


LITA, autorská spoločnosť

LITA, autorská spoločnosť, je občianske
združenie autorov a iných nositeľov 

práv registrované Ministerstvom vnútra 
SR pod číslom VVS/1-900/90-793, ktoré 
malo ku dňu 31.12.2015 649 členov. Svo-
ju činnosť vykonáva v súlade a na základe 
Stanov LITA schválených valným zhromaž-
dením ako aj Oprávnenia č. 2/2004 na vý-

kon kolektívnej správy práv v znení podľa 
rozhodnutia Ministerstva kultúry Sloven-
skej republiky č. k. MK-663/2010-70/6165  
z 11. 5. 2010.

Ako organizácia kolektívnej správy práv 
LITA pôsobí v súlade s V. časťou zákona č. 
618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach 

súvisiacich s autorským právom (autorský 
zákon).

LITA zastupuje autorov literárnych, dramatic-
kých, hudobnodramatických, choreografic-
kých, pantomimických, audiovizuálnych diel 
(okrem autorov hudby, ktorá bola vytvorená 
alebo použitá v audiovizuálnom diele), foto-
grafických diel a diel výtvarného umenia, ar-
chitektonických diel a diel úžitkového umenia.

Na základe zmlúv o zastúpení LITA v roku 
2015 zastupovala 2933 slovenských nosi-
teľov práv.

Na základe zmlúv o vzájomnom zastúpení 
so zahraničnými organizáciami kolektívnej 
správy práv a poverení LITA zastupuje stá-
tisíce nositeľov práv z celého sveta pri po-
užití ich diel na území Slovenskej republiky.

V súvislosti s výkonom povinnej kolektívnej 
správy práv v niektorých odboroch použitia 
LITA uplatňuje práva pre všetkých nositeľov 
práv, rozúčtováva a vypláca im odmeny 
a náhrady odmien.
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Na základe zmlúv o zastúpení 
LITA v roku 2015 zastupovala 
2933 slovenských nositeľov práv.

http://www.lita.sk/zakladne-dokumenty/
http://static1.squarespace.com/static/53bacdc8e4b0e99c83a90ee4/t/541aa383e4b0c4ad91bb2dc9/1411031939933/opravnenie.pdf
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Orgány LITA a výkonný aparát

1. Valné zhromaždenie
V zmysle čl. VII. ods. 1 stanov účinných 
do 31. 12. 2015 bolo valné zhromaždenie  
najvyšším orgánom LITA, riadne valné zhro-
maždenie sa schádzalo raz za dva roky. 
Podľa nového znenia  Stanov LITA sa bude 
konať valné zhromaždenie každý rok. 

V roku 2015 sa dňa 28. mája 2015 konalo  
riadne valné zhromaždenie, na ktorom sa mali 
voliť členovia orgánov LITA: výbor a dozorná 
rada. V súvislosti so skutočnosťou, že od  
1. januára 2016 mal vstúpiť do účinnosti nový 

autorský zákon, ktorý zásadným spôsobom 
menil štruktúru a zloženie orgánov organizá-
cií kolektívnej správy, valné zhromaždenie 
schválilo novelu Stanov LITA, ktorou predĺ-
žilo funkčné obdobia výboru a dozornej rady 
najviac na obdobie jedného roka. Súčasne 
prijalo uznesenie, podľa ktorého predĺžilo 
mandát súčasného výboru a dozornej rady 
najneskôr do nadobudnutia účinnosti zmien 
Stanov LITA, ktorých nevyhnutnosť vyplýva 
z ustanovení nového autorského zákona, 
platného dňom prijatia Národnou radou SR 
a účinného od 1. januára 2016.

Dňa 16.12.2015 sa konalo mimoriadne Val-
né zhromaždenie LITA, ktoré prijalo zme-

ny Stanov LITA účinné od 1. januára 2016 
a poverilo súčasný výbor prípravou valného 
zhromaždenia, na ktorom sa uskutočnia voľ-
by podľa nového znenia stanov.

2. Výbor
Podľa čl. VIII. ods. 1 stanov účinných 
do 31.12.2015 bol výbor v čase medzi za-
sadnutiami valného zhromaždenia najvyšším 
orgánom LITA. 

Výbor v roku 2015 pracoval v tomto zložení:

Marián Puobiš – predseda, Martin Porubjak – 
podpredseda (do 27.3.2015)

Eva Borušovičová, Miroslava Brezovská, Judita 
Csáderová, Dušan Dušek, Elena Flašková, Kazo 
Kanala (vzdal sa členstva výbore zo zdravot-
ných dôvodov), Anna Šebestová, Ondrej Šulaj, 
Dušan Trančík, Elena Záhoráková, od 16. 9. 2015 
Martin Kellenberger (v súlade s čl. VIII. ods.  
11 Stanov LITA kooptovaný výborom namies-
to Kaza Kanalu)  – členovia, zástupcovia au-
torov

Daniel Kollár – nestály člen, zástupca vyda-
vateľov

Výbor počas celého obdobia napĺňal kom-
petencie, ktoré mu vyplývajú zo Stanov LITA. 
Na svojich zasadnutiach sa v roku 2015 
stretol 8-krát. V zmysle týchto kompetencií 
sa na svojich zasadnutiach zaoberal 

a) zásadnými postupmi  pri ochrane zvere-
ných autorských práv. V súvislosti s tým vý-
bor

Výbor počas celého obdobia 
napĺňal kompetencie, ktoré  
mu vyplývajú  zo Stanov LITA. 
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- prijal uznesenie, podľa ktorého bude LITA 
pri uplatňovaní individuálnych práv autorov 
postupovať predovšetkým mimosúdne, uza-
tváraním dohôd o urovnaní, v osobitných prí-
padoch a kde to bude z hľadiska všeobec-
ných právnych predpisov možné, bude môcť 
LITA uplatňovať individuálne práva autorov aj 
v súdnom konaní po predchádzajúcom po-
súdení a schválení výborom,

- zaoberal sa stavom vývoja komplexného in-
formačného systému LITA; zobral na vedomie 
ukončenie zmluvy s pôvodným zhotoviteľom 
informačného systému a uzatvorenie zmlu-
vy s inou firmou; k zmene zhotoviteľa LITA 

pristúpila z dôvodu nedodržiavania termínov 
odovzdania čiastkových riešení, čo zapríčini-
lo ojedinelý posun výplatného termínu odm-
ien za káblovú retransmisiu a náhrad odmien 
za rozmnožovanie pre osobnú potrebu,

- schválil postup exekutívy LITA pri uplatňo-
vaní práva za použitie diel verejným preno-
som prostredníctvom technických zariadení; 
LITA ku dňu 31.12.2014 vypovedala zmluvu 
o spoločnom uplatňovaní práv tomto odbo-
re s organizáciou kolektívnej správy OZIS a s  
účinnosťou od 1. januára 2015 zabezpečova-
la správu práv samostatne,

- zaoberal sa predbežnými otázkami nasta-
venia povinného spoločného výkonu správy 
práv, ktorá pre organizácie kolektívnej správy 
práv už v roku 2016 vyplýva zo znenia nové-
ho autorského zákona,

b) hromadnými licenčnými zmluvami; v súvis-
losti s tým  schválil hromadnú licenčnú zmluvu  
s TV Markíza, rozšírenú hromadnú licenčnú 
zmluvu medzi LITA, SNK a NOC o použití ob-
chodne nedostupných diel, rozhodol o predĺ-
žení účinnosti hromadnej licenčnej zmlu-
vy s RTVS platnej do 31.12.2015 na ďalšie  
4 mesiace, počas ktorých sa obom zmluv-
ným stranám poskytol priestor na rokova-
nie o novom znení rozšírenej hromadnej li-
cenčnej zmluvy už podľa podmienok nového 
autorského zákona,

c) zahraničnými cestami pracovníkov LITA

d) zásadnými legislatívnymi stanoviskami 
a opatreniami, vrátane vnútorných predpisov

- výbor kontinuálne sledoval prípravu para-
grafovaného znenia nového autorského zá-
kona a vyjadroval sa k vecnému riešeniu jed-
notlivých otázok,

- zaoberal sa vecným riešením pripravované-
ho opatrenia MK SR  o spôsobe a rozsahu 
úhrady odmeny nositeľom práv za rozširova-
nie predmetov ochrany vypožičaním,

- pripravil čiastkovú zmenu stanov a predlo-
žil ich na schválenie valnému zhromaždeniu 
v máji 2015,

- po prijatí nového autorského zákona Národ-
nou radou Slovenskej republiky dňa 1. júla sa 
na každom zasadnutí venoval príprave návr-
hu na zmeny stanov, ktorých nevyhnutnosť 
vyplývala zo znenia nového autorského zá-
kona; 
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Výbor kontinuálne sledoval 
prípravu paragrafovaného 
znenia nového autorského 
zákona a vyjadroval sa 
k vecnému riešeniu jednotlivých 
otázok.
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- návrh zmien stanov predložil na pripomien-
ky nositeľom práv,

-  po ukončení pripomienkového konania sa 
zaoberal vyhodnotením pripomienok,

-  návrh na zmenu stanov predložil v decem-
bri 2015 na schválenie valnému zhromažde-
niu,

- predložil na mimoriadne valné zhromažde-
nie konané v decembri 2015 návrh na čiast-
kovú zmenu rozúčtovacieho poriadku, 

e) schválil hospodárske výsledky a výročnú 
správu a účtovnú závierku za rok 2015, 

f) schválil hospodársky plán LITA na rok 2016,

g) prijal  8 nových členov,

h) v súlade s rozúčtovacím poriadkom roz-
hodol o použití neidentifikovaných príjmov 
po uplynutí zákonnej premlčacej lehoty; pro-
striedky určil na účely, ktoré sú v prospech 
všetkých nositeľov práv nasledovne: 80 % 
prídel do Fondu na podporu kultúrnych, so-
ciálnych a vzdelávacích potrieb, 20%  na fi-
nancovanie vzťahov s verejnosťou.

i) rozhodoval o použití prostriedkov Fondu 
na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelá-
vacích potrieb v súlade s jeho štatútom.

3. Dozorná rada

Podľa čl. X. ods.1 stanov je kontrolným or-
gánom LITA. Dozorná rada pracovala v roku 
2015 v tomto zložení:

Katarína Revallová – predsedníčka

Martin Kellenberger (do 16.9.2015, kedy 
bol kooptovaný za člena výboru), Katarína  
Minichová – členovia

Členovia dozornej rady sa zúčastňovali 
na zasadnutiach výboru LITA, svoje úlohy vy-
plývajúce dozornej rade zo stanov LITA tak 
plnili priamo.

4. Riaditeľ

Riaditeľkou LITA bola v roku 2015 pani  
Magdaléna Debnárová. 

5. Výkonný aparát

V roku 2015 pracovalo v LITA 21 zamestnan-
cov v týchto oddeleniach:

- útvar riaditeľa,

- oddelenie kolektívnej správy práv a zahra-
ničných vzťahov

- licenčné oddelenie,

- oddelenie dokumentácie a repartície,

- ekonomické oddelenie.

Podrobne na:  www.lita.sk/oddelenia
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Členovia dozornej rady sa 
zúčastňovali na zasadnutiach 
výboru LITA, svoje úlohy 
vyplývajúce dozornej rade  
zo stanov LITA tak plnili 
priamo.
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Činnosť LITA, autorskej spoločnosti

A. Hlavná činnosť

1. POVINNÁ KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV

LITA vykonáva povinnú kolektívnu správu 
práv v týchto odboroch:

a) vyhotovenie rozmnoženiny literárneho, 
dramatického, hudobnodramatického, cho-
reografického, audiovizuálneho, fotografic-
kého diela, diela výtvarného umenia, archi-
tektonického diela a diela úžitkového umenia 
pre osobnú potrebu,

b) vyhotovenie rozmnoženiny literárneho, 
dramatického, hudobnodramatického, cho-

reografického, audiovizuálneho, fotografic-
kého diela, diela výtvarného umenia, archi-
tektonického diela a diela úžitkového umenia 
pomocou reprografického alebo iného tech-
nologického zariadenia,

c) káblová retransmisia literárneho, drama-
tického, hudobnodramatického, choreogra-
fického, audiovizuálneho, fotografického 

diela, diela výtvarného umenia, architekto-
nického diela a diela úžitkového umenia,

d) verejné rozširovanie rozmnoženiny literár-
neho, dramatického, hudobnodramatického, 
choreografického, audiovizuálneho, foto-
grafického diela, diela výtvarného umenia, 
architektonického diela a diela úžitkového 
umenia vypožičiavaním,

e) ďalší predaj originálu diela výtvarného 
umenia,

f) verejné rozširovanie rozmnoženiny lite-
rárneho, dramatického, hudobnodrama-
tického, alebo audiovizuálneho diela vypo-
žičiavaním, za ktoré sa uhrádza primeraná 
odmena.

Povinnú kolektívnu správu LITA vykonáva vo 
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť aj 
pre nositeľov práv, s ktorými nemá uzatvore-
nú zmluvu o zastúpení. 

2. DOBROVOĽNÁ KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV

LITA vykonáva dobrovoľnú kolektívnu správu 
práv v týchto odboroch:

a) verejné vykonanie literárneho, dramatické-
ho, hudobnodramatického, alebo audiovizu-
álneho diela,

b) verejný prenos  literárneho, dramatického, 
hudobnodramatického, alebo audiovizuál-
neho, fotografického diela,  diela výtvarného 
umenia, architektonického diela alebo diela 
úžitkového umenia predvedením akýmikoľ-
vek technickými prostriedkami; nezahŕňa 

Povinnú kolektívnu správu LITA 
vykonáva vo vlastnom mene, 
na vlastnú zodpovednosť aj pre 
nositeľov práv, s ktorými nemá 
uzatvorenú zmluvu o zastúpení. 
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vysielanie, káblovú retransmisiu a sprístup-
ňovanie verejnosti

c) vysielanie literárneho, dramatického, hu-
dobnodramatického, alebo audiovizuálneho, 
fotografického diela,  diela výtvarného umenia, 
architektonického diela alebo diela úžitkového 
umenia, vrátane vysielania pomocou satelitu,

d) verejné rozširovanie rozmnoženiny literár-
neho, dramatického, hudobnodramatického, 
alebo audiovizuálneho, fotografického diela,  
diela výtvarného umenia, architektonického 
diela alebo diela úžitkového umenia nájmom,

e) sprístupňovanie literárneho, dramatické-
ho, hudobnodramatického, alebo audiovi-
zuálneho, fotografického diela,  diela výtvar-

ného umenia, architektonického diela alebo 
diela úžitkového umenia verejnosti,

f) verejné vystavenie fotografického diela, 
diela výtvarného umenia, architektonického 
diela alebo diela úžitkového umenia,

g) vyhotovenie rozmnoženiny literárneho, 
dramatického, hudobnodramatického, alebo 
audiovizuálneho, fotografického diela,  diela 
výtvarného umenia, architektonického diela 
alebo diela úžitkového umenia,

h) verejné rozširovanie rozmnoženiny literár-
neho, dramatického, hudobnodramatického, 
alebo audiovizuálneho, fotografického diela,  
diela výtvarného umenia, architektonického 
diela alebo diela úžitkového umenia,

i) verejné rozširovanie rozmnoženiny literár-
neho, dramatického, hudobnodramatického, 
alebo audiovizuálneho diela nájmom, za kto-
ré sa uhrádza primeraná odmena.

Dobrovoľnú kolektívnu správu práv LITA vy-
konáva vo vlastnom mene, na vlastnú zod-
povednosť pre nositeľov práv, s ktorými má 
uzatvorenú zmluvu o zastúpení. 

Podrobnejšie na:
www.lita.sk/co-je-kolektivna-sprava
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Dobrovoľnú kolektívnu správu 
práv LITA vy konáva vo 
vlastnom mene, na vlastnú  
zod povednosť pre nositeľov 
práv, s ktorými má uzatvorenú 
zmluvu o zastúpení. 



VÝROČNÁ SPRÁVA   2015

B. Vedľajšia činnosť

1. ZASTÚPENIE NOSITEĽOV PRÁV NA ZÁKLADE 
MANDÁTNYCH ZMLÚV O ZASTÚPENÍ

V súlade so svojimi stanovami LITA zastupu-
je autorov pri výkone ich majetkových práv, 
ak je dovolený aj iný ako kolektívny výkon 
týchto práv. Ide o uzatváranie jednotlivých 
licenčných zmlúv s rôznymi používateľmi, 
predovšetkým v týchto oblastiach použitia 
diel:

a) divadelné a iné javiskové produkcie a s tým 
súvisiace uzatváranie zmlúv na prenájom hu-
dobných materiálov,

b) vyhotovovanie rozmnoženín diel vydaním 
v tlačenej alebo fotografickej podobe,

c) použitie diel na rôzne účely (pre účely spra-
covania pre vytvorenie druhovo odlišného 

diela, napr. zmluvy o použití preexistentných 
diel pre vznik audiovizuálnych diel, rozhlaso-
vého spracovania, použitie diel v rámci výro-
by rôznych produktov, reklamy a pod.).

2. DOHODY O UROVNANÍ

Pri použití diel bez súhlasu nositeľa práv LITA 
vstupuje v mene autora do procesu zmierčie-
ho usporiadania a uzatvára s používateľmi 
dohody o urovnaní.

3. ÚSCHOVA

Túto činnosť LITA, ktorá súvisí s ochranou 
autorských práv si vyžiadali samotní autori. 
V prípade sporu úschova slúži na preukáza-
nie skutočnosti, že určitá osoba s predme-
tom úschovy k určitému dňu disponovala, 
čo má význam najmä v prípade, ak že iná 
osoba predmet úschovy neoprávnene (bez 
súhlasu autora) použije, alebo ho bude vy-
dávať za svoje autorské dielo. Ročne LITA 
prevezme do úschovy priemerne 95 pred-
metov a uzatvorí s uschovávateľom zmluvu 
o úschove. 

Podrobnejšie tu:
www.lita.sk/uschova-autorskych-diel
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Ročne LITA prevezme do úschovy 
priemerne 95 predmetov 
a uzatvorí s uschovávateľom 
zmluvu o úschove. 
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Ďalšie aktivity LITA

A. Medzinárodné aktivity LITA:

LITA pôsobí vo viacerých zahraničných spo-
ločnostiach, združujúcich organizácie kolek-
tívnej správy práv, ktoré zastupujú rovnaký 
alebo podobný repertoár. Má štatút člena v  

- CISAC (Confédération Internationale des 
Sociétés d´Auteurs et Compositeurs - Me-
dzinárodná konfederácia spoločností auto-
rov a skladateľov)

- IFRRO (International Federation of Repro-
duction Rights - Medzinárodná federácia or-
ganizácií pre práva na rozmnožovanie)

- SAA (Society of Audiovisual Authors -  Spo-
ločnosť audiovizuálnych autorov) 

pozorovateľa v

- EVA (European Visual Artists – Európski vý-
tvarní umelci)

LITA uzatvorila s jednotlivými zahraničnými 
organizáciami kolektívnej správy práv a iný-
mi spoločnosťami združujúcimi nositeľov 
práv zmluvy o vzájomnom zastúpení a po-
verenia pre rôzne spôsoby použitia rôznych 
druhov autorských diel. Ich zoznam je zve-
rejnený na:
www.lita.sk/zahranicna-spolupraca

V priebehu roka 2015 sa LITA zúčastnila 
na viacerých zahraničných konferenciách 
a zasadnutiach združení OKS, ktorých je čle-
nom. Zástupcovia LITA aktívne vystupovali, 
riešili multilaterálne alebo bilaterálne vzťahy 
medzi organizáciami kolektívnej správy práv, 

informovali sa navzájom o kľúčových problé-
moch pri uplatňovaní práv autorov v rôznych 
oblastiach použitia diel, dopadoch európskej 
judikatúry na prax a riešili ďalšie dôležité zá-
ležitosti týkajúce sa kolektívneho spravova-
nia autorských práv.

ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ STRETNUTIA:

1. SAA,  Valné zhromaždenie a Rada všeobec-
nej politiky, máj 2015, Brusel

Program:

- Správa Európskeho parlamentu o imple-
mentácii Smernice 2001/29/ES

- Stanovisko Európskej komisie o reforme 
autorského práva v digitálnom prostredí 
(geo-blocking, cezhraničný on-line prístup 
k dielam, harmonizácia právnych úprav 
a pod.

- White Paper – dokument SAA o právach 
audiovizuálnych autorov a ich odmeňova-
ní (informácie o tomto dokumente priniesla 
LITA na webovej stránke:
http://www.lita.sk/magazin/biela-kniha

- implementácia smernice o kolektívnej sprá-
ve práv - národné správy

2. IFRRO, zasadnutie, jún 2015, Viedeň

Program:

- aktivity EÚ v oblasti reformy autorského 
práva, 
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- panelové diskusie

a) licencovanie v oblasti vzdelávania

b) licencovanie v knižniciach

- aktivity Európskeho parlamentu, Európskej 
komisie a Rady ministrov EÚ v oblasti refor-
my autorského práva,

- implementácia smernice o osirelých die-
lach a Memoranda o porozumení o obchod-
ne nedostupných dielach,

- implementácie smernice o kolektívnej 
správe práv, potenciálny vplyv na bilaterálne 
zmluvy členov IFRRO,

- súdny spor Reprobel vs. Hewlett Packard 
a možné vplyvy na činnosť organizácií kolek-
tívnej správy práv.

3. PLR  (Public Lending Rights) International 
Conference, september 2015, Haag

Program:

- e-lending a jeho uplatňovanie v rôznych 
štátoch,

- právo na verejné vypožičiavanie - vývoj 
v jednotlivých štátoch celého sveta (národné 
prezentácie),

- budúcnosť verejných knižníc v Európe,

- knižnice a vplyv digitalizácie na ich činnosť.

4. CISAC, zasadnutie výboru pre dramatic-
ké, literárne a audiovizuálne diela, september 
2015, Bukurešť

Program:

- regionálne správy

- nové modely licencovania (YouTube)

- digitalizácia kultúrneho dedičstva (literárne 
diela a ich on-line sprístupňovanie),

- vývoj v Európe: Digital Single Market & SAA 
White paper

5. Mimoriadne Valné zhromaždenie a Rada 
všeobecnej politiky SAA, november 2015, 
Brusel

Program:

- Dokument FERA/FSE (Federation of Eu-
ropean Film Directors/Federation of Scree-
nwriters in Europe - Nespravodlivé/Lepšie 
zmluvy - diskusia o podpore,

- verejná konzultácia Európskej komisie 
k prehľadu o smernici o koordinácii určitých 
pravidiel týkajúcich sa autorského práva 
a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a 

- implementácia smernice o kolektívnej sprá-
ve práv.

B. Príprava nového  
autorského zákona
Riaditeľka LITA, Magdaléna Debnárová, sa 
na základe menovania ministrom kultúry SR 
stala členkou dočasnej pracovnej skupiny 
pre rekodifikáciu autorského práva pri Rade 
vlády SR pre kultúru. Pracovná skupina pra-
covala od marca do septembra 2014, výsled-
kom tejto práce bol návrh paragrafovaného 
znenia nového autorského zákona, ktorý bol 
predložený koncom roka do medzirezortné-
ho pripomienkového konania.

LITA predložila k návrhu paragrafované-
ho znenia množstvo pripomienok, viacero 
z nich bolo zásadných. Po ukončení pripom-
ienkového konania, v čase od januára 2015 
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do apríla 2015 sa  dva až štyri krát do týžd-
ňa konali stretnutia na MK SR, na ktorých 
prebiehali intenzívne práce nad konečným 
paragrafovaným znením. Zástupkyňa LITA 
v pracovnej skupine, ale aj ďalší právnici 

LITA, ktorí sa na stretnutiach zúčastňovali ad 
hoc, mali výrazný podiel na konečnom zne-
ní  ustanovení autorského zákona, viacero  
z nich v prospech nositeľov práv.

Zástupcovia LITA sledovali celý legislatívny 
proces až po prijatie zákona v Národnej rade 
Slovenskej republiky dňa 1. júla 2015.

C. Partnerstvá LITA 

V roku 2015 sa LITA stala partnerom

a) Slovenskej filmovej a televíznej akadémie 
(SFTA) pri organizovaní prvého ročníka Týžd-
ňa slovenského filmu. 

V nadväznosti na Týždeň slovenského filmu 
LITA v spolupráci so SFTA zorganizovala 
dňa 14. mája 2015 v priestoroch kina Lumi-
ére moderovanú diskusiu na témy súvisiace 
s postavením audiovizuálnych tvorcov. Dis-
kusiu moderoval prof. Peter Michalovič, dis-
kutujúci boli Anton Škreko, Magdaléna Deb-
nárová, Miloslav Luther, Martin Šulík, Zuzana 
Liová, Ivo Brachtl a následne auditórium. 

Podrobne na:
www.lita.sk/magazin/diskusia-audiovizia

b) Literárneho informačného centra (LIC) pri 
organizovaní Dní slovenskej literatúry 2015.

V rámci týchto dní zorganizovala LITA dňa 9. 
októbra v priestoroch V-klubu moderovanú 
diskusiu na témy „Je slobodný prístup verej-
nosti k literárnym dielam v rozpore s autor-
skými právami?“ a „Sú zmluvy, ktoré uzatvá-
rajú autori prejavom ich slobodnej vôle?“

Diskusiu moderoval Michal Havran, jeho 
hosťami boli Lenka Topľanská, Magdaléna  
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Debnárová. Ján Kováčik, Richard Bednárik, 
Dušan Dušek a Monika Kompaníková. 
Podrobne na:
www.lita.sk/magazin/co-su-ond

c) Filmovej a televíznej fakulty VŠMU pri 
organizovaní študentského festivalu štu-
dentských filmov Áčko 2015. LITA udelila 
cenu Za najlepší scenár Michalovi Blaškovi 
a Za najlepšiu réžiu Lene Kušnierikovej. 
Podrobne na:
www.lita.sk/magazin/ceny-lita

D. Iné podujatia:

Dňa 24. októbra sa konala v Mestskej kniž-
nici v Piešťanoch konferencia ilustrátorov 
PIKTO. Na konferencii vystúpili pracovníčky 
LITA Martina Stašíková a Lucia Miklasová 
s témou „Autorské zmluvy, práva autorov 
a ako ich uplatňovať“. 

Podrobne na: 
www.lita.sk/magazin/pikto15
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LITA podporila podujatie Letná škola prekla-
du organizovaného prekladateľskými zdru-
ženiami na Slovensku a Generálnym riadi-
teľstvom Európskej komisie pre preklad, ktoré 
sa konalo v novembri 2015 v Piešťanoch. 

Jedným z bodov programu bola téma „Autor-
ské zmluvy v súčasnosti a čo prinesie nový 
autorský zákon“, s ktorou vystúpila vedúca 
licenčného oddelenia LITA Lucia Miklasová. 

Podrobne na:
www.lita.sk/magazin/lsp.

V máji 2015 sa na pôde LITA uskutočnil 
workshop pre študentov divadelných odbo-
rov VŠMU (divadelná dramaturgia, réžia, diva-
delná veda a divadelný manažment) za účasti 
pedagóga Svetozára Sprušanského. 

Podrobne na:
www.lita.sk/magazin/divadelnici-v-lita

E. Komunikácia LITA  
s autormi a verejnosťou

LITA využíva všetky spôsoby komunikácie 
s autormi, používateľmi, médiami a ďalšou 
verejnosťou, najmä prostredníctvom webovej 
stránky a sociálnych sietí (Facebook), newsle-
tterov, hromadnej e-mailovej komunikácie 
a na dennej báze prostredníctvom info@lita.
sk. 

Okrem základných informácií o činnosti LITA, 
autorských právach a pod. pravidelne priná-
šame na webovej stránke informácie o aktuál-
nom kultúrnom dianí na Slovensku a v zahrani-
čí, informujeme o zmenách v autorskoprávnej 
legislatíve, o vývine reformy autorského prá-
va v Európskej únii, upozorňujeme na zmeny 
v iných zákonoch, napr. daňových, ktoré majú 
priamy dopad na nositeľov práv a ďalšie.  

Cieľavedomá komunikácia s verejnosťou, pro-
cesy s ňou súvisiace za účelom vytvárania 
pozitívneho obrazu LITA predkladaním pravdi-
vých a čo najúplnejších informácií o činnosti 
LITA, zlepšovania právneho vedomia autorov, 
používateľov a verejnosti sú činnosťou dlho-
dobou a nekončiacou. Pozitívne ohlasy auto-
rov, ako aj širšej verejnosti ukazujú, že LITA je 
na správnej ceste.
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Sociálny a kultúrny fond LITA

Sociálny a kultúrny fond LITA bol zria-
dený v súlade s Deklaráciou CISAC 

o kolektívnom spravovaní autorských práv 
a na základe vzájomných zmlúv o zastupo-
vaní so zahraničnými OKS. Má svoj vlastný 
štatút.

Podrobne na: www.lita.sk/fond-lita

V súlade so štatútom fondu a na základe 

rozhodnutia Výboru LITA sa z fondu čerpali 
finančné prostriedky:

a) sociálne účely ........................ 4.000,00 €
    zostatok ............................... 50.519,30 €
b) kultúrne účely ...................... 16.000,00 €
    zostatok ............................... 90.038,00 €
c) vzdelávacie účely .................. 3.000,00 €
    zostatok ............................... 47.519,30 €
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Ekonomické výsledky činnosti LITA

A. Vybraté odmeny a náhrady 
odmien (inkaso) a ich štruktúra

A.1  POVINNÁ KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV

Káblová retransmisia

Výber odmien za káblovú retransmisiu vy-
konáva na základe Dohody o spoločnom 
uplatňovaní práv (ALIANCIA) pre organizácie 
kolektívnej správy práv LITA, OZIS, SLOV-
GRAM a SOZA naposledy menovaná spo-
ločnosť. 

Vybraté odmeny za káblovú retransmisiu 
predstavujú 96,36% výberu v roku 2014, 
pričom odmeny od domácich prevádzkova-
teľov káblových rozvodov zostávajú na rov-
nakej úrovni, ako v roku 2014. Pokles za-
znamenalo inkaso zo zahraničia (káblovou 
retransmisiou bolo použitých na zahranič-
ných kanáloch menej diel slovenských au-
torov). 

Hromadné licenčné zmluvy na použitie 

diel káblovou retransmisiou s používateľmi 
skončili svoju platnosť a účinnosť ku dňu 
31.12.2015, organizácie kolektívnej správy 
práv čakajú rokovania o zmluvách nových. 
Nastavením nových licenčných podmienok, 
výhodnejších pre nositeľov práv, ako aj lep-
šou právnou úpravou v novom autorskom 
zákone by malo dôjsť k nárastu odmien 
za tento spôsob použitia.

Rozmnožovanie pre osobnú potrebu

V súlade so zmluvou o ISNA (Inkasné stredis-
ko náhrad odmien) vykonáva spoločný výber 
pre organizácie kolektívnej správy práv LITA, 
OZIS, SLOVGRAM a SOZA naposledy me-
novaná spoločnosť. V roku 2015 zaznamenal 
výber náhrad odmien v tejto oblasti výrazný 
nárast, a to o 217,12 %. Príčinou zvýšenia je 
podchytenie komodít, za ktoré povinné sub-
jekty doposiaľ neuhrádzali náhrady odmien, 
ale aj uplatnenie práva na náhradu odme-
ny voči niektorým subjektom, ktoré neplnili 
svoje zákonné povinnosti, a to aj za uplynulé 
obdobia.

Reprografické rozmnožovanie

Rok 2015 znamenal pokles vo výbere ná-
hrad odmien za túto oblasť použitia diel 
o 21,47 %. V roku 2014 bolo v tejto oblasti 
vysoké inkaso aj z dôvodu jednorazových 
platieb od subjektov, ktorí si neplnili svoje 
zákonné povinnosti a uhradili značné sumy 
aj za predchádzajúce obdobia. Výber náhrad 
odmien však aj napriek tomu predstavuje 
100%-ný nárast oproti predchádzajúcim ro-
kom (roky 2010 až 2013). 

prijaté odmeny a náhrady odmien rok 2014 rok 2015
 v € v €
káblová retransmisia 694 962 669 699
rozmnožovanie pre osobnú potrebu 115 054 364 861
reprografické rozmnožovanie 888 377 697 672
verejné vypožičiavanie 302 465 294 919
ďalší predaj originálu diel  93 457 53 819
výtvarného umenia
spolu 2 094 315 2 080 970
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Verejné vypožičiavanie

Tento spôsob použitia diel sa realizuje 
v zmysle príslušnej právnej úpravy uzatvo-
rením jednej hromadnej licenčnej zmluvy so 
Slovenskou národnou knižnicou, a to za celý 
knižničný systém Slovenskej republiky. Li-
cenčná odmena závisí od počtu výpožičiek. 
V roku 2015 bol počet knižničných výpo-
žičiek nižší, ako v roku predošlom a táto 
skutočnosť sa odrazila i na poklese odmien 
o 2,5%.

Ďalší predaj originálu diel  
výtvarného umenia (droit de suite)

Pokiaľ dielo výtvarného umenia ďalej pre-
dávajú dražobné domy, organizátori predaj-
ných výstav, prevádzkovateľ výstavnej sie-
ne alebo iné osoby, autori týchto diel majú 
v zmysle ustanovenia § 19 autorského zá-
kona nárok na odmenu, ktorá činí percen-
tuálny podiel z kúpnej ceny odstupňovaný 
podľa jej výšky.

V roku 2015 zaznamenala LITA pri inkase 
tohto druhu odmien pokles o 42,1%. Výber 
v tejto oblasti závisí od množstva predajov 
a od výšky kúpnych cien. Očakávame, že 
v budúcom roku inkaso v tejto oblasti za-
znamená nárast v dôsledku zmien v novom 

autorskom zákone, ktorý nastavil cenový 
prah výrazne nižšie, ako tomu bolo doposi-
aľ (od nastavenia cenového prahu sa odvíja 
výška odmeny za ďalší predaj diel výtvarné-
ho umenia).

Celkový výber odmien a náhrad odmien v ob-
lasti povinnej kolektívnej správy práv pred-
stavuje oproti roku 2014 pokles o 0,64%. 

Podiel inkasa zo zahraničia

Z celkového objemu výberu odmien a ná-
hrad odmien tvorí v oblasti povinnej ko-
lektívnej správy práv inkaso zo zahraničia 
2,77%, z čoho podstatnú časť tvorí inkaso 
z Českej republiky. Uvedené percento odrá-
ža podiel použitia diel slovenských autorov 
v iných krajinách pri horeuvedených spôso-
boch použitia.

A.2  DOBROVOĽNÁ KOLEKTÍVNA SPRÁVA PRÁV

Verejný prenos

Verejný prenos je širokým pojmom, ktorý 
okrem iného zahŕňa rozhlasové a televízne 
vysielanie, ďalší verejný prenos diel prostred-
níctvom technických zariadení, sprístupňo-
vanie verejnosti a pod.
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V roku 2015 LITA vybrala 
odmeny a náhra dy odmien 
celkom o 0,42% viac,  
ako v roku 2014.

prijaté odmeny a náhrady odmien rok 2014 rok 2015
 v € v €
televízne vysielanie  327 643 333 644
rozhlasové vysielanie 45 759 44 221
verejný prenos prostredníctvom  75 799 123 873
technických zariadení)
spolu 449 201 501 738
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a)   televízne vysielanie

Oproti roku 2014 inkaso odmien v tejto 
oblasti výberu licenčných odmien narást-
lo o 1,83%. Na celkovej sume  sa najviac 
podieľala RTVS (72,1%), zvyšok sú licenčné 
odmeny za vysielanie súkromných televízií. 

V roku 2015 zaplatila RTVS za použitie diel 
televíznym vysielaním o 16,85% viac, čo 
je dôsledkom mierneho navýšenia odmien 
a zväčšeného podielu používania audiovizu-
álnych diel z TV archívu.

b)  rozhlasové vysielanie

Inkaso za rozhlasové vysielanie kleslo v roku 
2015 o 3,36%. LITA sa v tejto oblasti použitia 

diel dlhodobo nedarí dojednať výhodnejšie 
licenčné podmienky, predovšetkým s naj-
väčším a takmer jediným používateľom diel 
z repertoáru LITA týmto spôsobom, RTVS. 
K náprave by malo dôjsť po zvýšení koncesi-
onárskych poplatkov.  

c)  verejný prenos prostredníctvom technic-
kých zariadení 

Výber sa oproti roku 2014 zvýšil o 63,42%. 
Tento nárast je dôsledkom rozhodnutia vy-
povedať zmluvu o spoločnom uplatňovaní 
práv v tejto oblasti použitia so spoločnosťou 
OZIS a samostatného uplatňovania práva 
od 1.1.2015. 

Celkový výber odmien v oblasti dobro-
voľnej kolektívnej správy práv predsta- 
vuje oproti roku 2014 nárast o 21,54%. Ná-
rast spôsobilo predovšetkým zvýšenie inka-
sa v odbore použitia diel verejným preno-
som prostredníctvom technických zariadení. 

A.3  ZASTÚPENIE NOSITEĽOV PRÁV  
NA ZÁKLADE MANDÁTNYCH ZMLÚV O ZASTÚPENÍ

Inkaso v tejto oblasti závisí od záujmu no-
siteľov práv využívať služby LITA v oblasti, 
kde si svoje práva môžu spravovať sami. 
Výber tvoria predovšetkým odmeny za po-
užitie diel divadelným a iným javiskovým 
predvedením. 

Celkový výber odmien na základe mandát-
nych zmlúv o zastúpení predstavuje oproti 
roku 2014 pokles o 9,53%  

Iné príjmy súvisiace s používaním hudob-
nodramatických diel verejným vykonaním - 
zmluvy o nájme hudobného materiálu 

Príjmy zo zmlúv o nájme hudobných ma-
teriálov predstavovali v roku 2015 sumu 
27 754,- €. 

V roku 2015 LITA vybrala odmeny a náhra-
dy odmien celkom o 0,42% viac, ako v roku 
2014.
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Celkový výber odmien v oblasti 
dobrovoľnej kolektívnej správy 
práv predstavuje oproti roku 
2014 nárast o 21,54 %.

prijaté odmeny a náhrady odmien rok 2014 rok 2015
 v € v €
verejné vykonanie 495 298 455 006
predaj rozmnoženín diel (reprodukčné práva) 69 811 56  274
spolu  565 109 511 280
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B. Vyplatené odmeny a náhrady odmien

vyplatené odmeny a náhrady  rok 2015
domáci autori .......................... 2 349 401 €
zahraniční autori ......................... 792 618 €
spolu ........................................ 3 142 019 €

LITA v roku 2015 vyplatila autorom o 33,73% 
viac odmien ako v predchádzajúcom roku.

C. Hospodárenie LITA

náklady rok  2015
spotreba materiálu .................... 5 220,68 €
spotreba energie........................ 6 146,97 €
opravy a udržiavanie 
majetku .................................... 21 864,41 €
cestovné  ..................................  4 240,07 €
ostatné služby 
nemateriálovej povahy .............. 5 449,38 €
mzdové náklady .................... 361 967,37 €
zákonné sociálne poistenie ... 124 054,29 €
dane a poplatky ......................... 6 505,01 €
ostatné náklady ......................... 4 535,78 €
odpisy DHIM ............................ 20 139,33 €
medzinárodné 
organizácie - členské ................. 4 477,01 €
náklady spolu ........................ 564 600,30 €
 

výnosy  rok  2015
z použitia diel ......................... 546 428,50 €
služby nositeľom práv ............... 2 274,17 €
nájom za hudobný materiál ....... 4 100,46 €
úroky ........................................ 20 841,74 €
členské príspevky ...................... 5 297,56 €
iné výnosy .................................. 3 489,10 €
výnosy spolu ......................... 582 431,53 €

Hospodársky výsledok za rok 2015 bol plu-
sový vo výške 17 831,23,- €. Prebytok bude 
preúčtovaný na preklenovací účet LITA, ktorý 
slúži na pokrytie prípadných strát budúcich 
období.

Priemerná režijná zrážka LITA z vybratých  
a vyplatených autorských odmien a náhrad 
odmien v roku 2015 bola 17,63%.

Výročná správa LITA za rok 2015 bola pre-
rokovaná na zasadnutí Výboru LITA, ktorý je 
v zmysle čl. VI. Stanov LITA orgánom kontro-
ly,  20. apríla 2016.

Ondrej Šulaj 
predseda Výboru LITA
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