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N á v r h 
 

STANOV 
 

ktorými sa menia a dopĺňajú Stanovy Slovenskej golfovej asociácie 
 

schválených na konferencii Slovenskej golfovej asociácie dňa 23.5.2016 v Sliači 
v znení zmien stanov schválených na konferencii Slovenskej golfovej asociácie 

dňa 15.2.2017 v Bratislave 

 
Slovenská golfová asociácia (ďalej len „SKGA“) sa na konferencii dňa 7.2.2019 v Bratislave 

uzniesla na týchto zmenách stanov: 
 

Čl. 1 
  
Stanovy SKGA sa menia a dopĺňajú takto: 
 
1. V čl. 1 bod 4. sa slová „pestovanie a rozvoj golfu“ nahrádzajú slovami „podpora, rozvoj 

golfu“. 
 

2. V čl. 1 bod 6. sa za slovom „osobou“ vypúšťa čiarka a slová „organizáciou s“ sa 
nahrádzajú slovami „so samostatnou“. 
 

3. V čl. 1 bod 7. sa slová „bude vykonávať“ nahrádzajú slovom „vykonáva“. 
 

4. V čl. 3 bod 1. podbod 1.1. sa slová „alebo neprijatí“ vypúšťajú. 
 

5. V čl. 3 bod 1. podbod 1.5. uvádzacia veta znie: 
„K prihláške podľa bodu 1.4. žiadateľ prikladá:“. 
 

6. V čl. 3 bod 1.5. písm. g) sa slovo „ostatného“ nahrádza slovom „posledného“. 
 

7. V čl. 3 bod 1.5. písm. l) sa na začiatok uvádzacej vety dopĺňajú slová „listinu 
preukazujúcu, že žiadateľ“. 
 

8. V čl. 3 bod 1.5. písm. l) bod 1. sa číslica „9“ nahrádza slovom „deväť“. 
 

9. V čl. 3 bod 1.5. písm. l) bod 2. sa slová „9 jamiek“ nahrádza slovami „deväť jamkového 
golfového ihriska a jeho“ a číslica „3“ sa nahrádza slovom „tri“. 
 

10. V čl. 3 bod 2. podbod 2.1. sa slová „bodu 1.5.“ nahrádzajú slovami „bodu 1. podbodu 
1.5.“ a slová „v bode 1.5.“ sa nahrádzajú slovami „v bode 1. podbode 1.5.“. 
 

11. V čl. 3 bod 2 podbod 2.2. sa pred prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „O prijatí 
za pridruženého člena rozhoduje konferencia“ a za slovom „SKGA“ sa vypúšťa čiarka 
a slová „ak tieto stanovy neurčujú inak“. 
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12. V čl. 3 bod 2 podbod 2.3. znie: 
„2.3. Pri prijatí za pridruženého člena sa primerane použije bod 1. podbody 1.4. a 1.5.; 
bod 1 podbod 1.3. sa na pridruženého člena vzťahuje rovnako.“. 

 
13. V čl. 3 bod 6. sa vypúšťa písmeno d) 

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d). 
 

14. Článok 3 sa dopĺňa bodom 11., ktorý znie: 
„11. V prípade, ak riadny člen prestane spĺňať podmienku uvedenú v bode 1. podbode 
1.5. písm. l), platí, že riadne členstvo sa zmenilo na pridružené členstvo.“. 
 

15. V čl. 4 bod 1. písm. a) sa za slovo „navrhuje“ vkladá slovo „nomináciu“. 
 

16. V čl. 6 bod 1 znie: 
„1. Orgány SKGA sú: 
a) konferencia, 
b) prezídium, 
c) revízna komisia, 
d) disciplinárna komisia.“. 
 

17. V čl. 7 bod 6. uvádzacej vete sa slová „počty hlasov nasledovne“ nahrádzajú slovami 
„nasledovný počet hlasov“. 
 

18. V čl. 7 bod 6. písm. a) bod i. sa slovo „roku“ nahrádza slovom „roka“. 
 

19. V čl. 7 bod 6. písm. a) bod ii. sa slová „k 31.12.“ nahrádzajú slovami „ku dňu 
31. decembra“. 
 

20. V čl. 8 bod 3. posledná veta znie: 
„Komisie si volia predsedov nadpolovičnou väčšinou hlasov svojich členov.“. 
 

21. V čl. 8 bod 5. prvej vete sa slová „predložených písomne“ nahrádzajú slovom 
„navrhnutých“, v druhej vete sa za slovo „konferencie“ vkladá slovo „písomne“ a v tretej 
vete sa za slovo „hlasovať“ vkladajú slová „volia tak, že“. 
 

22. V čl. 8 bod 6 sa za slovom „hlasovať“ vypúšťa čiarka a slová „ktorí sa zúčastňujú 
konferencie“. 
 

23. V čl. 8 bod 13. prvej vete sa slová „ministerstvo školstva“ nahrádzajú slovami 
„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo školstva“) 
 

24. V čl. 9 bod 1. sa číslica „4“ nahrádza slovom „štyroch“ a vypúšťajú sa slová „ v súlade 
s týmito stanovami“. 
 

25. V čl. 9 bod 2. sa za slovo „zvolia“ vkladá slovo „nadpolovičnou“. 
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26. V čl. 9 bod 3. sa slovo „nad“ nahrádza slovami „staršia ako“. 
 

27. V čl. 9 bod 4. sa slová „tvoria 9 (deviati) zástupcovia“ nahrádzajú slovami „tvorí deväť 
zástupcov“. 
 

28. V čl. 9 bod 7. sa na konci dopĺňajú tieto slová: „SKGA (čl. 11)“. 
 

29. V čl. 10 bod 2. znie: 
„2. Prezident svoju činnosť vykonáva v súlade s uzneseniami konferencie 
a s uzneseniami prezídia.“. 
 

30. V čl. 10 body 3. a 4. sa bodkočiarky na konci ustanovení jednotlivých písmen nahrádzajú 
čiarkami. 
 

31. V čl. 11 bod 2. sa vypúšťa písmeno b). 
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až h). 
 

32. V čl. 11 bod 2. písmená b) a c) znejú: 
„b) plní úlohy určené prezídiom a prezidentom, 
c) podľa potreby a poverenia zastupuje prezidenta, prípadne viceprezidenta 
pri rokovaniach s fyzickými osobami alebo právnickými osobami,“. 
 

33. V čl. 11 bod 2. písm. h) sa vypúšťajú slová „členského a iných príspevkových“. 
 

34. V čl. 12 bod 2. prvej vete sa slová „v zmysle článku 13 stanov“ nahrádzajú slovami „podľa 
článku 13“. 
 

35. V čl. 12 bod 2. štvrtej vete sa slovo „nad“ nahrádza slovami „staršia ako“. 
 

36. V čl. 12 bod 3. sa bodkočiarky na konci ustanovení jednotlivých písmen nahrádzajú 
čiarkami. 
 

37. V čl. 12 bod 7. sa za slovom „prezídium“ vypúšťa slovo „SKGA“ a na konci sa vypúšťa 
slovo „SKGA“. 
 

38. V čl. 13 bod 2. písm. c) sa pododseky ca) až cd) označujú ako podbody i. až iiii. 
 

39. V čl. 13 bod 2. písm. c) podbod iii. sa slová „v písmene c)“ nahrádzajú slovami 
„v podbode iii.“. 
 

40. V čl. 13 bod 2. písm. d) druhej vete sa slová „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“ nahrádzajú slovami 
„ministerstvo školstva“. 

 

41. V čl. 13 bod 2. písm. d) tretej vete sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“.  
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42. V čl. 13 bod 3. znie: 
„3. Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak  
a) prestane spĺňať podmienky podľa bodu 2 alebo  
b) nepreukáže odbornú spôsobilosť podľa bodu 2 písm. d).“. 
 

43. V čl. 13 bod 4. sa za slovo „alebo“ vkladá slovo „člena“. 
 

44. V čl. 13 bod 5. sa za slovom „komisie“ vypúšťa slovo „SKGA“. 
 

45. V čl. 13 bod 6. sa za slovom „konferenciou“ vypúšťa slovo „SKGA“. 
 

46. V čl. 13 bod 8. znie: 
„8. Kontrolór priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na  
a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, 
b) dodržiavanie právnych predpisov a  
c) dodržiavanie predpisov a rozhodnutí SKGA.“. 
 

47. V čl. 13 bod 10. sa za slovami „f) až h)“ vypúšťajú slová „tohto článku“. 
 

48. V čl. 13 bod 13. sa za slovami „bodu 12. písm. a)“ vypúšťajú slová „tohto článku“. 
 

49. V čl. 13 bod 14. sa za slovami „bodov 12. a 13.“ vypúšťajú slová „tohto článku“. 
 

50. V čl. 13 bod 16. sa za slovami „bodov 13. až 15.“ vypúšťajú slová „tohto článku“. 
 

51. V čl. 13 bod 19. písm. d) sa slovo „zistenia“ nahrádza slovami „kontrolné zistenia“. 
 

52. V čl. 15 bod 10. sa slová „z toho“ nahrádzajú slovami „z ktorých“, za slovo „riadneho“ sa 
vkladá slovo „člena“ a slovo !nad“ sa nahrádza slovami „staršia ako“. 
 

53. V čl. 15 bod 11. sa bodkočiarky na konci ustanovení jednotlivých písmen nahrádzajú 
čiarkami. 
 

54. V čl. 16 bod 1. prvej vete sa slovo „diciplinárnej“ nahrádza slovom „disciplinárnej“. 
 

55. V čl. 16 bod 3. sa za slovami „pridružených členov“ vypúšťa slovo „SKGA“. 
 

56. V čl. 16 bod 6. prvej vete sa za slovami v zátvorke „príslušnosť k členovi“ vypúšťa slovo 
„SKGA“, v druhej vete slová v zátvorke „bodu 6 článku 7 týchto stanov“ nahrádzajú 
slovami „čl. 7 bod 6.“ a číslica „5“ sa nahrádza slovom „piatich“. 
 

57.  V čl. 16 bod 8 tretej vete sa za slovom „prezídium“ vypúšťa slovo „SKGA“. 
 

58. V čl. 16 bod 12. prvej vete sa slová „3-člennú“ nahrádzajú slovami „trojčlennú“ 
a v druhej vete sa slovo „schvaľuje“ nahrádza slovom „volí“. 
 

59. V čl. 16 bod 13. sa slovo „schváli“ nahrádza slovom „zvolí“. 
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60. V čl. 16 bod 14. druhej vete sa slovo „postúpi“ nahrádza slovom „oznámi“. 
 

61. V čl. 16 bod 14. sa vypúšťa tretia veta a v novej tretej vete sa slová „stratila schopnosť 
uznášania“ nahrádzajú slovami „nebola uznášaniaschopná“. 
 

62. V čl. 16 bod 17. znie: 
„17. Konferencia prijíma svoje rozhodnutie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov 
delegátov s právom hlasovať s výnimkou 
a) rozhodnutia tykajúceho sa prijímania nových členov alebo ich vylúčenia,  
b) zmeny stanov,  
c) reorganizácie súťaží, 
d) schvaľovania uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia 

ako 200.000 eur (za obdobie kalendárneho roka), 
e) vytvorenia obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej 

spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SKGA,  
f) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o 

športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SKG, 
g) zrušenia SKGA, kedy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov s 

právom hlasovať a 
h) odvolania kontrolóra, ktorý môže byť odvolaný z funkcie konferenciou dvojtretinovou 

väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať, s uvedením dôvodu 
odvolania.“. 
 

63. V čl. 16 bod 19. druhej vete sa za slová „v akom sa“ vkladajú slová „účastníci 
konferencie“. 
 

64. V čl. 16 bod 20. prvá veta znie: 
„Účastníci konferencie nesmú pri prejave rušiť predsedajúceho ani iného vystupujúceho, 
ktorému bolo udelené slovo.“. 
 

65. V čl. 16 bod 20. štvrtej vete sa číslica „5“ nahrádza slovom „päť“ a v piatej vete sa číslica 
„2“ nahrádza slovom „dve“. 
 

66. V čl. 16 bod 23. druhej vete sa za slová „ V prípade“ vkladá čiarka a slovo „že“ sa 
nahrádza slovom „ak“ a za slovo „predneseného“ sa vkladá slovo „návrhu“. 
 

67. V čl. 16 bod 29. znie: 
„29. Zápisnica zo zasadnutia konferencie, prezídia a revíznej komisie obsahuje najmä 
a) schválený program zasadnutia, 
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona o 

športe 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 a 

f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.“. 
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68. V čl. 16 bod 30. druhej vete sa slovo „systému“ nahrádza slovom „systéme“. 
 

69. V čl. 17 bod 1. písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „SKGA“. 
 

70. V čl. 18 sa zrušuje označenie bodu 1. 
 

71. V čl. 19 bod 1. znie: 
„1. SKGA zaniká 
1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, 
2. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení alebo 
3. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní.“. 

 
72. V čl. 19 bod 2. druhej vete sa za slovami „písm. c)“ vypúšťajú slová „tohto článku“. 

 
73. V čl. 20 bod 3. prvej vete sa slovo „konferenciou“ nahrádza slovom „konferencii“. 


