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(1) Charakteristika 

Sociálny a kultúrny fond SOZA (ďalej len skrátene „SKF” alebo „fond”) sa vytvára ako 
štandardný prerozdeľovací fond na báze recipročných zmlúv, ktoré má SOZA uzatvorené so 
sesterskými organizáciami kolektívnej správy v zahraničí. 

 

(2) Zdroje a náklady SKF 

Zdrojom SKF sú zrážky na sociálne a kultúrne účely z honorárov do zahraničia vo výške 
podľa platných recipročných zmlúv medzi SOZA a sesterskými organizáciami kolektívnej 
správy v zahraničí. 

Výška prevádzkových a finančných nákladov vynaložených na realizáciu programov podľa 
Štatútu SKF predstavuje percentuálny podiel z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv 
v danom roku, v maximálnej výške 0,0007%. Dozorná rada je, v prípade potreby, oprávnená 
rozhodnúť o zvýšení finančných prostriedkov určených na náklady na realizáciu programov 
ustanovených v predchádzajúcej vete. 

 

(3) Použitie 

Z celkového objemu prostriedkov SKF je určených: 

 15 % na oba Sociálne programy SKF pre členov SOZA, t.j. na Pomoc v náhlej núdzi a 
Pomoc v sociálne zhoršených pomeroch, 

 70% na Kultúrne programy SKF, pričom 15% je určených na podujatie Ceny SOZA, 30% 
na podporu tvorcov filmovej hudby - členov SOZA a 25% na zvyšné kultúrne programy, 

 15 % na rezervu fondu. 

Programy SKF, ktoré obsahujú bližšie podmienky, určujú výhradný účel, spôsob i rozsah 
prípustného použitia prostriedkov SKF, schvaľuje Valné zhromaždenie, ak nebolo ustanovené 
Zhromaždenie delegátov.  

Dozorná rada SOZA je vo vzťahu k členeniu prostriedkov SKF oprávnená rozhodnúť jedným 
z nasledujúcich spôsobov: 

A.  V prípade potreby sa celkový objem prostriedkov SKF prerozdelí iným pomerom, 

B. Ak by podľa podmienok vyhlásených programov neboli prostriedky SKF využité, 
nevyčerpaný zostatok prostriedkov SKF sa v aktuálnom roku presunie do iných 
kategórií prostriedkov SKF, 

C. Ak by podľa podmienok vyhlásených programov neboli prostriedky SKF využité, 
nevyčerpaný zostatok prostriedkov SKF sa presunie do nasledujúceho kalendárneho 
roka. 

 
(4) Kompetencie 

Použitie prostriedkov na sociálne programy SKF a ostatné kultúrne programy SKF okrem 
programu 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. 
Členov Rady SKF volí Dozorná rada SOZA spravidla na funkčné obdobie Dozornej rady SOZA. 

Použitie všetkých prostriedkov SKF schvaľuje Dozorná rada SOZA. V prípade príspevkov na 
marketingové aktivity (Kultúrne programy SKF, bod 6.) Dozorná rada SOZA na základe 
rámcového marketingového plánu rozhodnutím vyčlení sumu prostriedkov na tento účel na 
daný kalendárny rok, schvaľuje objem prostriedkov v pôsobnosti štatutárneho orgánu, ktorý 
bude Dozornú radu SOZA o marketingových aktivitách vopred informovať a tá bude 
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jednotlivé podporené marketingové aktivity vyhodnocovať. Informovanie podľa 
predchádzajúcej vety prebieha písomne alebo elektronickou formou v štruktúre základných 
informácií o projekte (termín a predpokladaný rozpočet). 

Rada SKF zároveň aj: 

 najmenej raz ročne vyhodnocuje efektivitu použitia prostriedkov poskytnutých zo 
sociálnych programov SKF a ostatných kultúrnych programov SKF, 

 na základe vyhodnotenia, podľa predchádzajúcej odrážky, navrhuje Dozornej rade SOZA 
opatrenia na predchádzanie neefektívneho používania prostriedkov SKF a podáva 
Dozornej rade SOZA návrhy na úpravu predpisov týkajúcich sa poskytovania prostriedkov 
SKF. 

 

(5) Základné povinnosti  

V prípade, že žiadateľ, nemá deň pred uskutočnením zasadnutia Rady SKF uhradené splatné 
záväzky voči SOZA, Rada SKF nemôže takúto žiadosť odporučiť na schválenie Dozornej rade 
SOZA. 

Všetky príspevky z ostatných kultúrnych programov SKF budú po schválení Dozornou radou 
SOZA súčasťou správy pre Valné zhromaždenie. 

 

(6) Osobitné ustanovenie o zamedzení konfliktu záujmov 

Člen SOZA, ktorý žiada o príspevok z ľubovoľného programu SKF, oznámi túto skutočnosť 
Rade SKF pred začatím rozhodovania a nezúčastňuje sa na rozhodovaní o poskytnutí tohto 
príspevku.  

Ak o príspevok z ľubovoľného programu SKF požiada blízka osoba člena SOZA zapojeného 
do rozhodovacieho procesu, člen SOZA má povinnosť túto skutočnosť bezodkladne písomne 
deklarovať a rozhodovania sa nezúčastniť. Rovnaké pravidlo sa použije aj v prípade, ak 
blízka osoba člena SOZA zapojeného do rozhodovacieho procesu je členom riadiaceho alebo 
kontrolného orgánu žiadateľa o príspevok, ktorý je právnickou osobou.  

Rada SKF je povinná každý identifikovaný konflikt záujmov uviesť v zápisnici. 

 
(7) Záverečné a prechodné ustanovenia 

Na prvom zasadnutí Dozornej rady SOZA, ktoré sa uskutoční v roku 2017, Dozorná rada zvolí 
novú Radu SKF, ktorej počet členov a zloženie bude v súlade s týmto Štatútom a ktorá 
nahradí Radu SKF zriadenú podľa Štatútu SKF účinného do 31. 12. 2016. 

Tento Štatút nadobúda platnosť dňom schválenia Zhromaždením delegátov a účinnosť dňom 
1. 1. 2017. 
Tento Štatút zrušuje a nahrádza doterajší Štatút SKF účinný do 31.12.2016. 
 
 

 


