
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

sekcia kreatívneho priemyslu 

Námestie SNP 33, 813 31  Bratislava 1 
 

 

 

 

 

č. k.: MK-1435/2023-214/2249 

V Bratislave 15. februára 2023 
 
 

O P R Á V N E N I E 
 

na výkon kolektívnej správy práv 
 

č. 1/2023 
 

podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov na území 
Slovenskej republiky 

 
názov organizácie kolektívnej správy: Slovenská asociácia producentov v audiovízii 
sídlo: Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 

IČO:      36 061 182 

 

v znení podľa rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sekcie médií, 
audiovízie a autorského práva č. MK-1778/2016-232/8318 zo dňa 7. júla 2016, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 4. augusta 2016 a v znení podľa rozhodnutia Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky, sekcie kreatívneho priemyslu č. MK-4552/2022-214/23272 zo 

dňa 29. decembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. januára 2023 na výkon 
kolektívnej správy práv k audiovizuálnemu dielu a audiovizuálnemu záznamu v odboroch 
kolektívnej správy práv: 
 

 

a) výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho diela pre 
súkromnú potrebu, 

b) použitie audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou, 
c) použitie audiovizuálneho diela vyhotovením jeho rozmnoženiny, 
d) použitie audiovizuálneho diela verejným rozširovaním jeho originálu alebo jeho 

rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, 
e) použitie audiovizuálneho diela verejným rozširovaním jeho originálu alebo jeho 

rozmnoženiny nájmom, 
f) použitie audiovizuálneho diela verejným rozširovaním jeho originálu alebo jeho 

rozmnoženiny vypožičaním, 
g) použitie audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti verejným vystavením, 
h) použitie audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti verejným vykonaním vo 

forme technického predvedenia, 
i) použitie audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti vysielaním,  
j) použitie audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti retransmisiou, 
k) použitie audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti sprístupňovaním 

verejnosti, 

l) použitie audiovizuálneho diela jeho uvedením na verejnosti iným spôsobom verejného 
prenosu, 

m) výber primeranej odmeny za použitie audiovizuálneho diela verejným rozširovaním 
nájmom, 
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n) výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho záznamu pre 
súkromnú potrebu, 

o) výber primeranej odmeny za káblovú retransmisiu audiovizuálneho záznamu, ktorý je 
originálom audiovizuálneho diela, 

p) použitie audiovizuálneho záznamu vyhotovením jeho rozmnoženiny, 
q) použitie audiovizuálneho záznamu verejným rozširovaním jeho originálu alebo jeho 

rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva, 
r) použitie audiovizuálneho záznamu verejným rozširovaním jeho originálu alebo jeho 

rozmnoženiny nájmom, 
s) použitie audiovizuálneho záznamu verejným rozširovaním jeho originálu alebo jeho 

rozmnoženiny vypožičaním, 
t) použitie audiovizuálneho záznamu jeho uvedením na verejnosti verejným vykonaním 

vo forme technického predvedenia, 
u) použitie audiovizuálneho záznamu jeho uvedením na verejnosti vysielaním, 
v) použitie audiovizuálneho záznamu jeho uvedením na verejnosti sprístupňovaním 

verejnosti, 

w) výber primeranej odmeny za použitie audiovizuálneho záznamu verejným prenosom 
okrem vysielania, sprístupňovania verejnosti a retransmisie okrem káblovej 
retransmisie. 

x) použitie audiovizuálneho záznamu jeho uvedením na verejnosti retransmisiou okrem 
káblovej retransmisie. 

 

Oprávnenie je udelené na dobu neurčitú. 
 

 

Radoslav Kutaš 

(elektronický podpis) 

   štátny tajomník I 
 

 

Oprávnenie sa vyhotovuje výlučne v elektronickej podobe s autorizáciou platným mandátnym 
certifikátom. 
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