je vlastnoručne podpísaný 

písomný súhlas člena s kandidatúrou a vyhlásenie, že kandidátovi nie sú známe žiadne prekážky 

voliteľnosti. 

4. Výbor pripraví a predloží valnému zhromaždeniu zoznam kandidátov rozdelených podľa 

kategórií členov a vyjadrí sa, či podané návrhy spĺňajú podmienky voliteľnosti. 

5. V prípade, ak nie je kandidát zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov členov prítomných na 
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valnom zhromaždení, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú dvaja kandidáti 

s najvyšším počtom hlasov. Zvoleným členom výboru sa stáva kandidát, ktorý v druhom kole 

získal väčšinu hlasov. 

 

IV. Zasadnutia výboru, konanie v mene výboru 

1. Na svojom prvom zasadnutí zvolí výbor svojho predsedu a dvoch podpredsedov. 

2. Zasadnutia výboru vedie predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, poverený predsedom. Zo 

zasadnutia výboru sa vykoná zápis, ktorý podpisuje predsedajúci a riaditeľ LITA. 

3. Výbor je schopný uznášania, ak je prítomná väčšina jeho členov. Rozhoduje väčšinou hlasov 

prítomných členov uznesením. V prípade rovnosti hlasov platí za prijatý návrh, za ktorý hlasoval 

predseda, v jeho neprítomnosti poverený podpredseda. 

4. Všetky úkony v mene výboru vykonáva predseda alebo jeden z jeho podpredsedov, ktorí 

podpisujú aj písomnosti týkajúce sa kompetencií a práce výboru. 

 

V. Povinnosti člena výboru 

1. Člen výboru je pri výkone funkcie povinný  

- dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, stanovy a iné interné právne predpisy LITA, 

- konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu jeho osobného 

záujmu, 

- každoročne písomne deklarovať valnému zhromaždeniu svoj vzťah k LITA ako člen a nositeľ 

práv, a to vrátane všetkých odmien a iných peňažných plnení, ktoré mu z tohto vzťahu 

vyplývajú a boli mu zo strany LITA vyplatené v predchádzajúcom kalendárnom roku, 

- zachovávať mlčanlivosť o všetkých dôverných skutočnostiach, ktoré sa mu stali pri výkone 

funkcie známe a nie sú určené pre zverejnenie, ako aj o všetkých údajoch, ktoré sú predmetom 

obchodného tajomstva zmluvných partnerov LITA.  

 

Článok VII. 

Riaditeľ 

1. Riaditeľ je štatutárnym orgánom LITA. Riaditeľ je riadiacim orgánom LITA. Za výkon svojej 

činnosti zodpovedá výboru. 

2. Riaditeľa menuje výbor LITA na základe výberového konania na obdobie piatich rokov. Výbor 

môže tú istú osobu menovať i viackrát.  

3. Vymenovanie výborom je predpokladom vykonávania funkcie riaditeľa. 

4. Výbor určuje mzdu riaditeľa a dohodne s ním ďalšie podmienky pracovnej zmluvy. 

5. Do výlučnej právomoci riaditeľa patrí: 

a) rozhodovať 

-  o všetkých záležitostiach LITA, ktoré nepatria do právomoci valného zhromaždenia alebo 
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výboru, 

- o pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov LITA, vrátane ich odmeňovania, 

b) uzatvárať v mene LITA a v mene iných osôb 

- licenčné zmluvy, hromadné licenčné zmluvy, rozšírené hromadné licenčné zmluvy, 

kolektívne licenčné zmluvy,  

- zmluvy o vzájomnom zastupovaní a iné dohody o spolupráci s tuzemskými i zahraničnými 

partnermi, 

- iné zmluvy súvisiace s činnosťou LITA, 

c) operatívne riešiť všetky otázky potrebné k zabezpečeniu riadnej činnosti LITA; 

d) riadiť výkonný aparát, ktorým je administratíva LITA. 

e) menovať a odvolať svojho zástupcu, ktorý počas jeho neprítomnosti koná v mene LITA; 

rozhodnutie o menovaní a odvolaní zástupcu podlieha schváleniu výboru podľa článku VI. 

oddiel II. ods. 1, písm. c), posledná odrážka. 

 

6. Riaditeľ je povinný: 

- vykonávať svoje právomoci a všetky činnosti spojené s riadením LITA s náležitou odbornou 

starostlivosťou, v súlade so stanovami a inými vnútornými predpismi LITA, 

- každoročne písomne deklarovať valnému zhromaždeniu svoj vzťah k LITA ako člen a nositeľ 

práv vrátane všetkých odmien a iných peňažných plnení, ktoré mu z tohto vzťahu vyplývajú 

a boli mu vyplatené v predchádzajúcom kalendárnom roku, 

- pri výkone funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu 

jeho osobného záujmu, 

- predkladať výboru všetky potrebné dokumenty súvisiace s výkonom kontrolných a iných 

právomocí výboru,  

- zúčastňovať sa zasadnutí valného zhromaždenia, 

- zúčastňovať sa zasadnutí výboru s hlasom poradným a pripravovať podklady pre zasadnutia, 

- na požiadanie predkladať výboru všetky materiály súvisiace s právomocami výboru podľa čl. 

VI. oddiel II, ods. 1, písm. b), predovšetkým všetky účtovné, ekonomické, finančné a iné 

doklady súvisiace s výkonom kolektívnej správy a hospodárením LITA. 

 

Článok VIII. 

Postupy na predchádzanie konfliktu záujmov 

1. Člen výboru nesmie byť riaditeľom. 

2. Riaditeľ nesmie byť členom výboru. 

3. Členom výboru alebo riaditeľom nesmie byť osoba, ktorá je členom orgánov iných organizácií 

kolektívnej správy práv. 

4. Osoby uvedené v ods. 1, 2 a 3 musia pred voľbou alebo menovaním do funkcie písomne 
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deklarovať skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť konflikt záujmov. Ak takéto skutočnosti nastanú 

v priebehu vykonávania funkcie člena výboru alebo riaditeľa, sú o nich povinné okamžite 

informovať výbor a vzdať sa príslušnej funkcie. 

 

Článok IX. 

Hospodárenie a spravovanie majetku LITA 

1. Činnosť LITA ako neziskovej organizácie nesleduje dosiahnutie zisku. 

2. Finančné náklady na svoju činnosť si LITA hradí zrážkou z autorských odmien, náhrad odmien, 

z príjmov správnej povahy, členských príspevkov, výnosov zo zriadených a prevádzkovaných 

podnikov a z ostatných príjmov. 

3. Výška zrážky na úhradu nákladov spojených s činnosťou LITA sa riadi zásadami uplatnenia 

účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služieb kolektívnej správy práv. 

4. LITA preberá na seba všetky práva, povinnosti a záväzky doterajšej Slovenskej literárnej 

agentúry, zriadenej rozhodnutím predsedu komisie SNR pre školstvo a kultúru zo dňa 20.11.1961 

č. 52.127/61 s účinnosťou od 1. januára 1962. 

 

Článok X. 

Zánik LITA 

1. LITA môže zaniknúť rozhodnutím valného zhromaždenia o jej zrušení, ku ktorému je potrebný 

súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny všetkých členov LITA.  

2. O spôsobe likvidácie, určení likvidátora a o použití majetku, ktorý zostane po likvidácii, rozhodne 

valné zhromaždenie uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov na 

zasadnutí valného zhromaždenia.  

 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Pôvodné Stanovy boli registrované Ministerstvom vnútra SR 8. apríla 1993 pod č. VVS/1-900/90- 

7923.  

2. Zmeny stanov boli schválené Valným zhromaždením LITA dňa 31.mája 2018. Nadobudnutím 

účinnosti týchto zmien strácajú platnosť všetky zmeny stanov prijaté od registrácie pôvodných 

stanov dňa 8. apríla 1993. 
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