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1. Základné informácie o organizácii: 
  
Slovenská asociácia Frisbee 
 
právna forma: občianske združenie 
sídlo: Eisnerova 6131/13, 
  84107 Bratislava-Devínska Nová Ves, 
zastúpené: Juraj Turan (Predseda výkonnej rady) 
e-mail: safslovakia@gmail.com 
web:  szf.sk 
IČO: 31749852 
  

1.1  Právnické osoby zriadené SAF 
V období 01.01.-31.12.2016 SAF nebola zriaďovateľom žiadnej právnickej osoby a taktiež 
nemala majetkový podiel v žiadnej právnickej osobe. 

1.2  Nehnuteľnosti vo vlastníctve SAF 
Počas obdobia 01.01.-31.12.2016 SAF nebola vlastníkom alebo spoluvlastníkom žiadnej 
nehnuteľnosti. 
 

1.3  Členstvo SAF v právnických osobách 
  
Počas obdobia 1.1.-31.12.2016 nebola SAF členom žiadnej právnickej osoby okrem          
medzinárodných športových organizácií : 
  

·        WFDF (World Flying Disc Federation), 
4730 Table Mesa Drive, Suite I200-C, Boulder, CO 80305, USA. Organizácia je registrovaná             
ako nezisková v centrálnom registri v štáte Colorado. 
  

·        EUF (European Ultimate Federation), 
Veltlinerstrasse 1 / 13, 2353 Guntramsdorf, Rakúsko. Organizácia je registrovaná pod           
názvom Europäischer Ultimate Sport Verband ako nezisková organizácia v centrálnom          
registri organizácii v Rakúsku pod číslom ZVR- 975251107. 
  

·         A zároveň SAF mala v tomto období pridružené členstvo v  
 

PDGA (Professional Disc Golf Association),  
3828 Dogwood Lane, Appling, GA 30802 USA. Organizácia je registrovaná ako nezisková v             
centrálnom registri štáte Georgia, USA. 



1.4  Výkonné a kontrolné orgány SAF 

 
Výkonná rada (VR) SAF:  
Juraj Turan  predseda 
Tomáš Lehuta podpredseda 
Martin Keseg generálny sekretár 
  
Dozorná rada (DR) SAF:  
Richard Kollár člen 
Martin Chalány člen 
Michal Mesároš člen 
 
Disciplinárna komisia (DK) SAF: 
Jozef Čierny člen 
Tomáš Lehuta člen 
Martin Keseg člen 
  
Komisia sekcie ultimate (ULT-K) SAF: 
Volení členovia: 
Veronika Čolláková predseda 
Marcel Kucharík podpredseda 
Michal Prusák člen 
Matej Surový člen 
Urban Sivák člen 
Martin Keseg zástupca VR 
Každý registrovaný tím má v komisie zastúpenie prostredníctvom jedného člena. 
 
Disciplinárna komisia sekcie ultimate SAF: 
Jozef Čierny člen 
Veronika Čolláková     člen 
Peter Cibula člen 
  
Komisia sekcie discgolf (DG-K) SAF: 
Richard Kollár predseda 
Lukáš Grožaj člen 
Martin Krička člen 
Martin Chalány člen 
Michal Kúdela člen 
Jozef Čierny člen 
Stefan Dobrev člen 
Katka Boďová člen 
Martin Chalány zástupca VR 
 
 
 



Disciplinárna komisia sekcie discgolf SAF: 
Katka Boďová člen 
Jozef Čierny člen 
Lukáš Grožaj člen 

 

 

1.5  Počet členov SAF 
  
K 31.12. 2015  má Slovenská asociácia Frisbee 255 členov. 
  

 

1.6  Počet tímov SAF 
  
Slovenská asociácia Frisbee eviduje na Slovensku 19 tímov zúčasňujúcich sa buď           
domácich súťaží alebo elitných zahraničných súťaží. 
  
Mor ho! 
Lay D’s 
Mental Discorders (Bratislava) 
Outsiterz Ultimate Team (Bratislava) 
Golden Ants (Zlaté Moravce) 
Baník Lásky (Prievidza) 
U.F.O. Špačince (Špačince) 
KeFEAR (Košice) 
Kus Plastu (Senica) 
Paskudy  (Sabinov) 
Discredit (Bratislava) 
Scorpions (Bratislava) 
NorthSide (Turzovka) 
Expendables (Bratislava) 
Outsisterz (Bratislava) 
Harpye (Sabinov+Prešov+Košice) 
U.F.O. Špačince Women Power (Špačince) 
NorthSide Women (Turzovka) 
Kus Plastu Women (Senica) 
  
  



2. Podujatia 

2.1 Výsledky reprezentácie  
 

ULTIMATE 
 
World Ultimate and Guts Championships (WUGC 2016),  divízia MIXED 
Londýn, 18.-25.06.2016 
Výsledky: 17. miesto Slovakia Mixed Team (z 30) 
web turnaja: 
http://www.wfdf.org/events/archive/ultimate/660-2016-world-ultimate-and-guts-championships 
  
World Junior Ultimate Championships (WJUC 2016) 
Vroclav (PL) , 31.07-06.08.2016 
Výsledky : divízia U20 OPEN 23. Miesto. ( z 29) 

divízia U20 WOMEN 15. miesto. (z 20) 
web turnaja:    http://wjuc2016.ultimatecentral.com/news 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCGOLF 
 
European Discgolf Championships , divízia WOMEN, 
Oulu,  Finland, 24.-27.8.2016 
 
Výsledky:   2.miesto ,  Katka Boďová  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wfdf.org/events/archive/ultimate/660-2016-world-ultimate-and-guts-championships
http://wjuc2016.ultimatecentral.com/news


2.2 Výsledky majstrovstiev Slovenska 

ULTIMATE: 
 
Halové Majstrovstvá Slovenska v Ultimate Frisbee v kateegórii OPEN 
Hlohovec, 13-14.02.2016 
web turnaja:    http://szf.sk/vysledky-halove-msr-2016-v-ultimate-frisbee/ 
 
Výsledky : 1. Outsiterz Bratislava 

2. Expendables Bratislava 
3. Baník Lásky Prievidza 

  
 
Majstrovstvá Slovenska v Ultimate Frisbee v kategórii OPEN 
Špačince, 03-04.09.2016 
web turnaja:   http://szf.sk/majstrovstva-slovenska-kategorie-open-v-ultimate/ 
 
Výsledky: 1. Outsiterz Bratislava 

2. Mental Discorders Bratislava 
3. Banník Lásky Prievidza 

 
Halové Majstrovstvá Slovenska v Ultimate Frisbee v kateegórii WOMEN 
Senica, 11.12.2016 
web turnaja:   http://szf.sk/vysledky-halovych-majstrovstiev-slovenska-v-ultimate-zien/ 
 
Výsledky: 1. LayD’s Bratislava 

2. UFO Špačince 
3. Outsiterz Bratislava 

 

DISCGOLF: 
  
Majstrovstvá Slovenska  2016 (Hlohovec, 15.-16.10.2016)  
 
Kategória JUNIOR Kategória MASTER 
1. Marko Čačala 1. Richard Kollár 
2. Dominik Silný 2. Jozef Čierny 
3. Samuel Kollár 3. Roman Miezga 

Kategória WOMEN Kategória OPEN 
1. Katka Boďová 1. Michal Kúdela 
2. Soňa Švecová 2. Karol Hrubják 
3. Denisa Hanečková 3. Štefan Pócoš 

http://euc2015.ultimatecentral.com/
http://szf.sk/majstrovstva-slovenska-kategorie-open-v-ultimate/
http://szf.sk/vysledky-halovych-majstrovstiev-slovenska-v-ultimate-zien/


3. Aktivity SAF 
  
V tomto roku VR zastávala hlavne svoju primárnu úlohu a to administratívne zabezpečenie a 
obhajobu záujmov členov Slovenskej asociácie Frisbee voči štátu, WFDF a PDGA. 
Taktiež sme sa zamerali na získanie financií a zabezpečenie čo najlepších podmienok pre 
fungovanie sekcií.  
Okrem toho sa VR SAF dokázala venovať aj ďalším aktivitám. 
Rok 2016 bol pre VR veľmi náročný, hlavne z dôvodu minuloročnej veľmi zásadnej zmeny 
stanov a celkového fungovania SAF. 
Definovali sme si pole pôsobnosti jednotlivých oblastí. Dopracovali sa riadiace dokumenty 
ako napr. finančný poriadok atď., 
Druhá veľká výzva pre VR a samotnú SAF  bolo začať fungovať v rámci nového zákona o 
športe (platnosť od 01.01.2016), ktorý od základu zmenil doteraz zaužívaný systém správy a 
riadenia orgánov v športe. Dôsledkom tohoto nového zákonu nám vzrástla administratívnej 
náročnosť a to všetko kvôli tomu aby sme boli relevantným partnerom štátu s možnosťou 
získavania dotácii zo štátnych prostriedkov a využívania určitých výhod z postavenia 
národného športového zväzu. 
 
Významnou udalosťou pre SAF v roku 2016 bolo prijatie SAF za člena Slovenského 
olympijskeho výboru na 49. Valnom zhromaždení SOV.  
 

4. Prílohy 
 
Správa o činnosti VR SAF 
 
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/Sprava_o_cinosti_VR_SAF_2016.pdf 
 
Finančná správa za rok 2016: 
 
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/fs_saf_2016.pdf 
 
Účtovná uzávierka 
 
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/Danove_priznanie_2016.pdf 
 
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/Vykaz_ziskov_a_strat_2016.pdf 
 
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/SAF_suvaha2016.pdf 
 
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/poznamky_SAF_2016.pdf 
 
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/uctovna_uzavierka_2016.pdf 
 

http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/Sprava_o_cinosti_VR_SAF_2016.pdf
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/fs_saf_2016.pdf
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/Danove_priznanie_2016.pdf
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/Vykaz_ziskov_a_strat_2016.pdf
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/SAF_suvaha2016.pdf
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/poznamky_SAF_2016.pdf
http://szf.sk/wp-content/uploads/2017/05/uctovna_uzavierka_2016.pdf

