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to osôb povinných podľa písmen a) až c), ak na písomnú
výzvu príslušnej organizácie kolektívnej
správy neoznámi údaje potrebné na určenie dovozcu
alebo výrobcu, a to podľa písmen a) až c).
(7) Náhrada odmeny sa neuhrádza, ak ide o vývoz nosičov,
prístrojov a zariadení podľa odseku 6 písm. a) až
c) na účely ich ďalšieho predaja; náhrada odmeny sa
neuhrádza ani za nosič, prístroj a zariadenie určené
pre osobnú potrebu dovozcu.
(8) Osoby podľa odseku 6 sú povinné uhrádzať určenú
náhradu odmeny pri prvom predaji alebo pri dovoze
štvrťročne príslušnej organizácii kolektívnej správy,
a to najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.
(9) Osoby podľa odseku 6 sú povinné predložiť príslušnej
organizácii kolektívnej správy informácie
o druhu a počte dovezených nosičov, prístrojov a zariadení,
ako aj informácie o ich predajnej cene, dovoznej
cene alebo údaje o celkových príjmoch za rozmnožovacie
služby. V prípade nesplnenia tejto povinnosti ani
v dodatočnej lehote určenej príslušnou organizáciou
kolektívnej správy sa sadzba náhrady odmeny zvyšuje
na dvojnásobok.
(10) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté
ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie
neoprávnenému vyhotoveniu rozmnoženiny diela,
ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59 až 61).
§ 25
Citácia diela
Bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného
diela vo forme citácie v inom diele len na účel
recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na
vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké
účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami
a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený
účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno
autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné
dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo
uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za
takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi
odmenu.
§ 26
Propagácia výstavy umeleckých diel alebo dražby
umeleckých diel
(1) Na propagáciu výstavy umeleckých diel alebo
dražby umeleckých diel možno bez súhlasu autora použiť
dielo vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej verejným
rozširovaním predajom alebo inou formou prevodu
vlastníckeho práva, alebo verejným prenosom, a to
v rozsahu potrebnom na takúto propagáciu. Na tieto
použitia sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 tretia
veta.
(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť
uhradiť autorovi odmenu.
§ 27
Použitie diela umiestneného na verejnom
priestranstve
(1) Bez súhlasu autora možno dielo trvalo umiestnené
na verejnom priestranstve vyjadriť kresbou, maľbou,
grafikou, reliéfnym obrázkom či reliéfnym modelom
alebo ho zaznamenať fotografiou či filmom; takto
vyjadrené alebo zaznamenané dielo možno bez súhlasu
autora diela trvalo umiestneného na verejnom priestranstve
použiť vyhotovením jeho rozmnoženiny, jej

verejným rozširovaním predajom alebo inou formou
prevodu vlastníckeho práva, alebo verejným prenosom.
Na tieto použitia sa primerane vzťahuje ustanovenie
§ 25 tretia veta.
(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť
uhradiť autorovi odmenu.
§ 28
Použitie diela na vyučovacie účely
(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny
krátkej časti zverejneného diela, na jej verejné
rozširovanie inou formou prevodu vlastníckeho
práva ako predajom, alebo na verejný prenos krátkej
časti zverejneného diela, ak takéto použitie nepresahuje
rámec odôvodnený vyučovacími účelmi v škole a neuskutočňuje
sa na získanie priameho alebo nepriameho
majetkového prospechu.
(2) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny
krátkej časti zverejneného diela, zverejneného
krátkeho diela alebo zverejneného diela výtvarného
umenia jeho prenesením na papier alebo na
podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia,
na jej verejné rozširovanie inou formou prevodu
vlastníckeho práva ako predajom, ak takéto použitie
nepresahuje rámec odôvodnený vyučovacími účelmi
v škole a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo
nepriameho majetkového prospechu.
(3) Na použitie podľa odsekov 1 a 2 sa primerane vzťahuje
ustanovenie § 25 tretia veta.
(4) Za použitie podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť
uhradiť autorovi odmenu.
§ 29
Použitie diela pre potreby zdravotne
postihnutých
(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny
zverejneného diela, na jej verejné rozširovanie
inou formou prevodu vlastníckeho práva ako predajom,
na jej verejné rozširovanie vypožičaním alebo na
verejný prenos, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne
pre potreby zdravotne postihnutých v rozsahu
odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a neuskutočňuje
sa na získanie priameho alebo nepriameho majetkového
prospechu.
(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje
ustanovenie § 25 tretia veta.
(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť
uhradiť autorovi odmenu.
§ 30
Použitie diela v rámci občianskych
a náboženských obradov, v rámci školských
predstavení a použitie školského diela
(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na použitie
a) diela pri bezplatných občianskych obradoch alebo
bezplatných náboženských obradoch,
b) pri bezplatných školských predstaveniach, v ktorých
účinkujú výhradne žiaci, študenti alebo učitelia
školy,
c) školského diela pri bezplatnom plnení úloh patriacich
do predmetu činnosti školy.
(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje
ustanovenie § 25 tretia veta.
(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť
uhradiť autorovi odmenu.
§ 31
Použitie diela knižnicou alebo archívom
(1) Knižnica3) alebo archív4) môže bez súhlasu autora

vyhotoviť rozmnoženinu
a) diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia rozmnoženiny
je uspokojenie požiadavky fyzickej osoby,
ktorá ju použije na vzdelávacie účely alebo vedeckovýskumné
účely výhradne v priestoroch
knižnice alebo archívu,
b) akéhokoľvek diela z vlastných fondov, ak účelom vyhotovenia
rozmnoženiny je nahradenie, archivovanie
alebo zabezpečenie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny
pre prípad straty, zničenia alebo
poškodenia alebo ak ide o stálu zbierku.
(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť
uhradiť autorovi odmenu.
(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté
ustanovenia tohto zákona o ochrane opatrení na zabránenie
neoprávnenému vyhotoveniu rozmnoženiny diela,
ako aj inému neoprávnenému konaniu (§ 59 až 61).
§ 32
Dočasné alebo náhodné vyhotovenie
rozmnoženiny diela
(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na vyhotovenie rozmnoženiny
diela, ktoré je dočasné alebo náhodné a je
neoddeliteľnou a podstatnou časťou technologického
postupu, ak jeho jediným účelom je oprávnené použitie
diela alebo uskutočnenie prenosu diela v komunikačnej
sieti medzi tretími osobami sprostredkovateľom, ak
nemá samostatnú majetkovú hodnotu.
(2) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť
uhradiť autorovi odmenu.
§ 33
Použitie diela na informačné účely
(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na
a) vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách
alebo v inom informačnom prostriedku, najmä
o aktuálnych ekonomických, politických alebo
náboženských udalostiach alebo otázkach a na verejný
prenos s takýmto obsahom; to neplatí, ak si
autor v jednotlivých prípadoch vyhradil právo udeľovať
súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos
tohto diela,
b) vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos krátkej
časti diela vnímateľného pri aktuálnych udalostiach,
ktoré sú predmetom spravodajstva,
c) vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos prednášky,
príhovoru alebo iného diela podobnej povahy
predneseného na verejnosti,
d) verejné rozširovanie rozmnoženiny vyhotovenej podľa
písmena a) až c) predajom alebo inou formou prevodu
vlastníckeho práva, ak si autor diela takéto právo nevyhradil.
(2) Na použitie podľa odseku 1 sa primerane vzťahuje
ustanovenie § 25 tretia veta.
(3) Za použitie diela podľa odseku 1 nevzniká povinnosť
uhradiť autorovi odmenu.
§ 34
Použitie súborného diela
(1) Súborné dielo môže bez súhlasu autora tohto diela
použiť oprávnený užívateľ jeho rozmnoženiny na
účely prístupu k jeho obsahu a na riadne využitie jeho
obsahu
a) vyhotovením rozmnoženiny,
b) spracovaním, prekladom, adaptáciou alebo jeho
inou zmenou,
c) verejným rozširovaním originálu tohto diela alebo
jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu
vlastníckeho práva,

d) verejným prenosom,
e) verejným vystavením,
f) verejným vykonaním.
(2) Oprávnený užívateľ rozmnoženiny súborného diela
môže bez súhlasu autora tohto diela použiť spôsobmi
podľa odseku 1 písm. a), c) až f) aj dielo vytvorené spracovaním,
prekladom, adaptáciou alebo inou zmenou
tohto súborného diela, ak sa takéto použitie uskutočňuje
v rozsahu odôvodnenom účelmi podľa odseku 1
a neuskutočňuje sa na získanie priameho alebo nepriameho
majetkového prospechu.
(3) Za použitie diela podľa odsekov 1 a 2 nevzniká povinnosť
uhradiť autorovi odmenu.
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) § 3 ods. 1 a § 4 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o
štátnej
pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.
4) § 4 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
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