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Zásady   
 

spoločného zhodnocovania príjmov  
z výkonu kolektívnej správy práv  

vrátane zásad riadenia rizík 
 
 
Valné zhromaždenie SAPA schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu 
kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne 
v záujme nositeľov práv, s primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti 
od jediného zdroja výnosov. 
 
SAPA prerozdeľuje príjem z výkonu kolektívnej správy práv na základe vyúčtovacieho 
poriadku, pričom z celkového objemu vybratých odmien za kalendárny rok si SAPA zrazí na 
pokrytie primeraných nákladov spojených s výkonom kolektívnej správy práv – výber, správa 
a vyúčtovanie odmien pre nositeľov práva zrážku do 15% z takýchto príjmov. 
 
Za účelom najvyššieho zhodnotenia príjmov SAPA uloží vybraté finančné prostriedky z výkonu 
kolektívnej správy práv po odpočítaní  primeranej zrážky na účet s  najvyššou  možnou 
úrokovou sadzbou. 
 
Rozdelenie výnosov z kapitálového majetku:  

Dosiahnuté úroky z vkladov SAPA  vytvorené v danom vyúčtovacom období sa po zdanení  
rozdelia takto: 

- 80% bude zaradených na priame rozdelenie  oprávneným nositeľom práv v danom 
vyúčtovacom období,  

- 20% bude vyčlenených a prevedených do fondu na podporu slovenských   
kinematografických aktivít. O konkrétnom použití týchto prostriedkov alebo podpore 
určitých  kultúrnych projektov bude rozhodovať orgán riadenia  SAPA. Kontrolnú 
právomoc o ich použití  bude mať Výbor/kontrolná komisia SAPA.  

 
SAPA vytvára pre účely mimoriadnych výdavkov súvisiacich s nepredvídateľnými nákladmi 
a výdavkami napr. súvisiacimi so súdnymi spormi, pre prípad budúcich strát a pod.  rezervný 
a preklenovací fond  vo výške 10% z celkových príjmov. 
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SAPA vedie a vykonáva stálu a účinnú  funkciu riadenia  rizík nezávisle od iných činností a 

prijíma primerané opatrenia proti konfliktu záujmov s cieľom nezávislého riadenia 

rizík. 

 

Riadenie  rizík  v SAPA je priamo spojené s hodnotovými kritériami a vyvoláva potreby 

kontinuálnych právnych a ekonomických analýz, na základe ktorých  SAPA vykonáva najmä 

základne činností spojené s riadením rizík, ako sú najmä: 

- identifikovanie rizík na základe určenia súvislostí procesov, podmienených kvalitou 
výberu odmien, platobnej disciplíny povinných subjektov a vytvárania rezervných, 
preklenovacích zdrojov a alternatívnych činnosti v zmysle Stanov SAPA, 

- analýza a hodnotenie rizík prebieha minimálne raz j priebehu kalendárneho roka, 

- priebežné monitorovanie úrovne rizík raz štvrťročne 

- minimálne raz do roka sa prijíma stratégií riadenia rizika 
a v súvislosti s tým sú oboznamovaní dotknutí aktéri (fyzické i právnické osoby)  so 
zostatkovými rizikami. 
 

SAPA investuje finančný príjem z práv alebo akýkoľvek príjem plynúci z investovania 

finančného príjmu z práv a ďalších aktivít v súlade so všeobecnou investičnou 

politikou a politikou riadenia rizík v najlepšom záujme nositeľov práv a  v súlade s 

nasledujúcimi pravidlami: 

a) v prípade akéhokoľvek potenciálneho konfliktu záujmov organizácia kolektívnej 

správy zabezpečí, že investícia sa vykoná výhradne v záujme týchto nositeľov práv; 

b) aktíva sa investujú, aby bola zaistená bezpečnosť, kvalita, likvidita a ziskovosť 

portfólia ako celku; 

c) aktíva sa primerane diverzifikujú, aby sa predišlo nadmernej závislosti od určitého 

konkrétneho aktíva a hromadeniu rizík v portfóliu ako celku. 

 
 

 
 

mailto:recepcia@webdesign.sk
mailto:slovakproducers@gmail.com

