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Smernica Slovenskej golfovej asociácie  
o udeľovaní licencie na výkon činnosti športového rozhodcu 

 
Článok I. 

1. Slovenská golfová asociácia (ďalej len „SKGA“) je národným športovým zväzom podľa 
zákona č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“).  

2. Táto smernica upravuje postup pri udeľovaní licencie na výkon činnosti športového 
rozhodcu (ďalej len „rozhodca“) a kvalifikačné predpoklady pre výkon činnosti rozhodcu III. 
triedy, rozhodcu II. triedy, rozhodcu I. triedy a medzinárodného rozhodcu.   

3. Činnosť rozhodcu v odvetví golfu sa na území Slovenskej republiky vykonáva na základe 
licencie udelenej SKGA. O udelení licencie rozhodcovi rozhoduje prezídium SKGA (ďalej len 
„prezídium“) ako najvyšší výkonný orgán SKGA, podľa článku 9 bod 6 písm. i. stanov SKGA.  
SKGA vedie register licencií. 

4. Rozhodca je športový odborník podľa zákona o športe, je vedený v zdrojovej evidencii 
SKGA a rozhoduje spory v priebehu súťaže. Sporom v priebehu súťaže je spor, ktorý vznikol v 
priebehu konkrétnej hry alebo konkrétneho športového výkonu, a jeho predmetom je 
posúdenie porušenia konkrétneho pravidla súťaže. Spory v priebehu súťaže rozhoduje 
rozhodca bezodkladne počas súťaže priamo na športovisku v súlade s pravidlami súťaže. Ak 
rozhodca rozhodne spor tak, že pravidlo súťaže porušené bolo, súčasne podľa pravidiel súťaže 
a predpisov SKGA rozhodne o sankcii alebo o opatrení voči tomu, kto pravidlo porušil. 
Rozhodnutie rozhodcu o spore v priebehu súťaže je konečné, ak pravidlá súťaže alebo predpisy 
SKGA neustanovujú inak. 

Článok II. 

1. SKGA udelí po preukázaní splnenia podmienok licenciu rozhodcu III. triedy žiadateľovi, 
ktorý :  

a) dosiahol vek 18 rokov, 
b) je bezúhonný, 
c) absolvoval školenie rozhodcov organizované SKGA alebo Českou golfovou federáciou,  
d) úspešne vykonal skúšku rozhodcu organizovanú SKGA alebo Českou golfovou 
federáciou. 
2. SKGA udelí po preukázaní splnenia podmienok licenciu rozhodcu II. triedy žiadateľovi, 
ktorý : 
a) dosiahol vek 18 rokov, 
b) je bezúhonný, 
c) absolvoval školenie rozhodcov organizované SKGA alebo Českou golfovou federáciou, 
d) úspešne vykonal skúšku rozhodcu organizovanú SKGA alebo Českou golfovou 
federáciou, 
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e) v období uplynulých dvoch rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti 
o udelenie licencie vykonával prax rozhodcu ako rozhodca III. triedy najmenej na štyroch 
turnajoch organizovaných SKGA (napr. MSR na rany, MSR na jamky, MSR juniorov, MSR 
družstiev, SKGA Tour, SKGA Junior Tour, TON). 
3. SKGA udelí po preukázaní splnenia podmienok licenciu rozhodcu I. triedy žiadateľovi, 
ktorý : 
a) dosiahol vek 18 rokov, 
b) je bezúhonný, 
c) absolvoval školenie rozhodcov organizované SKGA alebo Českou golfovou federáciou, 
e) úspešne vykonal skúšku rozhodcu organizovanú SKGA alebo Českou golfovou 
federáciou, 
f) v období uplynulých dvoch rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti 
o udelenie licencie vykonával prax rozhodcu ako rozhodca II. triedy najmenej na 10 turnajoch 
organizovaných SKGA (MSR na rany, MSR na jamky, MSR juniorov, MSR družstiev, SKGA Tour, 
SKGA Junior Tour, TON). 
4. SKGA udelí po preukázaní splnenia podmienok licenciu medzinárodného rozhodcu 
žiadateľovi, ktorý : 
a) dosiahol vek 18 rokov, 
b) je bezúhonný, 
c) absolvoval školenie rozhodcov Tournament Administrators and Referees School 
(TARS) organizované R&A v St. Andrews (Škótsko), 
d) úspešne vykonal skúšku rozhodcu organizovanú R&A. 
5. SKGA udelí po preukázaní splnenia podmienok licenciu medzinárodného rozhodcu aj 
žiadateľovi, ktorý nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v písm. c) alebo písm. d) 
predchádzajúceho bodu, ak aktívne ovláda pravidlá golfu v anglickom jazyku a v období 
uplynulých štyroch rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie 
licencie vykonával prax rozhodcu ako rozhodca I. triedy najmenej na štyroch medzinárodných 
turnajoch organizovaných European Golf Association (medzinárodné majstrovstvá) 
a najmenej na dvoch turnajoch profesionálnych hráčov organizovaných členskou asociáciou 
Professional Golfers' Association (napr. Czech PGA Tour, LET). 

 
Článok III. 

1. Žiadosť o udelenie licencie podáva fyzická osoba – žiadateľ.  
2. Žiadateľ v žiadosti uvedie : 
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a údaj o štátnom občianstve; 
b) miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej 
republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, 
c) druh licencie, o udelenie ktorej žiada. 
3. K žiadosti žiadateľ doloží doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v tejto 
smernici pre jednotlivé druhy licencií. 
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Článok IV. 

1. Prezídium udelí licenciu rozhodnutím, ak žiadateľ o licenciu preukázal splnenie 
podmienok na udelenie licencie; inak žiadosť rozhodnutím zamietne.  
2. Licencia sa udeľuje na dobu určitú uvedenú v rozhodnutí o udelení licencie. 
3. Prezídium má právo na návrh športovo-technickej komisie SKGA rozhodnúť o skrátení 
doby platnosti licencie, najmä v prípade podstatnej zmeny pravidiel golfu alebo v prípade inej 
skutočnosti, ktorá môže mať zásadný význam pre výkon činnosti rozhodcu.  
4. Prezídium má právo v prípade porušenia povinnosti držiteľa licencie vyplývajúcej 
z predpisov SKGA, pravidiel súťaže alebo pravidiel golfu rozhodnúť na návrh športovo-
technickej komisie SKGA o dočasnom pozastavení licencie alebo o zrušení licencie, zohľadniac 
mieru závažnosti porušenia povinnosti držiteľa licencie. 
5. V prípade zániku platnosti licencie alebo zrušenia licencie, udelenie novej licencie 
vyžaduje opätovné preukázanie splnenia podmienok pre jej udelenie. Súčasťou podmienok 
pre udelenie novej licencie je absolvovanie nového školenia rozhodcov a úspešné vykonanie 
novej skúšky rozhodcu podľa článku II.  
6. Podmienka  bezúhonnosti musí byť splnená po celý čas platnosti licencie. SKGA zruší 
licenciu, ak držiteľ licencie prestal spĺňať podmienku bezúhonnosti.   
7. Za udelenie licencie sa uhrádza poplatok vo výške určenej uznesením prezídia SKGA. 
Poplatok je príjmom SKGA.  
8. Kontrolu nad dodržiavaním predpisov SKGA vykonáva SKGA. Sankcie a opatrenia za 
porušenie pravidiel súťaže, predpisov SKGA alebo rozhodnutí orgánov SKGA sú upravené 
v Disciplinárnom poriadku SKGA.  Priestupky športových odborníkov sú upravené v §96 ods.2 
zákona o športe. 
9. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 28.03.2019. 
 
V Bratislave, dňa 28.03.2019 


