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XXXXX  

XXXXX XX 

XXX XX XXXXX 

 

V Bratislave, dňa 04.07.2019 

 

 

Vec: Rozhodnutie Disciplinárnej komisie o disciplinárnom priestupku 

1. Disciplinárna komisia Slovenskej golfovej asociácie (ďalej len „DK SKGA“) obdržala dňa 

30.05.2019 podnet Športovo-technickej komisie SKGA na začatie disciplinárneho konania voči 

členom športovo technickej a hendikepovej komisie XXXXX (ďalej len „ŠTK klubu“) XXXXX, 

XXXXX a členovi XXXXX XXXXX, pre podozrenie zo zneužitia právomocí člena ŠTK 

a hendikepovej komisie klubu XXXXX a XXXXX spočívajúce v neoprávnenej úprave hendikepu 

(ďalej len „HCP“) hráčov XXXXX a XXXXX dňa 11.05.2019 na úroveň, ktorá bola potrebná na 

prihlásenie do kurzu trénerov a inštruktorov golfu, organizovaného v roku 2019 SKGA v spolupráci 

s Fakultou telesnej východy a športu UK Bratislava. Podozrenie bolo zistené na základe kontroly 

Športovo-technickej komisie SKGA vo veci zmien HCP účastníkov predmetného vzdelávacieho 

kurzu.  

 Podľa zistenia Športovo-technickej komisie SKGA, dňa 11.05.2019 uskutočnila pani XXXXX, 

členka ŠTK klubu, zmenu HCP člena daného klubu pána XXXXX z 18,8 na 18,0. Hráč XXXXX 

pritom v daný deň odohral súťažný výsledok s konečným HCP po turnaji 18,8. HCP 18,0 upravil aj 

druhý člen ŠTK klubu, pán XXXXX. Pán XXXXX zároveň upravil HCP pani XXXXX z hodnoty 

20,6 na 18,0. Všetky zmeny prebehli na základe tzv. manuálnej úpravy – všeobecná úroveň hry. Tento 

postup je závažným porušením Hendikepového poriadkuEGA, ktorý definuje, kedy je takáto úprava 

povolená. 

2. DK SKGA listom zo dňa 11.06.2019 oznámila XXXXX, XXXXX a XXXXX začatie 

disciplinárneho konania.  

3. XXXXX sa vyjadril k predmetu konania písomne, emailom zo dňa 13.06.2019 adresovaným 

predsedovi DK SKGA Rastislavovi Michalákovi. XXXXX sa vyjadril k predmetu konania písomne, 

emailom zo dňa 14.06.2019 adresovaným predsedovi DK SKGA Rastislavovi Michalákovi. XXXXX 

sa vyjadrila k predmetu konania písomne, listom adresovaným SKGA, doručeným dňa 19.06.2019. 

4. Dňa 19.06.2019 sa uskutočnilo zasadnutie DK SKGA, na ktoré sa dostavili XXXXX 

a XXXXX, XXXXX sa na zasadnutie DK SKGA nedostavila.  

 XXXXX na zasadnutí DK SKGA uviedol, že výklad HCP systému EGA (slovenské vydanie) 

nie je jednoznačný a on sám konal v najlepšom úmysle a presvedčení, že neporušuje žiadne 

nariadenie, či pravidlo. Zdôraznil, že bod 3.16.2 HCP systému EGA (slovenské vydanie) podľa jeho 

názoru umožňuje členovi ŠTK a HCP komisie klubu upraviť HCP hráča na základe vlastného 

uváženia. Sám navrhol takúto úpravu HCP XXXXX, keďže je presvedčený o jeho hráčskej výkonnosti 
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a o svojej kompetencii v tejto veci. Nepoprel, že túto zmenu HCP vykonal aj z dôvodu splnenia 

podmienok na kurz inštruktorov a trénerov. 

 XXXXX uviedol, že 11.05.2019 do systému vstúpil pod heslom XXXXX z dôvodu, že bol 

mimo svojho PC a svoj prístupový kód si nepamätá. XXXXX mu teda poskytla svoj.  

 Na otázku člena DK SKGA, prečo nevolili iný postup, napr. žiadosť o výnimku, či odklad 

zdokladovania výšky HCP pre účely kurzu, XXXXX odpovedal, že kritériá pre účasť v kurze boli zle 

stanovené a menili sa na poslednú chvíľu. 

 XXXXX uviedol, že to vyplynulo zo vzájomnej diskusie, pri ktorej XXXXX otvorene povedal, 

že je že presvedčený o hráčskej výkonnosti XXXXX a neváha so zmenou HCP na 18. XXXXX 

uviedol, že nemal najmenšie tušenie o tom, že môže dôjsť k pochybeniu, plne dôveroval ŠTK klubu. 

Ak by si bol vedomý, že je to porušenie systému, tak radšej by ani nešiel na skúšky a nikdy by nechcel 

spôsobiť problémy členom klubovej ŠTK. On sám požiadal o výnimku, aby mohol zlepšiť HCP počas 

kurzu, bol však na to veľmi krátky čas a preto napokon došlo k ručnej úprave. 

5. Podľa článku 2 bod 3 Stanov SKGA, členstvom v SKGA člen združenia prejavuje svoj súhlas 

a vôľu podriadiť sa platným pravidlám golfového hnutia, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách 

a ostatných predpisov SKGA, R&A (www.randa.org), EGA European Golf Association (www.ega-

golf.ch) a IGF – International Golf Federation (www.igfgolf.org), ako aj rozhodnutiam príslušných 

orgánov vydaným v súlade s nimi.  

 Podľa článku 2 bod 7 Stanov SKGA, práva a povinnosti členov sú okrem týchto stanov 

upravené aj ďalšími predpismi SKGA. 

 Podľa článku 5 bod 2 písm. g) Stanov SKGA, členovia sú povinní dodržiavať jednotný 

hendikepový systém v rámci pravidiel HCP EGA, v súlade s pokynmi orgánov SKGA. 

 Podľa článku 5 bod 3 Stanov SKGA, porušenie povinností špecifikovaných v bode 2 zo strany 

člena SKGA môže viesť k uložení sankcií alebo opatrení podľa stanov a Disciplinárneho poriadku 

SKGA. 

 Podľa článku 15 bod 1 Stanov SKGA, SKGA vykonáva v súlade s jej predpismi pôsobnosť na 

riešenie sporov podľa bod 2 nad osobami s jej príslušnosťou. Disciplinárnym orgánom a orgánom na 

riešenie sporov je disciplinárna komisia. 

 Podľa článku 15 bod 2 písm. b) Stanov SKGA, disciplinárna komisia ako orgán na riešenie 

sporov je oprávnená ukladať sankcie a opatrenia za porušenie pravidiel súťaže, predpisov alebo 

rozhodnutí orgánov SKGA.  

 Podľa článku 15 bod 4 Stanov SKGA, disciplinárne previnenia a spory sú riešené v súlade 

s disciplinárnym poriadkom SKGA, ktorý schvaľuje prezídium. 

 Podľa článku 2 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SKGA, predmetom disciplinárneho konania 

je náležité zistenie, objasnenie a spravodlivé posúdenie disciplinárnych previnení fyzických osôb a 

právnických osôb vrátane družstiev, pričom disciplinárne orgány sú povinné dbať na to, aby 

http://www.randa.org/
http://www.ega-golf.ch/
http://www.ega-golf.ch/
http://www.igfgolf.org/
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disciplinárne konanie a jeho priebeh malo nielen sankčnú ale aj výchovnú, preventívnu a nápravnú 

funkciu. 

 DK SKGA v zložení Rastislav Michalák, Radomír Holečka a Peter Kadlíček sa oboznámila 

s podnetom, s písomnými vyjadreniami XXXXX, XXXXX, XXXXX a so stanoviskom XXXXX a 

XXXXX prezentovanými na zasadnutí DK SKGA dňa 19.06.2019. 

6. DK SKGA dospela k záveru, že úprava HCP dňa 11.05.2019 hráčovi XXXXX HCP z hodnoty 

20,6 na hodnotu 18,0 a úprava HCP dňa 11.05.2019 hráčovi XXXXX HCP z 18,8 na hodnotu 18,0 

bola členom ŠTK klubu XXXXX bola vykonaná v rozpore s pravidlami článku 3.16 EGA 

HANDICAP SYSTEM.   

 Nakoľko XXXXX uviedol, že použil pre prístup do systému SKGA prístupové údaje ŠTK 

XXXXX a iné skutočnosti preukázané neboli, DK SKGA v tejto časti konštatuje, že úpravy HCP 

hráčov boli vykonané len členom ŠTK klubu XXXXX a XXXXX sa ako člen ŠTK klubu nedopustila 

disciplinárneho previnenia.  

 Podľa pravidla 3.4.6 EGA HANDICAP SYSTEM, klub má postupovať podľa správneho 

právneho postupu (aplikovať správne postupy). 

 Podľa pravidla 3.16.2 EGA HANDICAP SYSTEM, keď je hráčova hendikepová komisia 

presvedčená, že hráčov aktuálny hendikep EGA nevyjadruje jeho hraciu výkonnosť, môže upraviť 

jeho hendikep EGA ako zváži za vhodné, nie však o menej ako 1,0.  

 Podľa pravidla 3.16.4 EGA HANDICAP SYSTEM, pri rozhodnutí, či upraviť hendikep EGA 

hráča, jeho hendikepová autorita musí zvážiť všetky dostupné informácie ohľadne jeho výkonnosti, 

hlavne: - ako často hráva kolá (a) ako často sú hrané jeho kolá k pomeru počtu kvalifikačných 

výsledkov, (b) počet nedávno vrátených kvalifikačných výsledkov, nielen pre zlepšenie, ale aj v 

ochrannej zóne alebo horšie, (c) výsledky hráča v súťažiach v hre na jamky, hre so 4-mi loptami a 

inými nekvalifikačnými kolami. Poznámka 1: Hendikepová komisia by mala opatrne zvážiť hráčov, 

ktorých hra sa všeobecne zlepšuje a hráčov, ktorí majú zdravotné alebo iné problémy, ktoré môžu 

ovplyvniť ich výkonnosť. Poznámka 2: Hendikepová komisia môže použiť záznam z kontroly 

hendikepu pre pomoc pri identifikácii hráčov, ktorým môže byť upravený hendikep EGA na základe 

všeobecnej hry. 

 Použitie pravidla 3.16.2 EGA HANDICAP SYSTEM vyžaduje dôkaz (angl. significant 

evidence), že hráčov súčasný HCP nezodpovedá jeho hráčskym schopnostiam (nevyjadruje jeho 

hraciu výkonnosť). Nepostačuje „vnútorné presvedčenie“ člena ŠTK klubu, ale vyžaduje sa objektívne 

dostupná informácia ohľadne výkonnosti hráča.  

 V prípade hráčov XXXXX a XXXXX člen ŠTK klubu XXXXX pri svojom rozhodnutí v čase 

vykonania úpravy HCP hráčov nemal žiadnu relevantnú informáciu, že hráčov aktuálny HCP 

nevyjadruje jeho aktuálnu hraciu výkonnosť.  

 V prípade hráča XXXXX, táto počas roka 2019 odohrala nasledovné turnaje s nasledovnými 

výsledkami: 

Dňa X.X.2019  turnaj XXXXX, hcp po turnaji 22,6 počet stableford bodov 38. 

Dňa X.X.2019 turnaj XXXXX, hcp po turnaji 21,4, počet stableford bodov 39. 

Dňa X.X.2019 turnaj XXXXX, hcp po turnaji 20,6, počet stableford bodov 38. 

 Súčasne musí podľa 3.16.4 EGA HANDICAP SYSTEM člen ŠTK klubu zohľadniť všetky 

dostupné informácie, najmä tie, ktoré sú uvedené v tomto bode.  

 Takéto informácie zjavne neexistovali, dôkaz o ich existencii nebol predložený ani počas 

disciplinárneho konania.  
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 Podľa bodu 3.16.5 EGA HANDICAP SYSTEM musel člen ŠTK oboznámiť hráča s 

rozhodnutím zmeniť mu HCP, t.j. zo strany hráča išlo o vedomé akceptovanie zníženia HCP.  

 V prípade hráča XXXXX, tento dokonca v deň manuálnej úpravy HCP dosiahol v turnaji 

výsledok, na základe ktorého sa jeho HCP znížil na hodnotu 18,8.  

 V rozpore s bodom 3.16.2 EGA HANDICAP SYSTEM je aj postup, kedy bol hráčovi 

XXXXX upravený HCP o 0,8, pričom najnižšia prípustná úroveň úpravy je 1,0. 

 DK SKGA vzala do úvahy skutočnosť, že hráčovi XXXXX ponúkol možnosť manuálnej 

úpravy HCP na základe pravidla 3.16.2 EGA HANDICAP SYSTEM člen ŠTK klubu XXXXX, čím 

bol hráč uvedený do omylu a nekonal v rozpore s EGA HANDICAP SYSTEM vedome. 

 DK SKGA vzala do úvahy skutočnosť, že hráč XXXXX je súčasne členom ŠTK klubu, na 

základe čoho musí mať schopnosť správne aplikovať EGA HANDICAP SYSTEM. Naviac, ako člen 

ŠTK klubu vedome poskytla na vykonanie úpravy svoje unikátne prístupové údaje druhému členovi 

ŠTK klubu, XXXXX.  

 Argument XXXXX o zmene podmienok pre účasť na kurze pre trénerov a inštruktorov po 

začatí kurzu nebrala DK SKGA do úvahy, nakoľko pohnútka pre úpravu HCP hráča nie je pre 

rozhodnutie vo veci relevantná a nie je poľahčujúcou okolnosťou. Nad rámec uvedeného DK SKGA 

uvádza, že dokument SKGA, ktorý upravuje podmienku, že podmienkou pre účasť na skúške zo 

špeciálnej časti je dosiahnutie hráčskej výkonnosti v golfe na úrovni hendikepu podľa Hendikepového 

systému Európskej golfovej asociácie s hodnotou 18 alebo nižšou, bol na webe SKGA zverejnený dňa 

11.02.2019 (https://skga.sk/kurz-trenerov-a-instruktorov-i-kvalifikacneho-stupna-2/). Účastníci kurzu 

tak o tejto podmienke vedeli a mali približne tri mesiace na zlepšenie výkonnosti, alebo samozrejme 

možnosť skúšku absolvovať v inom termíne, keď dosiahnu požadovanú hráčsku výkonnosť. 

  

 S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti DK SKGA rozhodla nasledovne: 

I. Disciplinárna komisia Slovenskej golfovej asociácie disciplinárne konanie začaté dňa 

11.06.2019 voči členovi XXXXX XXXXX, nar. XX.XX.XXXX, trvalé bydlisko XXXXX, zastavuje. 

 

II. XXXXX nar. XX.XX.XXXX, trvalé bydlisko XXXXX sa ako člen XXXXX dopustila 

disciplinárneho previnenia tým, že dňa 11.05.2019 akceptovala úpravu jej hendikepu EGA z hodnoty 

20,6 na hodnotu 18,0, vykonanú členom ŠTK XXXXX XXXXX s poukazom na článok 3.16.2 EGA 

HANDICAP SYSTEM bez toho, aby boli na takúto úpravu splnené podmienky, pričom na vykonanie 

úpravy mu ako člen ŠTK klubu poskytla svoje prístupové údaje do systému SKGA.   

 

 Disciplinárna komisia Slovenskej golfovej asociácie ukladá členovi XXXXX XXXXX nar. 

XX.XX.XXXX, trvalé bydlisko XXXXX uvedené disciplinárne previnenie disciplinárne opatrenie 

podľa článku 14 bod 1 písm. a) podbod 1. Disciplinárneho poriadku SKGA - napomenutie.  

 

III. XXXXX, nar. XX.XX.XXXX, trvalé bydlisko XXXXX sa ako člen XXXXX dopustil 

disciplinárneho previnenia tým, že dňa 11.05.2019 ako člen ŠTK klubu vykonal úpravu HCP XXXXX 

z hodnoty 18,8 na 18,0 a vykonal úpravu HCP XXXXX z hodnoty 20,6 na 18,0, bez toho, aby na to 

boli splnené podmienky podľa článku 3.16.2  EGA HANDICAP SYSTEM, pričom na vykonanie 

úpravy v systéme SKGA použil prístupové údaje iného člena ŠTK klubu. 

 

 Disciplinárna komisia Slovenskej golfovej asociácie ukladá členovi XXXXX XXXXX, nar. 

XX.XX.XXXX, trvalé bydlisko XXXXX za uvedené disciplinárne previnenie disciplinárne opatrenie 

podľa článku 14 bod 1 písm. a) podbod 4. Disciplinárneho poriadku SKGA – zákaz výkonu športovej 

funkcie člena športovo-technickej komisie klubu na dobu 6 mesiacov.  

https://skga.sk/kurz-trenerov-a-instruktorov-i-kvalifikacneho-stupna-2/
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IV. Odvolanie voči rozhodnutiu DK SKGA je možné podať na DK SKGA v lehote do pätnástich 

dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia DK SKGA v úradnej správe. 

 

 

 

 

        Disciplinárna komisia SKGA 

        Rastislav Michalák, predseda 

 

 

 
 

 
 


