
1 
 

Štatút Mecenášskeho klubu Opery Slovenského národného divadla 

I. Úvodné ustanovenia 

1. Slovenské národné divadlo so sídlom na Pribinovej 17, 819 01 Bratislava, IČO 00164763 

(ďalej len „SND“), je štátnou príspevkovou organizáciou zriadenou Ministerstvom kultúry 

Slovenskej republiky, ktorej činnosť upravuje zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom 

národnom divadle v znení neskorších právnych predpisov. Základným predmetom činnosti 

SND na základe § 2 zákona č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle v znení 

neskorších právnych predpisov je predovšetkým rozvoj národnej divadelnej kultúry, ktorú 

prezentuje aj v zahraničí, umelecká príprava a verejné predvádzanie dramatických, hudobno-

dramatických a tanečných diel a v zmysle Štatútu Slovenského národného divadla zo dňa 23. 7. 

2014, č. MK-2245/2014-110/12966, vydaného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, 

vykonávanie reklamnej a propagačnej činnosti a ďalších aktivít podporujúcich rozvoj 

a skvalitnenie plnenia poslania a predmetu činnosti. 

2. Opera Slovenského národného divadla je jednou z umeleckých zložiek SND a zároveň 

jedinečným miestom kultúrneho a spoločenského vyžitia.  

3. Zámerom Mecenášskeho klubu Opery Slovenského národného divadla (ďalej len „MK“) je 

zachovanie kultúrneho bohatstva a podpora tradícií prvej opernej scény na Slovensku 

prostredníctvom získaných príspevkov s cieľom prezentovať, podporovať a rozvíjať operné 

umenie.  

4. Členstvo v MK a výhody vyplývajúce z členstva v MK sú formou poďakovania členovi MK za 

poskytnutie príspevku na podporu rozvoja kultúry a kultúrnych hodnôt v súlade s cieľom MK 

Opery SND. 

II. Členstvo v MK, Podmienky vzniku členstva v MK 

1. Členom MK Opery Slovenského národného divadla (ďalej len „Člen“) sa môže za splnenia 

podmienok stanovených týmto Štatútom stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov bez ohľadu na 

štátnu príslušnosť alebo právnická osoba založená v zmysle a v súlade s právnym poriadkom 

Slovenskej republiky, prípadne právnická osoba založená v súlade s právnym poriadkom iného 

štátu, v ktorom bola zaregistrovaná. Fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa môže stať členom 

na základe zastúpenia zákonným zástupcom prostredníctvom osoby, ktorá je na základe 

rozhodnutia súdu alebo na základe zákona za túto osobu oprávnená konať. 

2. Členstvo v MK vzniká dňom pripísania príspevku záujemcu o členstvo na účet SND za 

splnenia podmienky registrácie na stránke MK SND: http://www.snd.sk/mecenassky-klub-

opery-snd a udelením súhlasu so Štatútom a za splnenia podmienky podpisu darovacej zmluvy 

s dátumom podpisu najneskôr v deň zaslania príspevku a zároveň za splnenia podmienky 

doručenia darovacej zmluvy záujemcom o členstvo v MK do sídla SND a jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv. Údaje pre vykonanie platby a návrh darovacej zmluvy budú 

doručené záujemcovi o členstvo v MK po zaregistrovaní na internetovej stránke MK SND. 

V prípade nedoručenia podpísanej darovacej zmluvy zo strany záujemcu o členstvo v MK, ani 

do 3 mesiacov od dátumu pripísania príspevku zo strany záujemcu na účet SND, členstvo v 

MK nevznikne, respektíve zaniká, a to počnúc dňom pripísania príspevku zo strany záujemcu o 

členstvo na účet SND. V prípade, že nedôjde k podpisu a doručeniu darovacej zmluvy 

záujemcom o členstvo a záujemca vykonal platbu príspevku, SND vráti poukázanú sumu na 

účet Člena do 30 dní po uplynutí 3 mesiacov od dátumu pripísania príspevkov záujemcu 

o členstvo v MK. Člen berie na vedomie, že benefity vyplývajúce z členstva sú formou 

poďakovania SND Členovi za poskytnutie príspevku, respektíve daru Člena, a nie je možné 

http://www.snd.sk/mecenassky-klub-opery-snd
http://www.snd.sk/mecenassky-klub-opery-snd
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podmieňovať príspevok/dar poskytnutý Členom pre SND využitím alebo poskytnutím bonusov 

zo strany SND, ako ani členstvom v MK.  

III.  Trvanie členstva, zánik členstva 

1.  Členstvo v MK trvá počas trvania divadelnej sezóny, t. j. odo dňa vzniku členstva do 30. júna 

príslušného kalendárneho roka divadelnej sezóny, v ktorej členstvo Člena vzniklo v zmysle čl. 

II tohto Štatútu. 

2. Členstvo v MK zaniká dňom uplynutia obdobia podľa bodu 1 tohto článku Štatútu.  

3. Okrem zániku členstva v MK podľa bodu 2 tohto článku Štatútu členstvo zaniká:  

a) vylúčením Člena z dôvodov podľa čl. VIII bod 4 tohto Štatútu, 

b) smrťou Člena, ak je Člen fyzickou osobou, 

c) zánikom Člena, ak je Člen právnickou osobou, 

d) dohodou o ukončení členstva, 

e) na základe žiadosti Člena o ukončenie členstva v MK, 

f) v prípade doručenia právoplatného rozhodnutia súdu o neplatnosti zmluvy podpísanej 

medzi SND a Členom, 

g) nedoručením podpísanej darovacej zmluvy Členom do sídla SND do 3 mesiacov odo dňa  

pripísania prostriedkov zo strany záujemcu na účet SND podľa čl. II bod 2 tohto Štatútu. 

4. V prípade zániku členstva podľa bodu 3 písm. a) až e) tohto článku Štatútu SND príspevok/dar 

späť nevracia.    

IV.  Práva a povinnosti Záujemcov o členstvo a Členov 

1. Člen MK má právo na využívanie benefitov v kategórii podľa hodnotovej hladiny príspevku 

poskytnutého Členom SND v súlade s týmto Štatútom ako formu poďakovania zo strany SND. 

Prehľad hodnotových hladín príspevku je prílohou k tomuto Štatútu ako Príloha č. 1.    

2. Člen MK je pre uplatnenie benefitov alebo pre uplatnenie iných výhod MK v danej hodnotovej 

hladine členstva MK povinný preukázať sa kartou Mecenášskeho klubu poskytnutou v zmysle 

Prílohy č. 1 k tomuto Štatútu.  

3. Záujemca o členstvo v MK je pre splnenie podmienky členstva v MK povinný podpísať 

darovaciu zmluvu najneskôr s dátumom, keď zaslal príspevok na účet SND, doručiť podpísanú 

darovaciu zmluvu do sídla SND a zároveň uhradiť príspevok na účet SND na základe 

platobných údajov poskytnutých po registrácii záujemcu o členstvo na stránke SND. 

V. Použitie prostriedkov MK 

1. Prostriedky poskytnuté záujemcami o členstvo v MK, respektíve Členmi MK, budú použité 

výhradne na účely Opery SND, v súlade s prípadnou požiadavkou záujemcu o členstvo, 

respektíve Člena, na použitie príspevku na konkrétny účel, a to na základe rozhodnutia SND 

(riaditeľa Opery SND, respektíve generálneho riaditeľa SND) a v zmysle zák. č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj 

v súlade s inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a internými predpismi 

platnými v SND.   
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VI. Osobné údaje a súhlas so zverejnením podľa § 11 Občianskeho zákonníka 

Člen Mecenášskeho klubu SND (ďalej len „Člen“) berie na vedomie, že pre členstvo 

v Mecenášskom klube, ako aj pre prebratie benefitov je potrebné udeliť súhlas so spracovaním 

poskytnutých potrebných a nevyhnutných osobných údajov v zmysle Nariadenia 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej 

len „GDPR“), a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a používať údaje použité v súvislosti s členstvom podľa 

tohto Štatútu v súlade s právnym poriadkom SR, ako aj za podmienok stanovených v tomto Štatúte, 

najmä v článku VI. tohto Štatútu.  

Člen Mecenášskeho klubu SND udeľuje prevzatím každého benefitu od SND a podpísaním 

protokolu o prevzatí benefitu súhlas na uvedenie mena a priezviska, ako aj bezvýhradný súhlas na 

bezodplatné použitie jeho podobizne, obrazových snímok, obrazových a zvukových, zvukovo-

obrazových záznamov týkajúcich sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy v súvislosti s 

členstvom, v súlade s ustanoveniami § 11 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v platnom znení, na účely prezentácie a propagácie MK a/alebo aktivít SND, a to všetkými 

zvyčajnými spôsobmi prezentácie alebo propagácie (napr. uverejnením v elektronických a 

printových médiách, tlačových materiáloch, v teletexte, v sieti internet, sprístupňovaním záznamu 

verejnosti) najmä na a) vyhotovenie originálu videozáznamu a audiozáznamu, b) zaradenie 

záznamu  alebo jeho časti do iného zvukového alebo audiovizuálneho záznamu, c) sprístupňovanie 

zvukového alebo audiovizuálneho záznamu verejnosti prostredníctvom internetu, d) 

sprístupňovanie zvukového alebo audiovizuálneho záznamu verejnosti prostredníctvom televízneho 

prenosu a akéhokoľvek iného šírenia televízneho záznamu týkajúceho sa predmetného členstva.   

 

VII.  Podmienky spracúvania osobných údajov členov Mecenášskeho klubu 

A.          ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Nižšie uvádza SND Podmienky spracovania osobných údajov Členov (ďalej len „Podmienky“ pre 

tento bod Štatútu) SND ako prevádzkovateľom pri členstve v MK, keďže je spracovanie osobných 

údajov nevyhnutnou podmienkou pre členstvo v MK. 

V týchto Podmienkach sa primerane používajú pojmy upravené v Štatúte. 

Podmienky vychádzajú z (i) Nariadenia 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, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a (ii) zákona č. 18/2018 Z. z. o 

ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). 

Člen pred vznikom členstva v MK môže udeliť súhlas s týmito Podmienkami, ako aj súhlas 

s oboznámením sa so Štatútom po vyplnení registračného formulára.  

B.          ÚČEL SPRACOVANIA 

Člen členstvom v MK, t. j. registráciou – vyplnením a elektronickým odoslaním formulára, 

prejavením súhlasu so Štatútom MK a prejavením súhlasu so spracovaním údajov podľa týchto 
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Podmienok berie na vedomie, že je nutné spracúvanie jeho osobných údajov podľa týchto 

Podmienok, pre organizáciu MK, odovzdanie benefitov. 

C.          PRÁVNY ZÁKLAD  

Právnym základom spracúvania osobných údajov Člena je súhlas Člena – dotknutej osoby, a to v 

zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, pri registrácii v MK. Člen nie je povinný svoje osobné údaje do 

Formulára poskytnúť a udeliť súhlas s ich spracúvaním, no v takom prípade nemôže vzniknúť 

členstvo v MK. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov Člena v darovacej zmluve uzatvorenej medzi 

Členom a SND budú spracúvané na zmluvnom základe v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. 

D.          ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

[na účel členstva v MK] 

Pre členstvo v MK je nevyhnutné, aby Člen poskytol SND a aby boli spracúvané SND nasledujúce 

osobné údaje: 

 meno a priezvisko,  

 dátum narodenia, 

 miesto trvalého pobytu, 

 e-mailová adresa. 

[na účel odovzdania benefitu] 

V prípade odovzdania benefitu po kontaktovaní zo strany SND bude na účely identifikácie Člena, 

respektíve na účely spolupráce s inými orgánmi a inštitúciami v rozsahu kontroly alebo poskytnutia 

súčinnosti pri ich činnosti v súvislosti s MK v zmysle zákonných predpisov, ako aj v súvislosti s 

odovzdaním benefitov nevyhnutné, aby Člen poskytol SND a aby SND spracúvalo okrem 

predchádzajúcich údajov aj nasledujúce osobné údaje: 

 meno a priezvisko, 

 poštová adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto), 

 telefónne číslo, 

 e-mailová adresa. 

V prípade členstva Člena je nevyhnutné  na účely zverejnenia údajov o Členovi na internetovom 

sídle, na stránke www.snd.sk, ako aj profile na stránke facebook.com pod 

https://www.facebook.com/mojesnd/, prípadne v médiách (vrátane internetu), propagačných a 

reklamných materiáloch SND v súvislosti s prezentáciou MK s tým, že môžu byť vytvárané a 

zverejňované okrem podobizne, obrazových snímok, audiovizuálnych záznamov týkajúcich sa 

fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy v súvislosti s členstvom podľa čl. VI tohto 

Štatútu aj obrazové, zvukové a audiovizuálne záznamy Členov MK bez obmedzenia územia počas 

5 rokov od ukončenia členstva v MK, aby Člen poskytol nasledujúce údaje: 

 meno a priezvisko,  

 kategória mecenáša, 

 podobizeň, 

http://www.snd.sk/
https://www.facebook.com/mojesnd/
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 audiovizuálne záznamy (videá). 

 [na účel marketingovej komunikácie] 

Pokiaľ Člen prejavil súhlas s použitím údajov na marketingové činnosti (zasielane direct mailov, 

newsletterov, zobrazovanie platenej reklamy na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, portáli 

YouTube a vo vyhľadávaní Google), a to informácie k MK, premiéram, predstaveniam, udalostiam 

organizovaným Slovenským národným divadlom a akciovým ponukám SND, v takom prípade 

SND spracúva na tento účel výlučne: 

 e-mailovú adresu, 

 meno a priezvisko. 

Člen nebude v súvislosti s marketingom predmetom profilovania alebo automatizovaného 

rozhodovania pri spracúvaní osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku 

individuálnym potrebám. 

Poskytnuté údaje je možné meniť v SND oznámením prostredníctvom e-mailu na 

mco.opera@snd.sk. 

E.          OBDOBIE UCHOVÁVANIA 

Osobné údaje Člena, okrem údajov uvedených na darovacej zmluve, budú spracúvané počas trvania 

členstva MK a 36 mesiacov po jeho skončení.  

Osobné údaje spracúvané na účely marketingovej komunikácie budú spracúvané počas 5 rokov od 

vzniku členstva Člena v MK. 

Osobné údaje v prípade Darovacej zmluvy uzatvorenej medzi Členom a SND budú uchovávané 

počas obdobia v zmysle príslušných ustanovení zákona o účtovníctve a zverejnené v Centrálnom 

registri zmlúv v súlade s zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. 

F.          ĎALŠIE PODMIENKY SPRACÚVANIA 

SND nebude poskytovať spracúvané osobné údaje tretím osobám, aby ich spracúvali pre seba. 

SND nemá v pláne bezdôvodne využiť pri spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľov, pokiaľ 

to nebude nevyhnutné na zabezpečenie členstva MK; pokiaľ to nevyhnutné bude, v takom prípade 

môže niektoré spracovateľské operácie delegovať na svojich dodávateľov (poskytovateľov 

benefitov do MK, doručovateľské spoločnosti, dodávateľov IT služieb, prípadne účtovných, 

daňových a právnych poradcov atď.), ktorí ako sprostredkovatelia môžu osobné údaje pre SND ako 

prevádzkovateľa spracovávať. Takíto sprostredkovatelia budú spracúvať osobné údaje výlučne 

podľa pokynov SND uvedených v sprostredkovateľskej zmluve s nimi uzatvorenej podľa čl. 28 

GDPR a budú povinní dodržiavať predpisy o ochrane údajov a tieto Podmienky. Všetci 

sprostredkovatelia budú starostlivo vybraní a získajú prístup k osobným údajom len v takom 

nevyhnutnom rozsahu a na také obdobie, ktoré je potrebné na poskytnutie ich služieb, a zároveň 

vždy v rámci rozsahu a doby, v akom Člen súhlasil so spracovaním osobných údajov. 

SND nebude vykonávať prenos spracúvaných údajov do tretích krajín. 

mailto:mco.opera@snd.sk
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Verejným orgánom sa poskytnú spracúvané údaje len v zákonom stanovených prípadoch 

a v zákonom stanovenom rozsahu. 

G.          PODMIENKY OCHRANY SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje budú spracúvané a uchovávané elektronicky. SND zabezpečilo také bezpečnostné 

opatrenia (technické a organizačné), aby osobné údaje Členov MK primerane chránilo pred 

neželaným prístupom, zneužitím alebo odcudzením. SND využíva na prenos údajov na svojom 

portáli šifrovaciu metódu. Informácie, ktoré Člen uvedie, sa budú prenášať v zašifrovanej forme cez 

SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov. Ochrana prenosu osobných údajov bude 

aktualizovaná v závislosti od aktuálnych možností technológie. 

H.          PRÁVA ČLENA – DOTKNUTEJ OSOBY 

Člen MK bude mať v súvislosti so svojimi spracúvanými údajmi práva obsiahnuté v článku 12 – 23 

GDPR, najmä nasledujúce práva: 

a)          právo na informácie a transparentnosť spracúvania – Člen má právo od SND kedykoľvek 

požadovať informácie o spracúvaných údajoch a ďalších parametroch a podmienkach ich 

spracúvania (napr. o ich pôvode, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým sa tieto údaje 

odovzdávajú, o účele spracovania); 

b)          právo na odvolanie súhlasu – súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba 

kedykoľvek odvolať bez udania dôvodov, s okamžitou účinnosťou. V takomto prípade však 

okamžite zaniká členstvo v MK; 

c)          právo na opravu údajov – Člen má právo na to, aby SND bez zbytočného odkladu opravilo 

nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Člen právo na 

doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového 

vyhlásenia; 

d)          právo na vymazanie (na zabudnutie) a právo na obmedzenie spracúvania – Člen má právo 

na vymazanie jeho osobných údajov spracúvaných SND. Ak by výmaz odporoval príslušným 

právnym predpisom, namiesto vymazania všetkých spracúvaných údajov sa môže uskutočniť iba 

ich čiastočné vymazanie alebo zamknutie. V stanovených prípadoch má Člen právo požiadať o 

obmedzenie spracúvania osobných údajov. V takomto prípade však okamžite zaniká členstvo 

v MK; 

e)          spracovanie údajov na uplatnenie dotknutých práv – v prípade, že so SND nadviaže Člen 

kontakt v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov a uplatní si niektoré zo svojich práv 

podľa GDPR, uloží SND údaje potrebné na vybavenie záležitosti, a to na obdobie 5 rokov od 

vybavenia žiadosti;  

f)          právo na sťažnosť – Člen má právo podať SND sťažnosť vo veci spracovania jeho 

osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 

4 826/12, 820 07 Bratislava (ktorý vykonáva dozor), v prípade, že sa domnieva, že došlo 

k porušeniu jeho práv. 
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 I. ZODPOVEDNÁ OSOBA,  KONTAKTNÉ ÚDAJE A UPLATNENIE PRÁV ČLENA  

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane 

osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete 

obrátiť. 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby 

E- mail: zodpovednaosobagdpr@snd.sk 

Korešpondenčná adresa:  Zodpovedná osoba GDPR  

Slovenské národné divadlo 

Pribinova 17, 819 01 Bratislava  

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete 

kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.  

 

      VIII. Osobitné ustanovenia 

1. SND si vyhradzuje právo na zmenu podmienok členstva v MK, na zrušenie MK, 

poskytovaných benefitov, ako aj podmienky členstva v MK a MK.  

2. Zmenu podmienok a členstva vhodným spôsobom zverejní. SND nezodpovedá za žiadne 

škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Členmi MK v súvislosti s 

neuplatnením, resp. nevyužitím benefitu. Člen nemá právny nárok na výmenu benefitu alebo 

výplatu jeho hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou benefitu za peniaze 

sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo 

poistenia a pod.). Člen berie na vedomie, že benefity nie je možné vymáhať súdnou cestou. V 

prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa MK bude rozhodnutie SND konečné a záväzné. 

3. Vznikom členstva v MK vyjadruje Člen MK svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami. 

4.  SND si vyhradzuje právo vylúčiť z MK Členov, ktorí najmä 

a) porušujú podmienky uvedené v tomto štatúte; 

b ) porušujú všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky MK;  

c) znevažujú, zosmiešňujú alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzujú oprávnené záujmy SND,  

MK, dobré meno SND;  

d) neposkytol súhlas na spracovanie osobných údajov v takom rozsahu, že nie je možné benefit 

odovzdať alebo spracovať údaje pre zdokladovanie členstva MK; 

e) nesplnili podmienky stanovené týmto Štatútom MK. 

 

IX. Záverečné ustanovenia 

1.  MK sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami 

uvedenými v tomto Štatúte. Svojim členstvom v MK Člen vyjadruje svoj súhlas so Štatútom 

MK. 

mailto:zodpovednaosobagdpr@snd.sk
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2.  MK berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti s MK sa 

nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil 

alebo sa snažil brániť v členstve v MK ďalším Členom alebo ktorými by ohrozoval MK alebo 

by MK narúšal.  

3.  Člen, ktorý získa benefit  podľa tohto Štatútu, zároveň na základe podpisu Protokolu súhlasí s 

tým, aby SND zverejnilo a sprístupnilo verejnosti v zmysle podmienok stanovených týmto 

Štatútom údaje o Členovi – v rozsahu mena a priezviska, v médiách (vrátane internetu), 

propagačných a reklamných materiáloch SND v súvislosti s prezentáciou MK s tým, že môžu 

byť vytvárané a zverejňované aj zvukové a audiovizuálne záznamy Členov MK bez 

obmedzenia územia počas 5 rokov od ukončenia členstva Člena v MK. Takéto záznamy môžu 

byť vyhotovené aj v priebehu odovzdávania benefitov.  

4.  Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú platnými dňom ich podpisu a účinnými dňom ich 

zverejnenia na internetovej stránke SND www.snd.sk/dokumenty.  

5.  Člen berie na vedomie a súhlasí, že SND je oprávnené ustanovenia tohto Štatútu kedykoľvek 

meniť alebo MK kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene Štatútu, Člen berie na 

vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Štatútu. Vzhľadom na 

skutočnosť, že aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke SND, 

nie je SND povinné o zmene pravidiel osobitne informovať Členov o takejto zmene osobitným 

spôsobom.  

6.  Člen sa zaväzuje riadiť sa týmto Štatútom, pokynmi SND a iných osôb podieľajúcich sa na 

MK; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa MK konečné a záväzné pre 

všetkých Členov. Žiadny Člen nemá nárok na členstvo v MK, prípadne na benefit, pokiaľ 

nesúhlasí s týmto Štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Člen tiež nemá nárok na 

členstvo ani benefity, ak nesplnil podmienky stanovené týmto Štatútom.  

7.  Právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky 

a Členovia vznikom členstva súhlasia s použitím právneho poriadku Slovenskej republiky 

v prípade právnych vzťahov súvisiacich s členstvom v MK.   

8.  SND a osoby uskutočňujúce činnosti pre MK nezodpovedajú za žiadne technické problémy 

alebo technické poruchy, alebo akékoľvek iné škody, alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti 

s MK, alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby, alebo chybné pripojenia na 

internet, alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server, alebo za úplnú alebo 

čiastočnú nedostupnosť internetu z akéhokoľvek dôvodu, alebo za preťaženie internetu alebo 

webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu 

prihlasovania v súvislosti s členstvom v MK, a to najmä za nedovolené zasahovanie, 

hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie, alebo zrušenie akéhokoľvek 

aspektu MK a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami. 

9.  SND si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok MK zo strany Členov a 

tiež právo na (i) prípadné ukončenie členstva Člena v MK pre prípadné nesplnenie niektorej z 

nich, (ii) nepriznanie benefitu; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z 

podmienok bude zistené dodatočne; najneskôr však k momentu odovzdania benefitu. 

10.  Členovia MK sa stávajú členmi MK s vedomím, že v prípade MK a benefitov a výhod MK ide 

o formu poďakovania zo strany SND Členovi MK za poskytnutie príspevku/daru, 

a s vedomím, že na benefity a výhody MK nie je právny nárok a Členovia nemôžu požadovať 

benefity v inom rozsahu, ako určilo SND v tomto Štatúte. SND má právo na posúdenie 

splnenia podmienok stanovených týmto Štatútom a rozhodnutie o ich splnení, resp. nesplnení. 

http://www.snd.sk/dokumenty
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Člen nemá právny nárok na výmenu benefitu alebo výplatu jeho hodnoty formou peňažnej 

alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Člen berie na vedomie, že benefity nie je možné podľa 

platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. SND si vyhradzuje právo meniť 

pravidlá a podmienky stanovené týmto Štatútom. Zmenu pravidiel a podmienok MK SND 

vhodným spôsobom zverejní.  

11.  SND je povinné uhradený príspevok/dar vrátiť len v prípade vzniku právneho dôvodu na 

vrátenie daru v zmysle právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

12.  Súdne spory vzniknuté v súvislosti s členstvom v MK a/alebo v súvislosti s podmienkami 

stanovenými týmto Štatútom sa spravujú právnym poriadkom platným v Slovenskej republike. 

V prípade súdneho sporu je príslušným všeobecný súd v zmysle platných právnych predpisov 

platných na území Slovenskej republiky.  

13.  Súčasťou tohto Štatútu sú jeho Prílohy, a to: 

Príloha č. 1: Prehľad hodnotových hladín Mecenášskeho klubu Opery Slovenského národného 

divadla   

 

V Bratislave dňa  

  

 

        PhDr. Peter Kováč 

      generálny riaditeľ Slovenského národného divadla 

 

 

 


