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Identifikácia dotknutej osoby 

Slovenská golfová asociácia, o.z.,  Kukučínova 26, 831 02 Bratislava, IČO: 50284363 

 

Pôvod podnetu 

Hlavný kontrolór športu 

 

Predmet kontroly 

Diskriminácia Tadeáša Teťáka – hráča Golf Clubu Sedín realizačným tímom reprezentácie Slovenskej 
golfovej asociácie (ďalej len SKGA) 

 
Zistenia 

 
 
Slovenská golfová asociácia o.z. (ďalej len „SKGA“) ako národný športový zväz podľa § 16 
zákona č.440/2015 Z.z. o športe (ďalej len „ZoŠ“) plní svoje úlohy aj v oblasti zabezpečovania 
výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie a ich účasti na medzinárodných 
súťažiach, od 1.1.2017.  Do 31.12.2016 plnila tieto úlohy Slovenská golfová asociácia z.z.p.o., 
ktorá na základe rozhodnutia jej najvyššieho orgánu (konferencie) zo dňa 27.11.2016 vstúpila 
dňom 1.1.2017 do likvidácie. SKGA nie je právnym nástupcom Slovenskej golfovej asociácie 
z.z.p.o., z uvedeného dôvodu sa k obsahu podania pána Romana Teťáka, zákonného zástupcu 
Tadeáša Teťáka, budem vyjadrovať vo vzťahu k časovému obdobiu počnúc dňom 1.1.2017. 
 
SKGA zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na 
medzinárodných súťažiach v súlade so ZoŠ a v súlade s predpismi SKGA, najmä jej stanovami 
a rozhodnutiami jej orgánov. 
 



Športovci ako fyzické osoby sú individuálnymi členmi SKGA a podľa článku 5 bod 2 písm. b) 
stanov SKGA sú povinní dodržiavať stanovy, vnútorné predpisy SKGA ako aj rozhodnutia 
orgánov SKGA. 
 
SKGA podľa článku 4 bod 1 písm. r) stanov SKGA zabezpečuje reprezentáciu Slovenskej 
republiky v medzinárodných súťažiach EGA a IGF a zabezpečuje prípravu reprezentácie, 
v súlade s koncepciou reprezentácie.  
 
Všetky predpisy, ktoré nie sú vyhradené konferencii ako najvyššiemu orgánu SKGA, schvaľuje 
podľa článku 9 bod 6 písm. a) stanov SKGA prezídium ako najvyšší výkonný orgán. 
 
Podľa §29 ods.1 ZoŠ,  športová reprezentácia je účasť športového reprezentanta na významnej 
súťaži vrátane prípravy na túto súťaž podľa plánu prípravy schváleného národným 
športovým zväzom. 
 
Podľa §29 ods.2 ZoŠ, športovým reprezentantom je občan Slovenskej republiky, ktorý bol 
nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom 
alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných 
športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí. 
 
Podľa §29 ods.3 ZoŠ, práva a povinnosti športového reprezentanta upravuje predpis 
športovej organizácie podľa odseku 2 (v danom prípade národného športového zväzu).  
 
Dokumentom upravujúcim nominačné kritéria aj plán prípravy je Koncept práce  
reprezentácie v roku 2018 vo forme a s obsahom, o ktorom rozhodlo prezídium ako príslušný 
orgán. Koncepcia reprezentácie bola prerokovaná a schválená prezídiom (Zápisnica z Prezídia 
SKGA o.z. č.2/2018 zo dňa 15.2.2018, bod č.1 ) a následne prerokovaná a schválená 
Konferenciou SKGA ako najvyšším orgánom dňa 15.2.2018 v Badíne ako súčasť bodu 6 Návrh 
plánu činnosti SKGA na rok 2018. Na tejto Konferencii sa zúčastnil aj pán Teťák ako zástupca 
klubu Sedín Golf Club, o.z.. Hlasovanie za Návrh plánu činnosti na rok 2018 (súčasťou ktorého 
je aj Koncept práce reprezentácie v roku 2018) bolo nasledovné: za bolo  5451 hlasov, proti 
bolo 0 hlasov, zdržalo sa 939 hlasov, nehlasovalo 418.  
Uvedené platí aj pre rok 2017. Na konferenciu, ktorá sa konala 15.2.2017 v Bratislave boli 
predložené a prerokované materiály Návrh plánu činnosti na rok 2017 a Reprezentácia 2017.   
 
Súčasťou Konceptu práce reprezentácie v roku 2018 sú aj Všeobecné podmienky pre vstup 
do reprezentácie, kde jedným z bodov je aj podpis potrebných dokumentov (zmluva).  
Zmluva o reprezentácii SR v golfe obsahuje práva a povinnosti športového reprezentanta 
ako aj povinnosti SKGA.  
 
Prezídium schválilo predpis upravujúci práva a povinnosti športovca vo forme zmluvy 
o reprezentácii SR v golfe ako súčasť materiálu Koncept práce reprezentácie pre rok 2018, hoci 
podľa zákona (§29 ods.3 ZoŠ) to mohla urobiť aj jednostranným úkonom – predpisom 
upravujúcim práva a povinnosti športového reprezentanta. 
Zmluvu ako dvojstranný právny úkon uzatvárajú dve strany – národný športový zväz aj 
športovec. 
 



Rozsah práv a povinností športového reprezentanta je tak pre všetkých športovcov identický. 
 
Formu dvojstranného právneho úkonu, v ktorom sú uvedené práva a povinnosti športového 
reprezentanta schválené prezídiom, SKGA zvolila len s cieľom posilniť vnímanie práv zo strany 
športovca, kde nejde len o jeho jednostranne „nadiktované“ povinnosti, ale aj o záväzky SKGA 
zodpovedajúce jeho právam.  
Pokiaľ ide definíciu športovej reprezentácie a pojmy významná súťaž a príprava na túto súťaž, 
uvádzame nasledovné :  
 
Pojem významná súťaž podľa §3 písm. h) ZoŠ nie je možné stotožňovať s pojmom 
reprezentačné akcie podľa zmluvy o reprezentácii SR v golfe. Reprezentačnými akciami sú 
tréningy, sústredenia, kempy, domáce turnaje, medzinárodné turnaje a podobné akcie, na 
ktorých je hráč v postavení reprezentanta SR na základe nominácie. Pojem reprezentačné 
akcie je pojmom širším než pojem významná súťaž. Reprezentačnými akciami sú nielen 
významné súťaže, ale aj aktivity, ktoré sú súčasťou prípravy na významné súťaže. Medzi 
takéto aktivity patrí aj účasť na domácom turnaji, ktorú SKGA považuje za súčasť prípravy na 
významnú súťaž.  
 
 
Na základe vyššie uvedeného môžem konštatovať: 
 

- Činnosť a pravidlá reprezentácie (vrátane nominácií) sa riadia pravidlami 
schválenými najvyšším orgánom SKGA – Konferenciou. 

- Súčasťou Konceptu práce reprezentácie pre rok 2018 je v časti Všeobecné podmienky 
pre vstup do reprezentácie uvedený aj „podpis potrebných dokumentov (zmluva)“.  

- Nominácie na jednotlivé turnaje sú realizované na základe Konferenciou SKGA 
schválených kritérií s obmedzením subjektívnych možností nominovania hráčov. 
Základom pre nomináciu je umiestnenie hráča buď v  rebríčku SKGA alebo WAGR ( 
World amateur golf ranking).  

 

Vyhodnotenie kontroly a návrh opatrení 

 

Vykonaná kontrola bola na základe podnetu zameraná na pravidlá a spôsob nominácie 
reprezentantov na jednotlivé podujatia. Účasť  a spôsoby nominácie reprezentantov sú realizované 
na základe vnútorných predpisov SKGA schválených buď Konferenciou SKGA ako najvyšším orgánom, 
alebo Prezídiom SKGA ako najvyšším výkonným orgánom.  

Lehota na vyjadrenie k zisteným nedostatkom 

Vzhľadom na výsledky kontroly sa neuplatňuje. 

 

Lehota na splnenie nápravných opatrení a nápravu nedostatkov 

Vzhľadom na výsledky kontroly sa neuplatňuje. 



Deň začatia a skončenia kontrolnej činnosti  

Deň začatia:   22.2.2018 

Deň skončenia:  22.3.2018 

 

Prerokovanie návrhu správy s dotknutou osobou 

 

Správa bola prerokovaná dňa 22.3.2018 s JUDr. Tomášom Stoklasom, prezidentom SKGA a Ing. 
Rastislavom Antalom, viceprezidentom SKGA zodpovedným za reprezentáciu. Zástupcovia Prezídia 
zaujali k Správe a k sťažnosti nasledujúce stanovisko: 

 
Hráča Tadeáša Teťáka si SKGA váži a oceňuje jeho individuálne výsledky. Z uvedeného dôvodu 
ho SKGA ako športovca navrhla nominovať do reprezentácie SR aj v roku 2018, v kategórii 
Individual Group, ktorá reflektuje špecifiká športovcov dlhodobo pôsobiacich mimo SR. 
Podmienkou zaradenia do Individual Group je poradie hráča do 8. miesta v rebríčku WAGR zo 
slovenských hráčov. WAGR je svetový rebríček amatérskych hráčov golfu.  
 
Ani popredné umiestnenie v rebríčku WAGR medzi slovenskými hráčmi však neznamená, že 
pre tohto športovca neplatia nominačné kritériá stanovené SKGA  a nemusí dodržiavať plán 
prípravy rovnako ako všetci ostatní športovci. 
SKGA nevidí dôvod, pre ktorý by súčasťou povinností športového reprezentanta nemohli byť 
aj povinnosti súvisiace s tréningovým procesom a analýzou výsledkov športovca.  
Je právom športového zväzu určovať, ktoré aktivity stanovené národným športovým zväzom 
sú súčasťou prípravy na významné súťaže . SKGA rešpektuje  právo športovca zvážiť účasť v 
športovej reprezentácii SR, ktorá nie je povinnosťou, ak mu táto podľa jeho názoru bráni vo 
výkonnostnom raste.  
 
Odmietame však tvrdenie o diskriminácii ktoréhokoľvek hráča. Účasť na reprezentačných 
akciách sa uskutočňovala a uskutočňuje na základe kritérií, ktoré boli schválené najvyšším 
orgánom športového zväzu (ako bolo uvedené vyššie), ktoré boli rovnocenne uplatňované voči  
všetkým športovcom.  
 

22.3.2018, Bratislava 

 

 

V Bratislave,22.3.2018     Slavomír Brudňák   
                        Kontrolór SKGA 

 

 



Záznam z prerokovania Návrhu Správy o kontrolnej činnosti 01/2018 zo dňa 22.3.2018 
s dotknutou osobou 

 

Dátum: 22.3.2018 

Miesto: Bratislava,  

Prítomní: Ing.Slavomír Brudňák, kontrolor SKGA 

JUDr. Tomáš Stoklasa, prezident SKGA  

Ing. Rastislav Antala, viceprezident SKGA zodpovedný za reprezentáciu. 

 

Dňa 22.3.2018 bol prerokovaný Návrh Správy o kontrolnej činnosti 01/2018. Na prerokovaní sa 
zúčastnili Ing.Slavomír Brudňák, kontrolor SKGA, JUDr. Tomáš Stoklasa, prezident SKGA a Ing. 
Rastislav Antala, viceprezident SKGA zodpovedný za reprezentáciu. 

 Zástupcovia Prezídia boli oboznámený so správou a k Správe a k sťažnosti zaujali nasledujúce 
stanovisko: 

 
Hráča Tadeáša Teťáka si SKGA váži a oceňuje jeho individuálne výsledky. Z uvedeného dôvodu 
ho SKGA ako športovca navrhla nominovať do reprezentácie SR aj v roku 2018, v kategórii 
Individual Group, ktorá reflektuje špecifiká športovcov dlhodobo pôsobiacich mimo SR. 
Podmienkou zaradenia do Individual Group je poradie hráča do 8. miesta v rebríčku WAGR zo 
slovenských hráčov. WAGR je svetový rebríček amatérskych hráčov golfu.  
 
Ani popredné umiestnenie v rebríčku WAGR medzi slovenskými hráčmi však neznamená, že 
pre tohto športovca neplatia nominačné kritériá stanovené SKGA  a nemusí dodržiavať plán 
prípravy rovnako ako všetci ostatní športovci. 
SKGA nevidí dôvod, pre ktorý by súčasťou povinností športového reprezentanta nemohli byť 
aj povinnosti súvisiace s tréningovým procesom a analýzou výsledkov športovca.  
Je právom športového zväzu určovať, ktoré aktivity stanovené národným športovým zväzom 
sú súčasťou prípravy na významné súťaže . SKGA rešpektuje  právo športovca zvážiť účasť v 
športovej reprezentácii SR, ktorá nie je povinnosťou, ak mu táto podľa jeho názoru bráni vo 
výkonnostnom raste.  
 
Odmietame však tvrdenie o diskriminácii ktoréhokoľvek hráča. Účasť na reprezentačných 
akciách sa uskutočňovala a uskutočňuje na základe kritérií, ktoré boli schválené najvyšším 
orgánom športového zväzu (ako bolo uvedené vyššie), ktoré boli rovnocenne uplatňované voči  
všetkým športovcom.  
 

Toto stanovisko bolo následne doplnené do správy v časti Prerokovanie správy s dotknutou osobou. 

 


