
utorok, 17. mája 2022


Návrh zmeny Stanov PGA SK 

Pôvodné:	 	 	 	 Návrh - červeným


• Článok 1, Názov a sídlo PGA SK PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF 
SLOVAKIA, Dvojkrížna 9, 821 06 Bratislava 214


• Článok 1, Názov a sídlo PGA SK PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF 
SLOVAKIA, Šajdíkove Humence 733, 906 07 Šajdíkove Humence


• PGA SK sa riadi týmito vlastnými Stanovami a svoju činnosť vykonáva v súlade s 
pravidlami Európskej profesionálnej golfovej asociácie.


• PGA SK sa riadi týmito vlastnými Stanovami a svoju činnosť vykonáva v súlade s 
pravidlami Konfederácie Profesionálneho Golfu.


• Článok 2, bod 8. Profesional Golfers Association of Europe (ďalej len PGAE) – 
Profesionálna golfová asociácia Európy spolupracuje s PGA SK na zlepšení kvality 
profesionálneho golfu na Slovensku.


• Článok 2, bod 8. Confederation Professional Golf (ďalej len CPG) – Konfederácia 
Profesionálneho Golfu spolupracuje s PGA SK na zlepšení kvality 
profesionálneho golfu na Slovensku.


• Článok 3 bod 2. PGA SK bude v súlade s metodikou PGAE, vyvíjať snahu o jednotnosť 
metodiky vyučovania golfu na Slovensku.


• Článok 3 bod 2. PGA SK bude v súlade s metodikou CPG, vyvíjať snahu o 
jednotnosť metodiky vyučovania golfu na Slovensku.


• Článok 3 bod 3. písm.b ii. organizovanie vlastných golfových turnajov a pre účasť 
svojich členov na turnajoch usporiadaných inými domácimi a zahraničnými golfovými 
oddielmi, PGAE a ďalšími golfovými zväzmi.


• Článok 3 bod 3. písm.b ii. organizovanie vlastných golfových turnajov a pre 
účasť svojich členov na turnajoch usporiadaných inými domácimi a zahraničnými 
golfovými oddielmi, CPG a ďalšími golfovými zväzmi.


• Članok 3. bod 4. PGA SK úzko spolupracuje s PGAE za účelom zlepšovania kvality 
profesionálneho golfu na Slovensku.


• Članok 3. bod 4. PGA SK úzko spolupracuje s CPG za účelom zlepšovania 
kvality profesionálneho golfu na Slovensku.


• Článok 4 bod 2 písm.c výkonnostný hendikep (ďalej len HCP) 4 a menej pre mužov a 
HCP 4 a menej pre ženy,


• Článok 4 bod 2 písm.c výkonnostný hendikep (ďalej len HCP) 3,5 a menej pre 
mužov a HCP 3,5 a menej pre ženy,


• Článok 9 bod 5. 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.


• Článok 9 bod 5. 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, ktoré nemusí 
byť 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.
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