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Registračný poriadok SKGA 
 

Čl. 1  
Úvodné ustanovenie 

 
1. Slovenská golfová asociácia (ďalej len „SKGA“, „združenie“ alebo „národný športový 

zväz“) so sídlom Kukučínova 26, 831 02 Bratislava je športovou organizáciou podľa 
zákona č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o 
športe”), ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 
83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá na území 
Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. 

 
Čl. 2 

Členstvo v SKGA 

1. Členstvo v SGKA je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade s 
týmito stanovami zo združenia vystúpiť. 

2. Členstvom v SKGA člen združenia prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným 
pravidlám golfového hnutia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách a ostatných 
predpisoch SKGA, R&A (http://www.randa.org/), EGA – European Golf Association 
(http://www.ega-golf.ch/) a IGF – International Golf Federation 
(http://www.igfgolf.org/), ako aj rozhodnutiam príslušných orgánov vydaným v 
súlade s nimi. 

3. SKGA má riadnych členov, pridružených členov a individuálnych členov. 
4. Informácie súvisiace so vznikom a zánikom členstva v SKGA sú evidované v 

Centrálnom registri členov SKGA. Úkony súvisiace so vznikom a zánikom členstva v 
SKGA sa môžu vykonávať aj elektronickou formou.  SKGA dohliada na registráciu 
riadnych, pridružených a individuálnych členov v registri právnických osôb v športe 
a v registri fyzických osôb v športe. 

Čl. 3 
Členovia SKGA 

1. Riadni členovia  

1.1.  O prijatí alebo neprijatí za riadneho člena rozhoduje konferencia po tom, čo žiadateľ 
o riadne členstvo splní podmienky uvedené v bode 1.4 a 1.5. 

1.2.  Riadnymi členmi sa po splnení podmienok stanovených týmito stanovami môžu stať 
športové kluby v zmysle zákona o športe, ktorých predmetom činnosti alebo cieľom 
činnosti je športová činnosť v golfe. 

1.3.  Riadny člen má hlasovacie právo na konferencii SKGA, ktoré vykonáva 
prostredníctvom delegátov. 
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1.4.   Každý športový klub, ktorý sa chce stať riadnym členom (ďalej len „žiadateľ“) musí 
podať písomnú prihlášku adresovanú prezídiu. 

1.5.  K prihláške podľa bodu 1.4 musí žiadateľ povinne priložiť nasledujúce dokumenty: 

a. kópiu platných stanov alebo obdobnej zakladateľskej listiny žiadateľa, ktoré 
musia byť v súlade so stanovami SKGA, 

b. aktuálny výpis z príslušného registra použiteľný na právne účely, 
c. doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO), ak IČO nie je 

uvedené v priloženom výpise podľa písmena b., 
d. doklad o pridelení daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla 

pre daň (IČ DPH), ak boli žiadateľovi pridelené, 
e. vyhlásenie žiadateľa, že jeho právna forma a samostatná právna subjektivita 

mu umožňujú prijímať rozhodnutia nezávisle od súhlasu akejkoľvek tretej 
osoby, 

f. zoznam funkcionárov s vyznačením štatutárnych orgánov, ktoré majú 
právomoc vstupovať do právne záväzných vzťahov s tretími osobami, 

g. kópiu zápisnice z ostatného zasadnutia najvyššieho orgánu, 
h. písomný záväzok žiadateľa, že bude dodržiavať predpisy a rozhodnutia SKGA, 

R&A, EGA a IGF a zabezpečí ich dodržiavanie svojimi členmi, funkcionármi a 
športovcami, 

i. vyhlásenie, že uznáva právomoc orgánov SKGA príslušných pre riešenie 
sporov, rozhodcovských orgánov EGA a Športového arbitrážneho súdu v 
Lausanne (CAS) vo veciach týkajúcich sa členských vzťahov, stanov, uznesení a 
rozhodnutí športového hnutia, jeho členov a jemu podliehajúcich osôb, a že 
sa zaväzuje riešiť spory s osobami podliehajúcimi právomoci SGKA alebo jeho 
členov prostredníctvom príslušných orgánov SKGA a rozhodcovského súdu. 
Platnosť rozhodcovskej zmluvy zakladajúcej právomoc rozhodcovského súdu 
je obmedzená na prípady sporov pripúšťajúcich rozhodcovské konanie podľa 
právneho poriadku SR. 

j. písomný záväzok žiadateľa, že bude dodržiavať Pravidlá golfu R&A Rules 
Limited a United States Golf Association, 

k. písomný záväzok žiadateľa, že v prípade zániku členstva nezanikajú jeho 
finančné a iné záväzky, ktoré mu vznikli v čase členstva, 

l. má vo vlastníctve alebo je v právne platnom a účinnom dlhodobom výlučnom 
zmluvnom vzťahu s vlastníkom  

1. aspoň 9 a viac jamkového znormovaného a prevádzky schopného 
golfového ihriska na území Slovenskej republiky, ktoré ako materský 
klub pravidelne využíva pre rozvoj golfu, alebo  

2. golfového ihriska vo výstavbe, pričom musí mať v prevádzke funkčný 
driving range, minimálne jeden patovací a jeden čipovací green a v 
prevádzke minimálne tri jamky, ktorých úhrnná dĺžka je väčšia ako 



3 | S t r a n a  
 

600m a doba výstavby 9 jamiek a ich znormovanie nepresiahne 3 roky 
od doby prijatia za riadneho člena;  

1.6. Za dlhodobý výlučný zmluvný vzťah sa považuje zmluvný vzťah založený na dobu 
účinnosti najmenej päť rokov odo dňa prijatia za riadneho člena. 

2. Pridružení členovia  

2.1. Pridruženými členmi sa po splnení podmienok stanovených stanovami môžu stať 
športové kluby v zmysle zákona o športe, ak spĺňajú podmienky podľa bodu 1.5. písm. 
a) až k), ale nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených v bode 1.5. písm. l) a ktorých 
stanovy, poslanie a ciele činnosti nie sú v rozpore so stanovami, poslaním a cieľmi 
činnosti SKGA (napríklad športový klub zabezpečujúci rozvoj a organizáciu športovej 
hry v skupinách golfistov podľa veku, profesijného zamerania, pohlavia a pod.). 

2.2. Návrh na prijatie za pridruženého člena predkladá konferencii prezídium na základe 
žiadosti športového klubu, uchádzajúceho sa o pridružené členstvo v SKGA. O prijatí 
alebo neprijatí za pridruženého člena rozhoduje konferencia. 

2.3. Pri prijatí za pridruženého člena sa primerane použije bod 1.4. a 1.5. Bod 1.3. sa na 
pridruženého člena vzťahuje rovnako. 

3. Individuálni členovia  

3.1. Individuálnym členom môže byť fyzická osoba, ktorá je členom riadneho člena alebo 
pridruženého člena ako športovec alebo športový odborník podľa zákona o športe. 

3.2. Individuálny člen nemá priame hlasovacie právo na konferencii SKGA. Svoje práva v 
SKGA vykonáva individuálny člen na konferencii sprostredkovane, prostredníctvom 
delegátov konferencie zastupujúcich riadnych členov alebo pridružených členov, v 
ktorých je členom (domovský golfový klub).  Domovský golfový klub je riadny člen 
alebo pridružený člen SKGA, ku ktorému má individuálny člen jedinečnú príslušnosť.  

3.3. Individuálne členstvo vzniká okamihom registrácie fyzickej osoby v Centrálnom 
registri členov SKGA.  

4. Vedenie Centrálneho registra členov SKGA zabezpečuje generálny sekretár. Pri 
registrácii člena SKGA musia byť uvedené všetky údaje požadované právnymi 
predpismi pre účely vedenia registra fyzických osôb v športe1 a/alebo registra 
právnických osôb v športe2 a jedinečná príslušnosť individuálneho člena k riadnemu 
členovi alebo pridruženému členovi. 

 

                                                
1 §80 zákona č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov 
2 §81 zákona č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov 



4 | S t r a n a  
 

5. Ak nie je uvedené v stanovách SKGA inak, vzťahujú sa práva a povinnosti členov SKGA 
tak na riadnych členov, ako aj na pridružených členov.  

 
6. Členstvo v SKGA zaniká: 

a. vystúpením člena z SKGA, 
b. ukončením členstva individuálneho člena riadnym členom alebo pridruženým 

členom, z dôvodu zániku členstva individuálneho člena u tohto riadneho člena 
alebo pridruženého člena, 

c. zánikom riadneho člena alebo pridruženého člena,  
d. vylúčením člena z SKGA, 
e. ak riadny člen prestane spĺňať podmienky uvedené v bode 1.5. písm. l.)  
f. smrťou individuálneho člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, 

 
7. Člen SKGA môže byť vylúčený z SKGA v prípade porušenia jeho povinností. O vylúčení 

riadneho člena alebo pridruženého člena z SKGA rozhoduje konferencia; o vylúčení 
individuálneho člena môže rozhodnúť aj disciplinárna komisia SKGA v prípade 
závažného disciplinárneho previnenia.  

 
8. Člen SKGA môže byť vylúčený z  SKGA:  

a) ak závažne poruší predpisy SKGA, 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, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, 
alebo iná osoba v prospech člena SKGA, alebo 

v. iná trestná činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán 
alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena SKGA. 

vi. dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena SKGA stanovenej 
predpismi SKGA alebo rozhodnutím príslušného orgánu SKGA, ktoré vážne 
ohrozuje alebo môže vážne ohroziť princípy a vzťahy vo SKGA alebo autoritu 
normatívneho systému SKGA alebo rozhodovacej činnosti orgánov SKGA, 

b) ak prestane spĺňať podmienky členstva (napr. neuhradenie členského 
príspevku napriek opakovanej písomnej výzve), 
c) z dôvodu neprihlásenia žiadneho športovca alebo družstva do súťaže 
organizovanej SKGA alebo jeho členmi vo dvoch po sebe nasledujúcich súťažných 
ročníkoch. 

 
9. Vylúčenie z SKGA nezbavuje vylúčeného člena SKGA povinnosti vyrovnať svoje 
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finančné alebo iné záväzky voči SKGA a jeho členom. 
 
10. Člen nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých golfových kluboch, 

ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťaži, najmä 
nesmie súčasne byť spoločníkom, vykonávať funkciu v orgánoch alebo mať podiel na 
hlasovacích právach v orgánoch v takých golfových kluboch, a to ani prostredníctvom 
ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani prostredníctvom holdingovej spoločnosti 
alebo spriaznenej osoby podľa osobitných predpisov3. 

 
11. Zmena príslušnosti individuálneho člena k riadnemu členovi alebo pridruženému 

členovi v Centrálnom registri členov SKGA sa vykonáva na základe súhlasu 
domovského golfového klubu. V prípade, ak domovský golfový klub bez vážneho 
dôvodu odoprie udeliť súhlas so zmenou v evidencii, zmenu vykoná generálny 
sekretár SKGA na základe poverenia prezídia. 

 
Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Registračný poriadok bol schválený prezídiom dňa 07.03.2018 a týmto dňom 
nadobúda účinnosť.   

 
V Bratislave, dňa 07.03.2018 
 
 

                                                
3 § 66a zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o 
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 


