
S T A N O V Y
K L U B U   P R I A T E Ľ O V

S L O V E N S K E J   N Á R O D N E J   G A L É R I E

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1) Klub  priateľov  Slovenskej  národnej  galérie  (ďalej  aj  “Klub  priateľov  SNG”)  je 
nepolitickým,  otvoreným,  nezávislým,  dobrovoľným,  záujmovým  združením  fyzických 
a právnických  osôb  pôsobiacich  na  území  Slovenskej  republiky  založeným na  dobu 
neurčitú  podľa  zákona  č. 83/1990 Zb. o združovaní  občanov  v znení  neskorších 
predpisov  (ďalej  len  „zákon  o     združovaní  občanov  “),  ktoré  svoju  činnosť  vyvíja 
v spolupráci so Slovenskou národnou galériou.

2) Klub  priateľov  SNG  vznikol  a stanovy  Klubu  priateľov  SNG  (ďalej  len  „stanovy“) 
nadobudli  účinnosť  vykonaním  registrácie  Ministerstvom  vnútra  Slovenskej  republiky 
11. 9. 2002.

3) Stanovy boli  pri  založení Klubu priateľov SNG schválené prípravným výborom Klubu 
priateľov SNG, ktorý konal v jeho mene až do vytvorenia orgánov Klubu priateľov SNG 
uvedených v stanovách.

4) Stanovy boli  zmenené a doplnené  s účinnosťou  od 1.  3.  2012  rozhodnutím členskej 
schôdze Klubu priateľov SNG zo dňa 22.2.2012 kedy bolo zároveň prijaté toto úplné 
znenie stanov.

5) Klub priateľov SNG a Slovenská národná galéria uzatvorili dňa ... dohodu o spolupráci, 
ktorej  predmetom je  úprava práv  a povinnosti  poskytovania  vzájomnej  súčinnosti  pri 
naplnení cieľov činnosti Klubu priateľov SNG (ďalej len „Dohoda o spolupráci“).

Článok 2
Názov a sídlo

1) Názov združenia je Klub priateľov Slovenskej národnej galérie.

2) Sídlo Klubu priateľov SNG je Riečna 1, 815 13 Bratislava.

3) Klub priateľov SNG je právnickou osobou,  ktorá vo svojom mene nadobúda práva a 
povinnosti.
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4) Klubu priateľov SNG bolo pri založení pridelené identifikačné číslo: 30794013.

5) Klub  priateľov  SNG  sa  môže  uchádzať  o členstvo  v iných  občianskych  združeniach 
a vstupovať do európskych a medzinárodných organizácii.

Článok 3
Cieľ činnosti

1) Cieľom  činnosti  Klubu  priateľov  SNG  je  budovanie  a udržiavanie  dobrého  mena 
Slovenskej  národnej  galérie,  rozširovanie  povedomia  o Slovenskej  národnej  galérii, 
propagácia  a podpora  činnosti  Slovenskej  národnej  galérie  a  zachovanie  kultúrnych 
hodnôt.

2) Klub priateľov SNG za účelom dosiahnutia svojho cieľa činnosti:

a) vytvára  bližší  kontakt  medzi  návštevníkmi,  priaznivcami  a záujemcami  o výtvarné 
umenie a o Slovenskú národnú galériu,

b) poskytuje možnosti vzdelávania a prehlbovania vedomostí o výtvarnom umení,
c) propaguje  a podporuje  slovenské  výtvarné  umenie  v Slovenskej  republike,  ako  aj 

v zahraničí,
d) finančne podporuje činnosť Slovenskej národnej galérie,  napr. finančnou podporou 

konania výstav, zakúpením zbierkových predmetov pre Slovenskú národnú galériu, 
sponzorovaním vydávania publikácii a propagačných materiálov Slovenskej národnej 
galérie atď.,

e) poskytuje informácie členom Klubu priateľov SNG o podujatiach Slovenskej národnej 
galérie,

f) organizuje a sprostredkúva prednášky, sympóziá, konferencie, diskusie týkajúce sa 
Slovenskej národnej galérie alebo výtvarného umenia,

g) organizuje  a sprostredkúva  prehliadky  súkromných  zbierok,  návštevy  galérií, 
ateliérov, stretnutia s výtvarníkmi,

h) zabezpečuje  recipročné  členstvo  svojich  členov  v zahraničných  galériách  alebo 
obdobných kluboch priateľov galérií,

i) podporuje výmenu skúseností a poznatkov v oblasti výtvarného umenia,
j) spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami podobného zamerania,  ako aj 

s orgánmi verejnej moci,
k) vytvára priestor pre šírenie a presadzovanie názorov svojich členov,
l) aktívne sa zúčastňuje na rozvoji Slovenskej národnej galérie,
m)publikuje výsledky svojich poznatkov, výsledky svojej činnosti.

DRUHÁ ČASŤ
ČLENSTVO



Článok 4
Vznik a druhy členstva

1) Členstvo  v Klube  priateľov  SNG  je  dobrovoľné.  Členstvo  v Klube  priateľov  SNG  je 
riadne, čestné a stále (pokiaľ nie je uvedené pre osobitný druh členstva inak, ďalej sa 
používa len „členstvo alebo člen“).

2) Riadnym členom sa môže stať (i) fyzická osoba, vrátane cudzieho štátneho príslušníka, 
spôsobilá  na  právne  úkony vo  veku  od  15  rokov  a (ii)  riadne  založená  a existujúca 
právnická osoba, ktorá:

a) vyplní prihlášku do Klubu priateľov SNG so zvolením formy členstva podľa týchto 
stanov, v ktorej vyhlási, že súhlasí s týmito stanovami a že sa nimi bude riadiť, a

b) zaplatí ročný členský príspevok zodpovedajúci príslušnej forme členstva.

Ak je  členom právnická osoba,  práva a povinnosti  z členstva uplatňuje  a plní osoba 
oprávnená konať za právnickú osobu.

3) Riadne členstvo má formu:

a) členstvo „Priateľ“,
b) členstvo „Priateľ + 1“,
c) členstvo „Senior“,
d) členstvo „Rodina“,
e) členstvo „Business“,
f) členstvo „Mecenáš“.

4) Členstvo „Priateľ“ je určené pre fyzickú osobu vo veku od 15 do 60 rokov. S členstvom 
„Priateľ“ sú spojené výhody uvedené v prílohe týchto stanov. Výška členského príspevku 
je stanovená v čl. 6, ods. 2, písm. a) týchto stanov.

5) Členstvo „Priateľ + 1“ je zvýhodnené členstvo určené pre fyzickú osobu a jej sprievod vo 
veku od 15 do 60 rokov. S členstvom „Priateľ + 1“ sú spojené výhody uvedené v prílohe 
týchto stanov. Výška členského príspevku je stanovená v čl. 6, ods. 2, písm. b) týchto 
stanov.

6) Členstvo „Senior“  je  zvýhodnené členstvo určené pre fyzickú osobu vo veku nad 60 
rokov. S členstvom „Senior“ sú spojené výhody uvedené v prílohe týchto stanov. Výška 
členského príspevku je stanovená v čl. 6, ods. 2, písm. c) týchto stanov.

7) Členstvo „Rodina“ je zvýhodnené členstvo určené pre rodinu t.j.  aspoň jedna dospelá 
osoba s aspoň jedným dieťaťom vo veku od 6 do 15 rokov. S členstvom „Rodina“ sú 
spojené  výhody  uvedené  v prílohe  týchto  stanov.  Výška  členského  príspevku  je 
stanovená v čl.  6,  ods.  2,  písm. c) týchto stanov.  Aby sa zamedzilo pochybnostiam, 
členmi sa stanú rodičia a dieťa sa nestáva členom, je iba oprávnené požívať výhody 
plynúce z členstva rodičov.

8) Členstvo „Business“ je zvýhodnené členstvo určené pre právnické osoby. S členstvom 
„Business“  sú  spojené  výhody  uvedené  v prílohe  týchto  stanov.  Výška  členského 



príspevku je stanovená v čl. 6, ods. 2, písm. e) týchto stanov. Osobitnou zmluvou medzi 
členom, SNG a Klubom priateľov SNG možno dohodnúť výhody aj inak.

9) Členstvom „Mecenáš“ je určené pre fyzickú osobu, ktorá uhradí členský príspevok vo 
výške podľa čl. 6, ods. 2,  písm. f)  týchto stanov. S členstvom „Mecenáš“ sú spojené 
výhody  uvedené  v prílohe  týchto  stanov.  Osobitnou  zmluvou  medzi  členom,  SNG 
a Klubom priateľov SNG možno dohodnúť výhody aj inak.

10) Čestné členstvo Klubu priateľov SNG možno udeliť významnej fyzickej osobe z oblasti 
spoločenského života. O udelení čestného členstva rozhoduje buď na základe žiadosti 
alebo  z vlastného  podnetu  členská  schôdza  Klubu  priateľov  SNG,  pričom  čestné 
členstvo  môže  byť  udelené  aj  cudzím  štátnym  príslušníkom.  Zamietnutie  žiadosti 
o čestné  členstvo  bude  žiadateľovi  oznámené  písomne.  Čestný  člen  potvrdí  súhlas 
s udelením  členstva  prevzatím  členského  preukazu.  Platnosť  členského  preukazu 
čestného člena nie je  viazaná na zaplatenie členského príspevku.  Preukaz čestného 
člena je neprenosný.

11) Stálym členom Klubu priateľov SNG je Slovenská národná galéria. Slovenská národná 
galéria neuhrádza členský poplatok.

12) Potvrdením o členstve v Klube priateľov SNG je členský preukaz, ktorého platnosť je 
podmienená zaplatením príslušného členského príspevku určeného na obdobie jedného 
kalendárneho roka.  Preukaz riadneho člena je neprenosný.  Klub priateľov SNG vydá 
členovi preukaz bezodkladne po tom ako splní podmienky uvedené v odseku 2 tohto 
článku  stanov.  Preukaz  je  platný  celý  príslušný  kalendárny  rok  až  do  31.  januára 
kalendárneho  roka  nasledujúceho  po  príslušnom  kalendárnom  roku,  za  ktorý  člen 
uhradil členský príspevok.

13) Klub priateľov SNG vedie zoznam členov a tento pravidelne aktualizuje.

Článok 5
Zánik členstva

1) Členstvo zaniká:

a) v deň nasledujúci po dni doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z Klubu 
priateľov SNG,

b) v deň uvedený v rozhodnutí výboru Klubu priateľov SNG o vylúčení člena,
c) v deň  nasledujúci  po  dni  uplynutia  lehoty  splatnosti  členského  príspevku 

zodpovedajúceho príslušnej forme členstva,
d) ak  je  člen  fyzickou  osobou,  smrťou/vyhlásením  za  mŕtveho  alebo 

pozbavením/obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
e) ak je člen právnickou osobou, zánikom právnickej osoby,
f) zánikom Klubu priateľov SNG.

2) Výbor  Klubu  priateľov  SNG  je  oprávnený  vylúčiť  riadneho  a čestného  člena  Klubu 
priateľov SNG najmä ak:



a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,
b) závažným  spôsobom  alebo  opakovane  napriek  predchádzajúcemu  upozorneniu 

Klubu  priateľov  SNG porušuje  povinnosti  uvedené  v stanovách,  iných vnútorných 
predpisoch alebo uznesení orgánu Klubu priateľov SNG,

c) úmyselne  poškodil  dobré  meno  Klubu  priateľov  SNG  alebo  napriek 
predchádzajúcemu  upozorneniu  Klubu  priateľov  SNG  koná  v rozpore  s cieľom 
činnosti Klubu priateľov SNG.

3) Proti rozhodnutiu výboru Klubu priateľov SNG o vylúčení člena má vylúčený člen právo 
podať odvolanie na členskú schôdzu Klubu priateľov SNG.

4) Stáleho člena nie je možné z Klubu priateľov SNG vylúčiť.

Článok 6
Členský príspevok

1) Riadny ročný členský príspevok na dobu neurčitú je počnúc 1. 1. 2012 stanovený pri:

a) členstve „Priateľ“ vo výške 20 € pre jednu fyzickú osobu,
b) členstve „Priateľ + 1“ vo výške 30 € pre jednu fyzickú osobu,
c) členstve „Senior“ vo výške 15 € pre jednu fyzickú osobu,
d) členstve „Rodina“ vo výške 35 € pre rodinu,
e) členstve „Business“ v dobrovoľnej výške, najmenej však vo výške 200 € pre jednu právnickú 

osobu,
f) členstve „Mecenáš“ v dobrovoľnej výške, najmenej však vo výške 200 € pre jednu fyzickú 

osobu.

2) Výbor  Klubu  priateľov  SNG  je  oprávnený  rozhodnúť  o výške  ročného  členského 
príspevku  pre  riadneho  člena  pre  nasledujúce  ročné  obdobia  s účinnosťou  k 1.  1 
príslušného kalendárneho roka, najneskôr do 31. 10. predchádzajúceho kalendárneho 
roka.

3) Riadny člen prispieva na činnosť klubu formou ročného členského príspevku, ktorý je 
splatný pre nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 31. 1. príslušného nasledujúceho 
kalendárneho  roka.  Neuhradenie  členského  príspevku  sa  považuje  za  zásadné 
porušenie týchto stanov a má za následok zánik riadneho členstva k 31. 1. príslušného 
kalendárneho roka.

Článok 7
Práva a povinnosti spojené s členstvom

1) Člen má právo:

a) zúčastňovať sa a hlasovať na členskej schôdzi Klubu priateľov SNG,
b) voliť a byť volený do orgánov Klubu priateľov SNG,
c) aktívne sa podieľať na činnosti Klubu priateľov SNG,



d) podávať návrhy a pripomienky k činnosti Klubu priateľov SNG a jeho orgánov,
e) užívať výhody vyplývajúce  z príslušnej  formy členstva,  ktoré  sú uvedené v prílohe 

týchto stanov,
f) byť informovaný o aktivitách Klubu priateľov SNG,
g) slobodne vystúpiť z Klubu priateľov SNG.

2) Člen je povinný:

a) dodržiavať tieto stanovy a plniť  povinnosti,  ktoré mu ukladajú stanovy alebo iné vnútorné 
predpisy Klubu priateľov SNG a uznesenia orgánov Klubu priateľov SNG,

b) pravidelne uhrádzať príslušný ročný členský príspevok,
c) zachovávať  mlčanlivosť  o dôverných  skutočnostiach,  o ktorých  sa  dozvedel  v súvislosti  s 

činnosťou v Klube priateľov SNG,
d) pomáhať pri plnení cieľov činnosti Klubu priateľov SNG a aktívne sa na nich podieľať,
e) plniť prijaté úlohy a vykonávať prijaté funkcie v orgánoch Klubu priateľov SNG.

3) Práva a povinnosti člena Klubu priateľov SNG, uvedené v predchádzajúcich odsekoch 
sa primerane vzťahujú aj na čestného a stáleho člena Klubu priateľov SNG s výnimkou 
povinnosti uvedenej v odseku 2 písm. b) týchto stanov.

4) Členovia sú povinní v prihláške uviesť kontaktnú adresu, pričom súhlasia, že pre účely 
doručovania oznámení zo strany KPSNG členom a vzájomnej  komunikácie je možné 
používať aj  elektronickú  poštu,  v prípade,  že si  tento  spôsob  komunikácie  zvolia  pri 
vyplnení a podaní prihlášky. Člen je povinný oznámiť zmenu kontaktnej adresy. Oznamy 
zaslané členovi na zvolenú kontaktnú adresu sa považujú za doručené tretím dňom od 
ich odoslania.

5) KPSNG bude dôležité  oznamy zverejňovať  aj  na  svojej  webovej  stránke.  Kontaktné 
údaje na KPSNG sú dostupné v sídle KPSNG.

TRETIA ČASŤ
ORGÁNY KLUBU PRIATEĽOV SNG

Článok 8
Orgány Klubu priateľov SNG

1) Orgánmi Klubu priateľov SNG sú:

a) členská schôdza Klubu priateľov SNG (ďalej len „členská schôdza“), 
b) výbor Klubu priateľov SNG (ďalej len „výbor“),

Funkcionármi Klubu priateľov SNG sú:
a) predseda Klubu priateľov SNG (ďalej len „predseda“),
b) revízor Klubu priateľov SNG (ďalej len „revízor“),
c) hospodár Klubu priateľov SNG (ďalej len „hospodár“),



d) tajomník Klubu priateľov SNG (ďalej len „tajomník“).

2) Všetci  členovia  orgánov  Klubu  priateľov  SNG  vykonávajú  svoje  funkcie  ako  čestní 
funkcionári  bez  nároku  na  odmenu.  Výnimku  z tejto  zásady  môže  v individuálnych 
prípadoch odsúhlasiť výbor.

3) Klub priateľov SNG môže podľa potreby zriadiť aj iné pomocné orgány Klubu priateľov 
SNG,  najmä  na  vykonávanie  organizačných  prác  súvisiacich  s  podujatiami 
organizovanými  Klubom  priateľov  SNG.  Členom  pomocných  orgánov  sa  môže  stať 
každý  člen  Klubu  priateľov  SNG.  Zriadenie,  trvanie,  rozpustenie  a náplň  činnosti 
pomocných orgánov riadi výbor, ktorý následne informuje členskú schôdzu.

Článok 9
Členská schôdza

1) Najvyšším  orgánom  Klubu  priateľov  SNG  je  členská  schôdza,  ktorá  sa  skladá  zo 
všetkých členov.

2) Členská schôdza sa zvoláva raz ročne ako riadna členská schôdza. Členskú schôdzu 
zvoláva výbor písomnou pozvánkou doručenou na adresu určenú členom. V pozvánke 
musí  byť  uvedený  dátum,  čas,  miesto  a  program  zasadnutia  a  musí  byť  doručená 
všetkým  členom  najneskôr  15  dní  pred  dňom  jej  konania.  Ak  s  tým  súhlasia  2/3 
všetkých  členov  členskej  schôdze,  táto  lehota  a program  rokovania  nemusia  byť 
dodržané. Zasadnutie  členskej  schôdze  sa  riadi  programom,  ktorý  bol  uvedený 
v písomnej pozvánke.

3) Na prerokovanie  neodkladných  otázok  súvisiacich  s činnosťou  Klubu  priateľov  SNG, 
prípadne ak o to požiada písomne viac ako tretina členov, zvoláva výbor mimoriadnu 
členskú  schôdzu.  Mimoriadnu členskú schôdzu v prípade písomnej  žiadosti  viac ako 
tretiny členov je výbor povinný zvolať najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej 
žiadosti Klubu priateľov SNG.

4) Členská schôdza rozhoduje o všetkých zásadných otázkach týkajúcich sa činnosti Klubu 
priateľov SNG. Do jej pôsobnosti patrí:

a) berie na vedomie plán činnosti a hospodárenia,
b) berie na vedomie správu o činnosti a hospodárení,
c) schvaľuje vnútorné predpisy Klubu priateľov SNG a ich zmeny, vrátane stanov a ich 

zmien,
d) volí a odvoláva členov výboru,
e) volí a odvoláva revízora,
f) rozhoduje o odvolaní člena proti rozhodnutiu výboru o vylúčení člena,
g) rozhoduje  o dobrovoľnom rozpustení  Klubu priateľov  SNG alebo  o zlúčení  s iným 

občianskym združením,
h) rozhoduje o ďalších činnostiach, ktoré si vyhradí.



5) Členská schôdza je  uznášaniaschopná ak je  na jej  zasadnutí prítomná nadpolovičná 
väčšina  členov.  Na  prijatie  rozhodnutia  členskej  schôdze  je  potrebný  súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Členskú schôdzu vedie predseda alebo ním 
poverený člen.

6) Ak riadne zvolaná členská schôdza nie je uznášaniaschopná podľa predchádzajúceho 
bodu  5  tohto  článku  ani  po  uplynutí  30  minút  od  stanoveného  dátumu  a času  na 
pozvánke, predseda riadnu členskú schôdzu ukončí. Následne otvorí náhradnú členskú 
schôdzu ak je prítomných aspoň 1/3 všetkých členov. Na prijatie rozhodnutia náhradnej 
členskej schôdze je potrebný súhlas 3/4 väčšiny prítomných členov.

7) Zo zasadania členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky 
zásadné  skutočnosti  z  rokovania,  vrátane  výsledkov  hlasovania  a  presného  znenia 
všetkých rozhodnutí a prípadných nesúhlasných stanovísk jednotlivých členov členskej 
schôdze,  ak  požiadali  o ich  uvedenie  do  zápisnice.  Zápisnicu  podpisuje  predseda 
a revízor.  Každý  člen  má  právo  si  vyžiadať  zápisnicu.  Súčasťou  zápisnice  je  aj 
prezenčná listina, do ktorej sa podpisujú prítomní členovia. Člen sa môže dať zastúpiť 
inou osobou, v takom prípade táto osoba predloží písomné plnomocenstvo. 

Článok 10
Výbor

1) Výbor je výkonným orgánom Klubu priateľov SNG. Výbor riadi činnosť Klubu priateľov 
SNG medzi zasadaniami členskej schôdze. Do pôsobnosti výboru patrí najmä:

a) schvaľuje plán činnosti a hospodárenia na nasledujúce ročné obdobie a predkladá ho 
členskej schôdzi na vedomie,

b) schvaľuje  správu  o činnosti  a hospodárení  za  predchádzajúce  ročné  obdobie 
a predkladá ju členskej schôdzi na vedomie,

c) pripravuje  vnútorné predpisy Klubu priateľov  SNG a ich  zmeny,  prípadne stanovy 
a ich zmeny a tieto predkladá členskej schôdzi na schválenie,

d) spravuje majetok Klubu priateľov SNG v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi  Slovenskej  republiky,  stanovami,  vnútornými  predpismi  Klubu  priateľov 
SNG a schváleným plánom činnosti a hospodárenia,

e) schvaľuje riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
f) volí a odvoláva predsedu výboru spomedzi členov výboru,
g) volí a odvoláva tajomníka a hospodára a rozhoduje o výške ich odmeny,
h) rozhoduje o odmene pre členov orgánov Klubu priateľov SNG,
i) rozhoduje o udelení alebo odňatí čestného členstva,
j) rozhoduje o výške riadneho členského príspevku v súlade s článkom 6 ods. 2 týchto 

stanov,
k) uzatvára vykonávacie protokoly so SNG v súlade s Dohodou o spolupráci,
l) vykonáva ďalšiu činnosť, ktorá nie je vyhradená do pôsobnosti iných orgánov Klubu 

priateľov SNG.



2) Výbor  má  sedem  členov.  Štyroch  členov  výboru  volí  a odvoláva  jednotlivo  členská 
schôdza na obdobie  troch  rokov  z radov členov Klubu priateľov  SNG alebo z iných 
fyzických osôb navrhnutých členmi Klubu priateľov SNG. Člen výboru môže byť zvolený 
aj  opakovane.  Kandidáta  na  člena  výboru  môže  navrhnúť  ktorýkoľvek  člen  Klubu 
priateľov SNG. Slovenská národná galéria je oprávnená menovať troch členov výboru 
na obdobie troch rokov. Člena výboru môže členská schôdza počas funkčného obdobia 
odvolať. Člen výboru nesmie byť zároveň revízorom, tajomníkom alebo hospodárom.

3) Členstvo vo výbore zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,
b) dňom doručenia oznámenia člena výboru o odstúpení z funkcie člena výboru,
c) dňom uvedeným v rozhodnutí  členskej  schôdze o odvolaní  člena  výboru  z funkcie 

člena  výboru,  ak  člen  výboru  poruší  povinnosť  stanovenú  zákonom o združovaní 
občanov, stanovami, vnútornými predpismi alebo uznesením orgánu Klubu priateľov 
SNG,

d) ak  je  člen  výboru  členom  Klubu  priateľov  SNG  dňom  zániku  členstva  v Klube 
priateľov SNG.

4) Výbor prijíma svoje rozhodnutia na zasadnutiach. Výbor je uznášaniaschopný ak je na 
zasadnutí  prítomná  nadpolovičná  väčšina  členov  výboru.  Na  prijatie  rozhodnutia  je 
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje 
hlas predsedu.

5) Rozhodnutie výboru môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad nahradené písomným 
vyhlásením  všetkých  členov  výboru,  že  s  navrhovaným  rozhodnutím  súhlasia.  Za 
písomnú formu sa považujú aj fax alebo elektronickými prostriedkami urobené prejavy. 
Tieto je potrebné doručiť do troch pracovných dní písomne poštou alebo osobne.

6) Zasadnutie  výboru  zvoláva predseda  výboru  alebo  ním poverený člen  výboru  podľa 
potreby,  najmenej  však  raz za štvrťrok.  V pozvánke  musí  byť  uvedený dátum,  čas, 
miesto a program zasadnutia výboru a musí byť doručená členom výboru najneskôr 7 
dní  pred  dňom jeho  konania.  Ak  s  tým súhlasia  všetci  členovia  výboru,  táto  lehota 
a program rokovania nemusia byť  dodržané. Zasadnutie  výboru sa riadi  programom, 
ktorý bol uvedený v písomnej pozvánke. Na zmenu programu rokovania (a to i počas 
rokovania) je potrebný súhlas všetkých členov výboru.

7) Zo zasadania výboru sa vyhotovuje zápisnica,  ktorá musí obsahovať všetky zásadné 
skutočnosti  z  rokovania,  vrátane  výsledkov  hlasovania  a  presného  znenia  všetkých 
rozhodnutí  a prípadných  nesúhlasných  stanovísk  jednotlivých  členov  výboru,  ak 
požiadali  o ich  uvedenie  do  zápisnice.  Zápisnicu  podpisuje  predseda  a ďalší  člen 
výboru. Zápisnica musí byť doručená každému členovi výboru. Súčasťou zápisnice je aj 
prezenčná listina, do ktorej sa podpisujú prítomní členovia. Zápisnica musí obsahovať aj 
všetky rozhodnutia prijaté písomným vyhlásením všetkých členov výboru prijaté v čase 
od predchádzajúceho rokovania výboru.



Článok 11
Predseda Klubu priateľov SNG

1) Predseda výboru je z titulu svojej funkcie zároveň aj predsedom Klubu priateľov SNG.

2) Predseda Klubu priateľov SNG:

a) koná v mene Klubu priateľov SNG vo všetkých veciach samostatne,
b) rozhoduje o neodkladných záležitostiach a riadi a organizuje činnosť Klubu priateľov 

SNG  v súlade  so  stanovami,  vnútornými  predpismi,  uzneseniami  orgánov  Klubu 
priateľov SNG a aktuálnym plánom činnosti a hospodárenia,

c) vedie zasadnutia členskej schôdze a výboru,
d) zvoláva a vedie zasadnutia členskej schôdze aspoň raz za rok,
e) zvoláva a vedie zasadnutia výboru aspoň raz za štvrťrok,
f) podpisuje spolu s revízorom zápisnice zo zasadnutí členskej schôdze,
g) podpisuje spolu s ďalším členom výboru zápisnice zo zasadnutí výboru.

3) Predseda Klubu priateľov SNG je volený a odvolávaný členmi výboru z radov členov 
výboru.

4) Rozhodnutia predsedu Klubu priateľov SNG musia byť schválené výborom.

5) Na zánik  funkcie  predsedu Klubu priateľov SNG sa primerane vzťahujú  ustanovenia 
o zániku funkcie člena výboru. 

Článok 12
Revízor

1) Revízor  je  nezávislý  orgán  Klubu  priateľov  SNG  bez  výkonnej  a  rozhodovacej 
právomoci.

2) Revízora volí členská schôdza na obdobie troch rokov.

3) Funkcia  revízora  je  nezlučiteľná  s funkciou  člena  výboru,  predsedu,  tajomníka  a 
hospodára.

4) Revízor  má právo zúčastňovať  sa  na zasadnutiach  výboru  s hlasom poradným,  bez 
zasahovania do jeho pôsobnosti. Revízor je povinný sa zúčastniť na členskej schôdzi.

5) Do pôsobnosti revízora patrí:

a) kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorných predpisov Klubu priateľov SNG,
b) kontroluje dodržiavanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi 

Klubu priateľov SNG,
c) kontroluje hospodárenie Klubu priateľov SNG,
d) predkladá raz za rok členskej schôdzi správu o svojej činnosti,
e) vyjadruje sa k sťažnostiam členov Klubu priateľov SNG,



f) kontroluje plnenie uznesení orgánov Klubu priateľov SNG,
g) navrhuje opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, prípadne predkladá výboru návrhy 

týkajúce sa hospodárenia,
h) vyžadovať  od  orgánov  alebo  funkcionárov  vysvetlenia  ohľadom  záležitostí  týkajúcich  sa 

hospodárenia Klubu priateľov SNG.

6) Revízor je oprávnený požiadať výbor o zvolanie členskej schôdze v prípade ak v rámci 
svojej  kontrolnej  činnosti  zistí  také  skutočnosti,  ktoré  sú  dôležité  pre  činnosť  Klubu 
priateľov SNG. Ak výbor nezvolá členskú schôdzu do jedného mesiaca od doručenia 
písomnej žiadosti revízora predsedovi Klubu priateľov SNG, revízor je oprávnený zvolať 
členskú  schôdzu  sám  do  jedného  mesiaca  od  uplynutia  zvolania  členskej  schôdze 
výborom.

Článok 13
Tajomník

1) Tajomník je volený a odvolávaný výborom na obdobie troch rokov. Tajomník môže byť 
počas funkčného obdobia odvolaný z dôvodov ako člen výboru.

2) Tajomník vykonáva informačný, organizačný a administratívny servis pre Klub priateľov 
SNG. Tajomník vykonáva činnosti podľa pokynov predsedu. 

3) Tajomní má právo zúčastňovať  sa na zasadnutiach výboru s hlasom poradným,  bez 
zasahovania do jeho pôsobnosti. tajomník je povinný sa zúčastniť na členskej schôdzi.

4) Do pôsobnosti tajomníka patrí najmä:

a) v spolupráci  s výborom KP SNG pripravuje  plán  činnosti  a hospodárenia  na nasledujúce 
ročné obdobie,

b) rozosiela pozvánky a materiály na zasadnutia členskej schôdze, výboru,
c) vedie  archív  písomných  dokumentov  týkajúcich  sa  činnosti  Klubu  priateľov  SNG, 

dokumentov zo zasadnutí členskej schôdze a výboru,
d) vedie zoznam členov a tento zoznam pravidelne aktualizuje,
e) prijíma nových riadnych členov v súlade s podmienkami stanov a vydáva členské preukazy,
f) pripravuje podklady pre činnosť výboru.

5) Klub priateľov SNG vytvára pre činnosť tajomníka materiálne,  technické, organizačné 
a iné podmienky. 

6) Tajomník má nárok na odmenu za svoju činnosť. O odmene rozhoduje výbor.

Článok 14
Hospodár

1) Hospodár je volený a odvolávaný výborom na obdobie troch rokov. Hospodár môže byť 
počas  funkčného  obdobia  odvolaný  z dôvodov ako  člen  výboru.  Hospodár  vykonáva 
činnosti podľa pokynov predsedu.



2) Do pôsobnosti hospodára patrí najmä:

a) vedie účtovníctvo,
b) pripravuje podklady k správe o činnosti a hospodárení, 
c) pripravuje riadnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú uzávierku.

3) Klub priateľov SNG vytvára pre činnosť hospodára materiálne, technické, organizačné 
a iné podmienky.

4) Hospodár má nárok na odmenu za svoju činnosť. O odmene rozhoduje výbor.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZÁSADY HOSPODÁRENIA

Článok 15
Majetok Klubu priateľov SNG

1) Majetkom  Klubu  priateľov  SNG  môžu  byť  hnuteľné  a  nehnuteľné  veci,  práva  a iné 
majetkové hodnoty nadobudnuté Klubom priateľov SNG ako právnickou osobou.

2) Zdrojom majetku Klubu priateľov SNG sú najmä: 

a) členské príspevky,
b) sponzorské príspevky,
c) dary od fyzických osôb a právnických osôb,
d) dotácie zo štátneho rozpočtu, verejných fondov, európskych fondov,
e) príjmy získané z hospodárenia s majetkom Klubu priateľov SNG,
f) príjmy z vlastnej činnosti,
g) ostatné príspevky a príjmy získané v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR.

Článok 16
Hospodárenie Klubu priateľov SNG

1) Klub priateľov SNG hospodári na základe schváleného plánu činnosti a hospodárenia, 
ktorý na príslušný kalendárny rok schvaľuje výbor. Hospodárenie Klubu priateľov SNG 
riadi výbor.

2) Finančné prostriedky Klubu priateľov SNG spravuje predseda Klubu priateľov SNG a to 
na účte zriadenom v banke, ktorý je majetkom Klubu priateľov SNG a má názov “Klub 
priateľov SNG”. Dispozičné právo k účtu má predseda Klubu priateľov SNG.

3) Použitie finančných prostriedkov Klubu priateľov SNG sa uskutočňuje v súlade s cieľom 
činnosti  Klubu  priateľov  SNG  podľa  schváleného  plánu  činnosti  a hospodárenia 



v príslušnom kalendárnom roku a v súlade s Dohodou o spolupráci  a jej  vykonávacími 
protokolmi.

4) O použití  finančných  prostriedkov  mimo  príslušného  schváleného  plánu  činnosti  a 
hospodárenia  rozhoduje  výbor,  ktorý  o  tejto  skutočnosti  následne  informuje  členskú 
schôdzu.

5) Dodržiavanie  schváleného plánu činnosti  a  hospodárenia  kontroluje  revízna komisia, 
pričom výbor predkladá každoročne členskej schôdzi na schválenie správu o činnosti a 
hospodárení Klubu priateľov SNG.

6) Hospodárenie  Klubu priateľov SNG sa riadi  príslušnými zákonmi  a inými  všeobecne 
záväznými  právnymi  predpismi.  Za  hospodárenie  a vedenie  účtovníctva  zodpovedá 
výbor.

7) Účtovným rokom je kalendárny rok.

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17
Zánik Klubu priateľov SNG

1) Klub priateľov SNG zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

o jeho rozpustení.

2) V prípade,  že Klub priateľov SNG zanikne dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením 
s iným občianskym združením, oznámi sa táto skutočnosť ministerstvu do 15 dní od 
zániku.

3) O zániku Klubu priateľov SNG podľa odseku 1 rozhoduje členská schôdza. Ak nie je 
možné zvolať členskú schôdzu, rozhodne o zániku výbor.

4) V prípade zániku Klubu priateľov SNG podľa odseku 1 písm. a) sa vykoná majetkové 
vysporiadanie, o ktorom rozhodne členská schôdza a v prípade, že túto nie je možné 
zvolať, vykoná majetkové vysporiadanie výbor.

5) V prípade  zániku  Klubu  priateľov  SNG  podľa  odseku  1  písm.  b)  vykoná  majetkové 
vysporiadanie  likvidátor  určený  ministerstvom,  ktorý  taktiež  vykoná  majetkové 
vysporiadanie v prípade,  ak ani členská schôdza a ani výbor nebudú ku dňu zániku 
funkčné.



Článok 18
Záverečné ustanovenia

1) Pokiaľ dôjde medzi členmi k sporu ohľadom stanov alebo vnútorných predpisov Klubu 
priateľov SNG, ich výklad podáva výbor.

2) Právne vzťahy neupravené v týchto stanovách sa riadia zákonom o združovaní občanov.

3) Klub priateľov SNG písomne oznámi zmenu stanov Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od 
jej  schválenia  a pripojí  vo  dvoch  vyhotoveniach  text  zmeny,  prípadne  úplné  znenie 
stanov.



PRÍLOHA STANOV KLUBU PRIATEĽOV SNG

Výhody členov Klubu priateľov SNG podľa príslušnej formy členstva

Členstvo „Priateľ“:

- Získanie 1 neprenosnej členskej karty,

- voľný  vstup  do  všetkých  výstavných  priestorov  Slovenskej  národnej  galérie  vrátane 
vysunutých pracovísk,

- voľný vstup na vybrané sprievodné podujatia na pôde Slovenskej národnej galérie a to 
najmä  komentované  prehliadky,  kurátorské  prednášky,  besedy,  hudobné  programy 
a filmové projekcie,

- bezplatné  zasielanie  poštou  programového  bulletinu  SNG  a priebežné  zasielanie 
pozvánok a informácií o výstavách a podujatiach Slovenskej národnej galérie,

- pravidelné zasielanie Newslettera SNG elektronicky,

- pozvánky na špeciálne podujatia organizované pre členov Klubu priateľov SNG,

- 10 % zľava pri nákupe publikácii z produkcie Slovenskej národnej galérie,

Členstvo „Priateľ +1“:

- Získanie 1 členskej karty

- voľný vstup pre 2 osoby do všetkých výstavných priestorov Slovenskej národnej galérie 
vrátane vysunutých pracovísk,

- voľný vstup na vybrané sprievodné podujatia na pôde Slovenskej národnej galérie a to 
najmä  komentované  prehliadky,  kurátorské  prednášky,  besedy,  hudobné  programy 
a filmové projekcie,

- bezplatné  zasielanie  poštou  na  programového  bulletinu  SNG  a priebežné  zasielanie 
pozvánok a informácií o výstavách a podujatiach Slovenskej národnej galérie,

- pravidelné zasielanie Newslettera SNG elektronicky,

- pozvánky na špeciálne podujatia organizované pre členov Klubu priateľov SNG,

- 10 % zľava pri nákupe publikácii z produkcie Slovenskej národnej galérie.



Členstvo „Senior“:

- Získanie 1 neprenosnej členskej karty,

- voľný  vstup  do  všetkých  výstavných  priestorov  Slovenskej  národnej  galérie  vrátane 
vysunutých pracovísk,

- voľný  vstup  na  vybrané  sprievodné  podujatia  na  pôde  Slovenskej  národnej  galérie  – 
komentované  prehliadky,  kurátorské  prednášky,  besedy,  hudobné  programy a filmové 
projekcie,

- bezplatné  zasielanie  poštou  programového  bulletinu  SNG  a priebežné  zasielanie 
pozvánok a informácií o výstavách a podujatiach Slovenskej národnej galérie,

- pravidelné zasielanie Newslettera SNG elektronicky,

- 10 % zľava pri nákupe publikácii z produkcie Slovenskej národnej galérie,

- organizovanie  špeciálnych  kultúrno  –  vzdelávacích  aktivít  pre  „Senior“  členov  Klubu 
priateľov SNG.

Členstvo „Rodina“:

- získanie 1 neprenosnej členskej karty, 

- voľný  vstup  do  všetkých  výstavných  priestorov  Slovenskej  národnej  galérie  vrátane 
vysunutých pracovísk,

- voľný  vstup  na  /vybrané  sprievodné  podujatia  na  pôde  Slovenskej  národnej  galérie  - 
komentované  prehliadky,  kurátorské  prednášky,  besedy,  hudobné  programy a filmové 
projekcie a všetky programové podujatia určené pre rodiny s deťmi,

- bezplatné  zasielanie  poštou  programového  bulletinu  SNG  a priebežné  zasielanie 
pozvánok a informácií o výstavách a podujatiach Slovenskej národnej galérie,

- pravidelné zasielanie Newslettera SNG elektronicky,

- 10 % zľava pri nákupe publikácii z produkcie Slovenskej národnej galérie,

- 3 x ročne voľný vstup na vzdelávacie podujatia, určené pre rodiny s deťmi,

- 10 % zľava na detský letný tábor organizovaný Slovenskou národnou galériou.

Členstvo “Bussiness“:

Výhody pri minimálnom členskom poplatku 200 €:



4 „VIP Bussiness“ členské preukazy pre členov vedenia inštitúcie, ktoré umožňujú:

- voľný vstup pre 4 osoby do všetkých výstavných priestorov Slovenskej národnej galérie, 
vrátane vysunutých pracovísk,

- voľný  vstup  na  vybrané  sprievodné  podujatia  na  pôde  Slovenskej  národnej  galérie  – 
komentované  prehliadky,  kurátorské  prednášky,  besedy,  hudobné  programy a filmové 
projekcie,

- zasielanie pozvánok na VIP akcie organizované Slovenskou národnou galériou,

- pozvánka na špeciálne

-  klubové podujatia „Preview“ – prehliadka výstavy pred jej otvorením,

- pozvánka na slávnostné výročné stretnutie členov Klubu priateľov a podporovateľov SNG,

- 10 % zľava pri nákupe publikácii z produkcie Slovenskej národnej galérie.

2 „Bussiness“ členské karty- permanentky pre zamestnancov inštitúcie, ktoré umožňujú: 

- voľný vstup pre 2 osoby, do všetkých výstavných priestorov Slovenskej národnej galérie, 
vrátane vysunutých pracovísk,

- 10 % zľava pri nákupe publikácii z produkcie Slovenskej národnej galérie,

- bezplatné  zasielanie  poštou  programového  bulletinu  SNG  a priebežné  zasielanie 
pozvánok a informácií o výstavách a podujatiach Slovenskej národnej galérie 

- pravidelné zasielanie Newslettera SNG elektronicky,

- zľava pri poskytovaní prenájmu priestorov SNG,

- 2 x ročne možnosť zabezpečenia vzdelávacíeho programu pre zamestnancov inštitúcie.

Členstvo “Mecenáš“:

- Získanie 1 neprenosnej členskej karty,

- voľný vstup pre 4 osoby do všetkých výstavných priestorov Slovenskej národnej galérie, 
vrátane vysunutých pracovísk,

- voľný  vstup  na  vybrané  sprievodné  podujatia  na  pôde  Slovenskej  národnej  galérie  – 
komentované  prehliadky,  kurátorské  prednášky,  besedy,  hudobné  programy a filmové 
projekcie,

- zasielanie pozvánok na VIP akcie organizované Slovenskou národnou galériou,



- pozvánka  na  špeciálne  klubové  podujatia  „Preview“  –  prehliadka  výstavy  pred  jej 
otvorením,

- pozvánka na slávnostné výročné stretnutie členov Klubu priateľov a podporovateľov SNG,

- bezplatné  zasielanie  poštou  programového  bulletinu  SNG  a priebežné  zasielanie 
pozvánok a informácií o výstavách a podujatiach Slovenskej národnej galérie,

- pravidelne zasielanie Newslettera SNG elektronicky,

- 10 % zľava pri nákupe publikácii z produkcie Slovenskej národnej galérie,

- bezplatné poskytnutie katalógu z každej novej výstavy Slovenskej národnej galérie,

- spolupráca pri  organizovaní benefičnej  akcie  na podporu činnosti  Slovenskej  národnej 
galérie.

Čestný člen:

- získanie 1 neprenosnej členskej karty,

- voľný vstup pre 2 osoby do všetkých výstavných priestorov Slovenskej národnej galérie, 
vrátane vysunutých pracovísk,

- voľný  vstup  na  vybrané  sprievodné  podujatia  na  pôde  Slovenskej  národnej  galérie  – 
komentované  prehliadky,  kurátorské  prednášky,  besedy,  hudobné  programy a filmové 
projekcie,

- zasielanie pozvánok na VIP akcie organizované Slovenskou národnou galériou,

- pozvánka  na  špeciálne  klubové  podujatia  „Preview“  –  prehliadka  výstavy  pred  jej 
otvorením,

- pozvánka na slávnostné výročné stretnutie členov Klubu priateľov a podporovateľov SNG,

- bezplatné  zasielanie  poštou  programového  bulletinu  SNG  a priebežné  zasielanie 
pozvánok a informácii o výstavách a podujatiach Slovenskej národnej galérie,

- pravidelné zasielanie Newslettera SNG elektronicky.


