
Rada fondu podľa ustanovenia § 2 ods. 4 zákona Národnej rady SR č.13/93 Zb. z 21. 
decembra 1992 o umeleckých fondoch vydáva tento 
 
 
                                                     Š T A T Ú T 
 
                                                 Literárneho fondu 
 
 
 
 
                                                          Čl. I. 
 
                                            Základné ustanovenia                          
 
 
1. Literárny fond (ďalej len fond) je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia     
    zriadená Zák. NR SR č.13/93 Zb. o umeleckých fondoch. 
 
2. Fond je právnickou osobou. V právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene, 
    vo svojom mene môže nadobúdať práva a zaväzovať sa. Zapisuje sa do ob- 
    chodného registra. 
 
3. Pôsobnosť fondu sa vzťahuje na Slovenskú republiku. Sídlom fondu je  
    Bratislava. 
           
 
                                                          Čl. II. 
 
                                                   Poslanie fondu 
 
1. Hlavným poslaním fondu je v súlade s národnokultúrnymi záujmami Slovenska 
    podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, 
    zábavného umenia, videotvorby ako i počítačových programov s osobitným 
    zreteľom na 
    - pôvodnú krásnu literatúru, 
    - vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, 
    - žurnalistiku a novinársku fotografiu, 
    - prekladateľstvo, 
    - divadlo, film, rozhlas, televíziu, videotvorbu a zábavné umenie. 
 
2. Podporu slovesnej tvorby a interpretačných výkonov zabezpečuje fond   
    prostredníctvom týchto sekcií a ich výborov: 

- sekcie pre pôvodnú literatúru, 
- sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy, 

    - sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, 
    - sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, divadla a zábavného umenia, 
    - sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, filmu a videotvorby, 

- sekcie pre umelecký preklad, 
    - sekcie pre vedecký a odborný preklad. 



                                                        Čl. III. 
                                     
                                                 Činnosť fondu 
 
1. Svoje poslanie plní fond v spolupráci s jednotlivými tvorivými združeniami    
    a profesijnými organizáciami pôsobiacimi v príslušných oblastiach, najmä    
    vytváraním materiálnych podmienok na vznik nových literárnych, vedeckých,     
    novinárskych a umeleckých diel a umeleckých výkonov, ako i počítačových 
    programov v jazyku slovenskom a jazyku národnostných menšín – občanom 
    s trvalým pobytom na území SR. 
    Na podporu tvorivej činnosti 

- poskytuje štipendiá, tvorivé odmeny, ceny, príspevky na študijné cesty 
       a iné formy podpôr v zmysle Zásad podpornej činnosti LF, 

- zriaďuje a spravuje nadácie v súlade s príslušnými predpismi, 
     - zriaďuje a spravuje domovy a kluby, 

- zriaďuje a využíva zisky právnických osôb a účelových zariadení. 
 
2. Hlavná činnosť fondu, ktorá je v súlade s jeho poslaním, je neziskového    
    charakteru, nie je podnikaním v zmysle § 2 Obchodného zákonníka  
    č. 513/91 Zb., pretože nie je vykonávaná za účelom dosahovania zisku. 
 
    
 
                                                        Čl. IV. 
 
                                       Finančný základ hospodárenia 
 
 
1. Finančným základom hospodárenia fondu sú: 
 
    a/ príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov,   
    b/ príspevky za použitie voľných literárnych a umeleckých diel, vedeckých diel 
        a príspevky používateľov diel, 
    c/ príspevky z odmien a náhrad výrobcov a dovozcov nenahratých nosičov 
        zvukového a zvukovoobrazového záznamu a snímok a z odmien a náhrad 
        požičiavateľov snímok, zvukových záznamov, snímok videogramov a snímok 
        kinematografických diel, 
    d/ výnosy z podnikania s vlastným majetkom, 
    e/ zisky z ním riadených právnických osôb a účelových zariadení,   
     f/ dary, dotácie, príspevky zo štátneho fondu Pro Slovakia, sponzorské 
        príspevky, dedičstvá, príjmy z nadácií. 
 
 
2. Fondu plynú príspevky za vytvorenie a použitie 
 
    a/ slovesných umeleckých pôvodných a prekladových diel, s výnimkou 
        s nimi spojených výtvarných diel a hodobných diel bez textu, a s výnimkou 
        tej časti tvorby, ktorá je svojou povahou viazaná na tvorbu audiovizuálnych 
        diel, 
    b/ slovesných odborných diel, slovesných vedeckých diel a počítačových 



        programov, 
    c/ diel použitých žurnalisticky (príspevky do periodickej tlače, do rozhlasu  
        a do televízie, vrátane novinárskej fotografie), 
    d/ umeleckých výkonov podaných pri uvedení slovesných umeleckých 
        diel, ktoré vznikli v divadelnej a rozhlasovej tvorbe a v oblasti zábavného 
        umenia, pri uvedení hudobných diel s textom v oblasti divadelnej a rozhlasovej 
        tvorby a zábavného umenia, s výnimkou výkonov podaných pri uvedení     
        hudobných diel bez textu v uvedených oblastiach, 
    e/ umeleckých výkonov (okrem hereckých) podaných pri uvedení slovesných    
        umeleckých diel, ktoré vznikli v televíznej a filmovej tvorbe a videotvorbe, 
        pri uvedení hudobných diel s textom v oblasti filmu, televízie a videotvorby, 
        s výnimkou výkonov podaných pri uvedení hudobných diel bez textu    
        v uvedených oblastich. 
 
3. Výnosy na príspevkoch z odmien uvedených pod písmenom 
 
    a/ tvoria finančný základ pre činnosť Sekcie pre pôvodnú literatúru a Sekcie 
        pre umelecký preklad, 
    b/ tvoria finančný základ pre činnosť Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru 
        a Sekcie pre vedecký a odborný preklad, 
    c/ tvoria finančný základ pre činnosť Sekcie pre žurnalistiku, 
    d/ tvoria finančný základ pre činnosť Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti rozhlasu, 
        divadla a zábavného umenia, 
    e/ tvoria finančný základ pre činnosť Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti televízie, 
        filmu a videotvorby. 
 
4. Príspevky podľa bodu 1/a  až c sa sledujú a evidujú podľa zdrojov,v ktorých boli 
    vytvorené. Spolu s príspevkami podľa bodu 2. sa stávajú položkami podrobného 
    rozpočtu fondu, ktorého návrh po prerokovaní v sekciách schvaľuje Rada fondu. 
 
5. Finančné prostriedky na príslušné plánovacie obdobie sa rozdeľujú v rámci fondu 
    jednotlivým sekciám, účelovým zariadeniam prostredníctvom podrobného  
    rozpočtu, ktorý schvaľuje Rada fondu. 
 
6. Nevyčerpané finančné prostriedky fondu a jeho sekcií sa prevádzajú koncom roka 
    na ďalšie obdobie. 
 
7. Výška jednotlivých foriem príspevkov, ako i spôsob ich vyberania, je upravená 
    v druhej a tretej časti Zákona NR SR č.13/93 Zb. o umeleckých fondoch 
    (príloha štatútu).  
 
8. Vyberanie príspevkov za vytvorenie a použitie hudobných diel s textom je  
    upravené v písomnej dohode medzi Literárnym fondom a Hudobným fondom. 
 
9. Vyberanie príspevkov za použitie slovesných diel spojených s výtvarným dielom 
    je upravené v písomnej dohode medzi Literárnym fondom a Fondom výtvarných 
    umení. 
 
10. Všetky príspevky od platiteľov vyberá priamo Literárny fond. 
 



 
                                                 Čl. V. 
 
                                        Spravovanie fondu      
 
Správu fondu zabezpečuje: 
 
1. Rada fondu 
2. výbory Sekcií LF  
3. riaditeľ fondu 
 
                                            Rada fondu 
 
1. Rada fondu (ďalej len rada) je najvyšším orgánom fondu. 
 
2. Členmi rady sú predsedovia výborov jednotlivých sekcií LF a riaditeľ fondu. 
 
3. Predsedu a podpredsedu rady si zvolia členovia rady nadpolovičnou väčšinou 
    hlasov tajným hlasovaním. Voľba predsedu a podpredsedu sa opakuje každý rok. 
    Predseda zvoláva a vedie zasadnutia rady. 
 
4. Funkčné obdobie rady je trojročné. 
 
5. Funkciu člena rady možno vykonávať nepretržite najviac vo dvoch po sebe idúcich 
    funkčných obdobiach. Opätovne možno funkciu člena rady vykonávať rok po skon-    
    čení predchádzajúceho funkčného obdobia. 
 
6. Počas neprítomnosti predsedu výboru sekcie v rade zastupuje sekciu podpredse-   
    da príslušného výboru sekcie. 
 
7. Za výkon funkcie patrí členom rady odmena. 
 
8. Rada fondu plní najmä tieto úlohy: 

- predkladá na schválenie štatút fondu ministrovi kultúry SR, 
    - menuje riaditeľa fondu, určuje plat a schvaľuje ročné odmeny riaditeľa, 
    - odvoláva riaditeľa, 
    - schvaľuje organizačný a rokovací poriadok fondu, pracovný poriadok fondu 
      a ďalšie interné predpisy fondu, 
    - schvaľuje smernicu o finančnom odmeňovaní za činnosť v rade a výboroch     
      sekcií, 
    - schvaľuje domové a klubové poriadky, ktoré vydáva riaditeľ fondu, 
    - po prerokovaní návrhov rozpočtov v jednotlivých výboroch sekcií schvaľuje 
      finančný rozpočet fondu a jeho zmeny v priebehu roka, pričom je potrebný 
      súhlas všetkých prítomných členov rady. Tento materiál je súčasťou každoročne 
      vydávanej ročenky fondu v súlade so zákonom o ochrane informácií, 
    - schvaľuje správy o výsledkoch a záveroch rozboru činnosti hospodárenia a ročnú 
      účtovnú uzávierku, 
    - schvaľuje ročný plán kultúrnych stykov so zahraničím, 
    - schvaľuje zásady podpornej činnosti, 
    - schvaľuje usporiadanie mánk a škôd na hospodárskych výsledkoch, 



    - schvaľuje nadobudnutie nehnuteľného majetku kúpou, odpredaj nehnuteľného      
      majetku, 
    - schvaľuje koncepciu rozvoja fondu, jeho podnikov a účelových zariadení, 
    - vyjadruje sa k organizačnej štruktúre fondu a jej zmenám, 
    - dozerá na dodržiavanie účelu, na ktorý bol fond ako nezisková právnická osoba 
      zriadený, rozhoduje o predmete podnikateľskej činnosti fondu a jeho zmenách, 
    - podáva návrh zriaďovateľovi na zrušenie fondu, 
    - rozhoduje o zmenách zakladacej listiny alebo spoločenskej zmluvy, 
    - dáva súhlas na riešenie scudzenia, založenia a prenájmu nehnuteľného majetku 
      na dobu dlhšiu ako desať rokov. 
 
9. Predseda rady zastupuje fond navonok. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje  
    podpredseda rady.  

  
10. Rada sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za polrok. 
 
 
                                               Výbory sekcií 
 
1. Správu sekcií obstarávajú ich výbory, ktoré v rámci svojej pôsobnosti 
    - podľa Zásad podpornej činnosti fondu rozhodujú o poskytovaní podpôr na    
      tvorivú činnosť a sociálnu starostlivosť o tvorivých pracovníkov     
      a v odôvodnených prípadoch ich rodinných príslušníkov, 
    - podávajú Rade fondu iniciatívne návrhy v otázkach podpornej činnosti,  
    - zodpovedajú za využívanie plánovaných rozpočtových prostriedkov. 
 
2. Výbor Sekcie pre pôvodnú literatúru a výbor Sekcie pre umelecký preklad 
    okrem svojho základného poslania podporovať vznik diel krásnej literatúry 
    schvaľujú spôsob používania účelových zariadení fondu s prihliadnutím na záujmy 
    ostatných sekcií a vyjadrujú sa k činnosti Vydavateľstva Slovenský spisovateľ 
    a.s. 
 
3. Funkčné obdobie výborov sekcií je trojročné. Ak člen výboru sekcie bude  
    odvolaný, alebo inak prestane byť členom pred uplynutím funkčného obdobia,  
    musí byť za neho na zostávajúcu dobu vymenovaný iný člen. 
 
4. Členov do výborov sekcií fondu delegujú jednotlivé umelecké profesijné a iné, 
    náplňou činnosti blízke združenia a organizácie. Po dohode s príslušnými    
    umeleckými a profesijnými organizáciami má právo do výborov menovať 
    maximálne jednu tretinu členov aj riaditeľ fondu. 
 
5. Výbory jednotlivých sekcií si zvolia predsedov a podredsedov nadpolovičnou 
    väčšinou hlasov tajným hlasovaním. 
 
6. Počet členov výborov sekcií je maximálne deväť. Počet členov musí byť nepárny. 
 
7. Výbory sekcií sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz do mesiaca. 
 
                     
 



                                             Riaditeľ fondu  
 
1. Riaditeľ fondu je štatutárny zástupca a výkonný orgán fondu, zastupuje fond 
    navonok, koná v jeho mene a rozhoduje o všetkých základných otázkach, pokiaľ  
    rozhodovanie o nich nie je vo výlučnej právomoci Rady fondu. 
 
2. Riaditeľa menuje a odvoláva Rada fondu. 
 
3. Riaditeľ vykonáva uznesenia rady a výborov sekcií. V období medzi dvoma     
    zasadnutiami výborov sekcií v naliehavých prípadoch rozhoduje aj o otázkach, 
    ktorých riešenie prináleží výborom sekcií s tým, že je povinný ich dodatočne 
    predložiť na schválenie na najbližšom zasadnutí. 
 
4. Riaditeľ fondu riadi administratívny aparát fondu.    
 
5. Riaditeľ vydáva vnútropodnikové smernice, zabezpečuje riadny chod fondu: 
    - po schválení radou vydáva domové a klubové poriadky a riadi činnosť domovov 
      a klubov, 
    - zodpovedá za vytvorenie účinného systému vnútropodnikovej kontroly,       
      zabezpečuje jeho pôsobenie, 
    - na výročnom zasadnutí Rady fondu podáva písomnú správu o celkovej činnosti  
      fondu, jeho orgánov, účelových zariadení a právnických osôb zriadených fondom. 
 
6. Riaditeľ je členom rady s hlasom rozhodujúcim. V otázkach menovania, odvolania,  
    schvaľovania vlastných platových záležitostí však nemôže hlasovať. 
 
7. Riaditeľa môže rada odvolať, ak: 
    - zo zdravotných dôvodov nevykonáva funkciu dlhšie ako pol roka, 
    - má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony,  
    - bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie 
      riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin, 
    - je zárobkovo činný v rovnakom alebo príbuznom druhu činnosti, ktorý má fond  
      zapísaný v obchodnom registri, 
    - fond neplní viac ako tri mesiace poslanie, kvôli ktorému bol zriadený. 
 
8. Rada fondu sa na odvolaní riaditeľa musí uzniesť dvojtretinovou väčšinou 
    všetkých svojich členov tajným hlasovaním. 
 
 
                            Rokovací poriadok orgánov fondu    
 
 
1. Rada fondu a výbory sekcií sú uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná 
    väčšina členov.  
 
2. So súhlasom Rady fondu a výborov sekcií sa môžu zúčastniť na ich zasadnutiach 
    vedúci pracovníci fondu pri prerokúvaní problematiky, ktorá súvisí so zastávanou 
    funkciou. 
 
3. Výbory môžu na svoje zasadnutia pozývať odborných poradcov, prípadne od nich 



    vyžadovať odborné posudky, návrhy a pod. Náklady s tým spojené hradí fond zo 
    svojich prostriedkov. 
 
4. O rokovaní rady a výborov sekcií sa robí zápisnica, ktorej správnosť potvrdzuje 
    predsedajúci. 
 
 
5. Na ustanovujúcej schôdzi si nové výbory zvolia svojich predsedov a podpredsedov 
    tajným hlasovaním. 
 
6. Predsedovia výborov sekcií vytvoria novú Radu fondu, ktorá do troch mesiacov 
    prevezme správu fondu. 
 
 
 
                                        Záverečné  ustanovenia 
 
 
1. Zmeny a doplnky štatútu LF navrhuje Rada fondu a schvaľuje ich minister kultúry 
    SR. 
 
2. Tento štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia ministrom kultúry SR. 
 
 
Návrh štatútu LF prijala Rada fondu na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 
5.10.1993. 
 
Štatút Literárneho fondu schválil minister kultúry SR dňa 1.11.1993. 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             Príloha Štatútu LF č.1 
 
A – Príspevky príjemcov autorských odmien a odmien výkonných 
(reprodukčných) 
      umelcov fondu 
 
a/ Príjemcovia autorských odmien a odmien výkonných (reprodukčných) umelcov 
    odvádzajú fondu s výnimkami uvedenými v odsekoch b/ a c/ príspevok vo výške 
    2% z ich hrubých príjmov. 
 
b/ Dedičia autorských práv, ak dosiahnu ročný príjem z autorských odmien viac ako 
    50.000,- Sk, odvádzajú fondu príspevok vo výške 3%, ak dosiahne tento ich    
    príjem viac ako 100.000,- Sk ročne, odvádzajú príspevok vo výške 5% celkových 
    ročných hrubých príjmov. 
 
c/ Príspevok podľa odseku a/ sa neodvádza z príjmov zo závislej činnosti. 
 
d/ Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá vypláca odmenu, zrazí príspevok podľa  
    ods. a/ a v prípadoch podľa odseku b/ zrazí príspevok formou preddavku vo 
    výške 2%. Zrazené sumy vyúčtuje a odvedie za kalendárny mesiac vždy do  
    20. dňa nasledujúceho mesiaca fondu. 
 
e/ Príjemcovia autorských odmien, na ktorých odmeny sa vzťahuje ods. b/ sú  
    povinní poukázať príslušnému fondu rozdiel medzi príspevkom, ktorý sú povinní    
    uhradiť najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku. 
 
 
B – Príspevky za použitie voľných literárnych, vedeckých a umeleckých diel         
 
a/ Za vydanie voľného literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela vo forme 
    neperiodickej publikácie odvádza vydavateľ alebo nakladateľ príspevok vo výške 
    2% z príjmov za predaj diel. 
 
b/ Vydavateľ alebo nakladateľ periodickej tlače odvádza za uverejnenie voľného 
    diela príspevok vo výške 25% spravidla poskytovanej autorskej odmeny za zhodný 
    spôsob použitia podobného diela, ktoré nie je voľné.                                                                                           
 
c/ Za verejné uvedenie voľného divadelného diela, vrátane jeho hudobnej a výtvarnej 
    zložky, za vysielanie takýchto diel rozhlasom alebo televíziou, za uvádzanie     
    vyrobených zvukových snímok týchto diel do predaja, ako aj za použitie voľného 
    literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela na výrobu filmu, odvádza     
    používateľ diela príspevok vo výške 25% sumy, ktorú bol povinný zaplatiť ako 
    obvyklú autorskú odmenu, keby dielo nebolo voľné. 
 
d/ Za verejné prednesenie voľného literárneho diela odvádza používateľ diela  
    príspevok vo výške 20% obvyklej autorskej odmeny za také použitie, ktorý 
    by bol povinný zaplatiť, keby dielo nebolo voľné. 
 
e/ Príspevok za verejné uvedenie voľného diela sa neodvádza, ak sa na produkciu 
    nevyberá vstupné. 



 
f/ Za rozhlasové vysielanie voľných literárnych a hudobných diel odvádza používateľ 
   príspevok vo výške 0,14% z koncesionárskych poplatkov ročne (z toho LF 40%). 
 
g/ Za televízne vysielanie voľných literárnych diel odvádza používateľ príspevok 
    vo výške 0,1% z koncesionárskych poplatkov (z toho LF 50%). 
    
h/ Za predaj vyrobených voľných zvukových a zvukovoobrazových snímok  
    nedivadelných diel odvádza ich výrobca z úhrnu autorských odmien za použitie 
    voľného literárneho diela 5%. 
 
i/ Za použitie voľných diel pri verejnom premietaní filmov alebo pri inom komerčnom 
   použití filmov odvádza používateľ príspevok 15% z úhrnu autorských odmien za  
   premietanie a iné komerčné použitie filmov pre autorov ich literárnej zložky. 
 
 
C – Príspevky používateľov diel 
 
      Používatelia diel sú povinní odvádzať za použitie diel príspevok vo výške 1% pri: 
 
a/ vydaní, distribúcii aj predaji diela vo forme neperiodickej publikácie z predajnej 
    ceny celého nákladu, 
b/ vytlačení diela  v periodickej tlači z autorskej odmeny, 
c/ verejnom uvádzaní divadelných hier z úhrnného príjmu zo vstupného, 
d/ uvádzaní zvukových a obrazových snímok do predaja z úhrnných príjmov za     
    predané snímky, 
e/ rozhlasovom a televíznom vysielaní z celkového výnosu rozhlasových  
    a televíznych poplatkov (50% z tejto sumy), 
f/ verejnom premietaní filmov z úhrnného príjmu zo vstupného (50% z tejto sumy). 
 
 
Uvedený štatút nebol aktualizovaný od roku 1993.  
Prijatím zákona o Audiovizuálnom fonde prestali plynúť do Literárneho fondu 
príspevky z príjmov za verejné premietanie filmov. 
Dňa 5.12.2011 bol zaslaný MK SR návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Literárneho fondu 
z 1.11.1993, ktorého predmetom boli nové ustanovenia jednotlivých článkov a bodov 
v zmysle Protokolu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami 
a nakladania s majetkom umeleckých fondov Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako 
aj aktualizácie niektorých ustanovení. K dnešnému dňu nebol štatút LF ministerstvom 
kultúry novelizovaný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


