
Strana 1 z 6 
 

ŠTATÚT REPREZENTANTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V GOLFE 
 

I. Úvodné ustanovenia 
 
1. Športová reprezentácia Slovenskej republiky v golfe (ďalej len „reprezentácia SR“) je najväčšou 

cťou pre každého športovca v golfe.  Športovec neočakáva za reprezentáciu SR žiadne odmeny 
alebo iné benefity.  
 

2. Slovenská golfová asociácia (ďalej len “SKGA”) je národným športovým zväzom v zmysle § 16 
zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej 
len “zákon o športe“), ktorá má výlučnú pôsobnosť pre šport golf na území Slovenskej republiky, 
a ktorá výhradne zabezpečuje účasť športovej reprezentácie SR v golfe na významných súťažiach, 
vrátane zabezpečenia športovej prípravy na takéto súťaže.  
 

3. Tento štatút reprezentanta Slovenskej republiky v golfe (ďalej len “štatút”) sa vydáva na základe 
§ 29 ods. 3 zákona o športe.  
 

4. Pre účely štatútu je športovým reprezentantom SR v golfe športovec  (ďalej len “hráč”) v súlade 
s § 29 ods. 2 zákona o športe občan Slovenskej republiky, ktorý bol SKGA nominovaný ako 
športovec do športovej reprezentácie v golfe v akejkoľvek vekovej kategórii.  

 
5. Pre účely štatútu sa za reprezentačnú akciu považuje každá akcia určená SKGA, ktorá je ako 

časový úsek vymedzená nominačným listom SKGA, najmä majstrovstvá sveta, majstrovstvá 
Európy, iné turnaje s účasťou reprezentácie SR, výcvikové tábory alebo sústredenia vrátane 
tréningov, regenerácie a osobného voľna.  

 
6. Pre účely štatútu sa realizačným tímom rozumejú iné osoby ako športovci, ktorí boli SKGA 

nominovaní do športovej reprezentácie pre reprezentačnú akciu.  
 

7. ELITE TEAM Slovakia (ďalej len „ETS“) reprezentácie zahŕňa najlepších amatérskych hráčov so 
štátnou príslušnosťou SR, ktorí majú výkonnosť a skúsenosti, aby SR reprezentovali na svetových 
a európskych turnajoch. 

 
8. NATIONAL TEAM reprezentácie zahŕňa ostatných hráčov a perspektívnych hráčov do 18 rokov, 

ktorí sú zaradení do prípravy reprezentovať SR.  
 
 
9. Komisia pre reprezentáciu zriadená Prezídiom SKGA metodicky riadi všetky aspekty 

reprezentácie, podieľa sa na výbere hráčov a hráčok do ETS a NATIONAL TEAM a spolupracuje 
pri nomináciách hráčov a hráčok reprezentujúcich SR na významných súťažiach.  

 
 
10. Success program SKGA je dlhodobý program SKGA podpory účasti hráčov ETS a NATIONAL 

TEAM. Zo Success programu SKGA sú členom ETS a NATIONAL TEAM za podmienok určených 
SKGA čiastočne preplácané náklady až na piatich štartoch na vybratých turnajoch ročne, podľa 
ich konečného umiestnenia na týchto turnajoch.  
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11. Systém BRYSON je software, ktorý slúži na zadávanie a analýzu športových výsledkov hráča, 
tréningových denníkov, na zasielanie žiadostí zo Sucess programu a na komunikáciu v rámci 
reprezentačného tímu a je jediným systémom, s ktorým pracujú hráči a reprezentační tréneri 
SKGA. 

 
12. SKGA, na základe schváleného rozpočtu, zabezpečuje účasť hráčov reprezentácie SR na MS a ME. 

Hráčov na tieto majstrovstvá družstiev oficiálne nominuje Prezídium SKGA na návrh Trénerov 
reprezentácie po schválení Komisie pre reprezentáciu SKGA. SKGA vníma potrebu presne a úplne 
vymedziť práva a povinností pri reprezentácii SR v golfe a z tohto dôvodu vznikol tento štatút.  

 
II. Úlohy SKGA 
 
II.1. SKGA plní nasledovné úlohy: 
 
1. Zabezpečuje v prípade nominácie hráča jeho účasť na reprezentačných akciách. 
 
2. Uhrádza náklady spojené s účasťou hráča na reprezentačných akciách (v prípade sústredení a 

kempov môže byť požadovaná čiastočná finančná spoluúčasť hráča na vynaložených nákladoch). 
 
3. Zabezpečuje hráčovi počas jeho účasti na Reprezentačnej akcii potrebnú trénerskú starostlivosť, 

prípadne starostlivosť kondičného trénera, fyzioterapeuta, mentálneho trénera, pokiaľ budú na 
akcii prítomní. 

 
4. Zaraďuje hráča do Success programu SKGA. 
 
5. Zabezpečuje hráčovi fitting a objednávku palíc so zmluvnou zľavou u partnerského dodávateľa 

SKGA, za podmienok dohodnutých SKGA s partnerským dodávateľom SKGA. 
 
6. Zabezpečuje hráčovi základné reprezentačné oblečenie v rozsahu určenom SKGA. 
 
7. Zabezpečuje hráčovi v prípade jeho nominácie na MS a ME družstiev aj ďalšie reprezentačné 

oblečenie v rozsahu potrebnom na účasť na takejto reprezentačnej akcii. 
 
8. Poskytuje hráčovi prístup na tréningové plochy Národného tréningového centra FTVŠ, pokiaľ 

takéto benefity bude mať SKGA k dispozícii.  
 
9. Zabezpečuje hráčovi prístupové údaje a manuál na používanie systému BRYSON. 

 
II.2. Hráč je povinný:  
 
1. S maximálnym úsilím a zodpovednosťou sa pripravovať na plnenie čestnej úlohy reprezentanta 

SR. 
 
2. Zúčastňovať sa reprezentačných akcií, na ktoré bol SKGA nominovaný, na mieste a v čase 

stanovenom SKGA, riadiť sa pokynmi kapitána, príp. vedúceho realizačného tímu nominovaného 
SKGA.  
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3. Riadne a v dostatočnom predstihu sa ospravedlniť z prípadnej neúčasti na reprezentačnej akcii, 
vysvetliť a preukázať dôvod takejto neúčasti manažérovi reprezentácie, ktorý môže 
ospravedlnenie akceptovať a o tomto informuje hráča písomne. Pokiaľ neobdrží hráč písomnú 
akceptáciu ospravedlnenia z reprezentačnej akcie, má sa za to, že ospravedlnenie nebolo 
akceptované. Štart na inom turnaji v prípade neospravedlnenej účasti na reprezentačnej akcii 
bude považovaný za hrubé porušenie tohoto štatútu. 

 
4. Zúčastniť sa na žiadosť SKGA spoločensko-športových akcií organizovaných SKGA pre svojich 

obchodných partnerov, mediálnych partnerov alebo iné subjekty, ak to nenaruší jeho prípravu 
na športový výkon v reprezentácii SR.  

 
5. Uprednostniť vrcholové amatérske turnaje, medzinárodné majstrovstvá a národné majstrovstvá 

SR pred turnajmi a majstrovstvami podobnej úrovne v zahraničí. Hráč sa nesmie zúčastniť 
žiadneho turnaja nižšej alebo rovnakej kvality (podľa hodnotenia WAGR) v čase konania 
domáceho turnaja organizovaného SKGA, pokiaľ sa dlhodobo nezdržuje v zahraničí.  

 
6. Rešpektovať a plniť v stanovených termínoch požiadavky a pokyny orgánov SKGA, 

reprezentačných trénerov a členov realizačných tímov.  
 
7. Zaslať výsledok z odohratého turnaja mimo územia SR do 21 dní po skončení turnaja podľa 

pokynov v Rebríčkovom poriadku SKGA za účelom zapísania tohoto výsledku do rebríčka SKGA. 
 

8. Zapísať výsledky a štatistiky svojej hry z každého odohraného súťažného kola do aplikácie 
BRYSON do 10 dní od odohratia takéhoto súťažného kola.  

 
9. Udržiavať sa vo výbornej fyzickej a psychickej kondícii počas celého obdobia zaradenia do 

reprezentácie SR, absolvovať fyzické testy stanovené reprezentačnými trénermi SKGA a 
udržiavať si v týchto testoch požadovanú fyzickú úroveň.  

 
10. Zlepšovať svoje fyzické, psychické, a takisto golfové schopnosti a zručnosti, dôsledne dodržiavať 

zásady zdravého denného režimu a zdravej životosprávy.  
 
11. Absolvovať v stanovenom termíne povinné lekárske a športové prehliadky a doručiť do sídla 

SKGA lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti k vrcholovému vykonávaniu športu vydaný 
lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.  

 
12. V prípade neschopnosti vykonávať reprezentáciu SR spôsobenej zdravotnými alebo inými 

dôvodmi bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať manažéra reprezentáciea 
podrobiť sa liečeniu podľa rozhodnutia športového lekára.  

 
 
 
III. Kódex správania sa hráča 

 
III.1. Hráč sa zaväzuje za akýkoľvek okolností dodržiavať nasledovné pravidlá:  
 
1. Hráč nebude užívať žiadne lieky alebo iné prostriedky bez predchádzajúcej konzultácie s lekárom 

so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo; nebude užívať dopingové 
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prostriedky a zakázané podporné látky a stimulanty výkonnosti, ktoré sú uvedené v „Zozname 
zakázaných látok a metód“ v Svetovom antidopingovom kódexe 
(http://antidoping.sk/data/files/89_tabulka-kontaminacia-suplementov.pdf), a to počas 
súťažného obdobia aj mimo neho. Hráč podpisom tejto zmluvy vyslovene vyhlasuje, že sa 
zoznámil so Zoznamom zakázaných látok a metód dopingu, a takisto aj so znením Svetového 
antidopingového kódexu, nemá v tomto ohľade žiadne nejasnosti a čestne vyhlasuje, že sa 
zaväzuje dodržiavať Svetový antidopingový kódex. 
 

2. Na požiadanie SKGA alebo subjektu oprávneného podľa zákona o športe sa hráč kedykoľvek 
podrobí dopingovej kontrole.  
 

3. Hráč sa vyvaruje akejkoľvek konzumácie alkoholických nápojov, a to na všetkých domácich 
reprezentačných akciách organizovaných SKGA (turnaje, majstrovstvá, sústredenia, kempy a 
iné), a takisto aj na zahraničných reprezentačných výjazdoch, a to po celý čas trvania akcie (v 
prípade domáceho turnaja toto platí vrátane oficiálnych tréningových kôl, v prípade 
zahraničných reprezentačných výjazdov toto platí vrátane cestovných dní).  
 

4. Hráč sa vyvaruje neslušného správania na ihrisku i mimo ihriska vrátane nadávok, a takisto aj 
akýchkoľvek prejavov úmyselného poškodzovania svojho golfového výstroja alebo zariadenia  
ihriska na všetkých akciách organizovaných SKGA a na všetkých zahraničných reprezentačných 
výjazdoch.  

 
5. Hráč sa bude správať pri svojej športovej činnosti i v občianskom živote v súlade so všeobecne 

platným kódexom cti a morálky a športového ducha a vyvaruje sa akéhokoľvek správania, ktoré 
by bolo v rozpore so záujmami SKGA, poškodzovalo dobrú povesť SKGA alebo akokoľvek 
zasahovalo do práv iných osôb.  

 
6. Hráč sa vyvaruje správania vykazujúceho znaky fyzického, psychického alebo sexuálneho 

obťažovania. Akýkoľvek prejav takéhoto správania bude považovaný za hrubé porušenie štatútu. 
Takisto je neprípustná akákoľvek forma ponižovania, zastrašovania, prejavov dešpektu voči iným 
hráčom, príp. tretím osobám. 

 
7. Hráč nesmie na sociálnych sieťach ani iným verejným spôsobom zverejňovať akékoľvek statusy, 

fotografie alebo videá, ktoré by mohli poškodiť dobré meno hráčov, trénerov, funkcionárov 
alebo reprezentácie SKGA a golfu ako takého. 

 
8. Hráč bude nosiť reprezentačné oblečenie na všetkých Reprezentačných akciách a ďalších 

akciách, na ktoré ho SKGA nominuje (vrátane profesionálnych turnajov). 
 
9. Hráč bude reprezentačné oblečenie a výbavu udržiavať v čistote a stave spôsobilom k 

reprezentatívnemu používaniu na reprezentačných akciách. V prípade iného použitia ako 
opotrebovania normálnym používaním, alebo v prípade straty reprezentačného oblečenia alebo 
výbavy bude hráč Komisiou pre reprezentáciu SKGA písomne informovaný o výške náhrady za 
škodu, ktorú SKGA spôsobil, a zaväzuje sa túto škodu v plnej výške uhradiť.  
 

10. Hráč sa zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať Komisiu pre reprezentáciu SKGA o svojom 
úmysle opustiť rady amatérskych hráčov.  
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IV. Pravidlá komunikácie s médiami  
 
IV.1. Hráč sa zaväzuje za akýkoľvek okolností dodržiavať nasledujúce pravidlá komunikácie s 
médiami:  
 
1. Hráč nebude poskytovať nepravdivé informácie alebo informácie, ktorých pravdivosť nie je 

možné preukázať (špekulácie). Pokiaľ si nie je istý pravdivou odpoveďou, odmietne sa vyjadriť. 
 
2. Hráč nikdy neposkytuje informácie „exkluzívne“, tj. neposkytuje informácie prednostne médiám 

podľa svojho vlastného výberu alebo uváženia. 
 
3. Osobnú komunikáciu s médiami hráč obmedzí vyslovene na informácie o svojej hre, príprave a 

dojmoch z ihriska. 
 
4. Žiadosť o rozhovor má hráč právo slušným spôsobom odmietnuť alebo sa so zástupcami médií 

dohodnúť na odložení termínu rozhovoru. 
 
5. Hráč bude SKGA k dispozícii pri mediálnych akciách propagujúcich golf, pri tlačových 

konferenciách, rozhovoroch pre médiá a pod., ak bude k takejto účasti SKGA vyzvaný. 
 
6. Akceptáciou štatútu hráč udeľuje výslovný súhlas SKGA s vyhotovením a použitím podobizne, 

obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby v zmysle 
ustanovenia § 12 Občianskeho zákonníku na účely súvisiace s reprezentáciou SR, a to aj na dobu 
10 rokov po skončení jeho zaradenia do reprezentácie SR. Hráč výslovne vyhlasuje, že si je 
vedomý, že odvolaním vyššie udeleného súhlasu môže SKGA spôsobiť škodu, ktorej náhradu 
môže SKGA požadovať.  

 
7. Hráč sa zaväzuje rešpektovať, dodržiavať a realizovať mediálnu a komunikačnú stratégiu SKGA v 

rozsahu, v akom o nej bude zo strany SKGA informovaný.  
 
8. Hráč je povinný z vybraných Reprezentačných akcií odovzdávať SKGA prostredníctvom 

administrátora reprezentácie mediálne výstupy vo forme fotografií, videí a krátkeho komentára.  
 
V. Porušenie štatútu a sankcie  
 
1. Porušenie akýchkoľvek povinností uvedených v čl. II., III. a IV. štatútu je disciplinárnym 

previnením, za ktoré môže SKGA uložiť sankcie.   
 
2. Hrubé porušenie štatútu, najmä akékoľvek porušenie Kódexu správania sa hráča podľa čl. III. 

štatútu, Pravidiel komunikácie s médiami podľa čl. IV štatútu alebo neospravedlnená účasť na 
reprezentačnej akcii, môže viesť k okamžitému vyradeniu hráča z reprezentácie. 

 
3. O disciplinárnych opatreniach a sankciách rozhoduje disciplinárna komisia SKGA a odvolaniach 

proti jej rozhodnutiach prezídium SKGA. Sankciami za porušenie povinností hráča vyplývajúcich 
zo štatútu sú (1) pozastavenie, krátenie alebo odobratie finančnej podpory zo Success programu 
SKGA, (2) podmienečné vyradenie z reprezentácie SR a (3) vyradenie z reprezentácie SR. 
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4. Hráč má právo na čerpanie finančnej podpory zo Success programu SKGA len v prípade, ak si 
riadne a včas plní povinnosti hráča uvedené v štatúte. 

 
5. Hráč je povinný rešpektovať rozhodnutia orgánov SKGA.  
 
VI. Záverečné ustanovenia 

 
1. Výška finančnej podpory hráčovi podľa Success programu SKGA a podmienky jej poskytovania 

sú definované v samostatnom dokumente zverejnenom na webovom sídle SKGA (www.skga.sk). 
 
2. SKGA nie je povinná hráčovi odôvodniť rozhodnutie o jeho nenominovaní na reprezentačnú 

akciu.  
 

3. Tento štatút bol schválený prezídiom SKGA dňa 9.4.2021 a je účinný dňom schválenia. 
 
 

 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so štatútom : 

V Bratislave, dňa ....................................... 

 
_________________________  
Hráč  
 
 
 
_________________________  
Zákonný zástupca Hráča       
 


