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STANOVY 

Slovenskej golfovej asociácie (SKGA) 

 
schválené na konferencii SKGA dňa 23.5.2016 v Sliači 

v znení zmien stanov schválených na konferencii SKGA dňa 15.2.2017 v Bratislave 

 

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 len „SKGA“, „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 podpora, 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 so samostatnou právnou subjektivitou. 

7. SKGA ako člen medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre 

golf bude vykonávať vykonáva 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. 
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5. SKGA zabezpečuje plnenie svojich cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov 

a v spolupráci s nimi. 

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 rozhoduje konferencia po tom, čo žiadateľ 

o riadne členstvo splní podmienky uvedené v bode 1.4 a 1.5. 

1.2.  Riadnymi členmi sa po splnení podmienok stanovených týmito stanovami môžu stať 

športové kluby v zmysle zákona o športe, ktorých predmetom činnosti alebo cieľom 

činnosti je športová činnosť v golfe. 

1.3.  Riadny člen má hlasovacie právo na konferencii SKGA, ktoré vykonáva 

prostredníctvom delegátov. 

1.4.   Každý športový klub, 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 prikladáložiť 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  posledného 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 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) listinu preukazujúcu, že žiadateľ má vo v lastníctve alebo je v právne platnom 

a účinnom dlhodobom výlučnom zmluvnom vzťahu s vlastníkom  

1. aspoň 9 deväť a viac jamkového znormovaného a prevádzky 

schopného golfového ihriska na území Slovenskej republiky, ktoré ako 

materský klub pravidelne využíva pre rozvoj golfu, alebo  

2. golfového ihriska vo výstavbe, pričom musí mať v prevádzke funkčný 

driving range, minimálne jeden patovací a jeden čipovací green a v 

prevádzke minimálne tri jamky, ktorých úhrnná dĺžka je väčšia ako 600 

m a doba výstavby 9 jamiek  a  ich deväť jamkového golfového ihriska 

a jeho 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. 

bodu 1. podbodu 1.5. písm. a) až k), ale nespĺňajú niektorú z podmienok uvedených 

v bode 1.5. v bode 1. podbode 1.5. písm. l) a ktorých stanovy, poslanie a ciele činnosti 

nie sú v rozpore so stanovami, poslaním a cieľmi činnosti SKGA (napríklad športový 

klub zabezpečujúci rozvoj a organizáciu športovej hry v skupinách golfistov podľa 

veku, profesijného zamerania, pohlavia a pod.). 
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2.2. O prijatí za pridruženého člena rozhoduje konferencia. Návrh na prijatie za 

pridruženého člena predkladá konferencii prezídium na základe žiadosti športového 

klubu, uchádzajúceho sa o pridružené členstvo v SKGA, ak tieto stanovy neurčujú 

inak.. 

2.3. Pri prijatí za pridruženého člena sa primerane použije bod 1. podbody 1.4. a 1.5.; 

Bbod 1. podbod 1.3. sa na pridruženého člena vzťahuje rovnako. 

3. Individuálni členovia  

3.1. Individuálnym členom môže byť fyzická osoba, ktorá je členom riadneho člena alebo 

pridruženého člena ako športovec alebo športový odborník podľa zákona o športe. 

3.2. Individuálny člen nemá priame hlasovacie právo na konferencii SKGA. Svoje práva v 

SKGA vykonáva individuálny člen na konferencii sprostredkovane, prostredníctvom 

delegátov konferencie zastupujúcich riadnych členov alebo pridružených členov, v 

ktorých je členom (domovský golfový klub).  Domovský golfový klub je riadny člen 

alebo pridružený člen SKGA, ku ktorému má individuálny člen jedinečnú príslušnosť.  

3.3. Individuálne členstvo vzniká okamihom registrácie fyzickej osoby v Centrálnom 

registri členov SKGA.  

4. Vedenie Centrálneho registra členov SKGA zabezpečuje generálny sekretár. 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,  

c) vylúčením člena z SKGA, 

d) ak riadny člen prestane spĺňať podmienky uvedené v bode 1.5. písm. l.) týchto 

stanov. 

e)d) 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.  
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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. 

11. V prípade, ak riadny člen prestane spĺňať podmienku uvedenú v bode 1. podbode 1.5. 

písm. l.) tohto článku, platí, že sa riadne členstvo sa zmenilo na pridružené členstvo.  

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 
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členom,  

 

b) navrhuje nomináciu 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, 

 

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 
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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, 

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 
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3. Porušenie  povinností špecifikovaných v bode 2 zo strany člena SKGA môže viesť 

k uloženiu disciplinárnych sankcií alebo opatrení podľa stanov a Disciplinárneho 

poriadku SKGA. 

 

Čl. 6 

Orgány 

 

1. Orgány SKGA sú: 

1.a) konferencia, 

2.b) prezídium, 

3.c) revízna komisia, 

4.d) 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.  

 

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 
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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 konferenciu 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 ako 45 

dní odo dňa splnenia podmienky pre jej zvolanie. 

 

3. Konferencia určuje základné smery rozvoja golfového hnutia v Slovenskej republike.  
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4. Do právomoci konferencie patrí: 

 

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, ktorej bude SKGA spoločníkom 

alebo akcionárom, 

e) schvaľovať prevod obchodného podielu alebo akcií v 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, ktorej je 

SKGA spoločníkom alebo akcionárom, 

l) schvaľovať výročnú správu SKGA a výročnú správu 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, 

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. 

Pozvánka musí obsahovať miesto, dátum, hodinu konania konferencie, návrh 

programu zasadania a podklady na zasadnutie. 
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6. Členmi konferencie s právom hlasovať (ďalej len „delegáti s právom hlasovať“) sú 

zástupcovia riadnych členov a pridružených členov. Riadni členovia a pridružení 

členovia majú počty hlasov nasledovnenasledovný počet hlasov 

a). jeden hlas za každého individuálneho člena, pričom  

i. za 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 rokau a v prípade mimoriadnej konferencie 

najmenej 30 dní pred konaním konferencie a 

ii. za 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 ku dňu 31. decembra. 

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 a odvoláva členov prezídia, predsedu a členov 

revíznej komisie a predsedu, podpredsedu a členov disciplinárnej komisie 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. 

 

3. Konferencia volí orgány konferencie – zapisovateľov (dvoch), overovateľov zápisnice 

(dvoch), 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 
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volebnej komisie volí konferencia verejne, z návrhov predložených delegátmi 

konferencie, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom 

hlasovať. Komisie si zvolia svojich predsedov, nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných delegátov s právom hlasovaťsvojich členov. 

 

4. Konferencia potvrdzuje kooptovaných členov orgánov SKGA verejným hlasovaním, 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať. 

 

5. Voľba sa uskutoční z kandidátov predložených navrhnutýchpísomne volebnej komisii. 

Návrhy môžu predkladať delegáti konferencie písomne, do začiatku volieb. Delegáti 

s právom hlasovať volia tak, že 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. 
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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, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) 

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 štyroch rokov v súlade s týmito stanovami.   

 

2. Členovia, ktorí boli na konferencii zvolení do prezídia, si spomedzi seba zvolia 

nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov prezídia prezidenta a dvoch 

viceprezidentov.  

 

3. Členom prezídia môže byť len fyzická osoba nad staršia ako 18 rokov, ktorá je 

bezúhonná.  

 

4. Členov prezídia tvoria 9 (deviati) zástupcovia tvorí deväť zástupcov členov SKGA. 

Členom prezídia je najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová 

organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov. 

 

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. 

 

6. Prezídium má právomoc :  

 

a) schvaľovať predpisy súvisiace s činnosťou SKGA, ktoré nie sú vyhradené 

konferencii, ako napr. organizačný poriadok, disciplinárny poriadok, 
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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, 

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, 

i) rozhodovať o udelení licencie trénerom, športovým inštruktorom a športovým 

rozhodcom. 

 

7. Prezídium si v rámci schváleného rozpočtu môže zriadiť profesionálny aparát SKGA 

(čl.11). 

 

Čl. 10 

Prezident a viceprezidenti SKGA 

 

1. Do 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. 

 

2. Svoju činnosť opiera prezident najmä o Prezident svoju činnosť vykonáva v súlade 

s uzneseniami konferencie a  s uzneseniami 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. 
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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)b) je zodpovedný za prípravu materiálov pri rokovaniach SKGA so zahraničnými 

golfovými subjektmi, za prípravu podkladov pre medzinárodné rokovania 

prezidenta, resp. viceprezidentov SKGA a za plnenie záväzkov, ktoré vyplývajú 

zo záverov týchto rokovaníplní úlohy určené prezídiom a prezidentom, 

d)c) podľa potreby a poverenia zastupuje prezidenta, píripadne prípadne 

viceprezidenta pri medzinárodných rokovaniach s fyzickými osobami alebo 

právnickými osobami., 

e)d) zodpovedá za prípravu rozpočtu SKGA a kontrolu jeho čerpania v súlade 

s platnými predpismi, 

f)e) zodpovedá za plnenie daňových povinností SKGA, 

g)f) zodpovedá za vedenie finančnej a inej evidencie SKGA, 

h)g) zodpovedá za kontrolu plnenia členského a iných príspevkových povinností 

členov SKGA. 
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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 podľa článku 13, 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 staršia ako 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. 

 

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 
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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 : 

i.ca) štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu,  

ii.cb) najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 

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

športu, 

iii.cc) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore 

ekonómia, manažment alebo právo alebo  

iiii.cd)  najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore 

ako v písmene c) v podbode iii. 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") ministerstvo školstva. Skúška sa musí vykonať do 

troch mesiacov od ustanovenia kontrolóra do funkcie. Odbornú spôsobilosť 

úspešným absolvovaním skúšky kontrolór preukazuje každé dva štyri 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 bodu 2 písm. d) bodu 2 tohto článku.  

 

4. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie delegáta konferencie, člena 

prezídia alebo člena 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 
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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 

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.  
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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 

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.  
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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) kontrolné 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. 14 

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. 

 

2. Pracovné komisie sú poradnými orgánmi prezídia bez priamej rozhodovacej 

právomoci, s možnosťou takúto právomoc na ne preniesť prezídiom. 
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Čl. 15 

Disciplinárna komisia 

 

1. SKGA vykonáva v súlade s jej predpismi pôsobnosť na riešenie sporov podľa bodu 2 

nad osobami s jej príslušnosťou. Disciplinárnym orgánom a  orgánom 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. 

 

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. 

 

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

SKGA, ktorý schvaľuje prezídium.  

 

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.  

 

6. V disciplinárnom konaní možno uložiť iba takú sankciu a opatrenie, ktoré umožňujú 

uložiť predpisy SKGA.  

 

7. Rozhodnutie disciplinárnej komisie o závažnom porušení pravidiel súťaže, predpisov 

alebo rozhodnutia orgánu SKGA, rozhodnutie, proti ktorému bol podaný opravný 

prostriedok, a rozhodnutie o opravnom prostriedku musí byť odôvodnené.  

 

8. Predpisy SKGA určia, ktoré porušenie pravidiel súťaže, predpisov SKGA alebo 

rozhodnutia SKGA sa považuje za závažné.  
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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.  

 

10. Členov disciplinárnej komisie volí konferencia. Disciplinárna komisia má troch členov, 

z toho ktorých jeden je predseda a jeden je podpredseda. Každý z jej členov musí byť 

členom iného riadneho člena alebo pridruženého člena. Členom disciplinárnej 

komisie môže byť len fyzická osoba nad staršia ako 18 rokov, ktorá je bezúhonná.  

 

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. 

 

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. 

 

13. Disciplinárna komisia predkladá konferencii správu o činnosti.  

 

Čl. 16 

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, disciplinárnej komisie 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 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 
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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 je najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne 

záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov. 

 

4. Na uznášaniaschopnosť 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.  

 

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 čl. 7 bod 6. bodu 6 článku 
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7 týchto stanov) môžu mať jedného delegáta, najviac však 5 piatich 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 

na voľbu najmenej troch osôb poverených sčítaním hlasov (skrutátorov). Následne 

predloží na schválenie program konferencie príp. jeho zmenu. 

 

12. Konferencia zriaďuje 3-člennú trojčlennú mandátovú komisiu, 3-člennú trojčlennú 

návrhovú komisiu a 3-člennú trojčlennú volebnú komisiu. Členov mandátovej 

komisie, návrhovej komisie, a volebnej komisie schvaľujevolí  konferencia z návrhov 

predložených delegátmi konferencie. Komisie si zvolia svojich predsedov. 

 

13. Konferencia  schváli zvolí 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 oznámi 

predsedajúcemu. Počas rokovania konferencie sa overuje počet prítomných hlasov 
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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 nebola uznášaniaschopná, 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 členov,  

(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, 

h). odvolania Kkontrolóra, ktorý môže byť odvolaný z funkcie konferenciou 

dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých delegátov s právom hlasovať, s uvedením 

dôvodu odvolania. 

 

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

zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje slovo v poradí v akom sa účastníci konferencie 

prihlásili do rozpravy. Na konferencii sa ujme slova ten, komu ho predsedajúci udelí.  

 

20. Účastníci konferencie nesmú pri prejave rušiť predsedajúceho ani iného 

vystupujúceho, ktorému bolo udelené slovo 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 päť minút. Na podanie a vysvetlenie návrhu alebo technickej 

pripomienky je limit 2 dve 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 ak takéto návrhy budú prednesené, dá o nich hlasovať 

v poradí od posledne predneseného návrhu 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 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 
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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 podľa bodu 29 sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa 

zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 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 

systéme športu. 

Čl. 17 

Hospodárenie SKGA 

 

1. Zdrojom príjmov SKGA sú:  

a) peňažný a/alebo nepeňažný vklad zakladajúcich členov SKGA, 

b) členské príspevky členov, ktorých výšku stanoví konferencia,  



28 | S t r a n a  
 

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. 18 

Právne postavenie, konanie v mene SKGA 

 

1. SKGA je samostatnou právnickou osobou. Za SKGA koná vo všetkých veciach 

 prezídium. Za 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. 19 

Zrušenie a zánik SKGA 

 

1. SKGA zaniká ( 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ( 

b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení, alebo 

c) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní. 

 

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. 
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Čl. 20 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom registrácie SKGA sa členmi SKGA stali subjekty, ktoré s týmito stanovami 

prejavili súhlas na ustanovujúcej konferencii SKGA, ktorá sa konala dňa 23.5.2016 v 

Sliači. 

 

2. 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.  

 

3. Stanovy boli schválené na konferenciiou konanou dňa 23.5.2016 v Sliači 

a nadobúdajú účinnosť ich registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. 

Stanovy boli zmenené rozhodnutím konferencie dňa 15.2.2017 v Bratislave. Zmeny 

stanov schválené konferenciou nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia. 

 

V Bratislave, dňa 15.2.2017 

 

 

Za správnosť : JUDr. Tomáš Stoklasa, prezident SKGA 


