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STANOVY 
občianskeho združenia 

GOLFOVÝ KLUB AGAMA 

Článok I. 

Základné ustanovenia 

1. Združenie Golfový klub Agama (ďalej len “združenie“) je dobrovoľná spoločenská 

a nepolitická organizácia založená v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní 

občanov a združujúca fyzické a právnické osoby, ktoré prostredníctvom tohto združenia 

vykonávajú záujmovú činnosť najmä v golfovom športe a jemu príbuzných športoch. 

2. Združenie má právnu subjektivitu, je právnickou osobou a jeho štatutárnym orgánom je 

prezident združenia. Združenie je zároveň športovou organizáciou a spĺňa podmienky podľa 

Zákona č. 440/2015 Z. z. Zákon o športe (ďalej len “ZoŠ“) ako prijímateľ verejných 

prostriedkov. 

3. Sídlo združenia: Ciglianska 5, 971 01 Prievidza. 

4. Poslaním (účelom) združenia je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v oblasti 

výchovy, vzdelávania a športu, predovšetkým golfového športu, netradičných a menej známych 

športov, vytvárať podmienky na ochranu a podporu mentálneho a fyzického zdravia, zvyšovať 

telesnú a duševnú zdatnosť a podporovať športovú a vzdelávaciu činnosť detí, mládeže, 

dospelých a seniorov, vrátane zdravotne handikepovaných. Za účelom naplnenia tohto poslania 

vykonáva najmä nižšie uvedené aktivity: 

a) zjednocuje športovcov golfu a príbuzných športov (napr. Footgolf, Discgolf (frisbee golf), 

Urban golf, Adventure golf, ...) do registrovanej organizácie a príslušných asociácií 

b) plánuje a usporadúva golfové súťaže a iné príbuzné športové súťaže 

c) usporadúva exhibície golfového športu a tiež netradičných a menej známych športov 

s cieľom ich propagácie 

d) poskytuje členom združenia odbornú poradenskú službu 

e) zastupuje oprávnené záujmy členov v oblasti golfového a príbuzného športu na úrovni 

štátnych a samosprávnych orgánov a voči ostatným subjektom hospodárskeho 

a spoločenského života v SR 

f) spolupracuje s inými organizáciami golfového alebo príbuzného športu a zabezpečuje 

členom združenia sprostredkovateľské služby 

g) iniciuje potrebu zmien v právnych, organizačných a iných normách v oblasti predmetu 

svojej činnosti 

h) vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné podmienky pre činnosť 

združenia. V rámci týchto úloh vstupuje do zmluvných vzťahov s inými subjektmi, 

založenými na princípoch vzájomne výhodnej spolupráce 
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i) podporuje získavanie pracovných návykov a zručností, zvyšovanie zamestnanosti najmä 

sociálne vylúčených skupín, dobrovoľnícku prácu a organizovanie brigádnickej činnosti pre 

členov aj pre verejnosť 

j) vyhľadáva a podporuje rozvoj rôznorodého talentu detí, mládeže, najmä formou voľno-

časových aktivít v kluboch, výchovných, vzdelávacích a športových táboroch 

k) organizuje a spoluorganizuje regionálne, národne a medzinárodné podujatia, tábory, súťaže, 

školenia, tréningy, kurzy, festivaly, výstavy, konferencie, semináre, workshopy a prednášky 

l) zabezpečuje edukáciu smerujúcu k duševne a fyzicky zdatnej, zdravej osobnosti za pomoci 

budovania, formovania a upevňovania zdravého životného štýlu formou článkov, videí, 

webinárov zverejňovaných v členskej sekcii na webovej stránke združenia, individuálnych a 

skupinových konzultácií, prednášok, tréningov 

m) podporuje správne využívanie moderných médií, technológií, IKT, e-learningu a multimédií 

vo vzdelávaní v kontexte so zdravým životným štýlom a pestovaním zdravých návykov, 

pohybových aktivít v prírode 

n) buduje, obnovuje a udržiava detské herne, kluby a ihriská, centrá celoživotného vzdelávania, 

kultúrne, spoločenské a zábavné zariadenia, športové zariadenia a zariadenia slúžiace na 

regeneráciu a rekondíciu, vzdelávaciu, umeleckú a športovú infraštruktúru v mestách a na 

vidieku, vzdelávacie, oddychové a športové zóny v prírode, so zameraním sa najmä na deti, 

mládež, rodinné a komunitné aktivity 

Článok II. 

Členstvo v združení 

1. Členstvo v združení môže byť individuálne, kolektívne, čestné. 

2. Individuálnym členom sa môže stať každý občan bez ohľadu na štátnu a politickú príslušnosť, 

náboženské vyznanie, národnosť, vek a členstvo v iných organizáciách. 

a) registrovaným uchádzačom o členstvo sa stane každý občan, ktorý má záujem byť 

zapísaný do evidencie uchádzačov o členstvo v združení a zaplatí registračný poplatok. 

Výšku registračného poplatku určuje až do jeho zmeny výkonný výbor združenia. 

b) členom združenia sa stane registrovaný uchádzač splnením podmienky oboznámenia sa 

prijatia zásad a princípov združenia a zaplatením členského príspevku 

c) člen združenia má právo: 

– zúčastňovať sa podľa potrieb, záľub alebo záujmov vzdelávacích a športových akcií 
usporiadaných združením 

– zúčastňovať sa snemu 

– zúčastňovať sa rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť, správanie, 
chovanie 

– dávať podnety, návrhy a požiadavky výkonnému výboru a požadovať na ne odpoveď 
do 30 dní 

– mať aktívne a pasívne volebné právo (od 18 rokov) 

– byť volený do funkcie, pričom podmienkou je odbornosť, kvalifikácia, bezúhonnosť 

– podávať výkonnému výboru návrhy na voľbu členov do orgánov združenia najneskôr 
do 7 dní pred konaním snemu, na ktorom má dôjsť k voľbe orgánov združenia 
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– využívať všetky členské výhody v súlade so schválenými internými smernicami 
združenia 

d) člen združenia má povinnosť: 

– dodržiavať stanovy združenia, na ich základe vydané vnútorné predpisy, interné 
smernice, plniť úlohy, dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti 

– podieľať sa na činnosti združenia, ktorého je členom a riadne vykonávať všetky prijaté 
funkcie 

– chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok 

– riadne a včas platiť členské príspevky, registračné a iné poplatky, ktoré sú právne 
vymáhateľné. Členský príspevok je člen povinný platiť každoročne vo výške určenej 

výkonným výborom do konca príslušného kalendárneho roka 

– dodržiavať športovú a spoločenskú etiku 

3. Kolektívne členstvo vzniká vstupom právnickej osoby do združenia na základe písomnej 

prihlášky a zaplatením členského príspevku. Kolektívnym členom môže byť i akákoľvek 

právnická osoba alebo inštitúcia so sídlom mimo SR. 

4. Čestným členom sa môže stať fyzická osoba, ktorej čestné členstvo schváli najvyšší orgán 

združenia a ktorá toto členstvo prijme. 

5. Členstvo v združení zaniká: 

– vystúpením 

– smrťou člena alebo zánikom člena 

– vylúčením 

6. Vystúpenie je člen združenia povinný oznámiť výkonnému výboru združenia. Členstvo zaniká 

dňom doručenia písomného oznámenia člena združenia o jeho vystúpení. 

7. O vylúčení člena zo združenia rozhoduje najvyšší orgán združenia (snem) na základe návrhu 

výkonného výboru združenia, ak člen porušil svoje povinnosti vyplývajúce mu z členstva 

v združení (ods. 2 písm. d) tohto článku stanov). 

8. Ak člen združenia nezaplatí členský príspevok riadne alebo včas, môže výkonný výbor 

združenia rozhodnúť o pozastavení jeho členstva bez práva zúčastňovať sa schôdzí najvyššieho 

orgánu združenia (snemu), hlasovať na nich alebo byť volený do funkcií orgánov združenia, 

a to až do doby opätovného zaplatenia registračného poplatku a členského príspevku 

stanoveného pre príslušné obdobie. Združenie má právo vymáhať právnou cestou všetky včas 

neuhradené poplatky alebo členské príspevky a to podaním žalobného návrhu na Stály 

rozhodcovský súd JSM podľa čl. VI ods. 5 až ods.7 stanov voči príslušnému členovi združenia. 

9. Každý z členov združenia má na sneme jeden hlas. Každý člen môže hlasovať na sneme osobne 

alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu alebo môže hlasovať na diaľku elektronicky 

v členskej sekcií na webovej stránke združenia, alebo prostredníctvom emailu evidovaného 

v informačnom systéme združenia. 

Článok III. 

Orgány združenia 

1. Orgánmi združenia sú: 

a) snem 
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b) výkonný výbor 

c) prezident 

d) kontrolór 

e) ak snem alebo výkonný výbor rozhodne, môže vzniknúť aj iný orgán združenia (napr. 

disciplinárna komisia, rozhodcovská komisia ako orgán na riešenie sporov, licenčná 

komisia, volebná komisia, ... a pod.) 

2. Funkcionári združenia v rámci každého orgánu združenia sú volení na obdobie 5 rokov, okrem 

kontrolóra, ktorý je volený na obdobie 6 rokov. V prípade, že do uplynutia funkčného obdobia 

nedôjde k voľbe nových funkcionárov, potom sa automaticky dovtedajším funkcionárom 

predlžuje funkčné obdobie o ďalších 5 rokov a to aj opakovane. 

3. Najvyšším orgánom združenia je snem. Snem tvoria všetci členovia združenia. Snem zvoláva 

obvykle výkonný výbor združenia podľa potrieb združenia, najmenej 1 krát ročne. Snem 

združenia rozhoduje o všetkých dôležitých a zásadných otázkach činnosti združenia 

s výnimkou tých, ktoré sú týmito stanovami alebo uznesením snemu združenia zverené do 

pôsobnosti výkonného výboru združenia. Snem rozhoduje najmä o: 

– zmene stanov 

– zániku združenia 

– volí a odvoláva členov orgánov združenia 

4. Snem zvoláva výkonný výbor na základe zverejnenia oznámenia najmenej 7 dní pred dňom 

konania snemu na oficiálnej verejnej webovej stránke združenia, alebo v členskej sekcií 

webovej stránky združenia alebo zverejnením na tabuli v sídle združenia alebo zaslaním 

emailov na všetky emailové adresy členov združenia evidované v informačnom systéme 

združenia. 

5. Snem je uznášaniaschopný ak je prítomná prostý väčšina členov združenia s hlasovacím 

právom a rozhodnutia snemu sa prijímajú prostou väčšinou hlasov prítomných členov 

s hlasovacím právom. Kvalifikovaná väčšina vo výške 60 % hlasov prítomných členov 

s hlasovacím právom sa vyžaduje výlučne len pri hlasovaní o nasledovných otázkach: 

a) zmena stanov, 

b) reorganizácia súťaží podľa ZoŠ, 

c) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 

200.000,- Eur 

d) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 ZoŠ alebo obchodnej spoločnosti, ktorej 

spoločníkom alebo akcionárom je združenie, ktoré by sa stalo zároveň stalo národným 

športovým zväzom, 

e) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 ZoŠ alebo v 

obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je združenie, ktoré by sa 

zároveň stalo národným športovým zväzom, 

6. V prípade, že snem s konkrétnym programom nebol uznášania schopný, potom o jednotlivých 

bodoch tohto programu rozhoduje výkonný výbor zasadajúci ihneď po ukončení neuznášania 

schopného snemu. 

7. Zasadnutia snemu ako najvyššieho orgánu združenia sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel: 

a) riadne zasadnutie snemu sa uskutočňuje najmenej raz za rok, 
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b) pozvánka a návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám 

oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí snemu najmenej sedem dní pred konaním 

zasadnutia, pre účely splnenia tejto podmienky je považované aj zverejnenie predmetných 

informácií na verejnej webovej stránke združenia, alebo v jej členskej sekcií alebo ich 

zaslanie na emailové adresy oprávneným osobám 

c) program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, 

ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže snem ako najvyšší orgán prijať len 

odporúčania a stanoviská, 

d) na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých 

členov s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných členov s právom hlasovať, okrem tých bodov, kde sa vyžaduje súhlas 

kvalifikovanej väčšiny podľa týchto stanov, 

e) mimoriadne zasadnutie snemu je oprávnený zvolať výkonný výbor, kontrolór, minimálne 

20 % členov združenia na základe spoločnej písomnej požiadavky adresovanej 

ktorémukoľvek orgánu združenia 

f) mimoriadne zasadnutie snemu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen združenia, ak sa toto 

združenie zároveň stalo národným športovým zväzom, avšak len za podmienky, že 

uplynulo funkčné obdobie členov orgánov združenia a noví členovia orgánov na ďalšie 

obdobie neboli zvolení 

8. Výkonný výbor združenia rozhoduje o zásadných otázkach, aktivitách a činnosti medzi 

zasadnutiami snemu, vykonáva rozhodnutia snemu, volí a odvoláva funkcionárov do všetkých 

orgánov združenia, ak títo neboli zvolený na sneme pre jeho neuznášania schopnosť 

a predovšetkým riadi činnosť združenia. Výkonný výbor združenia rozhoduje aj o všetkých 

otázkach patriacich do výlučnej pôsobnosti snemu, ak snem s rovnakým programom nebol 

uznášania schopný. Výkonný výbor združenia vykonáva okrem iného aj nasledovné činnosti: 

– podáva raz ročne na sneme združenia správu o hospodárskej činnosti združenia za 
predchádzajúci hospodársky rok 

– zvoláva mimoriadny snem na návrh najmenej 20 % členov združenia s hlasovacím 
právom 

– podáva snemu návrhy na vylúčenie členov združenia 

– podáva snemu návrh na zánik združenia 

– rozdeľuje finančné prostriedky združenia, rozhoduje o všetkých majetkových 
záležitostiach a operáciách 

– podáva snemu vlastné návrhy na voľbu členov do orgánov združenia 

– rozhoduje o návrhoch členov združenia na voľbu členov do orgánov združenia 

– určuje výšku členských príspevkov, registračných poplatkov prípadne iných poplatkov 
do združenia 

– schvaľuje vnútorné predpisy a interné smernice združenia 

– schvaľuje všetky otázky patriace do rozhodovacej pôsobnosti snemu, ak riadne 
zvolaný snem nebol uznášania sa schopný, vrátane zmeny stanov združenia, zániku 

združenia, ustanovenia ďalších orgánov združenia, voľby a odvolania členov orgánov 

združenia, vrátane prezidenta združenia ako štatutárneho zástupcu 
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9. Výkonný výbor pozostáva z troch členov, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Členom 

výkonného výboru môže byť iba člen združenia s hlasovacím právom, ktorý má riadne a včas 

splatený členský príspevok počas celého funkčného obdobia. Členov výkonného výboru volí 

a odvoláva snem združenia. V prípade, ak v priebehu funkčného obdobia dôjde k odvolaniu 

alebo vzdaniu sa funkcie člena výkonného výboru, má výkonný výbor právo do skončenia 

svojho funkčného obdobia kooptovať chýbajúceho člena výkonného výboru z členov 

združenia, ktorý má riadne a včas uhradený členský príspevok. Ak noví členovia výkonného 

výboru nie sú zvolení snemom pred uplynutím funkčného obdobia členov výkonného výboru, 

zotrvávajú členovia výkonného výboru vo svojej funkcii až do zvolenia nových členov a to aj 

v prípade presiahnutia päťročného funkčného obdobia, pričom funkčné obdobie sa predlžuje 

automaticky o 5 rokov a to aj opakovane. 

10. Výkonný výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výkonného výboru. V 

prípade rozhodovania o otázkach a bodoch programu neuznášania sa schopného snemu (napr. 

zmena stanov), tieto schvaľuje kvalifikovanou väčšinou vo výške 60 % hlasov prítomných 

členov výkonného výboru. 

11. Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom združenia schvaľovaný snemom z kandidátov 

spĺňajúcich všetky podmienky § 11 ZoŠ a jeho funkčné obdobie je 6 rokov. Kontrolór všetky 

svoje zistenia a závery povinne predkladá najbližšiemu výkonnému výboru a snemu, ktoré má 

právo aj zvolať v súlade s týmito stanovami. Kontrolór má právo v prípade, že nedôjde 

k náprave jeho zistení v lehote do 30 dní od ich nahlásenia výkonnému výboru a zároveň tým 

vznikla združeniu preukazná majetková, finančná škoda alebo iná újma, v mene združenia 

podať žalobu na Stálym rozhodcovským súdom JSM podľa čl. VI ods. 5 až ods.7 stanov voči 

členovi ktoréhokoľvek orgánu združenia alebo voči členovi združenia, ktorý je za to 

zodpovedný. 

12. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom akejkoľvek inej funkcie v združení aktuálne 

ustanovenej (predseda snemu, prezident, člen výkonného výboru) alebo zriadenej v budúcnosti 

(disciplinárna komisia, rozhodcovská komisia ako orgán na riešenie sporov, licenčná komisia, 

volebná komisia). 

13. Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu (snemu), najvyššieho výkonného orgánu (výkonný 

výbor) a kontrolného orgánu (kontrolór) obsahuje: 

a) schválený program zasadnutia, 

b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) ZoŠ a 

písomné splnomocnenia, ak boli predložené, 

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 

d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, 

e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a 

odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho 

odôvodnením, ak o to požiada, 

f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 

14. Zápisnica podľa predošlého odseku sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa 

zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa konania zasadnutia, a to buď 

emailom, alebo poštou alebo jej zverejnením v členskej sekcií na webovej stránke združenia. 

15. Štatutárnym orgánom združenia je prezident združenia. Prezidenta volí a odvoláva snem 

združenia z členov výkonného výboru združenia na obdobie 5 rokov. Prezident koná navonok 
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v mene združenia vo všetkých jeho záležitostiach. Vykonáva rozhodnutia snemu združenia 

alebo výkonného výboru združenia. 

16. Združenie môže zriaďovať miestne sekretariáty v jednotlivých mestách záujmu združenia. 

Pracovníci miestnych sekretariátov sú k združeniu v pracovnoprávnom vzťahu, resp. sú členmi 

združenia. 

Článok IV. 

Hospodárenie združenia 

1. Prostriedky pre svoju činnosť získava združenie z registračných poplatkov, členských 

príspevkov, príjmov zo športovej činnosti, príspevkov uznanému športu, príspevku na národný 

športový projekt, príspevku na športový poukaz, dotácií, darov, príjmov z podielu na daňových 

príjmoch rozpočtov verejných financií v zmysle platných právnych predpisov, z výnosov 

vedľajšieho hospodárenia a z doplnkovej podnikateľskej činnosti. 

2. Vedľajším hospodárením sú myslené príjmy z autorskej činnosti v oblasti športu, z prenajatia 

priestorov alebo zariadenia, prednáškovej alebo podobnej činnosti. Na doplnkovú 

podnikateľskú činnosť môže združenia zriaďovať alebo zrušovať vlastné organizácie 

a zariadenia, resp. vystupovať do iných právnických osôb v súlade s pôsobnosťou postavenia 

právnickej osoby. 

3. Združenie môže vlastniť hnuteľný, nehnuteľný a iný majetok, ktorý slúži výlučne na všestranný 

rozvoj činnosti združenia a jeho ekonomické zabezpečenie. 

4. Združenie môže uspokojovať záujmy a potreby členov a poskytnúť im priestory a/alebo 

majetok vo vlastníctve alebo v užívaní združenia na vzdelávacie, pohybovo-športové, kultúrno-

spoločenské ako aj komunitné aktivity iba za ceny, ktoré sú nižšie ako v mieste klubovne 

obvyklé ceny poskytované podnikateľskými subjektmi. Združenie môže tiež svojim členom 

poskytovať rôzne druhy štipendií v súlade so schválenými internými smernicami. 

5. Členovia orgánov združenia a členovia, ktorí sa podieľajú na riadení činnosti združenia alebo 

jeho organizačných súčastí, majú nárok na paušálnu náhradu nákladov, ktoré im vzniknú pri 

činnosti v prospech združenia, určenú internou smernicou združenia. 

6. Združenie môže zriaďovať organizačné jednotky ako sú členské skupiny a kluby, pričom 

členské skupiny nemajú právnu subjektivitu a s majetkom združenia môžu nakladať iba na 

základe splnomocnenia prezidentom združenia. Kluby môžu mať samostatnú právnu 

subjektivitu na základe schválenia ich štatútu, priznávajúceho im právnu subjektivitu 

výkonným výborom združenia. 

Článok V. 

Zrušenie a zánik Združenia 

1. Združenie môže zaniknúť: 

a) rozhodnutím snemu alebo výkonného výboru o jeho dobrovoľnom rozpustení alebo 

zlúčení s iným združením 

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení v prípadoch uvedených v § 12 

ods. 3) zákona 83/1990 Zb. 

2. Ak združenie zanikne podľa ods.1) písm. b), potom vykoná jeho majetkové vysporiadanie 

likvidátor určený ministerstvom. Ak Združenie zanikne podľa ods.1) písm. a), potom vykoná 

jeho majetkové vysporiadanie likvidátor určený snemom alebo výkonným výborom. 
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3. Združenie zaniká výmazom z registra: 

a) na základe doručenia rozhodnutia snemu alebo výkonného výboru podľa ods. 1) písm. a) a 

podania návrhu na výmaz Ministerstvu vnútra SR 

b) na základe právoplatného rozhodnutia ministerstva podľa ods. 1) písm. b) 

Článok VI. 

Osobitné a záverečné ustanovenia 

1. Člen združenia dáva súhlas s bezplatným využitím audiozáznamov, fotografií a videí 

zaznamenávajúcich člena pri jeho pôsobení v združení, v jeho organizačných jednotkách, 

kluboch a tiež v rámci aktivít a činností združenia, vrátane tých audiovizuálnych diel na 

ktorých je člen identifikovateľne vyobrazený a to predovšetkým v propagačných materiáloch 

združenia, na webových stránkach združenia, facebookových stránkach a iných sociálnych 

sieťach. Tento súhlas člena združenia trvá aj po zániku jeho členstva a to počas celej doby 

existencie združenia. 

2. Podpisom prihlášky za člena združenia, súhlasí záujemca o členstvo s týmito stanovami a tiež 

so všetkými platnými smernicami ku dňu podpisu prihlášky za člena, zároveň tým výslovne 

potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach a vyjadruje svoj súhlas s použitím svojich 

osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s 

NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 

(ďalej tiež „GDPR“) pre účely využívania členských výhod a plnenia povinností založených 

stanovami a internými smernicami združenia v rámci jeho pôsobenia ako člena združenia a pre 

účely plnenia povinností člena a združenia vyplývajúcich im zo zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v platnom znení, zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení. 

3. Združenie vlastní duševné vlastníctvo vytvorené členmi združenia, ktorí svojou tvorivou 

duševnou činnosťou vytvorili autorské diela charakteru literárneho alebo umeleckého, 

a zároveň ktoré vznikli v rámci ich pôsobenia v združení v súvislosti s cieľmi a predmetom 

činnosti združenia. Združenie má k takémuto duševnému vlastníctvu svojich členov 

zabezpečenú bezodplatnú nevýhradnú licenciu podľa § 70 zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský 

zákon a združenie môže s nimi nakladať na základe rozhodnutia výkonného výboru združenia. 

4. Stanovy združenia a schválené interné smernice združenia členov zaväzujú, v prípade sporov 

vo vnútri združenia alebo navonok, riešiť situáciu prednostne zmierom, len v prípade 

neúspechu postupovať ďalej v riešení sporu rozhodcom podľa nižšie uvedenej rozhodcovskej 

doložky. 

5. Všetky spory medzi členmi združenia navzájom, a členmi združenia a združením, ako aj členmi 

orgánov združenia a združením, vzniknuté pri činnosti združenia alebo v súvislosti s činnosťou 

združenia vrátane sporov o ich platnosť, porušenie, výklad a zrušenie, ako aj spory týkajúce sa 

arbitrability sporu, budú riešené na návrh ktorejkoľvek strany, výlučne pred Stálym 

rozhodcovským súdom JSM (JSM Permanent Court of Arbitration, Eugen Huber Strasse 12, 

CH- 8048 Zürich) pri E2E-International Commercial Arbitration Institute v súlade s jeho 

pravidlami a poriadkami, uverejnenými na webovej stránke www.aaa-arbitration.org. 

6. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na použití čl. 192 švajčiarskeho PILA (Gesetz über 

internationales Privatrecht) na vylúčenie zrušenia rozhodcovského rozsudku, pričom 

dojednávajú ako miesto konania (sídlo rozhodcovského tribunálu) mesto Zürich, kantón Zürich, 

Švajčiarska konfederácia. 

http://www.aaa-arbitration.org/
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7. Jazykom konania pred Stálym rozhodcovským súdom JSM bude jazyk slovenský. V prípade, 

že niektorá strana sporu neustanoví rozhodcu do 30 dní od vyzvania, potom bude rozhodca 

ustanovený vybranou osobou (Appointing Authority) určenou v pravidlách konania 

rozhodcovského súdu, a to v súlade s rozhodným právom, s prihliadnutím na ustanovenia 

všetkých právnych dokumentov ktorými sú strany viazané a tiež s prihliadnutím na obchodné 

zvyklosti (lex mercatoria). Rozhodca je oprávnený vec rozhodnúť ako amiable compositeur a 

podľa zásad spravodlivosti ex aequo et bono. 

8. Vzťahy a postupy, ktoré neriešia tieto stanovy sú riešené všeobecne záväznými právnymi 

normami Slovenskej republiky, predpismi a pravidlami asociácií, ktorých je združenie členom 

a internými smernicami združenia. 

9. Združenie sa zaväzuje, že bude rešpektovať a plniť uznesenia Slovenskej golfovej asociácie 

(www.skga.sk), ktorej je združenie členom. 

10. Stanovy a všetky ich zmeny nadobúdajú činnosť ich schválením Ministerstvom vnútra SR. 

 

V Prievidzi, dňa 5.3.2020 


