STANOVY
PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA

PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA, (ďalej len PGA SK)
je dobrovoľným a nezávislým združením občanov, založeným v zmysle § 1. ods. 1 a
nasl. zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v platnom znení.
2. PGA SK združuje profesionálnych hráčov golfu, profesionálnych golfových trénerov
(ďalej len PGT) a učiteľov golfu. PGA SK sa riadi týmito vlastnými Stanovami
a svoju činnosť vykonáva v súlade s pravidlami Európskej profesionálnej golfovej
asociácie.
1.

Článok 1
Názov a sídlo PGA SK
Názov:

PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA

Sídlo:

Dvojkrížna 9, 821 06 Bratislava 214
Článok 2
Definícia pojmov

PGA SK - je golfovou organizáciou združujúcou členov PGA SK, ktorí sa zúčastňujú
golfových turnajov alebo sa na túto činnosť pripravujú. Taktiež združuje PGT a
športových odborníkov golfu, ktorí pôsobia v slovenských alebo zahraničných kluboch
alebo sa na túto činnosť pripravujú, pričom aktivity PGA SK sa výlučne vykonávajú na
území Slovenskej republiky.
2. Valné zhromaždenie - je najvyšším orgánom PGA SK a tvoria ho všetci členovia
asociácie.
3. Prezídium - je výkonným orgánom PGA SK zabezpečujúcim činnosť PGA SK
4. Športovo technická komisia PGA SK (ďalej len ŠTK) - športovým orgánom PGA SK.
5. Vzdelávacia komisia PGA SK je komisia zabezpečujúca vzdelávanie členov PGA SK
ako aj nových členov PGA SK.
6. Revízna komisia PGA SK - je revíznym orgánom PGA SK
7. Disciplinárna komisia je orgánom pre konanie vo veciach porušenia stanov, smerníc
a interných predpisov PGA SK.
8. Profesional Golfers Association of Europe (ďalej len PGAE) – Profesionálna golfová
asociácia Európy spolupracuje s PGA SK na zlepšení kvality profesionálneho golfu na
Slovensku.
9. Seniorská profesionálna golfová asociácia (ďalej len SPGA SK) – súčasťou PGA SK,
pričom všetky jej aktivity sú podriadené a schvaľované PGA SK.
10. Ženská profesionálna golfová asociácia (ďalej len LPGA SK) – je súčasťou PGA SK,
pričom všetky jej aktivity sú podriadené a schvaľované PGA SK.
11. Rozšírené prezídium PGA SK – Prerokúva aktuálnu problematiku týkajúcu sa PGA SK a
1.

slúži na podávanie návrhov, podnetov na vylepšenia pre Prezídium PGA SK.
Etický kódex – je kódex etického správania sa členov PGA SK uverejnený na
www.pga.sk.
13. Playing Ability test – herný test, na ktorom športovec (hráč)preukáže svoje herné
schopnosti. Podmienky splnenia playing ability testu sú uverejnené na stránke
www.pga.sk
12.

Článok 3
Zameranie a predmet činnosti PGA SK
1.

2.
3.

4.

Činnosť PGA SK je zameraná na zvyšovanie úrovne športovcov (hráčov) a športových
odborníkov v oblasti metodiky vyučovania golfu. Pri zabezpečovaní svojej činnosti
spolupracuje so zmluvným partnerom PGA SK. Kontroluje úroveň športovej(hráčskej)
výkonnosti a vyučovacieho procesu svojich členov. Členstvo PGA SK oprávňuje jej
členov zúčastňovať sa profesionálnych golfových turnajov a vyučovať golf.
PGA SK bude v súlade s metodikou PGAE, vyvíjať snahu o jednotnosť metodiky
vyučovania golfu na Slovensku.
Predmetom činnosti PGA SK je:
a. organizovanie a zabezpečovanie súťažného golfu v podobe golfových turnajov,
b. vytváranie podmienok pre
i. materiálne, technické a organizačné podmienky pre zabezpečenie
golfovej hry,
ii. organizovanie vlastných golfových turnajov a pre účasť svojich
členov na turnajoch usporiadaných inými domácimi a zahraničnými
golfovými oddielmi, PGAE a ďalšími golfovými zväzmi.
c. zastupovanie športových záujmov členov PGA SK vo vzťahu k iným golfovým aj
negolfovým, právnickým aj fyzickým osobám.
PGA SK úzko spolupracuje s PGAE za účelom zlepšovania kvality profesionálneho
golfu na Slovensku.
Článok 4
Vznik členstva v PGA SK

1.

2.

3.

Členom PGA SK sa môže stať fyzická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a zameraním PGA
SK a chce sa podieľať na činnosti PGA SK, pričom spĺňa podmienky uvedené v bode 2.
alebo 3. tohto článku.
Záujemca o prijatie za člena PGA SK musí spĺňať nasledovné podmienky:
a. podať písomnú žiadosť o prijatie do PGA SK, ktorá musí obsahovať:
○
osobné údaje
○
dôvod o požiadanie o členstvo v PGA
○
životopis vrátane uvedenia golfových úspechov
b. dosiahnuť vek minimálne 18 rokov,
c. výkonnostný hendikep (ďalej len HCP) 4 a menej pre mužov a HCP 4 a menej pre
ženy,
d. Absolvovanie Playing Ability testu
e. mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitnou skúškou,
f.
musí dokladovať trestnú bezúhonnosť výpisom z registra trestov,
Záujemca o prijatie za člena PGA SK ako „playing Pro“ musí splniť tieto podmienky:

a. dosiahnutie veku 18 rokov,
b. HCP 0 a menej,
c. musí dokladovať trestnú bezúhonnosť

4.

výpisom z registru trestov.
Žiadosť o prijatie do PGA SK posúdi Prezídium. Prezídium má právo udeliť výnimku pre
prijatie nového člena do PGA SK nadpolovičnou väčšinou hlasov aj s vyšším HCP.
Článok 5
Druhy členstva v PGA SK

1.

Členovia PGA SK sú:
a. kmeňoví členovia PGA SK,
b. kmeňoví členovia PGA SK ako „playing Pro“,
c. čestní členovia – možno udeliť takej osobe, ktorá sa zvlášť zaslúžila o činnosti
PGA SK a golfového športu na Slovensku a vo svete. O udelení čestného členstva
rozhoduje prezídium na návrh Prezidenta PGA SK. Čestný člen nemá hlasovacie
právo na Valnom zhromaždení PGA SK.
Článok 6
Zánik členstva v PGA SK

1.

2.

3.
4.

Členstvo v PGA SK zaniká:
a. dňom preukázateľného doručenia písomného oznámenia člena prezidentovi PGA
SK o jeho dobrovoľnom vystúpení z PGA SK,
b. vylúčením člena na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia alebo na základe
návrhu disciplinárnej komisie v prípade porušenia stanov , smerníc , prípadne
iných interných dokumentov PGA SK alebo v prípade porušenia všeobecne
záväzných právnych predpisov,
c. úmrtím člena PGA SK
d. zánikom PGA SK.
V prípade zániku členstva vystúpením alebo vylúčením, môže záujemca požiadať o
členstvo v PGA SK až po uplynutí dvoch rokov od zániku členstva, ak Valné
zhromaždenie PGA SK nerozhodne inak 2/3 prítomných členov.
Členstvo v PGA SK zaniká bez nároku na vrátenie členského príspevku.
Člen PGA SK môže byť vylúčený z PGA SK ak:
a. závažne poruší predpisy Slovenskej golfovej asociácie (ďalej len SKGA) ako
národnému zväzu a predpisy PGA SK, pričom za závažné porušenie sa považuje
najmä:
i.
porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu,
ii.
manipulácie priebehu a výsledkov súťaží,
iii. aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným
športovým podujatím,
iv.
korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo
športová korupcia, ktorej sa dopustil člen alebo iná osoba v prospech
člena PGA SK, alebo
v.
iná trestná činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny
orgán , funkcionár, alebo iná osoba v prospech člena PGA SK,
vi.
dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena PGA SK,

stanovenej predpismi PGA SK alebo rozhodnutím príslušného orgánu
PGA SK, ktoré vážne ohrozuje alebo môže vážne ohroziť princípy
a vzťahy v PGA SK alebo autoritu normatívneho systému PGA SK, alebo
rozhodovacej činnosti orgánov PGA SK.
b. ak prestane spĺňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti, neuhradenie
členského príspevku napriek opakovanej písomnej výzve)
5. O vylúčení člena z PGA SK rozhoduje Valné zhromaždenie PGA SK. Závažné
porušenie stanov podľa predchádzajúceho odseku sa považuje za každých okolností za
závažné disciplinárne previnenie.
Článok 7
Práva a povinnosti člena asociácie
1.

2.
3.

Každý člen PGA SK má právo osobne alebo prostredníctvom ním splnomocnenej osoby,
ktorá musí byť členom PGA SK:
a. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, predkladať na ňom
svoje návrhy, navrhovať kandidátov na členov do orgánov PGA SK, byť volený
do orgánov PGA SK a voliť zástupcov do orgánov PGA SK,
b. aktívne sa zúčastňovať činnosti PGA SK a zúčastňovať sa na akciách PGA SK,
c. požadovať a dostávať informácie a vysvetlenia týkajúce sa činnosti PGA SK a
nahliadať do dokumentov,
d. predkladať návrhy a pripomienky k činnosti orgánov PGA SK a jej členom.
Každý člen PGA SK má právo z PGA SK vystúpiť za podmienok stanovených v týchto
Stanovách (článok 6 bod 1).
Každý člen PGA SK je povinný:
a. svojim správaním a vystupovaním dbať o dobré meno a česť PGA SK,
b. dodržiavať stanovy a smernice a vnútorné predpisy PGA SK a rozhodnutia
orgánov PGA SK,
c. dodržiavať Etický kódex profesionálneho hráča golfu, zverejnený na stránke
www.pga.sk.
d. včas platiť členské príspevky najneskôr do konca marca príslušného roka,
e. oznamovať PGA SK zmeny svojich základných osobných údajov, ktoré sú
potrebné k evidencii členov najneskôr do troch mesiacov od vzniku zmeny,

Článok 8
Orgány PGA SK
Orgánmi PGA SK sú:
1.
2.

Valné zhromaždenie
Prezídium, ktoré tvorí:
a. Prezident PGA SK
b. Viceprezident PGA SK
c. Generálny sekretár PGA SK

3.

Športovo technická komisia

4.
5.
6.
7.
8.

Vzdelávacia komisia
Revízna komisia
Disciplinárna komisia
Senior PGA
Ladies PGA

Článok 9
Valné zhromaždenie PGA SK
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Najvyšším orgánom PGA SK je Valné zhromaždenie. Tvoria ho všetci členovia PGA
SK. Riadne Valné zhromaždenie zvoláva prezident PGA SK, a to písomnou pozvánkou
doručenou členovi PGA SK osobne, doporučeným listom alebo e-mailom 10 dní pred
konaním Valného zhromaždenia.
Pozvánka musí obsahovať miesto, dátum, hodinu konania Valného zhromaždenia a
program rokovania.
Program Valného zhromaždenia navrhuje Prezídium PGA SK.
Členovia PGA SK, ktorí sa zúčastňujú na Valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny
prítomných, ktorá obsahuje identifikačné údaje o členovi PGA SK ako:
a. meno
b. priezvisko
c. číslo členskej karty PGA SK
Každý člen PGA SK má pri hlasovaní na Valnom zhromaždení jeden hlas. Člen PGA SK
môže uplatniť svoje práva na Valnom zhromaždení osobne, alebo v zastúpení na základe
písomného splnomocenstva, úradne overeného. Ak člen poskytne splnomocenstvo
viacerým splnomocnencom, Valného zhromaždenia sa môže zúčastniť ten
splnomocnenec, ktorý sa zapísal do listiny prítomných ako prvý. Splnomocnencom môže
byť len člen PGA SK.
Valné zhromaždenie sa koná na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne
dostupné obvyklým spôsobom, a to:
a. do 30 dní od uplynutia jedného roka od konania posledného Valného
zhromaždenia,
b. do 4 týždňov od doručenia žiadosti nadpolovičnej väčšiny členov PGA SK alebo
kontrolóra PGA SK.
Okrem termínov uvedených v bode 6 sa Valné zhromaždenie môže konať aj v inom
termíne, a to na základe rozhodnutia Prezídia PGA SK, pričom ustanovenia bodu 6 tohto
článku nesmú byť porušené.
Valné zhromaždenie zvoláva:
a. Prezident PGA SK najmenej 10 dní pred termínom jeho konania, ak nastala
situácia podľa bodu 6, písm. a, alebo bodu 7,
b. Prezident PGA SK najmenej 7 dní pred termínom jeho konania, ak nastala situácia
podľa bodu 6, písm. b,
c. ktorýkoľvek člen Prezídia PGA SK najmenej 7 dní pred termínom jej konania, ak
si Prezident PGA SK nesplnil povinnosť podľa bodu 8, písm. a. , písm. b, alebo ak
uplynulo funkčné obdobie prezídia alebo Revíznej komisie, a na ďalšie obdobie
neboli zvolené do týchto funkcií ďalšie osoby.
V prípade, ak podľa bodu 8 písm. c. zvolali Valné zhromaždenie viacerí členovia PGA SK
nezávisle od seba, za legitímne sa považuje to Valné zhromaždenie, ktoré zvolal člen
Revíznej komisie. Ak tento Valné zhromaždenie nezvolal, za legitímne sa považuje to
Valné zhromaždenie, ktoré bolo zvolané ako prvé v poradí.

10. Pre účely týchto stanov sa za zvolanie Valného zhromaždenia považuje písomné alebo
elektronické zaslanie informácie o dátume, mieste, začiatku konania a programe Valného
zhromaždenia všetkým členom PGA SK.
11. Valné zhromaždenie vedie jej zvolávateľ alebo ním poverená osoba.
12. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň nadpolovičná väčšina
všetkých členov PGA SK.
13. Valné zhromaždenie:
a. schvaľuje program rokovania na začiatku rokovania nadpolovičnou väčšinou
prítomných členov PGA SK. Vo veciach, ktoré neboli súčasťou takto schváleného
programu môže Valné zhromaždenie prijať len odporúčania a stanoviská,
b. rozhoduje o prijatí, zmenách stanov PGA SK a zániku PGA SK, a to
dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov PGA SK,
c. schvaľuje rozhodnutie Prezídia PGA SK o prijatí nových členov do PGA SK
a rozhoduje o ich vylúčení z PGA SK dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných
členov PGA SK,
d. volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá riadi priebeh volieb nadpolovičnou
väčšinou prítomných členov PGA SK,
e. volí a odvoláva členov Prezídia PGA SK trojštvrtinovou väčšinou všetkých členov
PGA SK, volí a odvoláva členov Revíznej komisie, predsedu a členov
Disciplinárnej komisie, Vzdelávacej komisie a členov Športovo technickej komisie
dvojtretinovou väčšinou všetkých platných hlasov členov PGA SK,
f. schvaľuje plán činnosti, rozpočet, správu o hospodárení a výročnú správu PGA SK
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov PGA SK,
g. schvaľuje výšku riadnych členských príspevkov PGA SK nadpolovičnou väčšinou
hlasov prítomných členov PGA SK,
h. rozhoduje o návrhoch predložených na schválenie Valnému zhromaždeniu
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov PGA SK,
i. rozhoduje o základných otázkach koncepcie rozvoja PGA SK nadpolovičnou
väčšinou hlasov prítomných členov PGA SK,
j. rozhoduje o zániku PGA SK. O zániku PGA SK musí rozhodnúť Valné
zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou všetkých členov PGA SK.
14. Valné zhromaždenie rozhoduje vo forme Uznesenia. O každom Valnom zhromaždení sa
vyhotovuje zápisnica, ktorá musí byť podpísaná Prezidentom a Viceprezidentom PGA SK
a musí obsahovať:
a. dátum a miesto konania Valného zhromaždenia,
b. prijaté Uznesenia Valného zhromaždenia,
c. výsledky hlasovania na Valnom zhromaždení
d. neprijaté námietky členov PGA SK, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.
15. Prílohu zápisnice tvorí listina prítomných Valného zhromaždenia, pozvánka na ňu
a podklady, ktoré boli písomne predložené k prerokovaným bodom. Každý člen PGA SK
má právo vyžiadať si zápisnicu a jej prílohy na nahliadnutie.
16. Prezídium PGA SK môže zvolať mimoriadne Valné Zhromaždenie kedykoľvek, ak to
vyžadujú záujmy alebo potreby PGA SK

Článok 10
Prezídium PGA SK
1.
2.

Prezídium PGA SK je zložené z prezidenta PGA SK, viceprezidenta PGA SK a
generálneho sekretára PGA SK.
Prezídium PGA SK:

Rozhoduje o prijatí nových členov PGA SK,
schvaľuje vylúčenie člena z PGA SK,
schvaľuje výšku vstupného poplatku do PGA SK,
pripravuje dokumenty súvisiace s činnosťou PGA SK,
vykonáva uznesenia Valného zhromaždenia,
f.
pripravuje a predkladá Valnému zhromaždenie návrhy a podklady materiálov na
jeho rokovanie,
g. schvaľuje výšku vstupných členských príspevkov PGA SK,
h. predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie finančný rozpočet PGA SK a
návrh o nakladaní s finančnými prostriedkami PGA SK,
i.
predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie správu o plnení činnosti za
predchádzajúci kalendárny rok a plán činností PGA SK na nasledujúci kalendárny
rok,
j.
prijíma návrhy na zmenu stanov, ktoré musia byť doručené minimálne jeden
mesiac pred dňom schôdze Valného zhromaždenia,
k. poskytuje informácie a vysvetlenia členovi PGA SK bez zbytočného odkladu v
prípade ak o to člen PGA SK požiada,
l.
na základe podkladov z jednotlivých komisií pripravuje a schvaľuje smernice,
ktoré sú záväzné pre všetkých členov PGA SK,
m. je disciplinárnym orgánom v druhom stupni a orgánom na riešenie sporov.
a.
b.
c.
d.
e.

3.
4.

Členov Prezídia volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Dĺžka funkčného obdobia člena
Prezídia je 5 rokov.
Členovi Prezídia zaniká mandát:
a. uplynutím 5 rokov odo dňa zvolenia,
b. písomným vzdaním sa členstva v Prezídiu,
c. odvolaním Valným zhromaždením,
d. úmrtím

Členovia Prezídia, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 4, písm. a. tohto článku,
sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania PGA SK,
a to až do zvolenia nových členov Prezídia.
6. Zaniknutím mandátu člena Prezídia podľa bodu 4 písm. b. až d., Prezídium pokračuje
vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšieho Valného
zhromaždenia. Na tomto Valnom zhromaždení členovia PGA SK zvolia nového člena
Prezídia v súlade s čl. 9, bodom 13, písm.e).
7. Zasadnutia Prezídia zvoláva prezident PGA SK.
8. Zasadnutia Prezídia riadi prezident PGA SK alebo ním poverená osoba.
9. Na zasadnutí Prezídia majú právo zúčastňovať sa členovia Revíznej komisie PGA SK.
10. Prezídium prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jeho
zasadnutí. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje prezident PGA SK.
11. Na návrh Prezídia Valné zhromaždenie volí Čestného Prezidenta PGA SK, ktorý môže
byť zvolený za svoj prínos, zásluhy v rozvoji, podpore a prezentáciu golfu. Valné
zhromaždenie musí potvrdiť návrh na čestného prezidenta nadpolovičnou väčšinou
hlasov zúčastnených členov PGA SK na Valnom zhromaždení na dobu neurčitú.
5.

Článok 11
Športovo technická komisia PGA SK
1.

ŠTK PGA SK v počte 3 členov volí a odvoláva Valné zhromaždenie.

2.

ŠTK má za úlohu:
a. vedenie poradia v „Order of Merit“ zverejneného na www.pga.sk
b. vedenie hodnotenia PGT zverejneného na www.pga.sk
c. organizácia golfových turnajov pre PGA SK
d. podávať Prezidentovi PGA SK, Prezídiu PGA SK a Valnému zhromaždeniu
správy o športových aktivitách PGA SK a členov PGA SK.

Článok 12
Vzdelávacia komisia PGA SK
2.
3.

Vzdelávacia komisia PGA SK v počte 3 členov volí a odvoláva Valná hromada
Vzdelávacia komisia má za úlohu:
a. Vzdelávať členov PGA SK
b. Zabezpečiť vybudovanie vzdelávacieho systému pre členov PGA SK v súlade so
smernicami PGAE.

Článok 13
Revízna komisia PGA SK
Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov PGA SK a uznesení Valného
zhromaždenia
Prezídiom
a členmi PGA SK, kontroluje
dodržiavanie zásad
hospodárenia PGA SK a prerokováva závierku ročného účtu, upozorňuje ich na
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
2. Členov Revíznej komisie volí a odvoláva Valné zhromaždenie. Dĺžka mandátu je 6 rokov.
3. Revízna komisia má za úlohu:
a. kontrolovanie dodržiavania zásad hospodárenia PGA SK a prerokováva závierku
ročného účtu.
b. podávanie prezidentovi PGA SK, Prezídiu a Valnému zhromaždeniu správy o
výsledku uskutočnených revízií a kontrol, vyjadrovanie sa k hospodáreniu PGA
SK.
4. Členmi Revíznej komisie PGA SK sú:
a. predseda Revíznej komisie
b. aspoň dve ďalšie osoby.
1.

5. Predseda Revíznej komisie PGA SK vykonáva funkciu kontrolóra PGA SK. Ak
predsedovi Revíznej komisie zanikne mandát, funkciu kontrolóra PGA SK vykonáva iný
člen Revíznej komisie na základe jej uznesenia až do zvolenia nového predsedu Revíznej
komisie.
6. Členovi Revíznej komisie vzniká mandát vyhlásením výsledku jeho voľby.
7. Členovi revíznej komisie zaniká mandát:

a. uplynutím 6 rokov od jeho zvolenia,
b. písomným vzdaním sa členstva v Revíznej komisii,
c. odvolaním Valným zhromaždením,
d. úmrtím.
8. Členovia Revíznej komisie, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 7, písm. a)
tohto článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie činnosti
PGA SK až do zvolenia nových členov Revíznej komisie.
9. Zaniknutím mandátu člena Revíznej komisie podľa bodu 7, písm. b) až d), Revízna
komisia pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do
najbližšieho Valného zhromaždenia. Na tomto Valnom zhromaždení členovia PGA SK
zvolia nového člena Revíznej komisie v súlade s Čl. 9, bodom 14, písm. e).
10. Revízna komisia prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jej
zasadnutí.
Článok 14
Senior PGA SK
1.
2.
3.

SPGA SK je priamo podriadená riadeniu PGA SK.
SPGA SK podáva návrhy Prezídiu PGA SK.
Členom SPGA sa môže stať člen PGA SK ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
a. dosiahnuť vek minimálne 50 rokov,
b. zaslanie žiadosti o členstvo v SPGA SK na prezídium PGA SK
Článok 15
Ladies PGA SK

4.
5.

LPGA SK je priamo podriadená riadeniu PGA SK
Členom LPGA SK sa môže stať člen PGA SK ktorý spĺňa nasledovné podmienky:
a. ženské pohlavie,
b. zaslanie žiadosti o členstvo v LPGA SK na prezídium PGA SK.
Článok 16
Rozšírené Prezídium asociácie

1.

2.

Rozšírené prezídium PGA SK:
a. napomáha Prezídiu PGA SK k zlepšovaniu kvality a riadenia PGA SK
b. dáva návrhy a podnety Prezídiu PGA SK
Rozšírené prezídium PGA SK je zložené z:
a. Prezídia PGA SK
b. Čestného prezidenta PGA SK
c. Predsedu ŠTK PGA SK
d. Predsedu Vzdelávacej komisie PGA SK
e. Predsedu Revíznej komisie PGA SK
f.
Prezidenta SPGA

Prezidentky LPGA
Členovia rozšíreného Prezídia PGA SK, okrem Prezídia PGA SK nemajú hlasovacie
práva na Prezídiu PGA SK.
g.

3.

Článok 17
Prezident, viceprezident,, čestný prezident a generálny sekretár asociácie
1.

2.

3.

4.

Prezident:
a. zastupuje PGA SK navonok a zabezpečuje realizáciu rozhodnutí Valného
zhromaždenia,
b. je volený do svojej funkcie Valným zhromaždením trojštvrtinovou väčšinou
všetkých členov PGA SK na funkčné obdobie 5 rokov. Výkon funkcie prezidenta
končí v súlade s čl. 10, bodom 4. V prípade, ak funkcia je prezidenta neobsadená
(odstúpenie od mandátu, prípade uplynutím jeho funkčného obdobia až do
momentu vymenovania nového prezidenta), preberá jeho kompetenčné postavenie
Generálny sekretár PGA SK.
c. Vo všetkých veciach zaväzujúcich PGA SK koná v mene PGA SK prezident PGA
SK ako štatutárny orgán tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu PGA SK,
menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Viceprezident:
a. zastupuje PGA SK navonok a zabezpečuje realizáciu rozhodnutí Valného
zhromaždenia v prípade delegovania právomocí od prezidenta PGA SK,
b. je volený do svojej funkcie Valným zhromaždením, a to trojštvrtinovou väčšinou
všetkých členov PGA SK. Výkon jeho funkcie končí v súlade s čl. 10, bodom 4.
c. má na starosti publicrelations PGA SK, marketing PGA SK a jeho realizáciu.
Čestný prezident:
a. Funkcia čestného prezidenta PGA SK je čestná funkcia a je udelená za dlhoročné
zásluhy pre PGA SK,
b. zastupuje a pozitívne reprezentuje PGA SK na golfových aj negolfových
podujatiach,
c. je prizývaný na rozšírené prezídium PGA SK bez hlasovacieho práva.
d. je volený do svojej funkcie Valným zhromaždením na dobu neurčitú
trojštvrtinovou väčšinou všetkých platných hlasov členov PGA SK vrátane
platných splnomocnení.
Generálny Sekretár zodpovedá za:
a. administratívne zabezpečenie chodu PGA SK – má zodpovednosť za prípravu
materiálov pre schôdze prezídia, prípravu dokumentov pre valné zhromaždenie a
ich včasné doručenie členom PGA SK, spracovanie materiálov a dokumentov zo
schôdzí, zasadnutí valného zhromaždenia, ich vydávanie a pod.,
b. vedenie účtovnej a finančnej agendy,
c. príprava rozpočtu a prehľad jeho čerpania
d. kontroluje plnenie príspevkových povinností členov PGA SK.
e. na základe žiadosti člena PGA SK zaslať mu ním požadované dokumenty,
informácie a vysvetlenia o činnosti PGA SK, zápisnicu z Valného zhromaždenia.
Článok 18

Hospodárenie PGA SK
1.

2.
3.
4.
5.
6.

PGA SK hospodári s vlastným majetkom vytvoreným z členských príspevkov členov
PGA SK, darov fyzických alebo právnických osôb, ako i majetkom, ktorý nadobudla v
priebehu svojej činnosti.
Pre riadny chod si PGA SK zriadi bežný bankový účet.
Hospodárenie PGA SK sa riadi rozpočtom, ktorý schvaľuje Valné zhromaždenie .
Za záväzky ručí PGA SK iba majetkom, ktorý vlastní.
Majetok PGA SK slúži k zabezpečeniu činnosti PGA SK a spravuje ho generálny sekretár
PGA SK.
Každý účtovný rok zostaví generálny sekretár PGA SK záverečnú účtovnú závierku
a výkazy o majetku a záväzkoch tak, aby ho mohla revízna komisia preskúmať a podať o
ňom správu Valnému zhromaždeniu.
Článok 19
Disciplinárna komisia

1. Disciplinárna komisia je prvostupňovým orgánom zabezpečenia spravodlivosti PGA SK
ktorá rozhoduje o porušení povinností vyplývajúcich z predpisov PGA SK, rozhodnutí
orgánov PGA SK a jeho členov, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia.
2. Disciplinárna komisia je aj prvostupňovým orgánom pre konanie vo veciach porušenia
antidopingových pravidiel, za ktoré ukladá disciplinárne sankcie a opatrenia.
3. Predsedu a podpredsedu Disciplinárnej komisie volí a odvoláva Valné zhromaždenie
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov PGA SK. Ostatných členov a prípadne
aj náhradníkov volí a odvoláva Prezídium PGA SK.
4. Za predsedu alebo podpredsedu Disciplinárnej komisie je spravidla zvolený kandidát,
ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej
školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom
vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou a najmenej tri roky odbornej
právnickej praxe.
5. Disciplinárna komisia rozhoduje spravidla v pléne alebo v senáte. Vo veciach upravených
v disciplinárnom poriadku môže rozhodnúť aj predseda alebo ním určený člen komisie
samostatne.
6. Status, počet členov komisie, ďalšie právomoci a konanie disciplinárnej komisie upravuje
Disciplinárny poriadok PGA SK.
Článok 20
Zánik PGA SK
1. PGA SK môže zaniknúť, podľa týchto stanov iba na základe rozhodnutia Valného
zhromaždenia dvojtretinovou väčšinou všetkých prítomných členov PGA SK.
1.
2. Právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení za splnenia
niektorej zo zákonných podmienok uvedených v ust. § 12 ods. 3 zák. č. 83/1990 Zb. v
platnom znení.
3. Pri zániku PGA SK sa vykoná majetkové vysporiadanie.
Článok 21

Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.
4.
5.

Asociácia PGA SK bola zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 28.9.1998 pod č.k.:
VVS/1-900/90-14509.
Každú zmenu Stanov, ktorú schváli Valné zhromaždenie, oznámi PGA SK písomne MV
SR najneskôr do 15 dní od ich schválenia a pripojí vo dvoch vyhotoveniach text zmeny.
Prijatú zmenu MV SR vezme na vedomie postupom podľa §11 ods. 3 zák. č. 83/1990 Zb.
Prvé stanovy asociácie boli prijaté dňa 28.9.1998.
12. 01. 2002, 16.05. 2006, 28.02. 2011 a 20.5. 2016 boli Stanovy rozhodnutím Valného
zhromaždenia zmenené.
Toto je úplné znenie Stanov, ktoré nadobudli platnosť ich prijatím Valným
zhromaždením dňa 24. 1. 2017 na základe § 92 ods. 1 Zákona, § 88 ods. 3 Zákona.

V Bratislave, dňa 24.1.2017
..............................................
prezident PGA SK

