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Slovenská golfová asociácia 
Konferencia SKGA 2018 
Badín, 15.2.2018 
 

 
Výročná správa o činnosti SKGA o.z. za rok 2017 
 
Prezident SKGA Tomáš Stoklasa 
 
PREZÍDIUM 
 
Prezídium v roku 2017 pracovalo v zložení: 
Tomáš Stoklasa — prezident 
Rastislav Antala — viceprezident 
Miroslav Rusnák — viceprezident 
Vladimír Balogh — člen 
Pavol Bielik – člen 
Tibor Hubík — člen 
Martin Maršálek — člen 
Martin Munka — člen 
Ivan Šebök – člen 
 
Prezídium zasadalo spravidla jedenkrát mesačne, zápisnice zo zasadnutí prezídia sú k 
dispozícii na sekretariáte a sú pravidelne zverejňované na webovom sídle SKGA. Zasadnutia 
prezídia sa zúčastňoval aj generálny sekretár, sekretárka a predseda revíznej komisie. 
 
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 
 
Slovenská golfová asociácia k 31.12.2017 evidovala 7.556 golfistov (k 31.12.2016 to bolo 
7.627). V roku 2017 pribudlo 918 nových registrovaných hráčov, súčasne však zanikla 
registrácia 989 hráčom. Obmena cca 12% členskej základne signalizuje, že na jednej strane 
sa nám darí získať pre golf významný počet nových hráčov, na strane druhej sa nám nedarí 
motivovať existujúcich hráčov zostať členmi golfových klubov a asociácií. 
 
Z hľadiska štruktúry členskej základne, 70% členov tvoria muži a 30% ženy. 15% členov tvoria 
hráči do 23 rokov, 49% členov tvoria hráči vo veku 24-49 rokov a 36% členov tvoria hráči vo 
veku 50 a viac rokov.  Z hľadiska výkonnosti, 38% tvoria hráči s HCP 54-37; 19% tvoria hráči 
s HCP 36-26,5; 17% tvoria hráči s HCP 26,4-18,5; 16% tvoria hráči s HCP 18,4-11,5; 5% tvoria 
hráči s HCP 11,4-4,5; 1% tvoria hráči s HCP 4,4 – 0; 3% tvoria hráči bez HCP a 1% tvoria hráči 
PRO.  
 
V roku 2017 bol za riadneho člena SKGA prijatý RED OAK Golf Club a za pridruženého člena 
SKGA Mercury Golf Club, Full Swing Indoor Golf Club, Golfový klub Elán a Prvý Ružomberský 
Golfový Klub. 
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Na Slovensku sa nachádza pätnásť 9-jamkových golfových rezortov, sedem 18-jamkových 
golfových rezortov, tri 27-jamkové  golfové rezorty a jeden 36-jamkový golfový rezort. 
 
Slovenská golfová asociácia plnila v roku 2017 úlohy národného športového zväzu podľa 
zákona o športe, vrátane podpory športu mládeže, rozvoja talentovaných športovcov a 
zabezpečovania športovej reprezentácie. 

SKGA v spolupráci s golfovými klubmi organizovala turnaje KPMG SKGA TOUR, SKGA junior 
TOUR, Túru olympijských nádejí (TON) a regionálne TON. V roku 2017 sa uskutočnili aj všetky 
majstrovské podujatia - Majstrovstvá SR na rany, Majstrovstvá SR na jamky, Majstrovstvá SR 
družstiev a Majstrovstvá SR juniorov. SKGA ďakuje golfovým klubom za poskytnutie ihrísk a 
spoluprácu pri organizovaní turnajov. 
 
SKGA zabezpečovala športovú reprezentáciu SR, aktivitám reprezentácie sa s ohľadom na jej 
význam venuje samostatná časť tejto správy. Naši hráči úspešne reprezentovali Slovensko 
pričom chceme vyzdvihnúť najmä výkony na European Amateur Team Championships, 
Division II (EGA) a European Young Masters (EGA). 
 
V roku 2017 sme vytvorili a uviedli do prevádzky novú webovú stránku SKGA, ktorá okrem 
modernejšieho dizajnu aj lepšie spĺňa kritériá reklamného trhu a má modernejší redakčný 
systém. Webovú stránku www.skga.sk naďalej využívame ako hlavný informačný kanál SKGA 
vo vzťahu k verejnosti, ako aj vo vzťahu k členom SKGA.  
 
Súčasne sme vytvorili a uviedli do prevádzky úplne novú webovú stránku www.hrajgolf.sk, 
ktorú od jej spustenia doposiaľ navštívilo viac ako 4.500 návštevníkov. Táto webová stránka 
je určená pre „negolfovú“ verejnosť a sú na nej základné informácie pre záujemcov o golf. 
 
Vďaka intenzívnej práci s facebookovou stránkou SKGA sa nám v spolupráci s externou 
agentúrou podarilo zvýšiť počet z cca 1.000 na začiatku roku 2017 na aktuálnych cca 2.500 
sledovateľov, pričom pravidelne zaznamenávame interakcie na naše príspevky.  
 
Informácie sme sa snažili šíriť aj cez iné komunikačné kanály. V roku 2017 sme pokračovali 
v spolupráci s Rádio Anténa Rock a Rádio Vlna, ktoré vysielali upútavky na podujatia SKGA. V 
časopise Golf-Report mala SKGA aj v roku 2017 k dispozícii dvojstránku s vlastným 
redakčným obsahom, kde sme informovali o dianí v slovenskom golfe.  
 
Dňa 2.5.2017 sme v spolupráci s externou agentúrou zorganizovali „Raňajky s novinármi“, 
kde sme prezentovali plánované aktivity a podujatia na golfovú sezónu 2017. Takéto 
podujatie sme realizovali aj po skončení golfovej sezóny, dňa 23.11.2017, kde sme 
vyhodnotili pred novinármi tohtoročnú sezónu. Výsledkom oboch podujatí boli tlačové 
správy a rozhovory, ktoré boli zverejnené v RTVS, SITA, TASR, denníku Šport a boli prevzaté 
aj inými médiami.    
 
V roku 2017 sa opäť uskutočnilo podujatie známe ako „Národný deň golfu – deň otvorených 
dverí“ (NDG). Toto podujatie bolo promované na webových stránkach www.skga.sk 
a www.hrajgolf.sk, ako aj na facebookovej stránke SKGA. Na propagáciu NDG sa využili 
osobné kontakty a väzby na verejne známe osobnosti (Adela Banášová, Marek Hamšík, 
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Martin Škrtel, Ján Mucha, Marián Hossa, Matej Tóth), ktoré natočili krátke video pozvánky. 
Špeciálne na tento účel bolo nakrútené aj video najsledovanejšieho youtubera na Slovensku 
GoGomana, ktoré bolo zverejnené na jeho hlavnom youtube kanále a Facebooku, s cieľom 
osloviť predovšetkým cieľovú skupinu 10-20 ročných. V čase pred konaním podujatia toto 
video videlo viac ako 120.000 sledovateľov. Atraktívnou súčasťou NDG bola súťaž pre 
návštevníkov golfových ihrísk počas NDG – záujemcov o golf. Po vyplnení formulára, 
absolvovaní kurzu zelenej karty a registrácii v SKGA sa mohli účastníci zapojiť do žrebovania 
o výhry v kategóriách muži, ženy, deti a mládež do 18 rokov. Výhrami boli príspevok 200 eur 
na absolvovaný golfový kurz a voucher v hodnote 500 eur na nákup v obchode GOLF USA, 
ktorý bol partnerom NDG. 
 
Pokiaľ ide o spoluprácu s internetovou televíziou AppDay.TV avizovanú v pláne činnosti na 
rok 2017, táto doposiaľ realizovaná nebola, z dôvodu odloženia štartu tohto projektu. 
Nakoľko už boli vyriešené všetky technické otázky, internetová televízia už plnohodnotne 
funguje a dosiahla významný počet užívateľov, počítame s takouto spoluprácou v roku 2018.  
 
SKGA sa zúčastnila viacerých rokovaní s jej reklamnými a produktovými partnermi, s cieľom 
pokračovať v existujúcej spolupráci v oblasti reklamy a poskytovania tovarov a služieb. 
Súčasne rokovala s novými potenciálnymi partnermi pre spoluprácu, s cieľom vo vyššej 
miere zabezpečiť zdroje na financovanie existujúcich i nových projektov SKGA. V priebehu 
roku 2017 sa SKGA zaregistrovala ako prijímateľ 2% dane z príjmov, čo jej umožní v roku 
2018 získať aj nové zdroje financovania.  
 
V oblasti propagácie slovenského golfu v zahraničí SKGA obsahovo (textová a grafická časť) 
pripravila propagačnú brožúru o golfe na Slovensku, ktorá bude po jej finalizácii 
distribuovaná na výstavách a podujatiach v zahraničí prostredníctvom Ministerstva dopravy 
a výstavby SR, sekcia cestovného ruchu.  
 
SKGA pravidelne komunikovala s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, s cieľom koordinovať svoje 
aktivity tak, aby boli v súlade s legislatívnymi požiadavkami pre čerpanie štátneho príspevku. 
Taktiež spolupracovala s predstaviteľmi Slovenského olympijského výboru s cieľom získať 
podporu pre golf.  
 
Počas roku 2017 zasadali aj pracovné komisie SKGA (športovo-technická komisia, komisia pre 
mládež, normovacia komisia, trénersko-metodická komisia, komisia pre reprezentáciu), 
ktoré sú poradnými orgánmi prezídia. Prezídium informácie z jednotlivých komisií a obsah 
diskusií ich členov zvažuje pri svojom rozhodovaní. Členstvo v komisiách je otvorené 
zástupcom všetkých riadnych i pridružených členov SKGA. 

Prezídium SKGA pripravilo a schválilo viaceré vnútorné predpisy, ktoré upravujú činnosť 
SKGA a jej členov. Všetky schválené vnútorné predpisy sú zverejnené v sekcii Dokumenty / 
Predpisy SKGA na webovej stránke SKGA. 

Prezident SKGA a generálny sekretár SKGA počas roku 2017 osobne navštívili golfové kluby 
a asociácie na Slovensku, s cieľom informovať sa o aktuálnych otázkach golfového diania na 
Slovensku.  
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SKGA sa ako člen IGF a EGA zúčastnila v apríli 2017 konferencie Working for golf, 
organizovanej R&A v St. Andrews (Škótsko). V novembri 2017 sa SKGA zúčastnila výročnej 
konferencie EGA v Lausanne (Švajčiarsko), kde ako člen diskutovala o aktuálnych otázkach 
a hlasovala na konferencii o predložených návrhoch.   

Z hľadiska medzinárodných vzťahov sme popri zasadnutí Central Zone EGA vo Viedni v júli 
2017 a konferencie EGA v Lausanne v novembri 2017 nadviazali aj intenzívnejšiu spoluprácu 
s golfovými zväzmi z Českej republiky, Poľskej republiky, Rakúskej republiky a Maďarskej 
republiky, s ktorými sme sa v priebehu roka 2017 stretli aj samostatne, na bilaterálnej 
úrovni.  

Zmeny v zložení orgánov:  
Dňa 15.2.2017 Konferencia SKGA zvolila za člena prezídia SKGA Vladimíra Balogha (Zápisnica 
z Konferencie bod 10, uznesenie č. 25). 
Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch:  
Stanovy zohľadňujú zmeny vyžiadané hlavným kontrolórom športu, ktorý posudzoval súlad 
stanov so zákonom o športe. Návrh zmeny stanov predložilo prezídium v znení uvedenom 
v prílohe. Ďalej, Konferencia SKGA schválila návrh zmeny stanov vypustenia odseku v Čl. 16 v 
bode 3: „Delegát s právom hlasovať sa preukazuje pri prezentácii do listiny prítomných 
právnu subjektivitu riadneho člena alebo pridruženého člena výpisom z registra právnických 
osôb nie starším ako 90 dní ku dňu konania konferencie SKGA.“ (Zápisnica z Konferencie bod 
12, uznesenie č. 26). 
Ďalšie údaje podľa osobitných predpisov – v zakladajúcom dokumente ani v iných predpisoch 
nenastali ďalšie zmeny.  
 
KOMISIE 

V jednotlivých komisiách SKGA v roku 2017 pôsobili títo členovia: 

Športovo-technická a rozhodcovská komisia: 
Predseda: Ivan Šebök 
Výkonný podpredseda: Marek Bocko 
Členovia: Ján Pečo II., Rastislav Michalák, Radomír Holečka, Miroslav Mazúch, Martin Forró 

Komisia pre mládež: 
Predseda: Miroslav Rusnák 
Členovia: Tomáš Krištof, Jiří Frolka, Martin Richter, Tomáš Šmiček 

Komisia pre reprezentáciu: 
Predseda: Rastislav Antala 
Členovia: Kamil Drocár, Marek Dobiaš, Rastislav Michalák,  Matúš Machnič, Dušan Bohňa 

Trénersko-metodická komisia: 
Predseda: Pavol Bielik 
Členovia: Peter Petrovič, Roman Kianička, Anton Zelenaj, Alexander Medek 

Normovacia komisia: 
Predseda: Igor Taraba 
Členovia: Michal Štefík, Ján Petráš, Zuzana Kamasová, Martin Munka, Anton Zelenaj 
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Disciplinárna komisia: 
Predseda: Rastislav Michalák 
Podpredseda: Ján Pečo II. 
Člen: Peter Kadlíček 

Kontrolór: Slavomír Brudňák 

Revízna komisia: 
Predseda: Slavomír Brudňák 
Členovia: Maroš Očadlík, Ján Spura 
 
 
Majstrovské súťaže SKGA 2017 
 
Prezídium vyhlásilo pre rok 2017 systém majstrovských súťaží vo všetkých vekových 
kategóriách /porovnateľných so systémom šampionátov a súťaží organizovaných EGA resp. 
národných asociácií golfu v Európe/. Za spoluúčasti klubov vytvorilo podmienky k tomu, aby 
sa zvyšovala účasť na týchto národných podujatiach zo strany kvalitných zahraničných hráčov 
pre účely objektívneho porovnávania výkonnosti našich výkonnostných golfistov aspoň 
s okolitými krajinami.  Súčasne dbalo na to, aby prideľovanie majstrovských turnajov 
umožnilo zúčastniť sa na ich organizovaní maximálnemu počtu klubov a ihrísk, ktoré splnili 
stanovené kritériá z hľadiska ich prípravy a kvality, prejavia o ich organizáciu záujem 
a dodržia podmienky stanovené v príslušnej smernici. Osobitne pri Majstrovstvách SR 
v kategórii juniorov a dospelých sa zavádza systém rotácie ihrísk. Pri príprave turnajového 
kalendára na príslušný rok prezídium schvaľuje jednotné podmienky financovania turnajov 
záväzné pre usporiadajúce kluby podľa kategórie turnajov /s výnimkou turnajov 
organizovaných v roku 2017  v kategórii Mid-Am a Seniorov, kde si podmienky prerokovávajú 
príslušné asociácie/. Bohužiaľ v minulom roku prezídium na návrh ŠTK muselo prijať 
nepríjemné rozhodnutie a odňať organizáciu turnaja SKGA KPMG Tour na ihrisku 
v Malackách, pretože stav ihriska nezodpovedal ani minimálnym kvalitatívnym kritériám pre 
takýto turnaj. 
 
ŠTK SKGA spracovala pre prezídium návrh turnajového kalendára, bola garantom odborného 
zabezpečenia týchto turnajov, zjednocovania propozícií v celom systéme majstrovských 
súťaží a turnajov tak, aby súčasne zodpovedali súťažným podmienkam v porovnateľných 
kategóriách podľa pravidiel EGA. ŠTK SKGA predložila prezídiu SKGA na schválenie 
podmienky pre usporiadanie majstrovských súťaží záväzné pre všetkých organizátorov na 
príslušnú sezónu. 
 
Pre účely koordinácie a technickej a poradenskej podpory pri príprave ihrísk, kontroly 
pripravenosti a metodickej pomoci pri organizácii samotného turnaja klubom menovalo 
prezídium SKGA garanta – turnajového manažéra, ktorý bol zároveň členom ŠTK SKGA. 
V sezóne 2017 v tejto funkcii pokračoval Ján Pečo II. 
 
V roku 2017 sme v kategórii dospelých a juniorov organizovali nasledovné majstrovstvá SR: 
Majstrovstvá SR v hre na jamky, Majstrovstvá SR v hre na rany /SLOVAK OPEN 2017/, 
Majstrovstvá SR  družstiev a Majstrovstvá SR v kategórii juniorov /SLOVAK JUNIOR OPEN/.  
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Majstrovstvá SR v kategórii Senior a Mid-Am si organizovali asociácie samostatne. Novinkou 
bolo, že turnaj Slovak Open na rany na ihrisku Grey Bear Tále sa organizoval ako 4-dňový 
v záujme zvýšenia jeho príťažlivosti i ratingu v systéme súťaží pre získanie bodov do 
svetového rebríčka, čo sa skutočne potvrdilo aj vo vynikajúcej účasti zahraničnej 
konkurencie. Podobne ako u 3-dňových Slovak Junior Open budeme v tomto nastavení 
pokračovať.  
KPMG SKGA túra v kategórii dospelých 
SKGA túra dospelých /ako otvorený turnaj s HCP obmedzením/ sa organizoval  v počte 5 
turnajov, asociácie seniorských a Mid-Am golfistov si organizovali vlastné sezónne túry podľa 
rozhodnutia svojich orgánov, nie však vždy k plnej spokojnosti prezídia SKGA najmä 
z pohľadu prípravy nominácií na vrcholné európske podujatia EGA v týchto kategóriách. 
Najmä ASGS sa venuje so svojou členskou základňou len mierne prevyšujúcou 100 členov 
/ktorí sú tiež členovia klubov združených v SKGA/ výhradne nomináciám a zabezpečeniu 
účasti na podujatiach ESGA, a nie EGA ako medzinárodnej organizácie, ktorej členom je 
SKGA. Kvalitatívna úroveň hráčov v kategórii Mid-Am a Senior výkonnostne vzrástla, takže 
prioritou SKGA by mala byť účasť na týchto medzinárodných podujatiach.   
 
Systém celoročných výkonnostných podujatí v kategóriách junior a deti sa hodnotí v časti 
správy venovanej činnosti komisie pre mládež.   
 

 
Správa o činnosti ŠTK SKGA za rok 2017 

 
Predseda: Ivan Šebök 
Výkonný podpredseda: Marek Bocko 
Členovia: Ján Pečo II., Rastislav Michalák, Radomír Holečka, Miroslav Mazúch, Martin Forró 
 
ŠTK SKGA sa zamerala na riešenie týchto hlavných úloh: 
- kontrola HCP na začiatku kalendárneho roka, 
- zabezpečenie školenia a skúšky nových rozhodcov III., II. a I. triedy – školenie na výbornej 
úrovni pripravil Rastislav Michalák a Ján Pečo II., 
- kontrola a úprava propozícií majstrovských súťaží, 
- príprava a zabezpečenie majstrovských súťaží v spolupráci s klubmi, 
- návrh a koordinácia kalendára SKGA na rok 2018, 
- spracovanie návrhu na aktualizáciu Smernice pre činnosť ŠTK a Súťažného poriadku, 
- poradenskú pomoc klubom pri práci so serverom SKGA, 
- člen komisie Marek Bocko spracoval preklad novej edície hendikepového poriadku EGA 
2016 do slovenčiny a ich zapracovanie do funkcionality servera v spolupráci s TeeTime, 
- príprava preškolenia, školenia a skúšok nových rozhodcov z edície pravidiel 2019, 
- príprava školenia členov ŠTK klubov pred zahájením sezóny 2018, 
- spolupráca s normovacou komisiou ako pracovnou komisiou ŠTK pri kontrole platnosti 
noriem ihrísk. Stav k 12.12.2017 si vyžaduje pozastavenie organizácie turnajov na úpravu 
HCP na ihriskách GCC Piešťany, Malá Ida, Golfový areál Čierna Voda Bratislava a Golfový klub 
Alpinka Košice do splnenia úlohy – prenormovania ihriska v zmysle platných požiadaviek HCP 
poriadku a pravidiel R&A. ŠTK súčasne požiadala Igora Tarabu o vystúpenie na konferencii 
SKGA na tému normovania ihrísk a povinnosti klubov pri dočasných alebo trvalých zmenách 
v konštrukcii ihriska.  



Strana 7 z 14 
 

Komisia navrhla zmeny v HCP poriadku SKGA pre sezónu 2018 po skúsenostiach v kluboch 
nasledovne: 
- hranica hodnoty HCP, kedy nedochádza k zhoršovaniu HCP sa posunúť na úroveň 26,5, 
- turnaje na 9 jamiek – v záujme zvýšenia príťažlivosti a účasti na týchto turnajoch, osobitne 
pre deti a ich dospelý sprievod, o znížení hranice HCP, ktorý možno na nich získať na 4,5. 
Cieľom je najmä výrazne zvýšiť počet aktívnych hráčov golfu v detskom a mládežníckom veku 
s min. 3 odohratými turnajmi ročne /kritérium pre udeľovanie dotácií športovým zväzom/, 
v súčasnosti väčšina organizovaných turnajov na 18 jamiek je pre túto kategóriu fyzicky aj 
psychicky, prípadne i časovo nedostupná. Taktiež máme k dispozícii pozitívnu skúsenosť 
z Českej republiky. 
 
Ďalšou aktivitou, ktorú zabezpečovala ŠTK bola administrácia rebríčka SKGA. V spolupráci 
s Tee Time sa na to využíval aktualizovaný program pre automatizované zapracovanie 
výsledkov turnajov SKGA do rebríčka SKGA, zahraničné turnaje sa na základe hlásenia hráčov 
nahadzujú individuálne. Aj naďalej platí, že ŠTK zabezpečuje len administráciu rebríčka 
dôsledne podľa schválených zásad, ktoré boli pre sezónu 2017 publikované na serveri /v 
kapitole Dokumenty, časť rebríček – bodové ohodnotenie turnajov, systém pre udeľovanie 
bodov, pravidlá pre rebríček 2017/. Preto akékoľvek osobné požiadavky, či dokonca ataky na 
členov ŠTK, najmä Jána Peča II., ktorý problematiku zastrešoval, sú zbytočné.  
 
 
Správa o činnosti Komisie pre reprezentáciu za rok 2017 
 
Reprezentačný realizačný tím pracoval v minulej sezóne 2017 v zložení:  
Člen prezídia zodpovedný za reprezentáciu: Rastislav Antala 
Tréneri: Zuzana Kamasová, Andrew Malley 
 
V roku 2017 fungovala Komisia pre reprezentáciu SKGA v zložení:  
Predseda: Rastislav Antala 
Členovia: Marek Dobiáš, Kamil Drocár, Matúš Machnič, Rastislav Michalák, Dušan Bohňa 
 
Komisia fungovala na priamej spätnej väzbe od rodičov a hráčov a ich pohľad sa zohľadňoval 
pri fungovaní reprezentácie. Komisia sa stretávala nepravidelne priebežne podľa aktuálnej 
potreby.     
 
Dokumenty a administratíva reprezentácie 
Cieľom reprezentácie pre rok 2017 bolo pokračovanie v nastavenej koncepcii reprezentácie v 
súčinnosti s reprezentačnými trénermi. Dôraz bol a v budúcnosti bude kladený viac na rozvoj 
individuálnych herných činností jednotlivca s dôrazom takisto na rozvoj psychickej a fyzickej 
pripravenosti hráčov. Do budúcna sa zameranie presunie na mladších hráčov, v ktorých 
chceme ovplyvniť tréningové a herné návyky už od čo najmladšieho veku. Všetci 
reprezentanti, ktorí sa zúčastnili reprezentačných výjazdov podpísali Zmluvu o reprezentácii 
SR v golfe. 
 
Stretnutie realizačného tímu s rodičmi a hráčmi 
Na začiatku sezóny sa konalo stretnutie s rodičmi v GCC Hron. Na stretnutí sme 
odprezentovali plány a ciele pre rok 2017 a zároveň si vypočuli názory hráčov a rodičov. Na 
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stretnutí sa zúčastnilo viac ako 45 rodičov a hráčov starších ako 18 rokov. Operatívne bolo 
zorganizované aj ďalšie stretnutie s rodičmi v júni 2017 na Táľoch za účelom vysvetlenia 
niektorých nominácií a z nich vyplývajúcej komunikácie. 
 
 
Komunikácia reprezentácie 
Realizačný tím reprezentácie využíval prevažne emailovú a mediálnu komunikáciu na 
doméne skga.sk. Ako pokračujúci problém vnímame existenciu obmedzeného 
profesionálneho aparátu pokrývajúceho mediálne výstupy, čo neumožňuje dostatočne 
efektívnu komunikáciu o reprezentácii na webe a na sociálnych médiách. 
 
Rozpočet reprezentácie 
Pri financovaní reprezentácie a organizovaní výjazdov sme neprekročili rozpočet 
reprezentácie, ktorý bol schválený Konferenciou SKGA 2017. 
 
Rebríček 
Rebríček pre rok 2017 realizovala ŠTK. Spôsob výpočtu rebríčka je stále kritizovaný zo strany 
rodičov, že neodzrkadľuje aktuálnu formu hráča a tým pádom nominácie na turnaje na 
základe rebríčka nie sú relevantné. Realizačný tím reprezentácie je presvedčený, že rebríček 
spoľahlivo vystihuje dlhodobú výkonnosť hráčov za posledné dva roky a preto je 
opodstatnené realizovať časť nominácií na základe tohoto rebríčka. Boli zmenené nominačné 
kritériá, pričom na základe rebríčka sa nominovala menšia časť nominovaných hráčov a 
väčšia na základe divokej karty. Tento spôsob sa ukázal ako príliš kontroverzný a v 
budúcnosti plánujeme väčšinu nominácií robiť cez rebríčky SKGA a WAGR. 
 
Zahraničné výjazdy reprezentácie 
Reprezentanti sa zúčastnili nasledovných turnajov pod vedením trénerov a realizačného 
tímu: 

European Olympic Hopes Trophy 
Termín:                18.-23.4.2017  
Miesto:   Golf Klub Brno, Kaskády, Česká republika 
Zloženie teamu: Dievčatá 
    Ema Dobiašová 
    Viktória Krnáčová 
    Alexandra Malíková 
    Lucia Hrbíková 
    Linda Ilavská 
    Antónia Zacharovská 
    Chlapci 
    Matej Babic 
    Michal Darovec 
    Lukáš Gabura 
    Pavol Mach 
    Sebastián Vida 
    Lukáš Zušťák 
Team advisor:  Zuzana Kamasová, Andrew Malley 
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Formát turnaja: 4 hracie dni - hra na jamky - 4 single, 1 foursome   
 
Výsledok celkový:  Dievčatá: 4. miesto (celkovo 5 krajín) 
    Chlapci: 3. miesto (celkovo 6 krajín) 

 
European Girls Team Championships (EGA) 
Termín:              11.-15.7. 2017  
Miesto:   St. Laurence Golf Club, Fínsko 
Zloženie teamu: Ema Dobiašová  
    Katarína Drocárová  
    Lea Klimentová 
    Viktória Krnáčová 
    Michaela Vavrová 
    Antónia Zacharovská 
Team advisor:  Zuzana Kamasová 
 
Formát turnaja: 2 hracie dni - hra na rany (následne zaradené podľa skóre v hre 

na rany do jamkovej hry podľa umiestnenia medzi  krajinami do 
skupín)      
Skupina A 1. - 8. miesto 

    Skupina B 9. - 16. miesto 
    Skupina C 17. - 20. miesto 
     
    3 hracie dni - hra na jamky - 4 single, 1 foursome 
 
Hra na rany  T33 Lea Klimentová                72, 74 
    T85 Katarína Drocárová  79, 76 
    T99 Antónia Zacharovská   80, 78 
    T99 Michaela Vavrová   77, 81 
    T104 Ema Dobiašová               78, 82 
    T109 Viktória Krnáčová  83, 83 
    17. miesto +57 po hre na rany 
 
3. deň    voľný deň z dôvodu nepárneho počtu ženských tímov v skupine 
4. deň    Slovensko - Island   výhra 3:2 
5. deň    Slovensko - Belgicko   výhra 3:2 
 
Výsledok celkový:  17. miesto (celkovo 19 krajín, 1. miesto v rámci skupiny C, kam 

    sme boli zaradení po hre na rany) 
 
European Ladies Team Championships (EGA) 
Termín:   11.-15.7. 2017  
Miesto:   Montado Golf Club, Portugalsko 
Zloženie teamu: Johanka Šteindlerová  
    Sára Zrníková  
    Anika Bolčíková 
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    Natália Hečková 
    Rebecca Hnidková 
    Alexandra Patáková 
Team advisor:  Rastislav Antala 
 
Formát turnaja: 2 hracie dni - hra na rany (následne zaradené podľa skóre v hre 

na rany do jamkovej hry podľa umiestnenia medzi krajinami do 
skupín)  

    Skupina A 1. - 8. miesto 
    Skupina B 9. - 16. miesto 
    Skupina C 17. - 20. miesto 
     
    3 hracie dni - hra na jamky - 4 single, 1 foursome 
 
Hra na rany  T54 Sára Zrníková    74, 72 
    T61 Rebecca Hnidková  72, 75 
    T72 Alexandra Patáková   78, 71 
    T72 Natália Hečková    72, 77 
    T86 Johanka Šteindlerová  77, 75 
    T95 Anika Bolčíková   75, 79 
    15. miesto +20 po hre na rany 
 
3. deň    Írsko - Slovensko   prehra 4:1 
4. deň    Nórsko - Slovensko   prehra 5:0 
5. deň    Slovensko - Švajčiarsko  výhra 3:2 
 
Výsledok celkový:  15. miesto (celkovo 19 krajín, 7. miesto v rámci skupiny B, kam 

    sme boli zaradení po hre na rany) 
 
European Boys Team Championships (EGA) 
Termín:   11.-15.7. 2017  
Miesto:   La Manga Golf Club, Španielsko 
Zloženie teamu: Pavol Mach  
    Matej Zeman  
    Sebastian Vida 
    Matej Čerman 
    Lukáš Zušťák 
    Richard Oles 
Team advisor:  Andrew Malley 
 
Formát turnaja: 2 hracie dni - hra na rany (následne zaradené podľa skóre v hre 

na rany do jamkovkej hry podľa umiestnenia medzi krajinami 
do skupín)  

    Skupina A 1. - 8. miesto 
    Skupina B 9. - 16. miesto 
         
    3 hracie dni - hra na jamky - 4 single, 1 foursome 



Strana 11 z 14 
 

Hra na rany  T17 Pavol Mach    74, 71 
    T58 Matej Zeman   75, 77 
    T76 Sebastian Vida    77, 79 
    T89 Matej Čerman    83, 78 
    92 Lukáš Zušťák   79, 83 
    94 Richard Oles   86, 79 
    16. miesto +42 po hre na rany 
 
3. deň    Česká republika - Slovensko prehra 3:2 
4. deň    Nórsko - Slovensko  prehra 4:1 
5. deň    Slovensko - Slovinsko  výhra 3:2 
 
Výsledok celkový:  15. miesto (celkovo 16 krajín, 7. miesto v rámci skupiny B, kam 

    sme boli zaradení po hre na rany, zostup do II. divízie v roku 
    2018) 

European Amateur Team Championships, Division II (EGA) 
Termín:   11.-15.7. 2017  
Miesto:   Zala Springs Golf Club, Maďarsko 
Zloženie teamu: Michal Brezovský  
    Marián Puttera  
    Oliver Gábor 
    Jakub Liba 
    Branislav Lučanský 
    Tomáš Kuba 
Team advisor:  Oliver Gábor 
 
Formát turnaja: 2 hracie dni - hra na rany (následne zaradené podľa skóre v hre 

na rany do jamkovej hry podľa umiestnenia) 
    Skupina A 1. - 4. miesto 
    Skupina B 5. - 9. miesto 
         
    3 hracie dni - hra na jamky - 4 single, 1 foursome 
 
Hra na rany  1 Michal Brezovský    68, 69 
    T34 Marián Puttera   77, 80 
    T34 Oliver Gábor    77, 80 
    45 Jakub Liba     74, 88 
    46 Branislav Lučanský   74, 89 
    52 Tomáš Kuba   86, 85 
    6. miesto +42 po hre na rany 
 
3. deň    Poľsko - Slovensko   prehra 4:1 
4. deň    Luxewmbursko - Slovensko   výhra 5:0 
5. deň    Slovensko - Maďarsko  prehra 3.5:1.5 
 
Výsledok celkový:  7. miesto (celkovo 9 krajín, 3. miesto v rámci skupiny B, kam 

    sme boli zaradení po hre na rany) 
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European Young Masters (EGA) 
Termín:   27.-29.7. 2017  
Miesto:   Oslo Golf Club, Nórsko 
Zloženie teamu: Pavol Mach 
    Lukáš Zušták 
    Ema Dobiašová 
    Linda Ilavská 
Team advisor:  Rastislav Antala 
 
Formát turnaja: 3 hracie dni - hra na rany 
    Súťaž družstiev 
    Súťaž chlapcov 
    Súťaž dievčat       

  
Výsledky:  Chlapci 
    T4 Pavol Mach    -6 (70, 73, 67)  
    T37 Lukáš Zušťák   +9 (76, 75, 74) 
    Dievčatá 
    T37 Linda Ilavská    +23 (86, 76, 77) 
    49 Ema Dobiašová    +37 (87, 78, 88) 
    
Výsledok celkový:  18. miesto  +26 (celkovo 27 krajín) 
 
The Duke of York Young Champions Trophy 
Termín:   12.-14.9. 2017  
Miesto:   Royal Liverpool Golf Club, Anglicko 
Zloženie teamu: Pavol Mach 
    Lea Klimentová 
Team advisor:  Rastislav Antala 
 
Formát turnaja: 3 hracie dni - hra na rany 
    Spoločná súťaž chlapcov a dievčat    

     
Výsledky:  T11 Pavol Mach    +18 (81, 78, 75)  
    T41 Lea Klimentová   +36 (83, 79, 90) 
        
Evian Junior Championships 
Termín:   19.-20.9. 2017  
Miesto:   Evian Golf Club, Francúzsko 
Zloženie teamu: Bernard Vereš 
    Tobias Munk 
    Alexandra Maliková 
    Antónia Zacharovská 
Team advisor:  Rastislav Antala 
 
Formát turnaja: 2 hracie dni - hra na rany 
    Súťaž chlapcov 



Strana 13 z 14 
 

    Súťaž dievčat  
    Súťaž družstiev 
       
Výsledky:  Chlapci: 
    31 Tobias Munk    +23 (86, 81)  
    32 Bernard Vereš   +33 (94, 83) 
    Dievčatá: 
    T17 Alexandra Maliková  +15 (82,77) 
    T21 Antónia Zacharovská  +17 (85, 76) 
     
Výsledok celkový:  17. miesto  

 
 
Správa o činnosti Komisie pre mládež SKGA za rok 2017 
 
Predseda komisie: Miroslav Rusnák 
Členovia komisie: Tomáš Krištof, Jiří Frolka, Martin Richter, Tomáš Šmiček 
 
Počas roka 2017 podporovala SKGA juniorov usporiadaním viacero turnajov, na ktorých si 
mohli hráči zmerať svoje sily so svojimi rovesníkmi zo Slovenska i zo zahraničia. Veľká vďaka 
patrí všetkým klubom, ktoré sa podieľali počas roka 2017 na podpore slovenského 
juniorského golfu usporiadaním detských či mládežníckych turnajov na svojich ihriskách. 
 
Pre najmladších juniorov to bol už ôsmy ročník Túry olympijských nádejí, ktorý oproti 
minulému roku pozostával z ôsmich základných turnajov, ktoré boli ako novinka v sezóne 
2017 spojené spolu s turnajmi Junior tour. Na TON 2017 bola tiež zavedená novinka HCP a 
vekového obmedzenia. Turnajov sa mohli zúčastniť len hráči do 12 a do 14 rokov s 
maximálnym HCP 26,4. Turnajov sa zúčastnilo celkom 26 hráčov z celého Slovenska a v 
priebehu celého roka bolo vidieť herné zlepšenie viacerých hráčov. 
 
Nezabudlo sa ale ani na našich najmladších hráčov, pre ktorých boli organizované turnaje 
staronovej túry s názvom Regionálna TON. Táto túra pozostávala z viacerých turnajov na 9-
jamkových ihriskách s metodickou a finančnou podporou SKGA. 
Celkovými víťazmi a našimi novými olympijskými nádejami pre rok 2017 sa medzi 
jednotlivcami stali nasledovní hráči:  
Kat. A – Bernard Vereš - GC Pegas 
Kat. B – Katarína Chynoranská - GC Skalica 
Kat. C – Tobias Munk - GC Penati 
Kat. D – Dominika Bobríková - GC Hron 
 
Deň pred zahájením  MSR Juniorov do 12 a 14 rokov v GC Sedin si naši juniori zmerali sily v 
tímovej súťaži O pohár prezidenta SKGA. Turnaja sa zúčastnilo 8 zmiešaných družstiev z 
golfových klubov Pegas, Skalica, Welten, Borša, Tále, Trnava, Penati a z Lomnického GK. Po 
napínavom play off medzi vybranými hráčmi zo Skalice a GC Pegas nakoniec obhájili 
víťazstvo a zisk pohára juniori z GC Pegas.  
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Klubom Olympijských nádejí sa stal pre rok 2017 s 5-timi hráčmi a ziskom 521 bodov  GC 
Penati. V kategórii juniorských turnajov úspešne pokračovala SKGA Junior Tour, ktorá 
pozostávala z 3 samostatných dvojdňových turnajov a 2 samostatných trojdňových turnajov 
zaradených do rebríčka WAGR.  
 
V rámci podpory klubov aktívnych v práci s deťmi a mládežou využila SKGA spoluprácu s R&A 
na báze materiálneho vybavenia a zapožičala tréningové sady Shortgolf do nasledujúcich 
klubov: Lomnický GK, GK Trnava, GK Tále, GCC Hron, GC Royal Valley.  
 
 
Správa o činnosti Normovacej komisie SKGA za rok 2017 
 
Predseda komisie: Igor Taraba   
Členovia: Michal Štefík, Ján Petráš, Zuzana Kamasová, Martin Munka, Anton Zelenaj 
Na ustanovujúcom zasadnutí komisie NCRK dňa 17.3.2017 v Nitre bol za predsedu zvolený 
Ing. Igor Taraba. 
      
V roku 2017 sa znormovali komisiou NCRK SKGA nasledovné slovenské ihriská, ktoré sa aj 
zeditovali na server USGA. 
 
Sú to ihriská: 
GC Sedin – Veľké Úľany – 18 jamiek (par 73) 
GC Tále – Little bear – 9 jamiek 
GC Red Oak Nitra – 18 jamiek 
GC Trnava – 9 jamiek  
GC Hron – Sliač – 18 jamiek 
        
Všetky ihriská splnili smernicu SKGA okrem GC Trnava, kde je celková dĺžka ihriska menšia 
ako 1500 yardov t. j. cca 1350 m, čo nesplňuje smernicu SKGA ani USGA. Na serveri SKGA je 
funkčná len bez zmeny HCP. 
   
Nasledovným ihriskám uplynula doba platnosti normy: 
GC Alpinka Košice - vypršalo normovanie po 5-tich rokoch dňa 3.5.2015 
GC Čierna Voda - vypršalo normovanie po 5-tich rokoch dňa 2.10.2014 
GC Piešťany - vypršalo normovanie po 5-tich rokoch dňa 10.9.2014 
GC Malá Ida - vypršalo normovanie po 5-tich rokoch dňa 9.8.2017 
       
Ihrisko v Dunakiliti, ktorému vypršalo normovanie po 5-tich rokoch dňa 5.5.2013, sa na 
zasadnutí ŠTK 12.12.2017 vyradilo zo zoznamu ihrísk z dôvodu, že sa nachádza na území 
Maďarska a normovanie podlieha právomoci Maďarskej golfovej federácie. 
 
 
Výročná správa bude doplnená o náležitosti uvedené v ust. §9 ods.5 zákona č.440/2015 
Z.z. o športe v znení neskorších predpisov a bude prerokovaná na konferencii SKGA. 
 
 



Prehľad výnosov SKGA podľa zdrojov a ich pôvodu za rok 2017 

 
Poradové 

číslo 
 

Názov 
 

Suma 
1. Členské príspevky 167 253,00 

2. Dotácia MS SR  133 958,00 

3. Prijaté príspevky od iných organizácií 56 197,64 

4. Tržby z reklamy 43 489,00 

5. Služby na serveri SKGA 17 785,00 

6. Refakturácie leteniek, ubyt. (reprez.) 9 647,75 

7. Školenia – Rozhodcovia  1 550,00 

8. Predaný tovar  1 422,10 

9. Vstupenky na ples  1 260,00 

10. Vystavenie duplikátu člen. karty  685,00 

11. Normovanie ihrísk  500,00 

12. Pravidlá golfu  327,15 

13. Prijaté príspevky od fyzických osôb 262,80 

14. Normovanie ihrísk  100,00 

15. Kurzové zisky 55,94 

16. Iné ostatné výnosy 0,50 

 Výnosy spolu 434 493,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad nákladov SKGA za rok 2017 

 
Poradové 

Číslo 
 

Názov 
 

Suma 
 Náklady spolu: 484 734,55 

 Z toho na prevádzku:  

1. - Spotreba materiálu  15 021,88 

2. - Opravy a udržiavanie  868,70 

3. - Cestovné  9 659,17 

4. - Náklady na reprezentáciu  4 413,47 

5. - Ostatné služby 69 216,92 

6. - Mzdové náklady 50 571,02 

7. - Zákonné poistenie  17 642,83 

8. - Zákonné sociálne náklady 1 414,76 

9. - Cestná daň  110,37 

10. - Ostatné dane a poplatky 70,00 

11. - Kurzové straty 506,11 

12. - Odpisy DNM a DHM 1 687,00 

 Iné:  

1. - Osobitné náklady 198 860,40 

2.  - Iné ostatné náklady 17 836,59 

3.  - Poskytnuté príspevky iným účt. jednotkám 85 020,15 

4.  - Príspevky FO 8 554,00 

5.  - Daň z príjmov  1 922,58 

 

 

 

 

 

 

 



Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým SKGA o.z. poskytla zo svojho 
rozpočtu viac ako 5 tis. € za rok 2017 
 
P.č.  Názov Sídlo IČO Účel 

1. Titleist-Acushnet 
GmbH 

Limburger Strasse 66  
D 65555 Limburg-Offheim 

152399933 Oblečenie 
reprezentácie 

2. Agentúra SMART,s.r.o.  Na Truhlářce 2074/20, 
180 00 Praha 8 

27185796 Letenky- 
Reprezentácia, 
Konferencia, Working 
for golf, AGM 

3. La Manga Club S.L.  La Manga Club Resort 
30389 La Manga Club, 

Cartagena (Murcia) 

30630511 Ubytovanie – ME Boys 

4. TOP Consult s.r.o. TOP 
Consult Ltd.  
(v jazyku angl.) 

Borská 6 
841 04 Bratislava 4 

31320830 Zuzana Kamasová-
Trénerka - služby  

5. NEXUS reklama tlač 
marketing spol. s r.o. 

Beskydská 9 
811 06 Bratislava 

31390978 SKGA NEWS vsuvka v  
GOLFREPORTE 

6. Ing. Marta Gajdová-
TIMA/Tibor Gajda 

Sološnická 35 
841 04 Bratislava 

33628092 Fotodokumentácia 
turnajov-TON , 
JUNIOR, KPMG 

7. Slovenská olympijská 
marketingová, a.s. 

Kukučínova 26 
831 03 Bratislava 

35801549 Nájom kancelárie 

8. ECOFIS, spol. s r.o.  Nám. 1 Mája 14  
921 01 Piešťany 

36224596 Účtovníctvo 

9. Ján Pečo Röntgenova 20 
 851 01 Bratislava 

40576833 Management turnajov 

10. Ing. Marek Bocko- 
Fine Grip 

Hospodárska 23 
 921 01 Piešťany 

40934110 Server SKGA 

11. TST Invest, a.s.  Palisády 29/A 
811 06 Bratislava 

43818471 ČS pohár  

12. HUGO BACH, s.r.o.  Rajská 7 
 811 08 Bratislava 

47173343 PR 

13. Tee Time SE Na novině 1053/28 
 141 00 Praha 4 - Michle 

24236381 SOFTWARE 

 

 
 
 
 



Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2017 
 
SKGA o.z. dosiahla za rok 2017 stratu vo výške 50 240,67 EUR. Prezídium navrhuje, túto 
stratu preúčtovať na účet Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov /č. účtu 
428/. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stav a pohyb majetku a záväzkov 
 
K 31.12.2016 mala SKGA neobežný majetok v hodnote 7 280,– € a k 31.12.2017 v hodnote 
5 673,– €. Pričom tieto hodnoty tvorili k 31.12.2016 obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku a k 31.12.2017 dopravné prostriedky. Obežný majetok SKGA k 31.12.2016 bol 
vykázaný v hodnote 2 102,62 €. Obežný majetok k 31.12.2017 bol v hodnote 18 028,85 €, 
z toho pohľadávky z obchodného styku 10 112,56 €, iné pohľadávky 2 770,40 € a finančné 
účty 5 145,89 €. Časové rozlíšenie bolo k 31.12.2016 4 420,88 € a k 31.12.2017 66,55 €. 
 
Cudzie zdroje boli k 31.12.2016 v hodnote 16 110,63 € a k 31.12.2017 v hodnote 73 973,20 €. 
Hodnotu 73 973,20 € tvorili krátkodobé rezervy v hodnote 4 523,04 €, dlhodobé záväzky 
v hodnote 160,54 €, záväzky z obchodného styku 60 198,73 €, záväzky voči zamestnancom 
3 847,70 €, zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 1 857,88 €, 
daňové záväzky 3 385,31 €, výnosy budúcich období 2 343,– €. K 31.12.2016 hodnotu 
16 110,63 € tvorili krátkodobé záväzky v hodnote 15 910,63 € a ostatné záväzky v hodnote 
200,– €. 
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STANOVY 
Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) 

 
Čl. 1  

Názov, sídlo a ciel' 
 

1. Názov občianskeho združenia znie: Slovenská golfová asociácia - v jazyku slovenskom 
a Slovak Golf Association v jazyku anglickom; okrem tohto názvu združenie používa i 
skratku ,,SKGA" (ďalej iba akolen „SKGA“,  alebo „združenie“ alebo „národný športový 
zväz“).  

2. Sídlom SKGA je Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. 
3. SKGA 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. 

4. Cieľom SKGA je najmä pestovanie a rozvoj golfu a zastupovanie športových záujmov 
členov v nej združených vo vzťahu k orgánom a subjektom v Slovenskej republike a v 
zahraničí v rámci právomocí daných jej týmito stanovami.  

5. SKGA je založená na dobu neurčitú. 
6. SKGA je právnickou osobou, organizáciou s právnou subjektivitou. 
7. SKGA ako člen medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre 

golf bude vykonávať výlučnú pôsobnosť pre golf na území Slovenskej republiky.  
 

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. Členstvo v SKGA je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena združenia s 
poslaním, cieľmi a úlohami, ako aj s pravidlami fungovania SKGA ako občianskeho 
združenia. 

3. 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. 

4. SKGA má riadnych členov, pridružených členov a individuálnych členov. 
5. SKGA zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov 

a v spolupráci s nimi. 
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6. 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. 

7. Práva a povinnosti členov sú okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi 
SKGA. 

Čl. 3 
Členovia SKGA 

1. Riadni členovia  

1.1.  O prijatí alebo neprijatí za riadneho člena (ďalej len ako „riadny člen“) 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 Na konferencii 
uplatňujú riadni členovia svoje práva prostredníctvom delegátov. 

1.4.   Každá Každý právnická osobašportový klub, ktorá ktorý sa chce stať riadnym členom 
(ďalej len „žiadateľ“) musí podať písomnú prihlášku adresovanú prezídiu, ak tieto 
stanovy nestanovujú inak.  

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, 
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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 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. má vo vlastníctve alebo je v právne platnom a účinnom dlhodobom 
výlučnom zmluvnom vzťahu s vlastníkom 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 600 m 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 týmito stanovami môžu 
stať športové kluby v zmysle zákona o športe, ak spĺňajú podmienky podľa bodu 1.5. 
písm. a) až k), ale ktoré nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených v bode 1.5. písm. 
l.) alebo v bode 1.5. písm. m) tohto článku 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 goflistov podľa 
veku, profesijného zamerania, pohlavia a pod.). 
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2.2. Návrh na prijatie za pridruženého člena predkladá konferencii prezídium na základe 
žiadosti právnickej osobyšportového klubu, uchádzajúcej uchádzajúceho sa o 
pridružené členstvo v SKGA, ak tieto stanovy neurčujú inak. 

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. Fyzická osoba ani právnická osoba 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 
predpisov. 

3.43. Individuálne členstvo vzniká okamihom registrácie fyzickej osoby v Centrálnom 
registri členov SKGA. Vedenie Centrálneho registra členov SKGA zabezpečuje 
generálny sekretár. Postup registrácie  podrobnejšie upravuje osobitný predpis 
(registračný poriadok) schválený prezídiom.  

4. Vedenie Centrálneho registra členov SKGA zabezpečuje generálny sekretár. Postup 
registrácie  podrobnejšie upravuje osobitný predpis (registračný poriadok) schválený 
prezídiom. Pri registrácii člena SKGA budú uvedené všetky údaje požadované 
právnymi predpismi pre účely vedenia registra fyzických osôb a registra právnických 
osôb, vrátane jedinečnej príslušnosti individuálneho člena k riadnemu členovi alebo 
pridruženému členovi. 

 
5. Ak nie je uvedené v týchto stanovách 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. zánikom riadneho člena alebo pridruženého člena,  
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c. vylúčením člena z SKGA, 
d. ak riadny člen prestane spĺňať podmienky uvedené v bode 1.5. písm. l.) alebo 

bode 1.5. písm. m) týchto stanov. 
e. 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 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 

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 predpisov. 
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Čl. 4 
Činnosť 

 
1. SKGA vyvíja najmä nasledovnú činnosť :  

 
a) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy golfu vo vzťahu k orgánom verejnej správy, 
medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je 
členom,  

 
b) navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového 
strediska,  

  
c) zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných 
kritérií určených predpisom SKGA,  

  
d) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje 
údaje uvedené v zákone o športe, 
 
e) metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov,  

  
f) organizuje a riadi celoštátne súťaže a iné súťaže alebo ich organizovaním a 
riadením poveruje inú športovú organizáciu,  
 
g) schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťaži podľa písmena f) a 
udeľuje športovej organizácii právo na účasť v nej na základe ich splnenia,  

  
h) vedie zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu 
uvedenom v zákone o športe,  

  
i) určuje druhy športových odborníkov pre golf vrátane odbornej spôsobilosti 
vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v golfe, zabezpečuje ich odbornú 
prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť,  

  
j) oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom 
golfe, a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj golfu,  

  
k) uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej 
odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný právny predpis, 

  
l) podporuje výstavbu športovej infraštruktúry, 
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m) vytvára podmienky pre organizovanie súťažnej činnosti, vyhlasuje vrcholné 
celoštátne súťaže a turnaje,  presadzuje záujmy svojich členov vo vzťahu k iným 
subjektom,  
 
n) vytvára technicko-organizačné predpoklady pre golf v Slovenskej republike, 
 
o) je riadiacim orgánom na území Slovenskej republiky vo veci pravidiel 
amatérskeho štatútu golfu, 
 
p) vykonáva a koordinuje dozor nad aplikáciou a dodržiavaním jednotného 
hendikepového systému v rámci pravidiel HCP EGA, rieši priestupky a porušenia HCP 
systému, 
 
r) v súlade s koncepciou reprezentácie SKGA zabezpečuje reprezentáciu 
Slovenskej republiky v medzinárodných súťažiach EGA a IGF a zabezpečuje prípravu 
reprezentácie Slovenskej republiky,  
 
s) vyvíja činnosť k rozvoju golfu ako olympijského a vrcholového športu, 
 
t) hospodári s majetkom SKGA. 

 
Čl. 5 

Práva a povinnosti členov 
 
1. Členovia sú oprávnení: 

a. prostredníctvom delegátov na konferencii navrhovať a voliť orgány SKGA,  
b. byť navrhnutí za kandidátov na volenú funkciu v rámci SKGA, 
c. prostredníctvom orgánov SKGA kontrolovať činnosť a hospodárenie SKGA, 
d. zúčastňovať sa športových a spoločenských akcií usporiadaných SKGA pri 

splnení podmienok stanovených pre účasť, 
e. požadovať a dostávať informácie o činnosti SKGA a ich orgánov, 
f. predkladať pripomienky a návrhy k činnosti SKGA a ich orgánov a žiadať o 

pomoc pri riešení vlastných problémov. 
 
2. Členovia sú povinní: 

a. vytvárať podmienky pre golfový šport , 
b. dodržiavať tieto stanovy, všetky vnútorné predpisy SKGA ako aj rozhodnutia 

orgánov SKGA, 
c. oznamovať SKGA údaje potrebné pre evidenciu členov a zmeny takýchto 

údajov, 
d. platiť členské príspevky a iné poplatky stanovené konferenciou, 
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e. napomáhať pri plnení cieľov a rozvíjaní činnosti SKGA, 
f. zabezpečiť dodržiavanie pravidiel amatérskeho štatútu golfu,  
g. dodržiavať jednotný hendikepový systému v rámci pravidiel HCP EGA, v súlade 

s pokynmi orgánov SKGA 
 

3. Porušenie  povinností špecifikovaných v bode 2 tohto článku zo strany člena SKGA 
môže viesť k uloženiu disciplinárnych sankcií alebo opatrení podľa sStanov 
a Disciplinárneho poriadku SKGA. 

 
Čl. 6 

Orgány 
 

1. Orgány SKGA sú: 
1. konferencia, 
2. prezídium, 
3. revízna komisia, 
4. disciplinárna komisia.  

 
2. Členov prezídia, predsedu, podpredsedu a členov disciplinárnej komisie,  predsedu a 

členov revíznej komisie volí a odvoláva konferencia. Voľby do orgánov SKGA podľa 
prvej vety sa vykonávajú na zasadnutí konferencie alebo elektronickou formou 
prostredníctvom informačného systému športu v súlade s predpismi SKGA. 

 
3. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných 

orgánov SKGA.  
 
4. Každý člen SKGA môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SKGA 

spôsobom uvedeným v týchto stanovách. 
 
5. Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SKGA, ak ju 

navrhne člen SKGA; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k 
SKGA, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. 

 
6. Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať 

nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SKGA a športovej činnosti 
jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.  

 
7.  Štatutárny orgán a členovia orgánov SKGA sú povinní vykonávať svoju funkciu s 

náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a 
odborných orgánov SKGA; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje 
rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.  
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8. Výkon funkcie v revíznej komisii je nezlučiteľný s výkonom funkcie v prezídiu a v 

disciplinárnej komisii.  
 
9. SKGA zabezpečuje nezlučiteľnosť výkonu funkcie v prezídiu s výkonom funkcie v 

štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre 
SKGA alebo jeho člena. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov 
člena orgánu SKGA alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní 
a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, 
rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o 
existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného 
orgánu tajným hlasovaním.  

 
10. Člen orgánu SKGA, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z 

rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej 
veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému 
rozhodnutiu orgánu SKGA alebo jeho člena.  

 
11.  SKGA rešpektuje samostatnosť a nezávislosť vecného posudzovania a rozhodovania 

svojich orgánov v rozsahu právomocí, ktoré im boli zverené stanovami alebo inými 
predpismi SKGA. 

 
12. Za bezúhonného sa na účely týchto stanov považuje ten, kto nebol právoplatne 

odsúdený za niektorý z trestných činov uvedených v ust.§7 ods.2 zákona o športe.  
Za bezúhonného sa považuje aj ten, komu bolo odsúdenie za trestný čin podľa prvej 
vety zahladené alebo sa na neho hľadí, akoby nebol za takýto čin odsúdený. 

 
Čl. 7 

Konferencia 
 
1. Konferencia je najvyšším orgánom SKGA. 

 
2. Konferencia môže byť riadna a mimoriadna. Riadnu konferenciu zvoláva prezídium. 

Prezídium je povinné riadnu konferenciu zvolať najmenej jeden krát za rok, najneskôr 
do konca mesiaca február v kalendárnom roku. Mimoriadnu konferenciu je 
oprávnená zvolať (a) nadpolovičná väčšina riadnych členov a pridružených členov, (b) 
prezídium alebo (c) kontrolór; ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví 
členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadnu konferenciue 
zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SKGA. Prezídium je povinné zvolať 
mimoriadnu konferenciu aj v prípade, ak o to požiada nadpolovičná väčšina riadnych 
členov a pridružených členov. Mimoriadna konferencia sa uskutoční v lehote nie viac 
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ako 45 dní odo dňa splnenia podmienky pre jej zvolanie. 
 

3. Konferencia určuje základné smery rozvoja golfového hnutia v Slovenskej republike.  
 

4. Do právomoci konferencie patrí najmä: 
 

a. schvaľovať a meniť stanovy SKGA,  
b. schvaľovať reorganizáciu súťaží riadených SKGA, 
c. schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je 

vyššia ako 200.000 € (za obdobie kalendárneho roka), 
d. schvaľovať vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, 

ktorej je bude SKGA spoločníkom alebo akcionárom, 
e. schvaľovať prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti 

alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je SKGA spoločníkom alebo akcionárom, 
f. voliť a odvolávať  členov prezídia, 
g. voliť a odvolávať predsedu a členov revíznej komisie, 
h. voliť a odvolávať orgány konferencie, 
i. voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu a členov disciplinárnej komisie, 
j. schvaľovať rozpočet SKGA, 
k. schvaľovať správu o hospodárení SKGA a obchodnej spoločnosti alebo 

obchodnej spoločnosti, ktorej je SKGA spoločníkom alebo akcionárom, 
l. schvaľovať výročnú správu SKGA a výročnú správu obchodnej spoločnosti 

alebo obchodnej spoločnosti, ktorej je SKGA spoločníkom alebo akcionárom, 
m. schvaľovať náhradu za stratu času a odmenu za výkon funkcie kontrolóra 

SKGA, 
n. prijímať riadnych a pridružených členov do SKGA a vylučovať riadnych a 

pridružených členov z SKGA, 
o. kontrolovať plnenie svojich uznesení členmi a vyvodzovať dôsledky 

z neplnenia, 
p. schvaľovať plán činnosti na príslušný kalendárny rok a správu o plnení plánu 

činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, 
q. schvaľovať správu revíznej komisie o kontrolnej činnosti, 
r. rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným združením,  
s. schvaľovať výšku členských príspevkov a iných poplatkov pre riadnych členov 

a pre pridružených členov,. 
s.t. rozhoduje o všetkých ostatných otázkach, pokiaľ nie sú stanovami zverené do 

právomoci iného orgánu SKGA. 
 

5. Konferenciu zvoláva prezídium pozvánkou zaslanou doporučeným listom osobám 
oprávneným zúčastniť sa na jej zasadnutí najmenej 15 dní pred konaním konferencie. 
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Pozvánka musí obsahovať miesto, dátum, hodinu konania konferencie, návrh 
programu zasadania a podklady na zasadnutie. 

 
6. Členmi konferencie s právom hlasovať (ďalej iba akolen „delegáti s právom hlasovať“) 

sú zástupcovia riadnych členov a pridružených členov. Riadni členovia a pridružení 
členovia majú počty hlasov nasledovne 
a. jeden hlas za každého individuálneho člena, pričom  

i.. Zza individuálneho člena sa pre účely jeho zastupovania a hlasovania na 
konferencii považuje iba taký domovský člen riadneho člena alebo 
pridruženého člena (v zmysle registrácie SKGA), za ktorého má v SKGA 
príslušný riadny člen alebo pridružený člen uhradené členské príspevky k 31. 
decembru predchádzajúceho roku a v prípade mimoriadnej konferencie 
najmenej 30 dní pred konaním konferencie. a 
ii. Zza uhradené členské príspevky sa považujú také členské príspevky, ktoré 
boli ku dňu 31. decembra predchádzajúceho roka pripísané na účet SKGA, 

b. jeden hlas za každú osobu s jej príslušnosťou, ktorá sa umiestnila v rebríčku 
golfistov SKGA zverejnenom na webovom sídle SKGA do desiateho miesta 
v kategóri muži a do desiateho miesta v kategórii ženy. Umiestnenie osoby 
s príslušnosťou k riadnemu členovi alebo pridruženému členovi v rebríčku 
golfistov SKGA sa posudzuje podľa stavu k 31.12. kalendárneho roka 
predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom sa koná zasadnutie 
konferencie. 

 
7. Delegátmi s právom hlasovať sú aj zástupcovia športovcov, športových odborníkov a 

ďalších členov národného športového zväzu alebo zástupcovia zvolení športovými 
klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi národného športového 
zväzu, ak nie sú delegátmi s právom hlasovať podľa bodu 6. Takýto delegát s právom 
hlasovať má jeden hlas. 

 
Čl. 8 

Voľba členov prezídia, členov revíznej komisie a členov disciplinárnej komisie 
 

1. Členovia orgánov SKGA sa volia z radov osôb oprávnených kandidovať, hlasmi 
delegátov s právom hlasovať, v súlade s týmito stanovami. 

 
2. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SKGA zabezpečuje volebná komisia 

volená konferenciou. Konferencia volí  resp.a odvoláva členov prezídia, predsedu a 
členov revíznej komisie a predsedu, podpredsedu a členov disciplinárnej komisie 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. 
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3. Konferencia volí orgány konferencie – zapisovateľov (dvoch), overovateľov zápisnice 
(trochdvoch), skrutátorov (najmenej troch), členov mandátovej komisie (troch), 
členov volebnej  komisie (troch) a členov návrhovej komisie (troch). Zapisovateľov, 
overovateľov zápisnice, skrutátorov, členov mandátovej komisie, návrhovej komisie a 
volebnej komisie volí konferencia verejne, z návrhov predložených delegátmi 
konferencie, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať. Komisie si zvolia svojich predsedov, väčšinou hlasov prítomných delegátov 
s právom hlasovať. 

 
4. Konferencia potvrdzuje kooptovaných členov prezídia orgánov SKGA verejným 

hlasovaním, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. 
 

5. Voľba sa uskutoční z kandidátov predložených písomne volebnej komisii. Návrhy 
môžu predkladať delegáti konferencie, do začiatku volieb. Delegáti s právom hlasovať 
vpíšu meno a priezvisko kandidáta na hlasovací lístok, ktorý vyhotoví volebná 
komisia, podľa kandidátnej listiny vyhotovenej volebnou komisiou. 

 
6. Za člena orgánu SKGA je zvolený ten kandidát v poradí podľa najvyššieho počtu 

získaných hlasov, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných delegátov 
s právom hlasovať, ktorí sa zúčastňujú konferencie.  

 
7. Voľby členov prezídia, predsedu a členov revíznej komisie a predsedu, podpredsedu a 

členov disciplinárnej komisie sa vykonávajú tajným hlasovaním. Pri  tajných voľbách 
je volebný lístok platný vtedy, ak je vpísaný minimálne jeden kandidát, pričom počet 
vpísaných kandidátov  môže byť až po určený počet volených na danú funkciu. 

 
8. Volebný lístok je neplatný, ak je : 

a. vpísaný väčší počet kandidátov ako určujú stanovy; 
b. nie je uvedený ani jeden kandidát; 
c. sú svojvoľne doň vpísaní ďalší kandidáti; 
d. v zozname kandidátov je niektoré meno škrtnuté.  

 
9. Ak sa pri vyplňovaní volebného lístka delegát pomýli, môže požiadať volebnú komisiu 

o nový lístok, pričom odovzdá pôvodný lístok. 
 

10. Volebný akt je neplatný, ak je počet odovzdaných hlasov vyšší ako počet hlasov 
prítomných delegátov s právom hlasovať; v takom prípade sa voľby opakujú. 

 
11. Voľby sa vykonávajú verejným hlasovaním, ak o to požiada delegát s právom hlasovať 

a jeho návrh schváli nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať. 



13 | S t r a n a  
 

 
12. Volebná komisia z obdržaných písomných návrhov od delegátov konferencie 

predkladá konferencii návrh kandidátov, pričom kandidáti na jednotlivé funkcie 
musia byť na konferencii prítomní a musia svoj súhlas s kandidatúrou vyjadriť osobne.   
 

13. Na žiadosť delegáta konferencie alebo člena SKGA ministerstvo školstva určí 
nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí 
volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.  Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje 
zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe, v ktorej uvedie 
zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú komisiu a 
kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou 
zápisnice z volieb. Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s 
účasťou nezávislého pozorovateľa na voľbách znáša SKGA.  

 
Čl. 9 

Prezídium 
 

1. Prezídium je najvyšším výkonným orgánom SKGA. Členov prezídia volí konferencia na 
dobu 4 rokov v súlade s týmito stanovami.   
 

2. Členovia, ktorí boli na konferencii zvolení do prezídia, si spomedzi seba zvolia 
väčšinou hlasov všetkých členov prezídia prezidenta a dvoch viceprezidentov.  
 

3. Členom prezídia môže byť len fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá je bezúhonná.  
 
4. Členov prezídia tvoria 9 (deviati) zástupcovia členov SKGA. Členom prezídia je 

najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov 
alebo najmenej 50 športovcov. 

 
4.5. V prípade odstúpenia člena prezídia môže prezídium vo volebnom medziobdobí 

kooptovať najviac troch nových členov, ktorých funkcia musí byť potvrdená na 
najbližšej riadnej konferencii, v opačnom prípade ich funkcia zaniká. 

 
5.6. Prezídium má právomoc :  
 

a. schvaľovať dokumenty predpisy súvisiace s činnosťou SKGA, ktoré nie sú 
vyhradené konferencii, ako napr. organizačný poriadok, disciplinárny 
poriadok, registračný poriadok, hendikepový poriadok, súťažný poriadok, 
licenčný poriadok, kalendár turnajov; 

b. podávať návrh konferencii na prijatie za člena SKGA, 
c. podávať návrh konferencii na vylúčenie člena z SKGA, 
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d. predkladať konferencii návrh rozpočtu a výročnú správu o hospodárení, 
e. predkladať konferencii plán činnosti na príslušný kalendárny rok a správu 

o plnení činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, 
f. vykonávať všetky ostatné činnosti a rozhodovať o všetkých ostatných 

činnostiach, pokiaľ nie sú týmito stanovami vyhradené inému orgánu, 
g. informovať' revíznu komisiu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne 

ovplyvniť činnosť SKGA a stav majetku SKGA, 
h. rozhodovať o odvolaní proti rozhodnutiam disciplinárnej komisie o uložení 

disciplinárneho opatrenia riadnemu členovi alebo pridruženému členovi, 
h.i. rozhodovať o udelení licencie trénerom, športovým inštruktorom a športovým 

rozhodcom. 
 
6.7. Prezídium si v rámci schváleného rozpočtu môže zriadiť profesionálny aparát. 

 
7. O priebehu zasadnutia a rozhodnutiach prezídia sa vyhotovuje zápisnica. Obsahom 

zápisnice je predovšetkým: 

a. schválený program zasadnutia, 
b. prezenčná listina, 
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 požiadal, 

f. prípadné stanoviská kontrolóra alebo orgánov SKGA k bodu rokovania, a ak sa 
od ich stanoviska prezídium odchýlilo, aj zdôvodnenie rozhodnutia prezídia, 

g. meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 
 

9. Zápisnica zo zasadnutia prezídia vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania 
sa zasiela všetkým členom výkonného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia 
a súčasne sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle  a v informačnom 
systéme športu. 

Čl. 10 
Prezident a viceprezidenti SKGA 

 
1. Prezident je výkonným orgánom SKGA. Do jeho právomoci prezidenta patrí najmä: 

a. zastupovať' SKGA pri rokovaniach s domácimi a medzinárodnými subjektmi, 
b. prenášať svoje právomoci na ostatných členov prezídia, 
c. zvolávať spravidla jedenkrát mesačne prezídium, 
d. koordinovať činnosť prezídia a kontrolovať plnenie úloh jednotlivých členov 

prezídia. 
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2. Svoju činnosť opiera prezident najmä o uznesenia konferencie a uznesenia prezídia. 
 

3. Funkčné obdobie prezidenta je štyri roky, pričom výkon funkcie prezidenta zaniká: 
a) uplynutím jeho funkčného obdobia; 
b) odvolaním z funkcie prezidenta prezídiom; 
c) odvolaním z funkcie prezidenta konferenciou; odvolaním prezidenta z jeho funkcie 
konferenciou zároveň zaniká jeho členstvo v prezídiu; 
d) vzdaním sa funkcie; 
e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

 
4. Funkčné obdobie dvoch viceprezidentov je štyri roky, pričom výkon funkcie 

viceprezidenta zaniká : 
a) uplynutím jeho funkčného obdobia; 
b) odvolaním z funkcie viceprezidenta prezídiom; 
c) odvolaním z funkcie viceprezidenta konferenciou; odvolaním viceprezidenta z jeho 
funkcie konferenciou zároveň zaniká jeho členstvo v prezídiu; 
d) vzdaním sa funkcie; 
e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

 
5. V prípade zániku funkcie člena prezídia, ktorý je prezidentom, prechádzajú jeho 

právomoci a zodpovednosť na viceprezidentov, až do zvolenia nového prezidenta. 
 

6. V prípade nezvolenia prezidenta alebo viceprezidentov vykonáva ich právomoci člen 
prezídia poverený prezídiom. 

 
Čl. 11 

Profesionálny aparát SKGA 
 
1. Profesionálny aparát SKGA tvorí generálny sekretár, ktorý svoju funkciu vykonáva 

v pracovnoprávnom vzťahu k SKGA, na základe výberového konania realizovaného 
prezídiom.  

 
2. Generálny sekretár: 

a. zodpovedá za prípravu materiálov pre schôdze prezídia, konferenciu, včasnú 
distribúciu týchto materiálov účastníkom rokovania, spracovanie materiálov z 
rokovaní a ich zverejnenie alebo zasielanie predpísaným spôsobom, 

b. podľa potreby a poverenia zastupuje prezidenta, resp. viceprezidentov pri 
rokovaniach so športovými a inými orgánmi Slovenskej republiky v rozsahu 
jeho poverenia, 

c. je zodpovedný za prípravu materiálov pri rokovaniach SKGA so zahraničnými 
golfovými subjektmi, za prípravu podkladov pre medzinárodné rokovania 
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prezidenta, resp. viceprezidentov SKGA a za plnenie záväzkov, ktoré vyplývajú 
zo záverov týchto rokovaní, 

d. podľa potreby a poverenia zastupuje prezidenta, pripadne viceprezidenta pri 
medzinárodných rokovaniach. 

e. zodpovedá za prípravu rozpočtu SKGA a kontrolu jeho čerpania v súlade 
s platnými predpismi, 

f. zodpovedá za plnenie daňových povinností SKGA, 
g. zodpovedá za vedenie finančnej a inej evidencie SKGA, 
h. zodpovedá za kontrolu plnenia členského a iných príspevkových povinností 

členov SKGA. 
 
3.  Prezídium môže rozhodnúť o ďalších osobách, ktoré budú tvoriť profesionálny aparát 

a ktoré budú vykonávať svoju činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu k SKGA. 
 

Čl. 12 
Revízna komisia 

 
1. Revízna komisia je kontrolným orgánom SKGA.  

 
2. Členov revíznej komisie a predsedu revíznej komisie, ktorý je kontrolórom v zmysle 

článku 13 stanov, volí konferencia. Revízna komisia má troch členov. Každý z jej 
členov musí byť členom iného riadneho člena alebo pridruženého člena. Členom 
revíznej komisie môže byť len fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá je bezúhonná. Člen 
revíznej komisie nemôže byť súčasne členom prezídia alebo iného orgánu SKGA. 
 

3. Funkčné obdobie člena revíznej komisie je päť rokov, pričom výkon funkcie člena 
revíznej komisie zaniká : 
a) uplynutím funkčného obdobia; 
b) odvolaním z funkcie člena revíznej komisie konferenciou;  
d) vzdaním sa funkcie; 
e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

 
4. V prípade odstúpenia člena revíznej komisie môže revízna komisia za takéhoto člena 

vo volebnom medziobdobí kooptovať nového člena, ktorého funkcia musí byť 
potvrdená na najbližšej riadnej konferencii, v opačnom prípade jeho funkcia zaniká. 

 
5. Predseda revíznej komisie má právo zúčastňovať sa zasadnutí prezídia. 
 
6. Revízna komisia predkladá konferencii správu o kontrolnej činnosti. Pri výkone 

kontrolnej činnosti je oprávnená nahliadať do všetkých účtovných a iných dokladov a 
podkladov týkajúcich sa činnosti SKGA. 
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7. Revízna komisia v prípade zistenia závažných nedostatkov v činnosti SKGA je povinná 

bez zbytočného odkladu o tom informovať prezídium SKGA a súčasne má v takomto 
prípade právo zvolať mimoriadnu konferenciu SKGA. 

 
Čl. 13 

Kontrolór 
 

1. Predseda revíznej komisie plní úlohy kontrolóra v zmysle ust. §12 zákona o športe a je 
najvyšším kontrolným orgánom SKGA. Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý 
výkon vnútornej kontroly  SKGA a je najvyšším kontrolným orgánom SKGA. 
 

2. Za kontrolóra môže byť zvolená alebo inak ustanovená fyzická osoba, ktorá  
  

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  
  

b) je bezúhonná a  
  

c) spĺňa kvalifikačné predpoklady, ktorými sú : 
ca) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,  
cb) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 

vzdelanie a najmenej dva roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe 
športu, 

cc) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore 
ekonómia, manažment alebo právo alebo  

cd)  najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore 
ako v písmene c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v 
správe športu.  

 
d) odborná spôsobilosť preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou 

písomného odborného testu zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a 
správy športovej organizácie. Vykonanie skúšky kontrolóra zabezpečuje 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
"ministerstvo školstva"). Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od 
ustanovenia kontrolóra do funkcie. Odbornú spôsobilosť úspešným 
absolvovaním skúšky kontrolór preukazuje každé dva roky odo dňa vykonania 
skúšky.  

 
3. Kontrolór stráca spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra, ak (a) prestane spĺňať 

podmienky podľa bodu 2 tohto článku alebo (b) nepreukáže odbornú spôsobilosť 
podľa písm. d) bodu 2 tohto článku.  
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4. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie delegáta konferencie, člena 

prezídia alebo disciplinárnej komisie.   
 
5. Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra alebo na 

základe rozhodnutia disciplinárnej komisie SKGA z dôvodu závažného porušenia 
povinnosti kontrolóra.  

 
6. Kontrolór môže byť odvolaný z funkcie konferenciou SKGA dvojtretinovou väčšinou 

hlasov všetkých členov s uvedením dôvodu odvolania.  
 
7. Kontrolór pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo závažnému 

porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí 
SKGA (ďalej len "nedostatok") a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a 
iným negatívnym dôsledkom pre SKGA a osoby s jej príslušnosťou. Na ten účel 
kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány SKGA a 
orgány jej členov.  

 
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.  

 
9. Kontrolór ďalej : 

a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí konferencie a ich 
riadneho zverejňovania,  
  
b) upozorňuje prezídium na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v 
zdrojovej evidencii,  
  
c) upozorňuje konferenciu a prezídium na zistené nedostatky a odporúča im postup, 
ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi SKGA; pri zistení závažného 
nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehotu na jeho 
odstránenie,  
  
d) vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá konferencii.  
 
e) vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov športových organizácií, ktoré sú 
členmi SKGA,  
 
f) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov SKGA s 
právnymi predpismi, predpismi a rozhodnutiami SKGA, medzinárodnej športovej 
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organizácie a iných športových organizácií, ktorých je SKGA členom,  
 
g) zúčastňuje sa na zasadnutiach konferencie, prezídia, revíznej komisie, a ak to 
považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov SKGA, 
 
h) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov 
SKGA a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.  

  
10. Kontrolór je oprávnený vykonávať pôsobnosť podľa bodu 9 písm. f) až h) tohto článku 

aj v športovej organizácii, ktorá je členom SKGA.  
  
11. Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť na základe  
  a) vlastnej iniciatívy,  

b) podnetu orgánu športovej organizácie,  
  c) podnetu osoby s príslušnosťou k športovej organizácii,  
  d) podnetu hlavného kontrolóra športu alebo  
  e) podnetu ministerstva školstva.  
  
12. Pri výkone kontrolnej činnosti je kontrolór oprávnený v nevyhnutnom rozsahu 

vyžadovať v ním určenej lehote  
  

a) poskytnutie originálov alebo overených kópií dokladov, písomností, záznamov dát 
na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, 
výstupov, informácií, dokumentov a iných podkladov, okrem tých, ktoré má kontrolór 
k dispozícii,  

  
b) splnenie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin 
ich vzniku.  

  
13. Kontrolór je oprávnený z podkladov podľa bodu 12 písm. a) tohto článku vyhotovovať 

kópie na účely kontroly a ďalšieho postupu odôvodneného výsledkami kontroly. 
Prevzatie týchto podkladov kontrolór písomne potvrdí a vráti ich bezodkladne tomu, 
od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné na ďalší výkon kontroly.  

  
14. Športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou je povinná poskytnúť kontrolórovi pri 

kontrolnej činnosti potrebnú súčinnosť v rozsahu bodov 12 a 13 tohto článku v ním 
určenej lehote.  

  
15. SKGA je povinná zabezpečiť prístup kontrolóra k podkladom podľa bodu 12 písm. a) v 

obchodných spoločnostiach, v ktorých má SKGA podiel na spoločnosti alebo akcie 
spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, a poskytnúť mu potrebnú 
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súčinnosť.  
  
16. Súčinnosť v rozsahu podľa bodov 13 až 15 tohto článku je SKGA a osoba s jej 

príslušnosťou povinná poskytnúť aj hlavnému kontrolórovi športu.  
  
17. Športová organizácia je oprávnená vyjadriť sa písomne k zisteným nedostatkom, 

navrhnutým opatreniam a k lehote na splnenie opatrení uvedených v návrhu správy o 
kontrolnej činnosti v lehote určenej kontrolórom.  

  
18. Ak športová organizácia po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej 

činnosti tento závažný nedostatok v lehote určenej kontrolórom neodstráni, 
kontrolór je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa márneho 
uplynutia určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi 
športu. K podnetu kontrolór pripojí upozornenie, oznámenie dôvodov nevyhovenia a 
ostatné podklady potrebné na posúdenie veci. Rovnako kontrolór postupuje aj vtedy, 
ak príslušný orgán športovej organizácie v určenej lehote neoznámil dôvody 
nevyhovenia.  

  
19. O výsledku kontrolnej činnosti vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v 

lehote do desiatich dní odo dňa ukončenia kontrolnej činnosti. Pri vykonávaní 
kontrolnej činnosti bez podnetu sa správa vyhotovuje, ak bol zistený závažný 
nedostatok. Správu o kontrolnej činnosti vykonanej na základe podnetu po jej 
prerokovaní s osobou, ktorej činnosť bola predmetom kontroly, kontrolór 
bezodkladne zašle orgánu alebo osobe, ktorá dala podnet na vykonanie odbornej 
kontroly. Správa o kontrolnej činnosti obsahuje  
a) meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby uvedenej v správe o kontrolnej 
činnosti,  

  b) pôvod podnetu,  
  c) predmet kontroly,  
  d) zistenia,  
  e) vyhodnotenie kontroly a navrhnuté opatrenia,  
  f) lehotu na vyjadrenie k zisteným nedostatkom,  
  g) lehotu na splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov,  
  h) deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti.  
  

Čl. 1314 
Pracovné komisie 

 
1. Prezídium pre potreby svojej činnosti môže zriaďovať pracovné komisie. Vždy 

zriaďuje komisiu športovo - technickú a komisiu pre mládež. Členov pracovnej 
komisie a jej predsedu menuje prezídium. 
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2. Pracovné komisie sú poradnými orgánmi prezídia bez priamej rozhodovacej 

právomoci, s možnosťou takúto právomoc na ne preniesť prezídiom. 
 

Čl. 1415 
Disciplinárna právomocDisciplinárna komisia 

 
1. Disciplinárnu právomoc vykonáva disciplinárna SKGA vykonáva v súlade s jej 

predpismi pôsobnosť na riešenie sporov podľa bodu 2 tohto článku nad osobami s jej 
príslušnosťou. Disciplinárnym orgánom a  komisiaorgánom na riešenie sporov je 
disciplinárna komisia.  
 

2. Disciplinárna komisia ako orgán na riešenie sporov je oprávnená :  
a) rozhodovať spory vzniknuté v súvislosti so športovou činnosťou SKGA a osôb s jej 
príslušnosťou, 
b) ukladať sankcie a opatrenia za porušenie pravidiel súťaže, predpisov alebo 
rozhodnutí orgánov SKGA, 
c) preskúmavať rozhodnutia orgánov riadnych členov a pridružených členov, 
d) preskúmavať súlad predpisov riadnych členov a pridružených členov so 
zakladajúcim dokumentom SKGA v časti, ktorá je pre tieto riadnych členov 
a pridružených členov záväzná. 
 

1.3. Disciplinárna komisia vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s pravidlami súťaže, 
predpismi SKGA, medzinárodnými športovými pravidlami, predpismi a rozhodnutiami 
pri dodržiavaní zásad spravodlivého procesu. Pri rozhodovaní sporov dbá na to, aby v 
rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch alebo podobných prípadoch 
nevznikali neodôvodnené rozdiely. 

 
2.4. Disciplinárne previnenia a spory sú riešené v súlade s disciplinárnym poriadkom 

SKGA, ktorý schvaľuje prezídium.  
 

3.5. Disciplinárne konanie môže viesť disciplinárna komisia voči športovcovi, športovému 
odborníkovi, členovi SKGA alebo inej osobe, ktorá má príslušnosť k SKGA, za 
porušenie pravidiel súťaže, predpisov SKGA alebo rozhodnutia SKGA, ktorého sa 
dopustila v čase, keď mala príslušnosť k SKGA.  
 

4.6. V disciplinárnom konaní možno uložiť iba takú sankciu a opatrenie, ktoré umožňujú 
uložiť predpisy SKGA.  
 

5.7. Rozhodnutie disciplinárnej komisie o závažnom porušení pravidiel súťaže, predpisov 
alebo rozhodnutia orgánu SKGA, rozhodnutie, proti ktorému bol podaný opravný 
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prostriedok, a rozhodnutie o opravnom prostriedku musí byť odôvodnené.porušení 
pravidiel súťaže, predpisov alebo rozhodnutia SKGA musí byť odôvodnené.  
 

6.8. Predpisy SKGA určia, ktoré porušenie pravidiel súťaže, predpisov SKGA alebo 
rozhodnutia SKGA sa považuje za závažné.  
 

7.9. Osobe, ktorej bola v disciplinárnom konaní uložená sankcia alebo opatrenie, s ktorým 
sú spojené finančné výdavky, môže súd priznať právo na ich náhradu od toho, kto sa 
dopustil protiprávneho konania alebo je zodpovedný za protiprávne konanie, ktoré 
bolo dôvodom pre uloženie sankcie alebo opatrenia. Pri uplatňovaní nárokov podľa 
tohto ustanovenia sa postupuje podľa osobitného právneho predpisu.  
 

8.10. Členov disciplinárnej komisie volí konferencia. Disciplinárna komisia má troch členov, 
z toho jeden je predseda a jeden je podpredseda. Každý z jej členov musí byť členom 
iného riadneho alebo pridruženého člena. Členom disciplinárnej komisie môže byť len 
fyzická osoba nad 18 rokov, ktorá je bezúhonná.  

 
9.11. Funkčné obdobie člena disciplinárnej komisie je štvorročné, pričom výkon funkcie 

člena disciplinárnej komisie zaniká : 
a) uplynutím funkčného obdobia; 
b) odvolaním z funkcie člena disciplinárnej komisie konferenciou;  
d) vzdaním sa funkcie; 
e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. 

 
10.12. V prípade odstúpenia člena disciplinárnej komisie môže disciplinárna komisia vo 

volebnom medziobdobí kooptovať nového člena, ktorého funkcia musí byť potvrdená 
na najbližšej riadnej konferencii, v opačnom prípade ich funkcia zaniká. 

 
11.13. Disciplinárna komisia predkladá konferencii správu o činnosti.  

 
Čl. 1516 

Rokovanie orgánov SKGA 
 

1. Rokovania orgánov SKGA sú neverejné. Orgány SKGA prijímajú rozhodnutia 
nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov orgánu, ak tieto stanovy 
neustanovujú inak.  

 
2. Pre rokovanie prezídia, revíznej komisie, diciplinárnej komisie a komisií SKGA sa 

stanovuje možnosť spôsobu hlasovania per rollam, ktoré môže prebehnúť aj 
elektronickou formou – e-mailom.  V prípade prezídia predloží návrh uznesenia 
členom prezídia prezident, prípadne viceprezident. V prípade revíznej komisie 
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predloží návrh uznesenia členom revíznej komisie predseda revíznej komisie. Lehota 
pre stanovisko k predloženému návrhu pri hlasovaní per rollam je 24 hodín od ich 
odoslania. Každý z účastníkov hlasovania je povinný pri elektronickej komunikácii (e-
mail) vždy pri odoslaní svojho stanovisko zadať „odpovedať všetkým“, teda 
zabezpečiť, aby jeho e-mail obdržali aj všetky ostatné hlasujúce osoby. V prípade, ak 
účastník hlasovania hlasuje formou kladného stanoviska (bez pochybností a/alebo 
protinávrhov vyjadrí svoj súhlas) a stanovisko zašle všetkým účastníkom hlasovania, 
považuje za takáto odpoveď za kladné hlasovanie o danom návrhu. V opačnom 
prípade alebo v prípade absencie stanoviska k návrhu sa má za to, že o návrhu 
hlasoval záporne.  
Iniciátor hlasovania je povinný výsledok hlasovania per rollam oznámiť všetkým 
účastníkom hlasovania najneskôr do 24 hodín po uplynutí lehoty pre zaslanie 
stanoviska. Hlasovanie per rollam sa písomne zaznamená do zápisnice z najbližšej 
schôdze orgánu SKGA, v ktorom hlasovanie touto formou prebehlo. Vytlačené 
stanoviská členov orgánu SKGA tvoria prílohu zápisnice.  

 
3. Konferencie sa zúčastňujú delegáti riadnych členov a pridružených členov SKGA, 

členovia prezídia, členovia revíznej komisie, členovia disciplinárnej komisie, 
profesionálneho aparátu SKGA a subjekty prizvané prezídiom.  
 
Volený člen konferencie sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie osobne alebo ho 
môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen konferencie; 
volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí 
konferencie predložením zápisnice o jeho zvolení.  
 
Členom konferencie, ktorý zastupuje riadneho člena alebo pridruženého člena, je 
štatutárny orgán tohto člena alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak riadneho 
člena alebo pridruženého člena na konferencii nezastupuje volený člen. 
 
Delegátom konferencie a členom prezídia je najmenej jeden zástupca športovcov, ak 
ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov. 
 
Člen SKGA, ktorý je právnickou osobou,Delegát s právom hlasovať sa  preukazuje pri 
prezentácii do listiny prítomných svoju právnu subjektivitu riadneho člena alebo 
pridruženého člena výpisom z registra organizácií právnických osôb nie starším ako 90 
dní ku dňu konania konferencie SKGA. 

 
4. Na uznášaniaschopnosť zasadnutia konferencie je potrebná prítomnosť 

nadpolovičnej väčšiny všetkých delegátov s právom hlasovať a rozhodnutia sa 
prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak 
stanovy neustanovujú inak. Ak zasadnutie nie je uznášaniaschopné ani hodinu po 
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oznámenom začiatku zasadnutia, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná 
väčšina hlasov prítomných delegátov, ak bol dodržaný postup podľa bodu 3 článku 7 
týchto stanov a predmetom zasadnutia je iba program podľa bodu 3 článku 7 týchto 
stanov.  
 

5. Program konferencie určuje prezídium v súlade so stanovami. Program zasadnutia a 
návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je 
súčasťou schváleného programu, môže konferencia prijať len odporúčania 
a stanoviská. 
 

6. Delegáti prítomní na konferencii sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje 
identifikačné údaje o delegátovi (meno, priezvisko, dátum narodenia a príslušnosť k 
členovi SKGA). Okrem delegáta s právom hlasovať môžu byť riadni členovia 
a pridružení členovia zastúpení na konferencii aj ďalšími delegátmi tak, že za každých 
svojich 25 zaregistrovaných individuálnych členov (v zmysle bodu 6 článku 7 týchto 
stanov) môžu mať jedného delegáta, najviac však 5 delegátov celkovo.  

 
7. Zápis do listiny prítomných na konferencii zabezpečujú poverení zamestnanci  

sekretariátu SKGA. Delegát s právom hlasovať dostane pri prezentácii autorizovaný 
hlasovací lístok s vyznačeným číslom, ktoré zodpovedá počtu hlasov s ktorými je 
oprávnený disponovať pri hlasovaní. V listine prítomných sa za podpis delegáta 
vyznačí počet hlasov, ktorými disponuje. Prílohou listiny prítomných sú aj poverenia 
na zastupovanie. Tieto podklady  odovzdajú zamestnanci sekretariátu SKGA poverení 
zápisom do listiny prítomných po začatí konferencie zvolenej mandátovej komisii. 

 
8. Rokovanie konferencie je neverejné. Účastníkmi konferencie sú delegáti a pozvaní 

hostia. Okruh pozvaných hostí na konferenciu určuje prezídium SKGA. Okrem 
účastníkov konferencie môžu byť prítomné len osoby podieľajúce sa na 
organizačnom a technickom zabezpečení konferencie. 

 
9. Rokovanie konferencie riadi prezident alebo ním poverený člen prezídia (ďalej len 

„predsedajúci“).  
 

10. Predsedajúci otvorí rokovanie konferencie v určenú hodinu, najneskôr v čase, keď je 
konferencia uznášania schopná.  

 
11. Na úvod konferencie predsedajúci oznámi či je konferencia uznášania schopná, akým 

počtom hlasov delegátov a aké je kvórum pre prijatie uznesení. Ďalej  predloží na 
schválenie návrh na voľbu návrhovej komisie, mandátovej komisie a volebnej 
komisie, návrh na voľbu dvoch zapisovateľov, dvoch overovateľov zápisnice a návrh 
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na voľbu najmenej troch osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Následne 
predloží na schválenie program konferencie príp. jeho zmenu. 

 
12. Konferencia zriaďuje 3-člennú mandátovú komisiu, 3-člennú návrhovú komisiu a 3-

člennú volebnú komisiu. Členov mandátovej komisie, návrhovej komisie, a volebnej 
komisie schvaľuje konferencia z návrhov predložených delegátmi konferencie. 
Komisie si zvolia svojich predsedov. 
 

13. Konferencia  schváli z návrhov predložených delegátmi konferencie dvoch 
zapisovateľov a dvoch overovateľov zápisnice. 

 
14. Mandátová komisia overuje platnosť mandátov (hlasov) delegátov konferencie. 

Mandátová komisia bez zbytočného odkladu preverí výsledky uznášania schopnosti  
konferencie na základe odovzdanej listiny prítomných a údaj o tom postúpi 
predsedajúcemu. Počas rokovania konferencie sa overuje počet prítomných hlasov 
delegátov pred každým hlasovaním (prezentovanie sú povinní urobiť delegáti 
prítomní v rokovacej miestnosti zdvihnutím hlasovacích lístkov). Ak by konferencia 
v priebehu hlasovania stratila schopnosť uznášania, je predseda mandátovej komisie 
povinný na túto skutočnosť bezodkladne upozorniť predsedajúceho.  

 
15. Úlohou návrhovej komisie je pripraviť text návrhu uznesenia konferencie z návrhov 

prednesených delegátmi alebo vyplývajúcich zo správ prednesených podľa programu 
konferencie.  

 
16. Úlohou volebnej komisie je prijímať a predkladať konferencii návrhy kandidátov na 

jednotlivé funkcie. Volebná komisia vypracúva protokol o voľbách podpísaný 
všetkými členmi komisie a vyhlasuje výsledky volieb. 

 
17. Konferencia prijíma svoje rozhodnutie nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov 

delegátov s právom hlasovať s výnimkou (a) rozhodnutia tykajúceho sa prijímania 
nových členov, resp. ich neprijatia alebo 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 SKGA a (g) zrušenia 
SKGA, kedy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných delegátov s právom 
hlasovať. Kontrolór môže byť odvolaný z funkcie konferenciou dvojtretinovou 
väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať, s uvedením dôvodu 
odvolania. 
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18. Konferencia pri svojom rozhodovaní vychádza z počtu hlasov podľa prezenčnej listiny 

na začiatku konferencie overených mandátovou komisiou, pokiaľ osoba oprávnená 
hlasovať, ktorá opustila rokovaciu miestnosť resp. do nej prišla, nepožiada 
mandátovú komisiu o vykonanie zmeny počtu prítomných hlasov na konferencii. 
V prípade prerušenia konferencie, mandátová komisia pred pokračovaním 
konferencie preverí počet hlasov a uznášania schopnosť na základe novej prezentácie 
podľa listiny prítomných a údaj o tom postúpi predsedajúcemu. 

 
19. Do rozpravy k jednotlivým bodom programu sa hlásia účastníci konferencie 

zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje slovo v poradí v akom sa prihlásili do rozpravy. 
Na konferencii sa ujme slova ten, komu ho predsedajúci udelí.  
 

20. Účastníci konferencie nesmú rušiť predsedajúceho ani iného vystupujúceho pri 
prejave, ak mu bolo udelené slovo. Ak vystupujúci nehovorí k prerokovávanej veci, ak 
vystupuje opakovane a vo svojom vystúpení sa opakuje, alebo jeho vystúpenie môže 
spôsobiť neúmerné prieťahy v trvaní konferencie, môže mu predsedajúci po 
predchádzajúcom upozornení odňať slovo s tým, že na požiadanie vystupujúceho dá 
o svojom návrhu hlasovať. Predsedajúci môže po predchádzajúcom upozornení odňať 
slovo vystupujúcemu aj v prípade, ak by svojim prejavom urážal iné osoby alebo ak by 
prekročil časový limit na diskusný príspevok alebo vysvetlenie návrhu, či technickej 
pripomienky. Limit na diskusný príspevok je 5 minút. Na podanie a vysvetlenie návrhu 
alebo technickej pripomienky je limit 2 minúty. Tieto limity je možné prekročiť len so 
súhlasom nadpolovičnej väčšiny delegátov konferencie vyjadreným hlasovaním. 

 
21. Predkladateľ materiál alebo návrh prednesený ním priamo na konferencii môže 

stiahnuť z rokovania do doby, kým konferencia nepristúpi k hlasovaniu o návrhu 
uznesenia.  

 
22. Návrh uznesenia predkladá konferencii návrhová komisia, ktorá si môže vyhradiť 

nevyhnutný čas  na jeho prípravu.  Vychádza  pritom  z návrhov uznesení, ktoré 
obsahujú materiály predložené na konferenciu a z návrhov uznesení predkladanými 
delegátmi v rozprave. V návrhu uznesenia sa zohľadní aj výsledok rozpravy.  

 
23. Ak bol predložený návrhovou komisiou  návrh uznesenia, vyzve predsedajúci 

prítomných delegátov k prípadnému  predneseniu pozmeňujúcich alebo doplňujúcich 
návrhov. V prípade že takéto návrhy budú prednesené, dá o nich hlasovať v poradí od 
posledne predneseného a napokon o samotnom návrhu v znení schválených 
pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov. Ak prijatý pozmeňujúci alebo doplňujúci 
návrh vylučuje ďalšie návrhy, o týchto sa už nehlasuje. Ak ide o jednoduchý 
pozmeňovací alebo doplňujúci návrh, ktorý môže návrhová komisia verne zachytiť do 
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písomnej podoby, nemusí byť pozmeňovací alebo doplňujúci návrh navrhovateľom 
predložený v písomnej forme. Ak sa predkladateľ stotožní s pozmeňovacím alebo 
doplňovacím návrhom, nie je potrebné o ňom osobitne hlasovať.  

 
24. Hlasovať možno len o návrhu uznesenia k  materiálu, ktorý písomne dostali všetci 

prítomní delegáti najneskôr pred začatím rokovania o príslušnom bode alebo 
o návrhu uznesenia, ktorý odznel v rozprave. Návrhová komisia môže vykonať 
jazykové úpravy alebo legislatívno-technické spresnenia návrhu uznesenia ak 
nemenia podstatu návrhu. 

 
25. Návrh uznesenia sa predkladá a hlasuje sa o ňom spravidla bezprostredne po 

ukončení rozpravy, ak konferencia nerozhodne inak. 
 

26. Hlasovanie nesmie byť prerušené, počas hlasovania nesmie žiaden delegát opustiť  
rokovaciu miestnosť ani do nej vstúpiť. Vchod do rokovacej miestnosti v tom čase 
zabezpečujú poverení zamestnanci sekretariátu SKGA.  

 
27. Konferencia rozhoduje hlasovaním. Hlasuje sa verejne zdvihnutím ruky s prideleným 

hlasovacím lístkom s označením člena a počtom hlasov. Tajné hlasovanie sa použije, 
keď sa na takomto hlasovaní uznesie konferencia.  
 

28. Z rokovania konferencie sa vyhotovuje zápisnica. Priebeh  konferencie bude 
zaznamenaný aj na zvukovom nosiči, z ktorého sa neskôr vyhotoví písomná zápisnica. 
Zápisnicu vyhotovujú zapisovatelia. Zápisnicu z  konferencie podpisuje predsedajúci, 
zapisovatelia a overovatelia zápisnice.  
 

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.  
 

30. Zápisnica zo zasadnutia konferenciepodľa bodu 29 tohto článku sa zašle všetkým 
osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 15 25 
dní odo dňa zasadnutia. Zápisnica a prezenčná listina orgánu s rozhodovacou 
pôsobnosťou sa najneskôr 25 dní odo dňa konania zasadnutia zverejňuje na 
webovom sídle SKGA a v informačnom systému športu. 
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Čl. 1617 

Hospodárenie SKGA 
 

1. Zdrojom príjmov SKGA sú:  
a. peňažný a/alebo nepeňažný vklad zakladajúcich členov SKGA, 
b. členské príspevky členov, ktorých výšku stanoví konferencia,  
c. príjmy z verejných zdrojov, 
d. dotácie a dary, 
e. príjmy z hospodárskej činnosti, 
f. príjmy zo športovej činnosti, 
g. iné príjmy. 

 
2. SKGA je povinná všetok majetok riadne evidovať a vykazovať podľa všeobecne 

platných právnych predpisov. Podrobnosti o hospodárení SKGA budú upravené 
v hospodárskom poriadku, ktorý schvaľuje prezídium. 

 
3. SKGA hospodári na základe rozpočtu, ktorý je spravidla ročný, pre hospodárenie 

SKGA platia tieto stanovy, rozhodnutia príslušných orgánov a vnútorné predpisy 
SKGA a všeobecne platné právne predpisy. 

 
Čl. 1718 

Právne postavenie, konanie v mene SKGA 
 

1. SKGA je samostatnou právnickou osobou. Za SKGA koná vo všetkých veciach 
prezídium. Za SKGA prezídium ako štatutárny orgán podpisujú najmenej dvaja 
členovia prezídia, z toho vždy musí byť jeden prezident alebo viceprezident, ak sú 
zvolení. Podpisovanie za združenie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo 
napísanému názvu združenia, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. V 
prípade nezvolenia prezidenta a viceprezidentov je potrebný podpis dvoch členov 
prezídia. 

 
Čl. 1819 

Zrušenie a zánik SKGA 
 

1. SKGA zaniká (a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, (b) 
právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, (c) právoplatným 
rozhodnutím súdu v trestnom konaní. 
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2. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie. Pri zániku združenia podľa 
bodu 1 písm. b) alebo písm. c) tohto článku vykoná jeho majetkové vyporiadanie 
likvidátor určený ministerstvom. 

 
Čl. 1920 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Stanovy boli schválené členmi prípravného výboru SKGA a zakladajúcimi členmi 
uvedenými v bode 2 tohto článku na ustanovujúcej konferencii SKGA.  

 
2. Dňom registrácie SKGA sa členmi SKGA stanú subjekty, ktoré s týmito stanovami 

prejavili súhlas na ustanovujúcej konferencii SKGA : 
 

3. Práva a povinnosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v SR a vnútornými  predpismi schválenými orgánmi SKGA 
v súlade s týmito stanovami.  

 
Sliač, dňa 23.5.2016 
 
 
Riadni členovia: 
 
Pridružení členovia : 
 


