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Kultúra je základným znakom každého štátu, ktorého súčasťou sú aj pamäťové a fondové 
inštitúcie. Popri primárnej úlohe, ktorou je ochrana a rozširovanie zbierkového fondu, sú 
aktívne aj v iných oblasti, akými sú digitalizácia a podpora kreatívnej tvorby. Cieľom digita-
lizácie je verné zachytenie skutočného stavu zbierkového predmetu a jeho uchovanie po-
čas dlhého obdobia. Aj v tomto smere ale možno identifikovať oblasti, kde má aplikácia 
verejných licencií význam a je prospešná. Podporovanie kreatívnych aktivít je aktuálnym 
trendom, ktorých výsledkom je vytvorenie množstva nového materiálu patriaceho do ob-
lasti kultúry. Ide o prirodzený posun, kde je cieľom širšie zapojenie návštevníkov do aktivít 
pamäťovej a fondovej inštitúcie. V oboch oblastiach môžu nájsť verejné licencie, akými sú 
licencie Creative Commons efektívne uplatnenie. 
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start-up či spin-off spoločností rapídne stúpa celkový význam práve ekonomickej kvantifi-
kácie hodnoty duševného vlastníctva a teda samotné ohodnocovanie duševného vlastníc-
tva. V súvislosti s tým sa zvyšuje aj počet transferov rôznych zložiek duševného vlastníc-
tva, preto je dôležité čo najpresnejšie stanoviť ich hodnotu. Metódy ohodnotenia sa použí-
vajú v našich podmienkach približne rovnaké ako v zahraničí. Ale v podmienkach Sloven-
skej republiky absentujú aktuálne výskumy potrebné na správny odhad jednotlivých pa-
rametrov, nevyhnutných na správny celkový výpočet. Príspevok sa podrobne zameriava 
na metódu licenčnej analógie, ktorá je najčastejšie využívanou metódou na stanovenie 
hodnoty duševného vlastníctva. Kľúčovým parametrom na stanovenie skutočnej hodnoty 
duševného vlastníctva je práve výška licenčného poplatku. 
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Príspevok prináša prehľad najdôležitejších schválených a pripravovaných legislatívnych 
zmien, ktoré sa týkajú nových pravidiel štátnej podpory v audiovízii. Väčšina zmien záko-
na o audiovizuálnom fonde nadobudla účinnosť 1. júla 2017 s výnimkou ustanovení týka-
júcich sa finančného zabezpečenia podpornej činnosti Audiovizuálneho fondu, ktoré na-
dobudli účinnosť 1. januára 2018. S účinnosťou od 1. augusta 2017 došlo tiež k zásadnej 
úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu audiovizuálneho 
priemyslu prostredníctvom Audiovizuálneho fondu. Aj tentoraz je legislatívny rámec tejto 
zmeny tvorený jednak novelizáciou zákona o audiovizuálnom fonde a najmä nanovo 
upravenými ustanoveniami vyhlášky Ministerstva kultúry SR o filmovom projekte. Zmenou 
podmienok podpory audiovizuálneho priemyslu sa upravuje minimálny časový rozsah fil-
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mového projektu a zároveň sa v oblasti audiovizuálnych diel primárne určených pre tele-
vízne vysielanie prakticky rozširuje možnosť poskytnúť podporu nielen pre hrané diela, ale 
aj pre dokumentárne a animované diela. Zámerom článku je prispieť k transparentnej  
a efektívnej odbornej diskusii v tejto tematike, ako aj ku kvalite prijímanej legislatívy v ob-
lasti práva duševného vlastníctva. 
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