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SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam je organizáciou
kolektívnej správy majetkových práv nositeľov
práv. SOZA spravuje autorské práva k hudobným
dielam v súlade s oprávnením vydaným
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky pod
č. MK-1639/2016-232/6420, ktoré nadobudlo
právoplatnosť 5. 8. 2016. Ako organizácia
kolektívnej správy (podľa § 144 a nasl., § 65 a nasl.
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon) uzatvára
licenčné zmluvy s používateľmi hudobných
diel, na základe ktorých získavajú oprávnenie
hudobné diela použiť. Vyberá autorské odmeny
a rozdeľuje ich oprávneným nositeľom práv.
SOZA je právnická osoba, občianske združenie
podľa zákona č. 83/1990 Z. z. Zákon o združovaní
občanov vykonávajúce kolektívnu správu práv
bez účelu dosahovania zisku. Predstavuje
záujmovú samosprávu, ktorou si nositelia
práv spravujú prostredníctvom zvolených
orgánov majetkové záujmy spoločenstva.

Schéma základných
vzťahov SOZA

Aké druhy použitia hudobných
diel SOZA licencuje?
Používateľom hudobných diel SOZA udeľuje
súhlas – licenciu na použitie hudobných diel:

N OS I T E L I A P R ÁV N A S LOV E N S K U

dohody o zastupovaní

dohody o zastupovaní
stanovy

používatelia hudobných diel

SOZA – Slovenský ochranný
zväz autorský pre práva
k hudobným dielam

poskytovanie
licencií

• v rámci produkcií, podujatí a vystúpení
s použitím hudobných diel,
• prostredníctvom technických zariadení,

oprávnenie

Ministerstvo
kultúry SR

• prostredníctvom hudobných automatov,
• v rozhlasovom a televíznom vysielaní,
• prostredníctvom retransmisie,

dodávanie
zmlúv
kooperácia
výber odmien

recipročné zmluvy
zahraničné sesterské OKS

Iné OKS:
LITA, OZIS,
SLOVGRAM,
SAPA

členstvo

medzinárodné spoločenstvá
CISAC, GESAC, BIEM

zmluvy o zastupovaní

N OS I T E L I A P R ÁV V Z A H R A N I Č Í

• v divadlách (archívna hudba),
• vo filmoch pri verejnom premietaní,
• šírených prostredníctvom elektronických
komunikačných sietí (internet, mobilné siete),
• pri výrobe a rozmnožovaní
zvukových, zvukovo-obrazových
a multimediálnych nosičov,
• pri vyhotovení tzv. pracovných
rozmnoženín pre diskdžokejov.
SOZA vyberá autorské odmeny za výrobu nosičov
a náhrady autorských odmien za nenahraté nosiče
záznamu a technické zariadenia umožňujúce
vyhotovenie rozmnoženín zvukových alebo
audiovizuálnych záznamov, ktoré boli prvýkrát
umiestnené na trh v SR za účelom predaja.

Na základe dohôd o zastupovaní spravuje
SOZA majetkové práva domácich nositeľov
práv. Na základe recipročných zmlúv
o vzájomnom zastupovaní s partnerskými
ochrannými organizáciami v zahraničí
zastupuje SOZA zahraničných nositeľov práv
na našom území a sesterské organizácie
zastupujú našich nositeľov práv v zahraničí.
SOZA priamo ani nepriamo nevlastní
ani nekontroluje žiaden iný subjekt.
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Ako SOZA funguje
pou ž ívatelia hu d obn ých  d iel

N ositelia práv ( d omáci a zahraniční autori a v y davatelia )

udeľovanie
licencie

inkaso
odmien

výkazy
o použití diel

licenčná
jednotka

ekonomická
jednotka

štatistická
jednotka (C)

dokumentácia
zastupovaných (A)

dokumentácia diel =
chránený repertoár (B)

spracovanie vzťahov:
štatistiky o použití diel (C)
s dokumentáciou repertoáru (B)
a s dokumentáciou zastupovaných (A)
+ automatická repartícia medzi jednotlivých
nositeľov práv

Organizačná schéma
Predseda
predstavenstva

P o d porn é org . j e d notk y: p ráv n a s l u ž b a , i n fo r m a č n o - ko m u n i k a č n é
t e c h n o l ó g i e , ú č t ov n í c t vo, s p ráva m aj e t k u . . .

asistentka
predstavenstva

manažér
PR

referent
PR

Licenčný odbor

Právny odbor

manažér vzťahov
so zahraničím

Odbor dokumentácie,
repartície a
mechanických práv

Odbor informačných
technológií

Ekonomický odbor

vedúci DRaMP

vedúci IT

vedúci EO

referent
repartície
referent
reklamácií
referent
honorárov zo
zahraničia

analytik IS
a databázový
špecialista

Oddelenie pre správu
licenčného softwaru

Oddelenie štatistiky

vedúci OŠ
referent
štatistiky

Oddelenie
dokumentácie
vedúci OD

Oddelenie vysielania,
retransmisie a online
služieb

mzdová účtáreň

Oddelenie hudobných
produkcií

vnútorná správa

analytik IS
a databázový
špecialista

vedúci OHP

referent
vydavateľských zmlúv

ved. referent
hospodárskej
správy

zástupca vedúceho OHP

právnik

vedúci OVROS

analytik OVROS

manažér vysielateľov a
online služieb
manažér retransmisie
a náhrad odmien

doručovateľka
Oddelenie pre
správu informačnokomunikačnej
techniky

vedúci OSIKT

IT technik špecialista

referent
dokumentácie
referent domácej
dokumentácie

právny expert
LO

ved. referent
personalistiky
a miezd

vedúci OSLS
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člen predstavenstva

Kancelária
predstavenstva

výplata
odmien

ekonomická
jednotka

člen predstavenstva

Oddelenie
mechanických práv
a filmu

vedúci OMPaF

licenčný špecialista
upratovanie

referent hudobných
produkcií

Oddelenie účtovníctva
a daní
vedúca oddelenia
účtovníctva, vedúca
metodička účtovníctva
a daní

všeobecný
účtovník

účtovník (zahraničné
honoráre)

účtovník (domáce
honoráre)

referent mechanických
práv a filmu
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Slavomír Kopec, OPUS, vydavateľ
Peter Lipa, skladateľ populárnej hudby
Daniel Matej, skladateľ vážnej hudby
Ján Štrasser, textár
Ľuboš Zeman, textár
Tomáš Zubák, skladateľ
hudby špeciálnych funkcií

Členovia
Martin Gašpar
Dobromila Baloghová
Tomáš Janovic
Egon Krák
Juraj Kupec

Pavol Danišovič
Peter Horák
Miroslav Jurika

Ľuboš Bernáth
Miroslav Dudík
Katarína Jarušková

Daniel Matej

Miroslav Jurika, (podpredseda)
STUDIO LUX, vydavateľ

Tomáš Zubák

Katarína Jarušková,
HUDOBNÝ FOND, vydavateľ

Peter Lipa

Adam Hudec,
skladateľ dychovej hudby

Rozhodcovská
komisia

Ľuboš Zeman

Peter Horák,
A-TEMPO VERLAG SLOVAKIA, vydavateľ

Matúš Jakabčic

Mgr. Tomáš Mikš
člen predstavenstva

Rastislav Dubovský

Miroslav Dudík, skladateľ –
upravovateľ folklórnej hudby

Adam Hudec

JUDr. PhDr. Silvester Danóczy, PhD.
člen predstavenstva

podpredseda

Slavomír Kopec

Rastislav Dubovský,
skladateľ filmovej hudby

predseda

Ján Štrasser

Mgr. art. Ľubomír Burgr
predseda predstavenstva

predseda

Rozhodcovská komisia posudzuje
vzniknuté spory medzi členom SOZA
a voleným orgánom SOZA a pôsobí
ako zmierovací orgán v sporoch pri
realizácii majetkových práv medzi
zastupovanými nositeľmi práv. Ide
o 5-členný orgán. Jej členov volí Valné
zhromaždenie z radov autorov, ktorí
sú vďaka svojmu morálnemu statusu
a skúsenostiam zárukou spravodlivého
rozhodovania v sporných situáciách.

Tomáš Mikš

Rozhodcovská komisia

Pavol Kvassay

Peter Parničan, skladateľ –
spracovateľ folklórnej hudby

Ľuboš Bernáth, skladateľ vážnej hudby
Pavol Danišovič,
skladateľ populárnej hudby
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Pavol Kvassay, skladateľ
hudby špeciálnych funkcií

Marián Vlado, skladateľ dychovej hudby

členovia

Zaraďovacia
komisia

Jaroslav Konečný, skladateľ vážnej hudby

Matúš Jakabčic (predseda),
skladateľ jazzovej hudby

Marián Vlado

členovia

Členovia
Pavel Zajáček (predseda),
skladateľ populárnej hudby

Tomáš Janovic

Predstavenstvo je orgánom riadenia
v zmysle ustanovení Autorského
zákona a zároveň je štatutárnym
orgánom. Riadi chod SOZA navonok
aj dovnútra. Má troch členov, ktorých
funkčné obdobie nie je časovo
ohraničené. Členmi predstavenstva sú
osoby, bez ohľadu na členstvo v SOZA.

Dozorná rada je orgánom kontroly
v zmysle ustanovení Autorského
zákona. Jej úlohou je pravidelná
kontrola riadenia a hospodárenia
SOZA. Má 15 členov volených
podľa profesijného kľúča:

Juraj Kupec

Predstavenstvo

Dozorná rada

predseda

Silvester Danóczy

Štruktúra volených orgánov
podľa zákona č. 185/2015 Z. z.

pracovné
skupiny

Jaroslav Konečný

Rada SKF

Peter Parničan

ekonomická
komisia

Rozhodcovská
komisia

Dobromila Baloghová

Predstavenstvo

Zaraďovacia
komisia

Dozorná rada

Dozorná rada

Egon Krák

Zhromaždenie
delegátov

Pavel Zajáček

V A L N É Z H R O M A ŽD E N I E

Zaraďovacia komisia je špecializovaný
volený orgán s odbornou právomocou,
ktorého úlohou je zaraďovať
nahlásené diela do príslušných
kategórií podľa Vyúčtovacieho
poriadku SOZA. Má 5 členov, ktorí
sú volení Valným zhromaždením
podľa profesijného kľúča.

Predstavenstvo

Ľubomír Burgr

Zaraďovacia komisia

Martin Gašpar

Volené orgány
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SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
A ČINNOSTI SOZA ZA ROK 2021

SOZA

ako aj celá kultúrna obec čelili v roku 2021 viacerým výzvam. Najvýraznejšou
z nich bola pokračujúca pandémia koronavírusu. Reakcia štátu na šíriaci sa vírus
COVID-19 so sebou priniesla opakované protipandemické opatrenia, ktoré výrazným spôsobom
zasiahli do činnosti kultúrneho sektoru a obmedzili jeho fungovanie. Tieto opatrenia okrem
iného zahŕňali aj niekoľko mesačné uzatvorenie prevádzok a zákaz verejných podujatí, čo
malo v konečnom dôsledku negatívny dopad na hospodárske výsledky mnohých organizácii,
SOZA nevynímajúc. Navzdory tejto nepredvídateľnej skutočnosti SOZA dokázala zvýšiť
svoje vlastné celoročné príjmy oproti roku 2020 a v tejto oblasti dosiahla svoj druhý
najlepší výsledok za celú dobu svojej existencie. Aj keď môžeme v tomto smere
hovoriť o úspechu, v porovnaní s obdobím pred pandémiou v roku 2019, kedy boli príjmy
SOZA najvyššie za posledných desať rokov, bol zaznamenaný prepad príjmov o 1,98 %.
V kontraste s prepadom príjmov z verejných produkcií bol v uplynulom roku významný
nárast príjmov z online licencovania, ktoré po prvý raz v histórii SOZA prekročili
hranicu jedného milióna eur. V súčasnosti príjmy z online licencovania predstavujú
šesťnásobok príjmov z licencovania výroby fyzických nosičov a majú výrazný rastový
potenciál do budúcnosti. Opäť v dôsledku koronakrízy zaznamenali výrazný prepad
najmä segmenty príjmov z kín, divadiel a od partnerských organizácií zo zahraničia.
Počas celého roka 2021 SOZA systematicky poskytovala pomoc svojim členom,
ktorých zasiahli výrazné protipandemické opatrenia v rámci kultúry. Pomoc
poskytovala jednak pomocou svojich už existujúcich schém (Sociálny
a kultúrny fond), ale aj prostredníctvom mimoriadnych schém pomoci,
kam patrí napr. kompenzácia príjmov z výpadku koncertnej činnosti.
SOZA sa aj v uplynulom roku výrazne angažovala v komunikácii smerom
k štátnym orgánom ako aj smerom k verejnosti v najdôležitejších
oblastiach, ktoré ovplyvňujú jej činnosť, a to predovšetkým pri
príprave Autorského a Mediálneho zákona. Aj vďaka jej trpezlivej
a nespochybniteľnými faktami podporenej argumentácii sa
podarilo zabrániť tým najškodlivejším krokom, ktoré sa objavili
v pôvodných návrhoch týchto legislatívnych noriem.
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HOSPODÁRSKE
VÝSLEDKY
ZA ROK 2021

celkové príjmy
SOZA 

Výsledky hospodárenia
vám predkladáme
v štandardnej metodike
zavedenej v roku 2002.

vlastné príjmy
SOZA

16 481 484,30 €
−217 245,2 €

11 340 082,71 €
+322 504,34 €

2021

2020

11 340 082,71 €

2020

11 017 578,37 €

11 569 201,12 €

9 559 513,38 €

8 840 889,98 €

10 356 926,41 €

Vývoj príjmov a nákladov
SOZA 2016-2021

Celková hodnota aktív, čiže hmotného,
nehmotného a finančného majetku
predstavuje 16 981 710,68 € o 698 171,64 €
menej ako v roku 2020. Zhodnotené
príjmy z výkonu kolektívnej správy
práv za rok 2021 boli vo výške 0 €.

2021

celková hodnota aktív

16 981 710,68 €
−698 171,64 €

2020

príjmy

2021

2017

2018

2019

2020

2021
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3 162 214,68 €

3 087 444,95 €

3 265 266,99 €

2 714 970,68 €

2 562 581,23 €

2 403 619,07 €

náklady

2016

celkové náklady

náklady
na prácu

3 162 214,68 €

1 968 474,02 €

+74 769,73 €

875 999,17 €
vecné
náklady

V uplynulom roku 2021 dosiahli vlastné
príjmy SOZA bez podielu partnerských
spoločností zúčastnených na tzv. spoločných
výberoch hodnotu 11 340 082,71 €,
čo je o 322 504,34 € viac ako v roku
2020. Celkové príjmy SOZA dosiahli
hodnotu 16 481 484,30 €, čo je
o 217 245,2 € menej ako v roku 2020.

podiel nákladov
na príjmoch

19,19%

Celkové náklady spoločnosti dosiahli
v roku 2020 hodnotu 3 162 214,68 €, čo
je medziročné zvýšenie o 74 769,73 €.
Náklady na prácu, ktoré zahŕňajú hlavne
mzdové a ostatné osobné náklady boli
vo výške 1 968 474,02 € , t.j. o 14 236,69
€ viac ako v roku 2021. Vecné náklady na
činnosť boli vo výške 875 999,17 €. Najvyšší
nárast, o 140 000 € bol zaznamenaný v
položke tvorba rezervného fondu na opravné
položky a súdne spory. Podiel nákladov na
príjmoch v roku 2021 dosiahol výšku 19,19%.
Výška peňažných plnení vyplatených
členom orgánu riadenia a členom orgánu
kontroly za výkon funkcie v týchto orgánoch
bola 363 505,10 €. Celkové sprievodné
náklady, kam patria členské príspevky
do medzinárodných organizácií, funkčné
odmeny a náhrady za stratu času voleným
orgánom SOZA, náklady spojené s valným
zhromaždením a náklady na marketing
klesli o 1947,52 € na výšku 317 741,49 €.
Prevádzkové a finančné náklady na podporu
sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb
vrátane výšky príspevku z príjmov z výkonu
kolektívnej správy práv na tieto potreby
boli v roku 2021 vo výške 0,01 % z príjmov
z výkonu kolektívnej správy práv, čo za rok
2020 predstavovalo sumu 1 648,00 €.
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VZŤAHY
S AUTORMI

7 847 983,27 €

Ku 31. decembru 2021 SOZA spravovala, na základe zmlúv
o zastupovaní, majetkové práva 3 070 nositeľov práv, čo
je o 178 (o 6,15 %) viac oproti roku 2020. V informačnom
systéme ISpA bolo na konci roka 2021 zaregistrovaných
1 878 autorov, dedičov a vydavateľov, čo v porovnaní
s predchádzajúcim rokom predstavuje nárast o 236
(14,37 %) používateľov. SOZA chráni majetkové autorské
práva k hudobným dielam nielen počas života autorov, ale
celú dobu trvania autorských práv, t. j. ešte 70 rokov po
smrti autora. Preto spravuje aj majetkové práva právnych
nástupcov – dedičov. V roku 2021 SOZA zastupovala
autorské práva 389 dedičov už nežijúcich autorov.

Porovnanie
autorských
odmien
2016 – 2021
2016

2017

2018

2019

2020

2021

7 847 983,27 €
SOZA rozdelila nositeľom
práv v roku 2021

• 3 070

nositeľov práv
+178

4 803 599,53 €

3 044 383,74 €

autorské odmeny pre
domácich autorov, za
použitie diel v Slovenskej
republike aj v zahraničí

autorské odmeny
do zahraničia

Rast členskej
základne SOZA 
2016 – 2021
2016

2017

2018

2019

2020

2021

389

Zloženie členskej
základne SOZA

dedičov už
nežijúcich autorov
+16
2020 2021

2 630

žijúcich autorov
2020

14

2021

+160

1 878

51

autorov, dedičov
a vydavateľov v ISpA

vydavateľov
2020 2021

+2

2020 2021

+236

V roku 2021 bolo licencovanie diskdžokejov opäť
výrazne poznačené pandémiou. V rámci tretej vlny
koronavírusu boli uzavreté všetky prevádzky až do
mája 2021 a k ďalšiemu uzatvoreniu došlo na konci
roka. Diskdžokeji nemali možnosť svoje licencie v tomto
období využívať. Predstavenstvo SOZA sa preto rozhodlo
opäť pre ústretový krok voči tejto skupine licenčných
partnerov a platnosť licencií, ktoré zachytávali toto
obdobie, opäť predĺžilo. Predĺžené licencie pokryli
v mnohých prípadoch diskdžokejom celý rok 2021
a platnosť niektorých licencií prešla až do roku 2022.
S ohľadom na túto skutočnosť došlo zo strany diskdžokejov
k enormnému poklesu záujmu o získanie nových licencií.
Autorské odmeny sú nositeľom práv zasielané v súlade
s Vyúčtovacím poriadkom SOZA. Prekážkou včasného
vyplatenia odmeny môžu byť len chýbajúce alebo
chybné údaje zo strany nositeľa práv alebo zo strany
zahraničnej OKS, prípadne ak je čiastka určená na
autorskú odmenu nižšia ako poplatky za prevod alebo
doručenie poštovou poukážkou. Takéto prípady sa
však vyskytujú ojedinele, sú riešené v spolupráci
s nositeľom práv a v spolupráci so zahraničnou
spoločnosťou, a autorská odmena je vyplatená.
Autorské honoráre za vysielanie a káblovú retransmisiu,
verejné vykonávanie diel živým predvedením,
neadresne vyúčtovávané autorské odmeny, odmeny za
sprístupňovanie diel verejnosti, ale aj autorské odmeny
nezastupovaným nositeľom práv, ktorí nevylúčili kolektívnu
správu práv a požiadali o výplatu autorskej odmeny,
vypláca SOZA jedenkrát ročne. Dvakrát ročne, spravidla
v máji a v novembri, vyúčtováva SOZA honoráre za výrobu
a predaj zvukových a audiovizuálnych nosičov vrátane
centrálneho licencovania. Kvartálne vyúčtováva honoráre
za hudobné diela použité sprístupňovaním diel verejnosti
nadregionálnymi poskytovateľmi obsahu na internete,
takzvaný multiteritoriálny online. Priemerne raz za štvrťrok
vyúčtovala tzv. veľké koncerty. Honoráre zo zahraničia sú
posielané autorom nepravidelne, ihneď po ich kontrole,
priemerne jedenkrát za týždeň. Rovnako nepravidelné sú
aj honoráre, ktoré vypláca SOZA na základe reklamácií
domácich a zahraničných zastupovaných subjektov.

V súčasnosti SOZA nevypláca odmeny a peňažné plnenia
podľa odborov kolektívnej správy práv, preto nie je možné
uviesť rozdelenie podľa odboru kolektívnej správy.
Počas roku 2021 nastalo omeškanie iba pri
vyplácaní a prerozdelení individuálnych honorárov,
a to z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom boli spory
o autorstvo, o ktorých bola SOZA informovaná zo
strany zahraničných partnerských organizácií a až
do právoplatného rozhodnutia zahraničných súdov
SOZA nemôže prerozdeliť honoráre medzi sporiacich
sa nositeľov práv. Druhým dôvodom boli načas
nedodané podklady k niektorým vyúčtovaniam zo
zahraničia, ktorých doplnenie SOZA urguje.

AUTORSKÉ HONORÁRE

266 699,11 €

autorské honoráre vyplatené
v priebehu roka 2021 z fondu
neidentifikovaných odmien na
základe požiadaviek nositeľov práv

83 810,00 €

zostatok fondu neidentifikovaných
odmien k 31. 12. 2021
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VZŤAHY
S POUŽÍVATEĽMI
V roku 2021 boli príjmy za použitie hudby, vedené
pod spoločným názvom verejné predvádzanie
hudobných diel, naďalej ovplyvnené pandémiou
koronavírusu. Oproti obdobiu pred pandémiou došlo
k poklesu v oboch hlavných kategóriách, ktorými sú
licencovanie podujatí ako aj prevádzok využívajúcich
hudbu prostredníctvom technických zariadení.

1 359 765,71 €

hodnota poskytnutých
licencií za živé podujatia
a hudbu v prevádzkach

pokles o 55,55 %
v porovnaní s predcovidovým
obdobím

33 474 licencií na

verejné predvedenie diel

0 zamietnutých licencií*

4 580 652,05 €

celkové príjmy za používanie
hudobných diel v televíznom
a rozhlasovom vysielaní

3 340 419,49 €
televízne vysielanie

1 240 232,56 €

rozhlasové vysielanie
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Právny odbor v roku 2021 poskytoval právnu podporu
a poradenstvo v rámci SOZA, zúčastňoval sa a poskytoval
právnu podporu na zasadnutiach Dozornej rady,
Zhromaždenia delegátov a Valného zhromaždenia, bol
účastný aj na zasadnutiach pracovných skupín a spracoval
viaceré analýzy, vyjadrenia, stanoviská, ktoré sa stali
podkladom pre prípravu vnútorných dokumentov na
zasadnutiach pracovných skupín, navrhoval úpravu
interných predpisov SOZA a riešil problematiku
používania hudobných diel bez súhlasu nositeľov
práv a problematiky neuhradenia autorských odmien
určených za udelenie súhlasu s použitím hudobných
diel, t. j. licencií v rámci hromadných licenčných zmlúv,
a to súdnou i mimosúdnou cestou. Právny odbor
zabezpečoval aj spoluprácu s externou advokátskou
kanceláriou v súvislosti s vymáhaním neuhradených
pohľadávok, uplatňoval neuhradené pohľadávky v rámci
súdnych a exekučných konaní, likvidácií, konkurzných,
či reštrukturalizačných konaní, vypracovával právne
analýzy, ktoré smerovali k dôležitým urovnaniam s veľkými
používateľmi, podieľal sa na vypracovávaní rôznych zmlúv
s dodávateľmi a ukončil úspešne dôležité súdne spory.

Celkové príjmy za používanie hudobných diel v televíznom
a rozhlasovom vysielaní dosiahli 4 580 652,05 €, čo
je o 5 727,72 € viac ako v roku 2020. Z toho televízne
vysielanie predstavuje 3 340 419,49 € a rozhlasové
vysielanie predstavuje 1 240 232,56 €. Uvedený
medziročný nárast príjmov bol dosiahnutý z dôvodu
aktualizácie zmluvných podmienok vysielateľov v rámci
zabezpečenia primeranosti sadzieb a efektívneho
a spravodlivého licencovania sprístupňovania diel
verejnosti prostredníctvom služieb vysielania. Je potrebné
uviesť, že autorské odmeny v oblasti vysielania predstavujú
pre SOZA príjmy, ktorých výška je priamo závislá od výšky
príjmov súvisiacich s tvorbou a vysielaním programov.
Celkové príjmy v oblasti káblovej retransmisie sú na
úrovni 2 673 784,25 €. V medziročnom porovnaní
bežných príjmov bez zohľadnenia príjmov z mimosúdnych
urovnaní evidujeme pokles o 1 249 193,12 €,
čo bolo spôsobené predovšetkým v dôsledku
prebiehajúceho súdneho sporu o určenie obsahu
zmluvy s asociáciami združujúcimi retransmitorov.

168 licencií na použitie
2 673 784,25 €

príjmy v oblasti káblovej
retransmisie

5 415 100,87 €

príjmy z náhrad odmien

1 200 915,53 €

použitie hudby prostredníctvom
internetu a mobilných sietí
(historicky najvyššie príjmy
vďaka spolupráci v oblasti
licencovania a správy hudobných
práv v prostredí online pre celý
svet so spoločnosťami MINT
a SUISA Digital Licensing)

hudobného diela vyhotovením jeho
rozmnoženiny a použitie hudobného
diela verejným rozširovaním jeho
originálu alebo rozmnoženiny
prevodom vlastníckeho práva

Príjmy z náhrad odmien v roku 2021 v dôsledku
aktívnej akvizície nových klientov a mimosúdnych
urovnaní úspešne vzrástli a dosiahli 5 415 100,87 €,
čo predstavuje medziročný nárast o 1 119 616,95 €.
Segment sa zároveň spamätáva po negatívnom vplyve
protipandemických opatrení v minulom roku.
V oblasti použitia hudby prostredníctvom internetu
a mobilných sietí dosiahla SOZA opäť historicky
najvyššie príjmy, a to vo výške 1 200 915,53 €, čo je
o 328 084,62 € viac ako v roku 2020. Nárast príjmov
v oblasti online služieb je prirodzeným dôsledkom už
uzatvorených zmlúv s významnými medzinárodnými
poskytovateľmi online služieb, ktorých popularita
na Slovensku stúpa, a taktiež uzatvorením nových
zmlúv a spolupráce v oblasti licencovania a správy
hudobných práv v prostredí online pre celý svet so
spoločnosťami MINT a SUISA Digital Licensing.
Oddelenie vysielania, retransmisie a online služieb
počas roku 2021 poskytlo súhrnne 200 licencií, z toho
25 licencií rozhlasovým vysielateľom, 56 licencií
televíznym vysielateľom, 5 licencií prevádzkovateľom
káblovej retransmisie a 114 licencií používateľom
hudobných diel prostredníctvom internetu
a mobilných sietí. Oddelenie v roku 2021 nezamietlo
ani jednu žiadosť o poskytnutie licencie.

200 licencií súhrnne

43 nových licencií na použitie
hudobného diela vyhotovením
jeho rozmnoženiny

25

0 zamietnutých žiadostí
o poskytnutie licencie*

rozhlas

5

56

káblová
retransmisia

televízia

114

internet a
mobilné siete

* Dôvodom zamietnutia či neposkytnutia licencie by bola snaha o dodržanie náležitej odbornej starostlivosti, pri ktorých používateľ
uvádzal nepresné, nesprávne či neúplné údaje.
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2019

2020
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Dopad
pandémie
Covid-19

2021

Kolísanie počtu
nahlásených
podujatí
v jednotlivých
mesiacoch 2019,
2020 a 2021
I

II

2019

III

2020

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2021

Kolísanie príjmov
nahlásených
podujatí
v jednotlivých
mesiacoch 2019,
2020 a 2021
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

11 230

XI

XII

1 431 879 €
4 093

2020

Celkové príjmy za
nahlásené podujatia
v rokoch 2019, 2020 a 2021

3 690

492 952,30 €
366 995,10 €

2021

2019
Celkový počet nahlásených podujatí
v rokoch 2019, 2020 a 2021
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2019

2020

2021
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VZŤAHY
S VEREJNOSŤOU
Oddelenie vzťahov s verejnosťou sa v roku 2021 naďalej
venovalo komunikácii týkajúcej sa pandémie koronavírusu
a krokov SOZA zameraných na zmiernenie ich dopadov
smerom k používateľom ako aj smerom k členskej základni.

Podpora z kultúrnych
programov SKF

v ý ro č n á spr áva za rok 2 0 2 1

Ceny SOZA
Po ročnej pauze sa uskutočnil aj galavečer Cien SOZA, na
ktorom boli laureátom odovzdané honorárne ocenenia za
roky 2019 aj 2020 ako aj štatistické ocenenia za rok 2020.
Odovzdávanie Cien SOZA si v kultúrnom kalendári našlo
svoje pevné miesto a tešilo veľkému záujmu médií, ktoré
priniesli rozsiahle materiály a príspevky či už zo samotného
galavečera ako aj zo života a tvorby ocenených.

Honorárne ceny za rok 2019
• Veľká cena SOZA – Pavol Hammel
• Zápisy do Zlatej knihy SOZA –
Tibor Frešo a Peter Dudák
• Cenu SOZA za rok 2019 – za významný
podiel uvádzania domácej tvorby
v zahraničí – Eugen Suchoň

545 doručených žiadostí

v roku 2021 (rekordný počet)

315 žiadosti odporučených
Radou SKF na schválenie

o 208 %
nárast podporených žiadostí

o 100 %
viac poskytnutých finančných príspevkov

• Veľká cena SOZA – Milan Novák
• Zápis do Zlatej knihy SOZA 2020 –
Dušan Húščava, Jozef Kresánek
• Cenu SOZA za rok 2020 – za významný
podiel uvádzania domácej tvorby
v zahraničí – Jana Kirschner.

Štatistické ceny za rok 2020

106 300 €

• Najúspešnejší mladý autor (do 25
rokov) – Celeste Buckingham

17 príspevkov sociálnych programov SOZA

• Najhranejšia skladba – Stoj, autori: Peter
Bič, Viktória Vargová a textár Vlado Krausz
a nahrala ju skupina Peter Bič Project.

celková výška všetkých podporených projektov

15 700 €

celková suma pomoci v sociálne zhoršených
pomeroch aj v náhlej núdzi

o 64,71 %
nárast vybavených žiadostí – autorov

o 7,64 %
viac poskytnutých finančných prostriedkov

20

Honorárne ceny za rok 2020

• Rozhlasovú stanicu s najvyšším podielom
domácej hudobnej tvorby – Rádio Lumen.
• Najúspešnejší audionosič – album Miro
Jaroš – Vaše najobľúbenejšie, ktorý
vyšiel vo vydavateľstve Galgan Music.
• Najúspešnejší textár – Vlado Krausz
• Najúspešnejší skladateľ – Ivan Tásler
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SOZA sa vďaka štatistickým údajom, ktoré zbiera v rámci
svojej činnosti aj vďaka prieskumom, ktoré si pravidelne
objednáva u renomovaných agentúr stala relevantným
a v rámci (nielen) kolektívnej správy aj najčastejšie
citovaným zdrojom v oblasti hudobnej kultúry. Štatistické
údaje, ktoré publikovala a šírila smerom k verejnosti
prostredníctvom svojich komunikačných kanálov ako
aj svojich reprezentantov v médiách sa stali jedným
z najúčinnejších nástrojov verejného spoločenského
tlaku predovšetkým pri iniciatíve za zachovanie kvót na
domácu hudobnú produkciu v súkromných rádiách.

V rámci externej komunikácie sa SOZA aktívne
reagovala na všetky dôležité témy:
• návrh na direktívne zníženie autorských
odmien pre OKS za verejný prenos autorsky
chránených diel v sektore HORECA
vychádzajúce zo skreslených, neúplných
a selektívne vyberaných údajov v zahraničí,
• návrh MK SR na zrušenie kvót pre domácu
hudobnú tvorbu v rozhlasových staniciach
vysielajúcich na základe licencie
• celkovo novelizáciu autorského
a mediálneho zákona.

Čoraz intenzívnejšia je aj komunikácia s členskou
základňou, a to aj prostredníctvom vylepšených
marketingových emailových kampaní (newslettrov)
zasielaných členom na mesačnej báze, ktoré ponúkajú
nielen prehľad o činnosti SOZA ale aj dôležité informácie
napríklad aj o rôznych možnostiach pomoci jej členom
prostredníctvom štátnej pomoci alebo grantov iných
verejnoprávnych, fondových a nadačných inštitúcií.

Ďalej napredovala aj komunikácia prostredníctvom
sociálnych sietí vďaka osvedčenej spolupráci
s renomovanou marketingovou a poradenskou
firmou MARK-BBDO. Vďaka tejto spolupráci sa trvale
darí zvyšovať počet postov na sociálnych sieťach
(Facebook, Instagram) ako aj ich zásah smerom
k verejnosti. V roku 2021 boli prevedené výrazné
úpravy oficiálnej webovej stránky s cieľom lepšieho
umiestnenia informácií na úvodnej titulnej stránke.

Myslíte si, že slovenské rádiá vo
všeobecnosti dávajú dostatočný
priestor pre hranie novovzniknutej
slovenskej hudby?

8,5%

14,5%

2015
určite áno ................................ 14,5%

25,9%

skôr áno .................................. 42,3%
2021

ani áno, ani nie ......................... 11,4%
skôr nie ................................... 25,9%
11,4%

určite nie .................................. 8,5%

1%
3%

4%

42,3%

10%

2015
18%
29,2 %

Koľko z 10 skladieb hraných
v rádiu má byť slovenských?

2021

2015

25,9 %

2021
Domáca hudobná
produkcia v rádiách
Porovnanie ukazuje, že názor
respondentov sa nezmenil

64%

je jej málo, malo by sa jej hrať oveľa viac ......................................... 10%
je jej málo, malo by sa jej hrať o trochu viac .................................... 18%
je jej primerane ................................................................................ 64%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

je jej veľa, malo by sa jej hrať o trochu menej .................................... 3%
je jej veľa, malo by sa jej hrať podstatne menej .................................. 1%
neviem ................................................................................................ 4%
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MEDZINÁRODNÉ
VZŤAHY

113 medzinárodných zmlúv
so 72 zahraničnými partnerskými organizáciami
v 125 štátoch sveta

24
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SOZA zabezpečuje na území Slovenskej republiky
uplatňovanie práv zahraničných tvorcov rovnocenne
právam domácich autorov a zároveň uplatňuje
práva domácich hudobných tvorcov vo všetkých
štátoch sveta, kde sa dodržiavajú autorskoprávne
predpisy na úrovni zodpovedajúcej štandardom
medzinárodnej organizácie CISAC.

Rok 2021 bol z pohľadu medzinárodnej agendy významný
hneď vo viacerých ohľadoch. V súčasnosti ešte stále
prebieha naprieč Európskou úniou transpozícia smernice
o ochrane autorského práva na jednotnom digitálnom
trhu, ktorej znenie by malo byť implementované do
nášho vnútroštátneho práva. SOZA sa napriek cestovným
obmedzeniam súvisiacich s COVID-19 pandémiou ďalej
zúčastňovala viacerých online stretnutí organizovaných
organizáciami CISAC, BIEM a GESAC, v rámci ktorých
SOZA koordinovala so zahraničnými partnermi postup
pri najbližších výzvach v oblasti ochrany autorského

práva do budúcnosti ako napr. korektná implementácia
smerníc Európskej únie do vnútroštátneho práva.
SOZA pokračovala v roku 2021 rokovaniami s viacerými
organizáciami kolektívnej správy za účelom rozšírenia
ochrany autorských práv slovenských autorov do
ďalších krajín a zároveň prebiehalo revidovanie starých
recipročných zmlúv za účelom ich aktualizácie. Uvedené
rokovania priniesli svoje ovocie keď sa medziročne navýšil
počet spolupracujúcich organizácii o štyri organizácie
zo Španielska (UNISON), Albánska (Albautor), Inde (IPRS)
a Moldavska (ANCO) a o osem partnerských zmlúv.
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Zoznam spoločností, s ktorými má SOZA uzavreté zmluvy
o vzájomnom zastupovaní a teritóriá, v ktorých vykonávajú kolektívnu
správu zverených práv – stav ku 31. decembru 2021
SPOLOČNOSŤ

ŠTÁT

TERITÓRIUM

AAS

Azerbajdžan

Azerbajdžan

ABRAMUS

Brazília

Brazília

ACDAM

Kuba

Kuba

ACUM

Izrael

Izrael

AGADU

Uruguaj

Uruguaj

AKKA/LAA

Lotyšsko

Lotyšsko

AKM

Rakúsko

Rakúsko

ALBAUTOR

Albánsko

Albánsko

AMRA

Spojené štáty americké

Spojené štáty americké

ANCO

Moldavsko

Moldavsko

Austrália

Ashmorov ostrov, Austrália, Austrálske antarktické teritórium, Cartierov
ostrov, Vianočný ostrov, Kokosové ostrovy, ostrovy Fidži, Heardov ostrov,
ostrov Macquarie, McDonald Island, ostrov Nauru, Papua-Nová Guinea,
Nový Zéland, ostrov Niue, Norfolské ostrovy, Rossova dŕžava, ostrovy
Tokelau, Samoa

APRA

SPOLOČNOSŤ

ŠTÁT

TERITÓRIUM

OSA

Česká republika

Česká republika

PAM CG

Čierna Hora

Čierna Hora

PRS

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, britské Spoločenstvo
národov (okrem Kanady a Hongkongu)

RAO

Rusko

Rusko

SABAM

Belgicko

Belgicko, Kongo, Rwanda, Burundi

SACEM/SDRM

Francúzsko

Francúzsko, Martinik, Guadeloupe, Guyana, Réunion, Komory, Somálsko,
Polynézia, Nová Kaledónia, Saint Pierre a Miquelon, Alžír a Sahara,
Mauretánia, Niger, Pobrežie slonoviny, Burkina Faso, Benin, Senegal, Mali,
Čad, Stredoafrická republika, Gabon, Togo, Kamerun, Guinea, Tunis, Maroko,
Libanon, Egypt, Monako, Andorra, Sýria, Luxembursko, Turecko, Madagaskar,
Džibuti, Gambia, Kongo

SACM

Mexická republika

Mexická republika

SADAIC

Argentína

Argentína

SAMRO

Juhoafrická republika

Juhoafrická republika, Namíbia, Botswana, Lesotho, Svazijsko

SAS

Gruzínsko

Gruzínsko

SAYCO

Kolumbia

Kolumbia

SAZAS

Slovinsko

Slovinsko

SBACEM

Brazília

Brazília

SESAC

Spojené štáty americké

Spojené štáty americké, Panenské ostrovy, Guam, Portoriko

SGAE

Španielsko

Španielsko, Bolívia, Kostarika, Kolumbia, Čile, Dominikánska republika,
Ekvádor, Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguaj,
Peru, Venezuela

ARTISJUS

Maďarsko

Maďarsko

ASCAP

Spojené štáty americké

Spojené štáty americké, Panenské ostrovy, Portoriko

AUSTRO MECHANA

Rakúsko

Rakúsko

SIAE

Taliansko

Taliansko, Vatikán, San Maríno, Etiópia, Líbya, Somálsko

AUTODIA

Grécko

Grécko

SOCAN

Kanada

Kanada

BMI

Spojené štáty americké

Spojené štáty americké, Portoriko

SOCINPRO

Brazília

Brazília

BUMA/STEMRA

Holandsko

Holandsko, Sint Maarten, Curaçao, Indonézia, Surinam

ZAMP Macedonia

Macedónsko

Macedónsko

CASH

Hongkong

Hongkong

SODRAC

Kanada

Kanada

EAU

Estónsko

Estónsko

SOKOJ

Srbsko

Srbsko

FILSCAP

Filipíny

Filipíny

GEMA

Nemecko

Nemecko, Turecko, Filipíny

SPA

Portugalsko

Portugalsko, Madeira, Azory, Angola, Mozambik, Guinea, Kapverdy, Svätý
Tomáš a Princov ostrov, Macao, Timor

HARRY FOX AGENCY

Spojené štáty americké

Spojené štáty americké

SQN

Bosna a Hercegovina

Bosna a Hercegovina

Chorvátsko

STEF

Island

Island

Írsko

STEMRA

Holandsko

Holandsko

Švédsko

Švédsko

HDS-ZAMP
IMRO

Chorvátsko
Írsko

IPRS

India

India

STIM

JASRAC

Japonsko

Japonsko

SUISA

Švajčiarsko

Švajčiarsko, Lichtenštajnsko

KAZAK

Kazachstan

Kazachstan

TEOSTO

Fínsko

Fínsko

KODA

Dánsko

Dánsko

TONO

Nórsko

Nórsko

LATGA

Litva

Litva

UACRR

Ukrajina

Ukrajina

MACP

Malajzia

Malajzia

UBC

Brazília

Brazília

britské Spoločenstvo národov (okrem Kanady), Írsko, Juhoafrická republika

UCMR-ADA

Rumunsko

Rumunsko

Čína

UNISON

Španielsko

Španielsko

Vietnam

Vietnam

Poľsko

Poľsko

MCPS
MCSC

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie
Čínska ľudová republika

MESAM

Turecko

Turecko

VCPMC

MSG

Turecko

Turecko

ZAIKS

MUSICAUTOR

Bulharsko

Bulharsko

NCB

Dánsko

Dánsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Island, Litva

NCIP

Bielorusko

Bielorusko
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Autorské odmeny prijaté od zahraničných organizácií kolektívnej správy v roku 2021
Názov OKS – štát
AKKA/LAA – Lotyšsko
AKM – Rakúsko
APRA – Austrália, N.Zéland
ARTISJUS – Madďarsko
ASCAP – USA, Porto Rico
AUSTROMECHANA – Rakúsko
BMI – USA, Porto Rico
BUMA – Holandsko
EAU – Estónsko

EUR

Názov OKS – štát

212,42

OSA – Česko

471 002,26

RAO – Rusko

32,35

80,90

SACEM – Francúzsko

23 388,17

SADAIC – Argentína

ACDAM – Kuba
ACUM – Izrael
AKKA – Lotyšsko

NCB – Dánsko

EUR
11 420,26

95,93

NGO-UACRR – Ukrajina

61,09

6 191,56

OSA – Česká republika

615 940,00

PRS – Veľká Británia

511 654,29

686,12

1 148,13

SGAE – Španielsko

1 993,35

AMRA – Spojené štáty americké

SOKOJ – Srbsko

3 617,25

APRA – Austrália

38 726,37

SACEM – Francúzsko

STEMRA – Holandsko

4 348,87

ARTISJUS – Maďarsko

61 861,44

SACM – Mexiko

1 033,42

STIM – Švédsko

12 873,76

ASCAP – Spojené štáty americké

412 499,10

SADAIC – Argentína

2 170,22

AUSTROMECHANA – Rakúsko

20 498,50

SAMRO – Juhoafrická republika

965,39

64,69

SAYCO – Kolumbia

383,36

423 260,92

SAZAS – Slovinsko

2 303,56
864,79
41,28

TEOSTO – Fínsko

132,52
1 704,37
167,38
2 106,62

NCB – Dansko

132,85

NMP – Dánsko

1 383,47

SUISA – Švajčiarsko

5 563,16

AKM – Rakúsko

55 335,17
9 844,78

332,29

AUTODIA – Grécko

TONO – Nórsko

279,90

BMI – Spojené štáty americké

UACRR – Ukrajina

740,40

BUMA – Holandsko

31 749,97

336,62

CASH – Hongkong
EAU – Estónsko

UBC – Brazília
ZAIKS – Poľsko

5 919,09
SPOLU

598 799,18

GCA – Gruzínsko
GEMA – Nemecko
HDS – Chorvátko
IMRO – Írsko
IPRS – India
JASRAC – Japonsko
KAZAK – Kazašská republika
KODA – Dánsko
KOMCA – Južná Kórea

RAO – Rusko

6 098,62

SABAM – Belgicko

14 514,63

4 787,10
34 506,30

564,39

SGAE – Španielsko

13 644,33

982,40

SIAE – Taliansko

48 150,12

SOCAN – Kanada

60 476,35

63,78
284 142,79
9 463,16
13 860,37
61,93
2 641,26
721,22
17 454,98
3 100,99

SOCINPRO – Brazília

1 398,64

SPA – Portugalsko

3 077,47

STEF – Island

1 631,40

STEMRA – Holandsko

6 780,56

STIM – Švédsko

55 516,31

SUISA – Švajčiarko

23 667,70

82,05

TEOSTO – Fínsko
TONO – Nórsko

69,88

1 896,17

SOKOJ – Srbsko

139,42
15 604,69

90,42

SODRAC – Kanada

MACP – Malajzia
MCPS – Veľká Británia

158 885,58

SESAC – Spojené štáty americké

LATGA – Litva

MCSC – Čína

28

799,40

Názov OKS – Štát

642,96

290,60

MCPS – Anglicko, Írsko

33,26

ABRAMUS – Brazília

EUR

SAZAS – Slovinsko

HDS – Chorvátsko

LATGA – Litva

3 990,19

Názov OKS – Štát

3 691,80

13 797,47

JASRAC – Japonsko

EUR

35 647,14

GEMA – Nemecko
IMRO – Írsko

Autorské odmeny vyplatené zahraničným organizáciám kolektívnej správy v roku 2021

13 125,07
10 643,56

UBC – Brazília

575,47

UCMR – Rumunsko

975,43

MESAM – Turecko

437,21

ZAIKS – Poľsko

MSG – Turecko

448,61

ZAMP – Macedónia

MUSIAUTOR – Bulharsko

129,90

28 296,69
56,88
SPOLU

3 044 005,81   
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Náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy práv a iné zrážky z príjmov z výkonu
kolektívnej správy práv náležiacich iným organizáciám kolektívnej správy 2021
Názov OKS
ABRAMUS – Brazília
ACDAM – Kuba
ACUM – Izrael
AKKA – Lotyšsko
AKM – Rakúsko

EUR
153,40

Názov OKS

AO vyplatené domácim autorom v roku
2021 za použite hudobných diel v zahraničí
EUR

NCB – Dánsko

2 191,55

Názov OKS
AKKA/LAA – Lotyšsko

18,41

NGO-UACRR – Ukrajina

11,72

1 188,16

OSA – Česká republika

118 198,89

APRA – Austrália

PRS – Veľká Británia

98 186,46

ARTISJUS – Maďarsko

131,67
10 618,82

RAO – Rusko

1 170,33

EUR
1 428,18

AKM – Rakúsko

35 647,14
218,48
23 388,17

ASCAP – Spojené štáty americké

3 691,80

AMRA – Spojené štáty americké

1 889,21

SABAM – Belgicko

APRA – Austrália

7 431,59

SACEM – Francúzsko

11 871,21

SACM – Mexiko

198,31

BUMA – Holandsko

1 095,25

SADAIC – Argentína

416,47

GEMA – Nemecko

12 928,50

SAMRO – Juhoafrická republika

185,26

HDS – Chorvátsko

ARTISJUS – Maďarsko
ASCAP – Spojené štáty americké
AUSTROMECHANA – Rakúsko
AUTODIA – Grécko

79 158,58
3 933,66

2 785,36

AUSTROMECHANA – Rakúsko

1 148,13

30 490,14

BMI – Spojené štáty americké

2 303,56

12,41

SAYCO – Kolumbia

BMI – Spojené štáty americké

81 223,77

SAZAS – Slovinsko

BUMA – Holandsko

6 092,82

SESAC – Spojené štáty americké

6 621,76

LATGA – Litva

CASH – Hongkong

108,31

SGAE – Španielsko

2 618,35

MCPS – Veľká Británia

EAU – Estónsko

188,52

SIAE – Taliansko

9 240,01

OSA – Česká republika

SOCAN – Kanada

11 605,41

PRS – Veľká Británia

GCA – Gruzínsko

12,24

73,57
918,64

JASRAC – Japonsko

1 704,37
167,38
1 723,04
351 070,05
10 641,28

54 527,00

HDS – Chorvátsko

1 815,98

SODRAC – Kanada

363,88

SACEM – Francúzsko

IMRO – Írsko

2 659,81

SOKOJ – Srbsko

268,40

SAZAS – Slovinsko

642,96

SPA – Portugalsko

590,57

SGAE – Španielsko

1 984,98

313,07

SOCAN – Kanada

3 036,39

1 301,19

SOKOJ – Srbsko

1 538,58

STEMRA – Holandsko

2 730,65

11,88

JASRAC – Japonsko

506,86

STEF – Island

KAZAK – Kazašská republika

138,40

STEMRA – Holandsko

KODA – Dánsko
KOMCA – Južná Kórea

3 349,61

STIM – Švédsko

10 653,58

SABAM – Belgicko

SUISA – Švajčiarsko

4 541,83

STIM – Švédsko

LATGA – Litva

15,75

TEOSTO – Fínsko

2 518,70

SUISA – Švajčiarsko

MACP – Malajzia

26,75

TONO – Nórsko

MCPS – Veľká Británia
MCSC – Čína

595,08

17,35

132,52

GEMA – Nemecko

IPRS – India

SOCINPRO – Brazília

97,63

IMRO – Írsko

2 994,54
13,41

110,43

TONO – Nórsko

UCMR – Rumunsko

187,19

UCMR – Rumunsko

83,90

ZAIKS – Poľsko

MSG – Turecko

86,09

ZAMP – Macedónia

MUSIAUTOR – Bulharsko

24,93

5 430,13
10,92
SPOLU

13 898,84
5 974,46

TEOSTO – Fínsko

UBC – Brazília

MESAM – Turecko

30

2 042,50

15,77
3 990,19

332,29
279,90
1 051,51

ZAIKS – Poľsko

6 413,39
SPOLU

489 275,39

584 144,71
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Náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy práv

Celková výška príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane rozdelenia tohto príjmu
podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy

Odbory kolektívnej správy práv 2020
Odbory kolektívnej správy práv 2020

príjmy podľa OKSP

príjmy podľa OKSP
a) použitie predmetu ochrany vyhotovením jeho rozmnoženiny

a) použitie predmetu ochrany vyhotovením jeho rozmnoženiny

1 676 496,39

použitie predmetu ochrany verejným rozširovaním jeho originálu
alebo rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva

97 983,81

použitie predmetu ochrany verejným rozširovaním jeho originálu
alebo rozmnoženiny – NÁJMOM

0,00

použitie predmetu ochrany verejným rozširovaním jeho originálu
c) 2.
alebo rozmnoženiny – VYPOŽIČANÍM

0,00

b)
c) 1.

použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti verejným
d)
vystavením
§ 145 (2)

použitie predmetu ochrany verejným rozširovaním jeho originálu
alebo rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva

18 799,63

c) 1.

použitie predmetu ochrany verejným rozširovaním jeho originálu
alebo rozmnoženiny – NÁJMOM

0,00

c) 2.

použitie predmetu ochrany verejným rozširovaním jeho originálu
alebo rozmnoženiny – VYPOŽIČANÍM

0,00

použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti verejným
vystavením

0,00

0,00
§ 145 (2)
342 750,31

použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti verejným vykonaním
e) 2.
vo forme – TECHNICKÉHO predvedenia predmetu ochrany

522 082,54

f) 1. použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti – VYSIELANÍM

b)

d)

použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti verejným vykonaním
e) 1.
vo forme – ŽIVÉHO PREDVEDENIA DIELA

e) 1.

použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti verejným vykonaním
vo forme – ŽIVÉHO PREDVEDENIA DIELA

65 761,68

e) 2.

použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti verejným vykonaním
vo forme – TECHNICKÉHO predvedenia predmetu ochrany

100 169,20

f) 1. použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti – VYSIELANÍM

použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti –
f) 3.
SPRÍSTUPŇOVANÍM VEREJNOSTI

§ 146 (2)
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0,00

použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti –
SPRÍSTUPŇOVANÍM VEREJNOSTI

236 995,33

f) 4.

použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti – INÝM SPÔSOBOM
VEREJNÉHO PRENOSU

104 739,25

545 901,69

výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany
a)
pre súkromnú potrebu podľa § 42

5 569 936,96

f)

2 750 970,92

použitie diela jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou

honoráre zo zahraničia

598 799,18

Príjmy spolu

16 481 484,30

0,00

f) 3.
1 235 221,26

použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti – INÝM SPÔSOBOM
f) 4.
VEREJNÉHO PRENOSU

602 712,43

3 141 341,24
f) 2. použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti – RETRANSMISIOU

f) 2. použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti – RETRANSMISIOU

321 660,44

a)

výber náhrady odmeny za vyhotovenie rozmnoženiny predmetu ochrany
pre súkromnú potrebu podľa § 42

f)

použitie diela jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou

§ 146 (2)

1 068 674,16
527 814,15

honoráre zo zahraničia

114 888,41

SPOLU NÁKLADY

3 162 214,68
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Kontakty
a Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava
Detašované pracovisko: Tekovská 4, 821 09 Bratislava

Kancelária Predstavenstva SOZA

Licenčný odbor

sekretariát
v +421-2-50 20 27 07
a soza@soza.sk

a licencne@soza.sk

Odbor dokumentácie, repartície
a mechanických práv

oddelenie hudobných produkcií

a dramp@soza.sk

vzťahy so zahraničím
v +421-2-50 20 27 05
a international@soza.sk
vzťahy s verejnosťou
v +421-2-50 20 27 04
a pr@soza.sk
a komunikacia@soza.sk

Odbor informačných technológií
v +421-2-50 20 27 55
a informatika@soza.sk
vedúca odboru
Mgr. Eva Osvaldová
v +421-2-50 20 27 57

Právny odbor
a pravne@soza.sk
v +421-2-50 20 27 50
členská agenda
v +421-2-50 20 27 02
sporová agenda
v +421-2-50 20 27 73
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vedúci oddelenia
Mgr. Martin Horský
v +421-2-50 20 27 61
a produkcie@soza.sk
oddelenie vysielania,
retransmisie a online služieb
vedúci oddelenia
Ing. Peter Hlaváč
v +421-2-50 20 27 38
a licencne@soza.sk

Ekonomický odbor
a ekonomicke@soza.sk
vedúca odboru
Ing. Erika Mináčová
v +421-2-50 20 27 23

domáce honoráre
v +421-2-50 20 27 24
zahraničné honoráre
v +421-2-50 20 27 72

vedúci odboru
Ing. Róbert Osvald
v +421-2-50 20 27 12
nahlasovanie nových hudobných diel
v +421-2-50 20 27 29
a domace@soza.sk
vyúčtovanie zo zahraničia
v +421-2-50 50 27 60
a zahranicne@soza.sk
podávanie námietok voči vyúčtovaniu
v +421-2-50 20 27 17
a reklamacie@soza.sk
výroba zvukových
a audiovizuálnych nosičov
v +421-2-50 20 27 13
a mechanika@soza.sk
podávanie filmových nahlášok
v +421-2-50 20 27 16
a film@soza.sk

Správa
nezávislého
audítora
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ATCL, s.r.o.
Adámiho 448/8
841 05 Bratislava
tel.číslo:+421263531354,+42163531356
e-mail: atcl@atcl.sk
Obchodný register:
OS Bratislava I. oddiel: Sro, vložka číslo: 150421/B

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre predstavenstvo a dozornú radu občianskeho združenia Slovenský ochranný zväz autorský
pre práva k hudobným dielam

Názor
Uskutočnili sme audit účtovnej závierky občianskeho združenia Slovenský ochranný zväz
autorský pre práva k hudobným dielom („Združenie“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru
2021, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré
obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej
situácie Združenia k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k
uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o účtovníctve“).
Základ pre názor
Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards
on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku
Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Združenia sme nezávislí podľa
ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom
audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit
účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky.
Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný
základ pre náš názor.
Iná skutočnosť
Účtovnú závierku občianskeho združenia Slovenský ochranný zväz autorský pre práva
k hudobným dielom za rok 2020 auditoval iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa 19.05.2021
na túto účtovnú závierku vyjadril nemodifikovaný názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku
Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala
pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za
potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby.
Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti
Združenia nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa
nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu
nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve, ibaže by mal v úmysle Združenie
zlikvidovať alebo ukončiť jej činnosť, alebo by nemal inú realistickú možnosť než tak urobiť.

36

v ý ro č n á spr áva za rok 2 0 2 1

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky
Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje
významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora,
vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že
audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné
nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby
a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo
v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe
tejto účtovnej závierky.
V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého
auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:
• Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v
dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy
reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné
a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej
nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože
podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé
vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
• Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli
navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom
vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Združenia.
• Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť
účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym
orgánom.
• Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad
nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov
záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo
okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Združenia nepretržite
pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme
povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej
závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše
závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy
audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Združenie prestane
pokračovať v nepretržitej činnosti.
• Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií
v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie
a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.
14.04.2022

ATCL, s.r.o.
Adámiho 448/8, 841 05 Bratislava
číslo licencie: 163

Ing. Daniela Lecká
kľúčový štatutárny audítor
číslo licencie: 460
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Poznámky
k Závierke
sú uložené vna:
Poznámky
(Úč NUJ
3-01) sú zverejnené
Registri UZ: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/3978
https://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/3978
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Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke:
ďalej aj "ÚJ"
Účtovná jednotka je zapísaná na MV SR pod č.VVS/1- 900/90-58258 podľa zákona č. 83/1990 Zb. Založená bola 21.5.1992.
Združenie predstavuje záujmovú samosprávu, ktorou si nositelia majetkových práv cestou zvolených orgánov spravujú majetkové záujmy
spoločenstva ako celku. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA) bol založený v roku 1922 ako slovenská
filiálka českého Ochranného sdružení spisovatelů a nakladatelů hudebných děl, z ktorého sa vyčlenil v roku 1939 a fungoval pod názvom
Slovenský autorský sväz hudobných skladateľov, spisovateľov a nakladateľov, družstva s r. o. (SAS) a do registra občianskych združení bol
zapísaný dňa 21.05.1992.Účtovná jednotka nevykonáva podnikateľskú činnosť.
Účtovná jednotka uvádza ďalšie doplňujúce všeobecné informácie:
Účtovná závierka Združenia k 31. decembru 2021 je zostavená ako riadna účtovná závierka podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 431/202 Z. z.
o účtovníctve za účtovné obdobie 1. januára 2021 do 31. decembra 2021.

Údaje o počte zamestnancov a dobrovoľníkov:

Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou

2021
72
13
0

2020
72
12
0

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku
činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného

0

0

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
z toho počet vedúcich

hmotný majetok – budovy
- stroje, prístroje zariadenia a inventár
- drobný hmotný majetok
- dopravné prostriedky

•
•
•
•
•
•

Informácie o orgánoch účtovnej jednotky

•

Informácie o členoch štatutárnych orgánov účtovnej jednotky sú uvedené v tabuľke:
Názov orgánu ÚJ
člen orgánu (meno a priezvisko)

Od

predseda Predstavenstva
člen Predstavenstva
člen Predstavenstva

21.7.20
21.7.20
5.10.20

Mgr. Art. Ľubomír Burgr
JUDr. PhDr. Silvester Danóczy PhD.
Mgr. Tomáš Mikš

Predpokladaná doba
používania v rokoch

druh majetku

Metóda
odpisovania

Sadzba ročného
odpisu

50
6
4

rovnomerná
rovnomerná
nerovnomerná

3,4%
16,7%
13 mesiacov od zaradenia

4

rovnomerná

25%

Ocenenie dlhodobého finančného majetku, zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty
Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
Ocenenie pohľadávok, zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou;
postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou vrátane
nákladov súvisiacich s obstaraním.
Ocenenie krátkodobého FM (peňažných prostriedkov, cenín, CP na obchodovanie), zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty.
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje opravnou položkou. Cenné
papiere, dlhové cenná papiere na obchodovanie sa oceňujú obstarávacími cenami vrátane nákladov s obstaraním.
Ocenenie časového rozlíšenie na strane aktív súvahy (náklady budúcich období a príjmy budúcich období)
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej
súvislosti s účtovným obdobím.
Ocenenie záväzkov (vrátane dlhopisov, pôžičiek, úverov), zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú obstarávacou cenou
Ocenenie rezerv Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát z
hospodárenia. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
Ocenenie časového rozlíšenia na strane pasív súvahy (výdavky budúcich období /BO/ a výnosy BO) Výdavky budúcich období a výnosy
budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.

Do
Dlhodobý nehmotný majetok

Účtovná jednotka eviduje dlhodobý nehmotný majetok a uvádza nasledovné informácie:
Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s
obstaraním (clo, inštalácia, a pod). Najväčší podiel hodnoty SW tvoria tieto programové celky na spracovanie dát.
Celková hodnota nehmotného majetku k 31.12.2021 je vo výške 1 481 562 € v obstarávacej cene.

K štatutárom, obdobiam výkonu funkcie a členom iných orgánov účtovná jednotka ďalej uvádza:
Na Valnom zhromaždení dňa 11.11.2020 boli zvolení členovia nasledovných volených orgánov:
Dozorná rada je orgánom kontroly v zmysle ustanovení Autorského zákona. Jej úlohou je pravidelná kontrola riadenia a hospodárenia
SOZA. Má 15 členov volených podľa profesijného kľúča. Predsedom Dozornej rady je Matúš Jakabčic.
Zaraďovacia komisia je špecializovaný volený orgán s odbornou právomocou, ktorého úlohou je zaraďovať nahlásené diela do príslušných
kategórií podľa Vyúčtovacieho poriadku SOZA. Má 5 členov a predsedom komisie je Pavel Zajáček.
Rozhodcovská komisia posudzuje vzniknuté spory medzi členom SOZA a voleným orgánom SOZA a pôsobí ako zmierovací orgán v sporoch
pri realizácii majetkových práv medzi zastupovanými nositeľmi práv. Má 5 členov. Predsedom je Egon Krák.
Predstavenstvo je orgánom riadenia v zmysle ustanovení Autorského zákona a zároveň je štatutárnym orgánom. Riadi chod SOZA
navonok aj dovnútra. Má troch členov, ktorých funkčné obdobie nie je časovo ohraničené.
Všetci členovia volených orgánov sú uvedení na webe SOZA: http://www.soza.sk/stranka/organy-soza

Prehľad pohybu dlhodobého nehmotného majetku je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:
2021
Dlhodobý nehmotný
majetok
Stav na začiatku BÚO

Nehmotné výsledky z
vývojovej a obdobnej
činnosti

0

Softvér

Prvotné ocenenie
1 346 135
0

Účtovná jednotka nemá organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti. Účtovná jednotka nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci BÚO

0

1 438 962

Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

Stav na začiatku BÚO

0

1 314 336

Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Východiská pre zostavenie účtovnej závierky, vplyv zmeny účtovných zásad na hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku
hospodárenia účtovnej jednotky:
•
Účtovná závierka bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania účtovnej jednotky.
•
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady boli účtovnou jednotkou konzistentne aplikované.
•
Ocenenie, odpisové plány DNM a DHM (obstaraného kúpou, vlastnou činnosťou, inak), zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty.
Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
(clo, prepravu, montáž, poistné a pod.).

Oceniteľné práva

Ostatný DNM

Obstaranie
DNM

41 001

0

1 599

92 827

92 827

Poskytnuté
preddavky na
DNM

Spolu

0

1 387 136
94 426
0

- 92 827
0

0

0

42 600

0

1 481 562

0

41 001

1 355 337

1 599

66 095

Oprávky

Prírastky
Úbytky
Stav na konci BÚO
Stav na začiatku BÚO
Stav na konci BÚO

64 496
0

1 378 832

42 600

0

0

Zostatková hodnota
31 799
0

0

0

0

0

31 799

0

60 130

0

0

0

60 130

0

0

1 421 432

Predpokladaná doba používania, metóda odpisovania a odpisová sadzba sú uvedené v tabuľke:
druh majetku

nehmotný majetok (vstupná cena > 2700 €)
-drobný nehmotný majetok

Predpokladaná doba
používania v rokoch

Metóda
odpisovania

4

rovnomerná

4

nerovnomerná

Sadzba ročného
odpisu

25%
13 mesiacov od zaradenia

Odpisy dlhodobého nehmotného majetku sú stanovené vychádzajúc zo Zákona o dani z príjmov č. 59/2003 Z.z. podľa zaradenia majetku
do odpisových skupín.
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2020
Dlhodobý nehmotný
majetok

Nehmotné výsledky z
vývojovej a obdobnej
činnosti

Oceniteľné práva

Prvotné ocenenie
1 294 031
0

0

Stav na začiatku BÚO

Softvér

2020
Ostatný DNM

Obstaranie
DNM

41 001

Poskytnuté
preddavky na
DNM

0

Spolu

0

52 104

Stav na začiatku BÚO

-52 104

0

1 346 135

0

0

Oprávky
1 184 848

41 001

Stav na začiatku
BÚO

0

0

0

0

41 001

Stav na začiatku BÚO
Stav na konci BÚO

-

846 759

333 204

0

41 001

0

0

38 827

-

Stav na konci BÚO

Drobný a
os ta tný
DHM

Os ta ra ni e
DHM

Pos kytnuté
predda vky
na DHM

-

-

Spol u

-

-

178 619

1 418 716
53 133

14 998

2 808

29 682

10 435 -

21 307

-

846 759

336 012

53 511

-

-

189 054

-

-

588 204

312 353

38 827

-

-

178 619

28 824

17 590

4 329

14 998

42 925

-

10 208

-

1 456 851

Oprávky

1 355 337

0

Zostatková hodnota
109 183
0

0

0

0

109 183

0

31 799

0

0

0

31 799

0

Zá kl a dné
s tá do a
ťa žné
zvi era tá

53 133

Presuny

1 225 849
129 488

1 314 336

21 307

Úbytky

0
0

Sta vby

Prírastky

1 387 136

129 488

Prírastky
Úbytky
Stav na konci BÚO

Umel ecké
di el a a
zbi erky

Prvotné ocenenie

0
52 104

Pozemky

1 335 032

52 104

Prírastky
Úbytky
Presuny
Stav na konci BÚO

Dlhodobý hmotný
majetok

Sa mos ta tn
Pes tova teľe hnuteľné
Dopra vné s ké cel ky
veci a
pros tri edky trva l ých
s úbory
pora s tov
hnuteľných
vecí

Stav na začiatku
BÚO
Prírastky
Úbytky

-

Stav na konci BÚO

Účtovná jednotka nemá vo svojej evidencii nehmotný majetok ku ktorému je zriadené záložné právo. Účtovná jednotka nemá v evidencii
dlhodobý nehmotný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky.

Dlhodobý hmotný majetok

-

-

617 028

329 943

Stav na začiatku
BÚO

21 307

-

258 555

Stav na konci BÚO

21 307

-

229 731

1 118 003

7 970

58 713

14 998

-

28 158

-

-

20 851

-

-

-

6 069

25 353

-

-

186 589

14 998

-

-

1 161 718

-

-

-

300 713

2 465

10 208

-

295 133

Zostatková hodnota

Účtovná jednotka eviduje dlhodobý hmotný majetok a uvádza nasledujúce informácie:
Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady
súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poistné, a pod).

Opravné položky, poistenie dlhodobého majetku
Účtovná jednotka nemá vo svojej evidencii hmotný majetok, ku ktorému je zriadené záložné právo.
Účtovná jednotka nemá v evidencii dlhodobý hmotný majetok, ku ktorému tvorila opravné položky.
Účtovná jednotka má dlhodobý majetok poistený na živelné a ostatné udalosti, automobily sú poistene PZP a havarijnou
poistkou.

Prehľad pohybu dlhodobého hmotného majetku je uvedený v nasledujúcich tabuľkách:

2021
Dlhodobý hmotný
majetok

Pozemky

Umel ecké
di el a a
zbi erky

Sta vby

Sa mos ta tn
Pes tova teľe hnuteľné
s ké cel ky
veci a
Dopra vné
s úbory
pros tri edky trva l ých
pora s tov
hnuteľných
vecí

Zá kl a dné
s tá do a
ťa žné
zvi era tá

Druh majetku, spôsob a výška jeho poistenia sú uvedené v tabuľke:
Drobný a
os ta tný
DHM

Os ta ra ni e
DHM

Pos kytnu-té
predda vky
na DHM

Poistený majetok

Spol u

Prvotné oceneni e
Sta v na za či a tku BÚO

21 307

-

846 759

336 012

53 511

-

-

Príra s tky

189 054

10 208

9 402

4 511

-

1 456 851
13 913

Úbytky

-

Pres uny
Sta v na konci BÚO

2 340
21 307

12 379 -

14 719

-

-

849 099

336 012

53 511

-

-

210 835

-

-

-

617 028

329 943

28 158

-

-

186 589

-

-

28 831

5 602

7 421

1 470 764

Oprá vky
Sta v na za či a tku BÚO

-

Príra s tky

19 020

60 874

Úbytky
Sta v na konci BÚO

1 161 718

-

-

645 859

335 545

35 579

-

-

205 609

-

-

1 222 592

Budova na Rastislavovej ulici
Budova na Tekovskej ulici
hnuteľný majetok
Automobil TOYOTA RAV 4
Automobil Mazda 6

Poistná zmluva platná

Poistná suma

od

763 460
149 373
912 833
35 181
31 595

Do

1.7.2003
1.7.2003
1.7.2003
3.6.2020
18.12.2013

Účtovná jednotka uvádza k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku ďalšie doplňujúce informácie:
Poistná suma je na hodnotu dlhodobého majetku včítane DPH.
Dlhodobý finančný majetok
Účtovná jednotka v uvedených obdobiach neeviduje dlhodobý finančný majetok.
Účtovná jednotka nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.

Zos ta tková hodnota

46

Sta v na za či a tku BÚO

21 307

-

229 731

6 069

25 353

-

-

2 465

Sta v na konci BÚO

21 307

-

203 240

467

17 932

-

-

5 226

10 208
-

-

295 133

-

248 172

Zásoby
Účtovná jednotka pri svojej činnosti eviduje zásoby. Spoločnosť netvorila k zásobám opravné položky.
Účtovná jednotka uvádza k zásobám ďalšie doplňujúce informácie (sumy bez DPH):
ÚJ eviduje na sklade covid testy v zmysle Nariadenia vlády v množstve 176 ks/ a´4,45 € v celkovej hodnote 783,20 €.
Zásoby tvoria aj pohonné hmoty v nádrži automobilov vo výške 68 €. Zostatok v nádrži je ocenený priemernou cenou PHM.
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Pohľadávky

Finančné účty

ÚJ eviduje pohľadávky a k významným pohľadávkam podľa položiek súvahy účtovná jednotka uvádza nasledujúce informácie:
pohľadávky

2021

riadok
súvahy

druh
pohľadávk

Pohľadávky z obchodného styku

43

z hlavnej

Pohľadávka z obchodného styku

43

z hlavnej

Pohľadávka z obchodného styku

43

z hlavnej

Ostatné pohľadávky

44

z hlavnej

Iné pohľadávky

50

z hlavnej

Daňové pohľadávky
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z hlavnej

hodnota

opis pohľadávky
neuhradené faktúry za služby

4 404 024
85 206
113 331
1 663 000

vyplatené preddavky na autor. odmenu

13 087
8 434
6 287 082

Daňový preplatok - DzP za rok 2021

Vývoj opravnej položky v priebehu účtovného obdobia je zobrazený v tabuľke:
2021

Pohľadávky z obchodného styku

Stav na začiatku
Tvorba opravnej
bežného
položky (zvýšenie)
účtovného obdobia

Zúčtovanie
opravnej položky

384 566

Stav na konci
bežného
účtovného obdobia

0
1 374 886
0

Pohľadávky voči účastníkom
Iné pohľadávky

384 566

1 374 886

0

384 566

0
1 374 886

2020
Druh pohľadávok

Pohľadávky z obchodného styku

Stav na začiatku
Tvorba opravnej
bežného
položky (zvýšenie)
účtovného obdobia

124 566

3 947
5 608
8 476 678
-42
8 486 191

Účtovná jednotka eviduje zostatky na účtoch časového rozlíšenia.

Zníženie opravnej
položky

1 374 886

Pohľadávky spolu

2020

2 146
0
8 123 270
-54
8 125 362

Časové rozlíšenie

384 566

Ostatné pohľadávky

2021

Pokladnica
Ceniny
Bežné bankové účty
Peniaze na ceste
Spolu

nezrazená réžia z nevyplatených

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho ÚO

Stav na konci BÚO

Krátkodobý finančný majetok

uhradené poplatky-neukončené

Účtovná jednotka tvorila opravné položky k pohľadávkam.

Druh pohľadávok

Finančné účty SOZA predstavujú vykázané peniaze v pokladnici, ceniny a účty v bankách. Finančné prostriedky sú pre zvýšenie bezpečia a
rozloženia rizika uložené vo viacerých bankách a finančných inštitúciách: VÚB, a. s. , Tatra banka, a. s. a ČSOB, a. s.
S účtami v bankách môže SOZA voľne disponovať.

Prehľad finančných účtov v nasledujúcej tabuľke:

uhradené zálohy za služby

a súdne podania, zábezpeka a iné

Spolu

Účtovná jednotka k finančným účtom uvádza nasledujúce informácie:

Zníženie opravnej
položky

Zúčtovanie
opravnej položky

260 000

Stav na konci
bežného
účtovného obdobia

384 566
0

Ostatné pohľadávky

K časovému rozlíšeniu na strane aktív súvahy ÚJ uvádza nasledujúce informácie:
2021

Prehľad významných položiek časového
rozlíšenia
Náklady budúcich období , z toho:

2020
9 913
656
3 907
2 613
555
1 317
865
0
0

12 233
1 176
6 268
2 607
0
1 317
865
0
0

poistenie automobilov
vydané stravné lístky 1/22 a poskytnutie fin. prísp. na 1servis a licencia SW
predplatné časopisov a odborných publikácií
poistenie osôb
poistenie majetku
ostatné, nevýznamné položky

Príjmy budúcich období - z toho:

2021

Prehľad významných položiek časového

2020

0

Výdavky budúcich období , z toho:

0

0
hľ dá k
č úč
Iné pohľadávky

ík

Pohľadávky spolu

124 566

260 000

0

0

0
384 566

Vlastné zdroje krytia
Informácie o vlastných zdrojoch krytia sú uvedené v tabuľke:
stav na začiatku BÚO

Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti:
Stav na konci
bežného účtovného
Pohľadávky do lehoty splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti

Pohľadávky spolu

2021
1 183 068
5 104 014
6 287 082

Účtovná jednotka neuvádza k pohľadávkam ďalšie doplňujúce informácie.
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bezprostredne

Prírastky (+)

Úbytky (-)

Presuny (+,-)

2021
Ú

2020
1 523 787
5 322 960
6 846 747

Imanie a fondy

Základné imanie:
Z toho:
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

Fondy zo zisku

534 158
534 158
361 216

Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

-57 787

Spolu

837 587

stav na konci BÚO

2021
0

0

222 906

-187 290

0

534 158
534 158
396 832
-57 787
0

222 906

-187 290

0

873 203
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Prírastky (+)

Úbytky (-)

Presuny (+,-)

2020
Imanie a fondy

Základné imanie:
prioritný majetok

2020

534 158
534 158
280 628

Fondy tvorené podľa osobitného predpisu

stav na konci BÚO

0

0

0

253 040

-172 452

534 158
534 158
361 216

Prehľad o rezervách za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
2020
Druh rezervy
Zrušenie alebo
Stav na začiatku
Stav na konci bežného
účtovného obdobia

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia
minulých rokov
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie

-57 787

Spolu

756 999

-57 787
0
253 040

-172 452

0

837 587

K vlastným zdrojom uvádza účtovná jednotka nasledujúce informácie:

- na dovolenku

Informácia o rozdelení zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
SOZA vykázala za účtovné obdobie nulový hospodársky výsledok. ÚJ eviduje za minulé obdobia účtovnú stratu vo výške 57 787 €.

Rezervy

- rezerva na odmeny za
- rezerva na služby

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

54 442
54 442

80 365
80 365

-54 442
-54 442

80 365
80 365

355 291
4 400
200 000

230 000
4 400

-355 291
-4 400

230 000
4 400
200 000

-6 600

97 772
439 914
15 282
987 368
1 067 733

0

- rezerva na krytie rizík
Dlhodobé ostatné rezervy:
- rezerva na obnovu
- rezerva - depozitný fond
Ostatné rezervy spolu:
Rezervy spolu:

103 822
439 914
15 282
1 118 709
1 173 151

234 400
314 765

-365 741
-420 183

0
0

Účtovná jednotka uvádza k rezervám ďalšie doplňujúce informácie:
V súlade so Stanovami a zákonom o účtovníctve SOZA vytvára na pokrytie rizík rezervy. Tvorba, použitie príp. zrušenie
alebo zníženie rezerv je podriadené rozhodnutiu Dozornej rady SOZA.

Účtovná jednotka eviduje záväzky.
K záväzkom účtovná jednotka uvádza nasledujúce informácie:
Významné položky na účtoch
325 - Ostatné záväzky
379 – Iné záväzky

Účtovná jednotka eviduje rezervy.

účtovného

účtovného obdobia

Záväzky

Účtovná jednotka k rozdeleniu zisku alebo vysporiadaniu straty uvádza ďalšie doplňujúce informácie:

Prehľad o rezervách za bežné účtovné obdobie je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
2021
Druh rezervy
Stav na začiatku

zníženie rezerv

Krátkodobé ostatné rezervy:

- rezerva na súdne spory

V súlade s Autorským zákonom má SOZA vytvorený Sociálny a kultúrny fond na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb nositeľov práv.
Tvorba a čerpanie fondu sa riadi Štatútom SKF schválenom Dozornou radou dňa 14.12.2016 a Zhromaždením delegátov dňa 6.12.2017
na sociálne programy SKF a ostatné kultúrne programy SKF. Príspevok na marketingové aktivity v oblasti kultúry posudzuje a navrhuje
Rada SKF, ktorá má päť až osem členov, z toho najmenej dvaja členovia sú volení spomedzi členov Dozornej rady SOZA a ostatní členovia
sú volení z členov SOZA s hlasovacím právom. Rada SKF schválila finančné príspevky v rámci Kultúrnych a Sociálnych programov SKF spolu
187 290 € .
K 31.12.2021 je objem finančných prostriedkov na účte SKF vo výške 396 832 EUR.

Použitie rezerv

Krátkodobé zákonné
Zákonné rezervy spolu:

Fondy zo zisku

Tvorba rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci bežného
účtovného obdobia

0

79 776
79 776

-600 000
-439 914

200 000
5 000
0
0

325-Odmeny pre nositeľov práv
Tuzemské partnerské OKS
Zahraničné partnerské OKS
379-nevýplatené autorské odmeny

Stav na
začiatku
účtovného

2021
6 873
2 662
289 544
67 511

Prírastky
8 337 006
5 446 819
3 465 657
12 351 812

Úbytky

Stav na konci bežného
účtovného
obdobia

-8 259 565
-6 647 170
-3 512 865
-12 307 784

2021
6 951 134
1 461 670
242 336
111 539

Krátkodobé zákonné
- na dovolenku
Zákonné rezervy spolu:

80 365
80 365

79 100
79 100

-79 688
-79 688

230 000
4 400
200 000
439 914

99 050
5 000
400 000

-129 050
-4 400

Krátkodobé ostatné rezervy:
- rezerva na odmeny za
- rezerva na služby
- rezerva na krytie rizík
- rezerva na súdne spory
Dlhodobé ostatné rezervy:
- rezerva na obnovu
- rezerva - depozitný fond
Ostatné rezervy spolu:
Rezervy spolu:

97 772
15 282
987 368
1 067 733

-97 772
504 050
583 150

--133 450
-213 138

-1 137 686
-1 137 686

0
15 282
220 282
300 058

Prehľad záväzkov (okrem bankových úverov) podľa zostatkovej doby splatnosti je uvedený v tabuľke:
Stav na konci
Druh záväzkov
2021
2020
Záväzky po lehote splatnosti
Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou
dobou splatnosti do jedného roka

12 182 029

13 377 633

Krátkodobé záväzky spolu

12 182 029

13 377 633

3 579

1 963

3 579
12 185 608

1 963
13 379 596

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od
jedného do piatich rokov vrátane

Záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti viac ako päť rokov

Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky

K záväzkom účtovná jednotka uvádza ďalšie doplňujúce informácie:
Záväzok pre dodávateľov za dodané energie a dodané služby z vystavených faktúr, predstavuje podiel v sume vo výške
464 479 €, ktoré boli uhradené začiatkom roku 2022.
Platby prijaté za licenčné poplatky sa neúčtujú ako výnosy ale ako záväzky voči nositeľom práv. Tieto záväzky sú autorské
odmeny splatné prevažne vo vyúčtovaní za použitie diel do 30.6. nasledujúceho roka. Z toho:
Výška neidentifikovaných autorských odmien za rok 2020 je 83 810 €.
Výška neidentifikovaných autorských odmien za rok 2021 je 118 689 €.
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Významné položky prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných výnosov sú v tabuľke:
Opis položky
druh príjmu
Hodnota
krytie nákladov SOZA zrážkou z autorských odmien
ostatný výnos
1 895 661
ostatné výnosy (náhrad škôd a trestné)
ostatný výnos
70 579
ostatný výnos -krytie investičných nákladov z fondov
ostatný výnos
7 700
ostatné výnosy (náhrad poisťovní)
ostatný výnos
0
ostatné výnosy (spolu menej významné)
ostatný výnos
107 084

Sociálny fond
Účtovná jednotka tvorila sociálny fond.
Tvorba a čerpanie sociálneho fondu v priebehu účtovného obdobia sú v tabuľke:
Bežné ÚO

Sociálny fond

Bezprostredne
predchádzajúce ÚO
2020

2021
1 963
7 053
0
-5 437
3 579

Stav k prvému dňu účtovného obdobia
Tvorba na ťarchu nákladov
Tvorba zo zisku
Čerpanie sociálneho fondu spolu
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

37
7 500
0
-5 574
1 963

K sociálnemu fondu účtovná jednotka uvádza ďalšie doplňujúce informácie:

Sociálny fond je tvorený podľa Zákona o sociálnych fondoch a jeho použitie je v najväčšej miere na príspevok na stravu zamestnancov.

Dotácie, granty
Účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia dotácie alebo granty. K prijatým dotáciám a grantom
účtovná jednotka uvádza:

V čase pandémie ochorenia COVID-19 prijala SOZA "Pomoc na udržanie zamestnanosti" za rok 2021 za mesiace, kedy bol výrazný pokles
tržieb. Celkový príspevok v objeme 225 813 € na krytie prevádzkových nákladov.

Prehľad prijatých dotácii a grantov je uvedený v tabuľke:
Názov položky

Bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

Pomoc na udržanie zamestnanosti

SOZA eviduje krátkodobý bankový úver vo forme použitia Kreditnej karty.

Men
a

Výška
úroku v %

Splatn
osť

Krátkodobé bankové úvery
Kreditné karty - Tatra
Kreditná karta - VUB

EUR
EUR

0
0

Suma
istiny na
konci
bežného

For
ma
zabezpe
čenia

1/
1/

Suma istiny v
na konci
bezprostredne
predchádzajúce

20

poist
poist

2020

16
59
75

Spolu

Suma

dotácia

225 813

Finančné výnosy

Štruktúra bankových úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí je uvedená v tabuľke:
Druh cudzieho
zdroja

druh

Účtovná jednotka dosiahla finančné výnosy.
K finančným výnosom účtovná jednotka uvádza údaje uvedené v tabuľke:
Názov položky
Finančné výnosy, z toho:
Kurzové zisky, z toho:

0
127
127

kurzové zisku ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Ostatné významné položky finančných výnosov,
zmluvné úroky a penále
výnos z krátkodobého finančného

K bankovým úverom, pôžičkám a návratným finančným výpomociam uvádza ÚJ ďalšie informácie:
Použitie kreditnej karty je zúčtované z bežného účtu vždy v nasledujúcom mesiaci.

2021

2020
33 333
377
340
33 188
10 160
0

33 333
145
0
33 188
10 996
22 192

Významné položky nákladov na ostatné služby, osobitných , iných ostatných a finančných nákladov

Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát

Prehľad o nákladoch, nákladoch na ostatné služby, osobitných nákladoch, iných ostatných nákladoch a finančných nákladoch je
uvedený v tabuľke:

Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar

Významné položky nákladov

Účtovná jednotka dosahovala tržby za vlastné výkony formou odmien za spoločný výber a správu výberov licenčných poplatkov pre zmluvné
OKS. Krytie nákladov SOZA je uskutočnené zrážkou z licenčných poplatkov účtovaných na ostatných výnosoch. SOZA nevykonáva
podnikateľskú činnosť. Z tohto zdroja nemala SOZA žiadny príjem.

Tržby za vlastné výkony a tovar podľa hlavných druhov výrobkov, služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej
jednotky sú uvedené v tabuľke:
Tržby
za vlastné
za služby hlavnej
z podnikateľskej
v účtovnom
2021
2020
2021
2020
2021
2020

období

i ži b
služby
pre iné OKS
spoločný výber
bezdôvodné obohatenie
služby spojené s fondom SKF
ostatné služby

Spolu

0

0

686 139
896
69 138
1 647
93 620
851 440

704 202
1 932
1 574
1 670
115 377
824 755

- spotreba materiálu, energií
- mzdové a sociálne náklady
- opravy, cestovné služby a pohostenie
- dane a poplatky
- ostatné penále a pokuty
- odpis nevymožiteľných pohľadávok
- odpis majetku

Náklady na ostatné služby, z toho:

0

Prijaté dary, osobitné výnosy, prijaté zákonné poplatky a iné ostatné výnosy
Účtovná jednotka eviduje prijaté dary, osobitné výnosy, prijaté zákonné poplatky a iné výnosy.
K prijatý darom, osobitným výnosom, zákonným poplatkom a iným výnosom účtovná jednotka uvádza:
Iné ostatné výnosy SOZA sú tvorené zrážkou z autorských odmien nositeľov práv.
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Významné položky nákladov, z toho:

0

- poštovné
- služby poskytnutím licencií
- služby poskytnuté inšpektormi SOZA
- služby poskytnuté poradcami SOZA
- školenia
- prepravné
- internet a telekomunikácie
- služby tlačiarní
- služby advokátov, notárov a exekútorov
Ostatné

2021
3 899 590
47 222
2 176 769
13 530
17 036
60
1 529 005
115 968
315 951
27 472
8 890
8 522
63 074
8 757
771
15 030
6 866
28 172
148 397

2020
2 494 544
62 322
2 192 674
13 192
12 488
44
25 623
188 201
287 590
25 419
12 165
14 830
42 422
8 321
5 239
14 883
4 692
26 586
133 033
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Osobitné náklady, z toho:
- neuplatnená DPH

Iné ostatné náklady, z toho:

- bankové poplatky a poistenie majetku a osôb
- tvorba fondov

Finančné náklady, z toho:

Kurzové náklady, z toho:
kurzové straty ku dňu zostavenia účtovnej závierky

Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho:
- príspevky IPI, CISAC, BIEM, GESAC
- daň z príjmov

0
0
421 071
21 071
400 000
32 204
723
723
31 481
28 115
3 366

0
0
280 688
20 688
260 000
34 553
8 147
26 406
23 077
3 329

Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane
Účtovná jednotka nepoužila podiel zaplatenej dane.
Účtovná jednotka nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.
Informácia o nákladoch účtovnej jednotky s povinnosťou overenia účtovnej závierky audítorom
SOZA mala v bežnom účtovnom období povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.
Informácie o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky sú uvedené v tabuľke:
Suma
Jednotlivé druhy nákladov za
2021
5 000
overenie účtovnej závierky
Spolu
5 000

Účtovná jednotka eviduje údaje na podsúvahových účtoch. K údajom na podsúvahových účtoch účtovná jednotka uvádza:
Na podsúvahových účtoch vedie SOZA pomocnú evidenciu úhrad, ktorá slúži na kontrolu plnenia finančného plánu. Na týchto účtoch je
nulový zostatok.

Prehľad o podsúvahových položkách.
Účtovná jednotka na podsúvahových účtoch prostredníctvom externého softvérového vybavenia eviduje odpísané
pohľadávky.
Ďalšie informácie
Podmienené aktíva
Účtovná jednotka neeviduje podmienené aktíva. ÚJ nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.
Podmienené pasíva
Účtovná jednotka neviduje podmienené pasíva. ÚJ nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.
Ostatné finančné povinnosti
Účtovná jednotka neeviduje ostatné finančné povinnosti, ktoré sa nesledujú v bežnom účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe.
Účtovná jednotka nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.
Informácie o nehnuteľných kultúrnych pamiatkach v správe alebo vo vlastníctve ÚJ
Účtovná jednotka nemá v správe alebo vo vlastníctve nehnuteľné kultúrne pamiatky.

Účtovná jednotka nemá pre túto časť poznámok obsahovú náplň.
Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej
zostavenia
Po 31.12.2021 nenastali udalosti majúce významný vplyv na verné zobrazenie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Dopad z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky mal nepriamy
vplyv na zníženie tržieb z verejných predvedení. Účtovná jednotka je schopná pokračovať v činnostiach, ktoré predstavujú
predmet jej činnosti minimálne po dobu jedného roka.
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