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Slovenská golfová asociácia 
Konferencia SKGA 2018 
Badín, 15.2.2018 
 

 
 

Zápisnica  
 

zo zasadnutia Konferencie Slovenskej golfovej asociácie    
(ďalej len „Konferencia“) 

                          
 
Miesto konania:  Golf and Country Club Hron, Badín 692, 976 32  Badín 
 
Dátum a čas konania: dňa 15.2.2018, od 13.30 hod.  
 
Program: 
 

1. Otvorenie 

2. Voľba orgánov Konferencie  

Mandátová  komisia 

Návrhová komisia 

Skrutátori 

Zapisovatelia 

Overovatelia zápisnice 

3. Správa o činnosti SKGA o.z. za rok 2017  

4. Správa o hospodárení SKGA za rok 2017 

5. Správa Revíznej komisie o kontrolnej činnosti SKGA za rok 2017  

6. Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2018  

7. Kalendár turnajov na rok 2018  

8. Schválenie rozpočtu 2018 

9. Prestávka 

10.  Prijímanie nových členov SKGA  

11.  Diskusia  

12.  Záver 
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Bod 1 
Otvorenie 
 
Konferenciu otvoril prezident Tomáš Stoklasa a privítal prítomných prezidentov 
členských subjektov, resp. nimi splnomocnené osoby a delegátov. Vyzval pracovníkov 
sekretariátu SKGA, aby oznámili počet prítomných delegátov s právom hlasovať 
a taktiež informáciu o počte hlasov, ktoré títo delegáti majú. Od počtu prítomných 
hlasov sa bude odvíjať aj nadpolovičná väčšina a  2/3 väčšina hlasov pre prijímanie 
uznesení. 
 
Počas prepočítavania hlasov Tomáš Stoklasa oboznámil prítomných o  programe 
Konferencie a o aktivitách SKGA z roku 2017. 
 
Tomáš Stoklasa začal neformálne prezentovať niektoré aktivity zo Správy o činnosti 
SKGA za rok 2017. Niektoré body programu si vyžadujú, aby boli prerokované a 
odhlasované, ale určité body programu si vyžadujú väčšiu diskusiu . 
 
Tomáš Stoklasa oznámil prítomným, že ku každému bodu programu bude prebiehať 
diskusia a k žiadnemu bodu programu nie je potrebná 2/3 väčšina hlasov, okrem bodu 
10. Prijímanie nových členov SKGA.  
Podklady ku Konferencii zasielané členom SKGA boli obsiahlejšie keďže zákon o športe 
hovorí o náležitostiach výročnej správy, ktoré musia byť súčasťou výročnej správy 
a Konferencia by ich mala prerokovať.  
 
Tomáš Stoklasa oboznámil prítomných o  výsledkoch štatistík, ktoré si SKGA nechala 
vypracovať. V roku 2017 SKGA získala 918 nových zaregistrovaných hráčov, ale 
bohužiaľ súčasne doterajším 989 hráčom zanikla registrácia. Tento trend 
nezaregistrovalo len Slovensko, ale aj iné krajiny. V  pláne činnosti budú spomenuté 
návrhy a opatrenia ako udržať záujem hráčov. Za hlavný dôvod odchodu 
registrovaných hráčov považuje nedostatok času na hru. 
 
Tomáš Stoklasa oznámil, že z celkového počtu 7 576 hlasov, je prítomných 6 808 
hlasov, z čoho je 3 405 hlasov nadpolovičná väčšina a  4 539 hlasov je 2/3 väčšina. 
 
Tomáš Stoklasa skonštatoval, že Konferencia je uznášania schopná a Konferenciu 
zahájil. 
 
 
Bod 2 
Voľba orgánov Konferencie (mandátová komisia, návrhová komisia, skrutátori, 
zapisovatelia, overovatelia zápisnice)  
 
Tomáš Stoklasa pristúpil k prerokovaniu bodu č. 2 a navrhol kandidátov na členov 
orgánov Konferencie nasledovne: 
 
Mandátová komisia: Anton Zelenaj, Peter Petrovič, Ján Pečo II.  
Návrhová komisia: Tibor Hubík, Zuzana Soldánová, Miroslav Mazúch  
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Skrutátori: Mário Letko, Martin Richter, Peter Heneš 
Zapisovatelia: Kamil Balga, Michala Lašáková 
Overovatelia zápisnice: Tomáš Lendel, Michal Novotný   
 
Návrh uznesenia 
Konferencia volí členov orgánov Konferencie nasledovne:  
 
Mandátová komisia: Anton Zelenaj, Peter Petrovič, Ján Pečo II. 
Návrhová komisia: Tibor Hubík, Zuzana Soldánová, Miroslav Mazúch 
Skrutátori: Mário Letko, Martin Richter, Peter Heneš 
Zapisovatelia: Kamil Balga, Michala Lašáková  
Overovatelia zápisnice: Tomáš Lendel, Michal Novotný  
 
Tomáš Stoklasa požiadal o hlasovanie a požiadal skrutátorov o sčítanie hlasov. 
 
Hlasovanie: 
Za: 6 390               Proti: 0                 Zdržal sa: 0      
 
Mário Letko oznámil, že za voľbu členov orgánov hlasovalo 6  390 hlasov, pričom sa 
nikto hlasovania nezdržal, ani nehlasoval proti. Tomáš Stoklasa upozornil na nesúlad 
v celkovom počte hlasov a požiadal o nové hlasovanie. Navrhol, aby hlasy, ktoré nie 
sú ani za prijatie návrhu uznesenia, ani proti prijatiu návrhu uznesenia a ani sa 
nezdržali hlasovania, boli v zápisnici uvádzané ako „Nehlasoval“. 
 
Hlasovanie o uznesení č. 1: 
Za: 6 429               Proti: 0                 Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 379 
 
Uznesenie č. 1 bolo prijaté. 
 
Mandátová komisia oznámila, že si zvolila za svojho predsedu Antona Zelenaja. Tomáš 
Stoklasa požiadal Antona Zelenaja o overenie mandátov.   
 
Anton Zelenaj oznámil Konferencii, že Mandátová komisia overila počet hlasov 
a mandátov s tým, že platný počet prítomných členov a hlasov  je 6 808. 
 
Tomáš Stoklasa oznámil, že počty hlasov sú platné v  takom počte ako boli uvedené na 
začiatku Konferencie, nezmenené.  
 
Tomáš Stoklasa predložil návrh programu Konferencie a vyzval prítomných 
k hlasovaniu o programe. 
 
Návrh uznesenia 
Konferencia schvaľuje program Konferencie  v nasledovnom znení: 
 

1. Otvorenie 

2. Voľba orgánov Konferencie  

Mandátová  komisia 
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Návrhová komisia 

Skrutátori 

Zapisovatelia 

Overovatelia zápisnice 

3. Správa o činnosti SKGA o.z. za rok 2017  

4. Správa o hospodárení SKGA za rok 2017  

5. Správa Revíznej komisie o kontrolnej činnosti SKGA za rok 2017  

6. Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2018  

7. Kalendár turnajov na rok 2018  

8. Schválenie rozpočtu 2018 

9. Prestávka 

10.  Prijímanie nových členov SKGA  

11.  Diskusia  

12.  Záver 

 
Hlasovanie o uznesení č. 2: 
Za: 6 808              Proti: 0                 Zdržal sa: 0   Nehlasoval: 0  
 
Uznesenie č. 2 bolo prijaté. 
 
 
Bod 3 
Správa o činnosti SKGA o.z. za rok 2017  
 
Tomáš Stoklasa poukázal na vybrané body Výročnej správy. Konštatoval, že v  roku 
2017 pribudlo na Slovensku viac golfových rezortov ako v  minulých rokoch, SKGA si 
plnila svoje úlohy a povinnosti národného športového zväzu v zmysle  zákona o športe, 
organizovali turnaje, zabezpečovali športovú reprezentáciu, boli uvedené do 
prevádzky nová webová stránka SKGA, nová webová stránka „Hraj golf“, 
intenzívnejšia práca s facebookovou stránkou, spolupráca s časopisom Golf-Report, 
organizované „Raňajky s novinármi“, organizovaný „Národný deň golfu - Deň 
otvorených dverí“. S propagáciou Národného dňa golfu pomáhali známe osobnosti 
a youtuberi. V roku 2018 plánuje SKGA do propagácie Národného dňa golfu viac 
zapojiť golfistov - členov SKGA.  
Tomáš Stoklasa poukázal na potrebu intenzívnejšej spolupráce klubov s pracovnými 
komisiami (Komisia pre mládež, Komisia pre reprezentáciu, Športovo-technická 
komisia, Trenérsko-metodická komisia). V 2. polroku začali pracovné komisie pracovať 
intenzívnejšie, do budúcna je však očakávaná väčšia participácia klubov.  
V roku 2017 Prezídium pripravilo a schválilo viaceré vnútorné predpisy, smernicu 
o fungovaní športovo-technických komisií, súťažný poriadok a pod. Všetky vnútorné 
predpisy sú zverejnené na webe SKGA. Rozpracované vnútorné predpisy, ktoré 
doposiaľ neboli schválené (Smernica o udeľovaní licencií trénerom a inštruktorom, 
Smernica o udeľovaní hendikepu) budú pripravené a schválené do 31.3.2018, čiže do 
začiatku golfovej sezóny. Smernica týkajúca udeľovania handicapu 54 – SKGA chce 
vniesť systém a pravidlá do udeľovania hendikepu. Taktiež treba dokončiť Registračný 
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poriadok s prihliadnutím na novú právnu úpravu ochrany osobných údajov. V zmysle 
zákona o športe prebieha registrácia hráčov v registri fyzických osôb v športe, kde 
zákon definuje aké údaje treba evidovať a kluby sú prvým stupňom pri registrácii 
hráčov do systému. 
V spolupráci s MŠVVaŠ SKGA pripraví metodické usmernenie pri ochrane osobných 
údajov registrovaných fyzických osôb.  
 
Tomáš Stoklasa a taktiež členovia Prezídia v roku 2017 pracovali na zintenzívnení 
komunikácie predovšetkým s golfovými zväzmi a asociáciami z krajín V4, ale aj na 
zlepšení medzinárodných vzťahov  v rámci EGA a R&A. 
 
V marci 2018 by mala byť dokončená a publikovaná brožúra o  golfe na Slovensku, 
ktorú SKGA pripravuje v spolupráci s MDaV SR.  
 
Tomáš Stoklasa požiadal Tibora Hubíka, aby  odprezentoval dokumenty ekomonického 
charakteru, ktoré sú súčasťou Výročnej správy (Výkaz ziskov a  strát, Správa 
nezávislého audítora,...). 
 
Tibor Hubík oboznámil prítomných s Výkazom ziskov a strát, Súvahou, Správou 
nezávislého audítora, prehľadom nákladov, prehľadom o  poskytnutí príspevkov nad 
5 000 eur. 
Záporný hospodársky výsledok je tvorený najmä tým, že SKGA o.z. prevzala niektoré 
záväzky SKGA z.z.p.o. 
 
Tomáš Stoklasa otvoril diskusiu k Správe o činnosti SKGA za rok 2017. 
 
Ján Spura položil otázky:  

- Vieme kategorizovať pribudnutých a  ubudnutých členov podľa veku, 
pohlavia, handicapu? 

Tomáš Stoklasa odpovedal, že funkcionalita systému TeeTime to neumožňuje 
a musela by byť zadaná požiadavka na Tee Time o vypracovanie analýzy.  
 

- Má SKGA výsledok akcie „Národný deň športu - Deň otvorených dverí“? 
Pomohla propagácia GoGomanom? Aká bola veková štruktúra zúčastnených 
osôb na tejto akcii? 
 

Tomáš Stoklasa odpovedal, že na základe počtu odovzdaných dotazníkov od klubov, 
ktoré „Deň otvorených dverí“ organizovali, nie je možné relevantne definovať vek 
zúčastnených osôb, nakoľko odovzdané dáta nie sú reprezentatívne.  
 
Petra Dzuriková dala návrh, aby klub ktorý neodovzdá dotazník, nespolupracuje pri 
podaní spätnej väzby na usporiadanú akciu, nedostal finančnú odmenu. 
 
Tomáš Stoklasa odpovedal, že ho mrzí, že kvôli nedostatku spätnej väzby nie je možné 
úplné vyhodnotenie akcie. Nechce utlmiť aktivity, ktoré slúžia na získavanie nových 
hráčov, ale je potreba venovať sa aj aktivitám na udržanie hráčov.  Napriek 
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uvedenému je možné na základe prieskumu konštatovať, že najvýznamnejším zdrojom 
informácií o podujatí boli samotní hráči golfu  a s touto informáciou budeme pracovať.  
Ján Spura položil ďalšiu otázku: 

- Kam sa dostane golfová brožúra?  
 

Tomáš Stoklasa odpovedal, že pokračuje komunikácia s MDaV SR, došlo k zmene na 
poste generálneho riaditeľa sekcie cestovného ruchu, ktorého už Tomáš Stoklasa 
navštívil spolu s Martinom Munkom. Jednou z priorít MDaV SR je prezentácia 
Slovenska aj ako golfovej destinácie,  najmä na výstavách v zahraničí. 
 
Ján Spura položil ďalšiu otázku: 

- Nemali by byť výsledky reprezentácie do 23 rokov lepšie? Seniori majú lepšie 
výsledky čo sa týka umiestňovania. 
 

Tomáš Stoklasa odpovedal, že čo sa týka aktivít a podpory seniorských súťaží, k tejto 
téme sa vyjadrí v samostatnom bloku v rámci plánovaných činností a požiadal 
Rastislava Antalu ako člena prezídia zodpovedného za reprezentáciu , aby odpovedal 
na položenú otázku týkajúcu sa juniorov. 
 
Rastislav Antala sa spýtal Jána Spuru, na základe čoho usudzuje, že by výsledky 
juniorov mali byť lepšie a vysvetlil Jánovi Spurovi úroveň súperov a konkurenčného 
prostredia, v akom  hrajú.  
 
Ján Spura zareagoval na odpoveď a vyjadril názor, že by sa malo prihliadať na 
výsledky a keď sa nedarí, treba zhodnotiť možnosti, či netreba viac mediálne 
spropagovať golf a získať tak nové golfové talenty.  
 
Rastislav Antala odpovedal, že SKGA samozrejme vyvíja aktivity na rozvoj golfu a  jeho 
propagáciu, v rámci finančných možností rozpočtu. Existuje aj  možnosť zvýšiť členské 
príspevky a získať tak vyššie finančné príspevky na organizáciu sústredení. 
 
Roman Teťák reagoval na predchádzajúce otázky a  odpovede a vyjadril svoj názor  na 
prípravu, sústredenia a fungovanie reprezentácie. Položil otázku, či by nebolo dobré 
prehodnotiť financovanie sústredení reprezentácie a  výberu hráčov do reprezentácie.  
 
Tomáš Stoklasa uviedol, že aj tejto téme sa bude Konferencia venovať v bode Plánu 
činnosti SKGA na rok 2018. 
 
Marián Rybár sa domnieva, že aspoň 5 riadkov mohlo byť venovaných seniorom. 
Seniori sa zúčastnili viacerých medzinárodných turnajov a  zaznamenali výborné 
výsledky. 
Tomáš Stoklasa poznamenal, že nikto z členov SKGA nedodal podklady o aktivitách 
seniorov, ktoré by následne mohli byť zaznamenané vo Výročnej správe. V  správe sú 
uvedené a publikované informácie, ktoré boli Prezídiu dostupné. 
 
Rastislav Antala vyjadril svoj názor na Majstrovstvá Európy ESGA a poznamenal, že 
súťažný golf sa hrá bez vyrovnania. A navyše SKGA je na európskej úrovni partnerom 
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EGA (European Golf Association), ktorá ako jediná zastrešuje usporadúvanie 
Majstrovstiev Európy v golfe. 
Ľuboš Bíly sa vyjadril, že po založení golfového klubu má problém so získaním 
mládeže. Vyjadril nespokojnosť s tým, že neexistuje žiadna smernica, žiadne 
odporúčanie,  ktoré by mu pomohli so získaním mládeže.  
 
Tomáš Stoklasa odpovedal na otázku ohľadom mládeže, že pre mládež koordinuje 
Komisia pre mládež, z ktorej vychádzajú nápady a podnety. Odporučil každému 
členovi SKGA, ktorý sa zaujíma o aktivity v tejto oblasti, nominovať svojho zástupcu 
do Komisie pre mládež a podieľať sa na jej činnosti. 
 
Na otázku ďalej reagoval Michal Novotný (Golf Trnava), ktorý je tiež zo začínajúceho 
golfového klubu a vytvorili akadémiu pre mládež. Spolupracujú s gymnáziom v Trnave, 
kde vyučujú golf. Odporúča zapojiť sa do práce Komisie pre mládež. 
 
Miroslav Rusnák Ľubošovi Bílemu odpovedal, že jednotná metodika na Slovensku 
neexistuje a práca s mládežou je v každom klube individuálna. Nie je presvedčený, že 
existuje jediná univerzálna a správna metodika vedenia mládeže. 
 
Ľuboš Bíly oponoval tým, že sa bol pozrieť v Nemecku a Škótsku, kde majú systém 
práce s mládežou (odporúčania). 
 
Miroslav Rusnák sa spýtal či je to manuál, ktorý vytvorila škótska golfová asociácia, 
ktorý dáva klubom? Ďalej odporučil Ľubošovi Bílemu, aby ich klub nominoval svojho 
zástupcu do Komisie pre mládež.  
 
Peter Petrovič vyjadril svoj názor na prácu s mládežou, taktiež zastáva názor 
individuálneho prístupu každého klubu k mládeži. 
 
Anton Zelenaj povedal, že metodika je na trénerovi, ktorý má za sebou viaceré kurzy, 
na ktorých sa dozvedel ako pracovať s mládežou. 
 
Jiří Frolka povedal, že je vždy na klube ako sa postaví k práci s mládežou a taktiež 
záleží na trénerovi, ktorý s mládežou pracuje. Odporučil spoluprácu s Komisiou pre 
mládež. 
 
Jiří Frolka by v roku 2019 odporučil podrobnejšie rozpísať jednotlivé nákladové 
položky rozpočtu, aby boli lepšie viditeľné. 
 
Tibor Hubík reagoval odpoveďou, že je to účtovná závierka, ktorá musí byť 
vypracovaná v takej forme v akej je. 
 
Ladislav Smatana upozornil prítomných, že všetci dostali asi pred piatimi rokmi 
metodiku, v ktorej boli rôzne potrebné informácie, ktoré by mohli pomôcť Ľubošovi 
Bílemu s prácou s mládežou. Taktiež vyjadril svoj názor na seniorov a  potrebu väčšej 
podpory seniorov. 
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Tomáš Stoklasa odpovedal, že k téme seniorov sa vyjadrí v bode programu č. 6 Návrh 
plánu činnosti SKGA na rok 2018 a povedal, že Rastislav Antala zabezpečil príjem 
dodatočných 5 000 eur, ktorými chcú v rozpočte podporiť práve účasť seniorov na 
reprezentačných podujatiach EGA. 
 
Juraj Čermák (Žilinsko-rajecký klub) informoval Prezídium o žiadostiach členov 
z klubu, aby boli vymazaní zo zoznamu SKGA, kvôli zverejňovaniu ich osobných údajo v 
MŠVVaŠ SR, kvôli ktorému vraj nie je možná evidencia na Úrade práce. Požiadal, aby 
SKGA požiadali MŠVVaŠ SR o nezverejňovanie osobných údajov.  
 
Tomáš Stoklasa odpovedal, že nie je možné, aby bola fyzická osoba členom golfového 
klubu bez možnosti spracúvania osobných údajov, keďže osobné údaje sú súčasťou 
evidencie fyzických osôb v registri podľa zákona o športe. Bez spracúvania osobných 
údajov nemôže byť osoba evidovaná v registri fyzických osôb v športe a nie je 
športovcom v zmysle zákona. 
 
Denis Barna – vyjadril sa k otázke Ľuboša Bíleho ohľadom prístupu k mládeži a stručne 
popísal, ako vytvorili vlastný rozvojový program tak, aby bol zaradený do oficiálnych 
školských osnov na gymnáziu Mercury. 
 
K otázke ohľadom mládeže sa vyjadril aj Pavol Bielik, ktorý  povedal, že každý tréner je 
vyškolený na prácu s mládežou. 
 
Kamil Balga prezentoval svoje skúsenosti so získavaním mládeže do klubov.  
 
Tomáš Stoklas predložil návrh na hlasovanie. 
 
Návrh uznesenia  
Konferencia schvaľuje Správu o činnosti SKGA za rok 2017. Konferencia prerokovala 
a schvaľuje Výročnú správu za rok 2017.  
 
Hlasovanie o uznesení č. 3: 
Za: 5 690       Proti: 0                 Zdržal sa: 1 118  Nehlasoval: 0  
 
Uznesenie č. 3 bolo prijaté. 
 
 
Bod 4 
Správa o hospodárení SKGA za rok 2017  
 
Tomáš Stoklasa uviedol, že Správa o hospodárení bola predstavená v rámci Výročnej 
správy a predniesol návrh uznesenia. 
 
Návrh uznesenia  
Konferencia schvaľuje Správu o hospodárení SKGA za rok 2017. 
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Hlasovanie o uznesení č. 4: 
Za: 5 690       Proti: 0                 Zdržal sa: 1 118  Nehlasoval: 0  
 
Uznesenie č. 4 bolo prijaté. 
 
 
Bod 5 
Správa Revíznej komisie o kontrolnej činnosti SKGA za rok 2017  
 
Tomáš Stoklasa požiadal Slavomíra Brudňáka, aby oboznámil prítomných o  kontrolnej 
činnosti Revíznej komisie SKGA za rok 2017. 
 
Slavomír Brudňák oboznámil prítomných s  činnosťou kontrolóra SKGA a činnosťou 
Revíznej komisie SKGA za rok 2017.  
 
Revízna komisia pracovala v nasledovnom zložení: 
Ing. Slavomír Brudňák, predseda Revíznej komisie a  zároveň kontrolór SKGA 
Ing. Maroš 0čadlík, Ing. Ján Spura, členovia Revíznej komisie.  
 
Revízna komisia sa v roku 2017 zišla raz. Na tomto stretnutí boli členovia revíznej 
komisie informovaní o podnete od Pressburg golf clubu. Tento podnet bol smerovaný 
na kontrolu dodržania čl. 15., ods. 3. Stanov SKGA, ktorý sa týka preukázania právnej 
subjektivity zúčastnených právnických osôb.  Podnet bol vybavený v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a  vnútornými predpismi SKGA.  Podnet bol 
vyhodnotený ako neopodstatnený. 
  
Kontrolór SKGA ako predseda revíznej komisie v roku 2017 vykonával nasledujúcu 
činnosť: 

- kontroloval zasadnutie Konferencie SKGA a riadne zverejnenia zápisnice 
z Konferencie, 

- osobnou účasťou sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach prezídia SKGA,  
- v prípade potreby priamo na zasadnutiach prezídia SKGA upozorňoval na 

možný nesúlad návrhov s vnútornými predpismi, predpismi Slovenskej 
republiky a pomáhal hľadať riešenia, 

- pripomienkoval neskoré predkladanie niektorých materiálov na zasadnutia 
prezídia, 

- priebežne vykonával kontrolnú činnosť vybraných nákladových položiek  
rozpočtu, 

- zúčastňoval sa stretnutiach s ostatnými národnými športovými zväzmi ohľadne 
zákona o športe, rôznych seminárov ohľadne tohto zákona a jeho použitia 
v praxi. Aktívne poskytoval súčinnosť hlavnej kontrolórke športu, konzultoval 
s hlavnou kontrolórkou športu rôznu problematiku týkajúcu sa činnosti 
kontrolóra zväzu ako aj zväzu a jeho orgánov, 

 
Tomáš Stoklasa predniesol návrh uznesenia a  vyzval prítomných k hlasovaniu. 
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Návrh uznesenia  
Konferencia schvaľuje Správu Revíznej komisie o kontrolnej činnosti SKGA za rok 
2017. Konferencia schvaľuje Správu kontrolóra o  kontrolnej činnosti za rok 2017. 

 
Hlasovanie o uznesení č. 5: 
Za: 6 808       Proti: 0                 Zdržal sa: 0    Nehlasoval: 0  
 
Uznesenie č. 5 bolo prijaté. 
 
O 15.35 hod. Tomáš Stoklasa vyhlásil začiatok prestávky . 
 
15.50 hod. koniec prestávky. 
 
Tomáš Stoklasa po prestávke pristúpil k prerokovaniu bodu č. 6 Návrh plánu činnosti 
SKGA na rok 2018. 
 
 
Bod 6 
Návrh plánu činnosti  SKGA na rok 2018 
 
Tomáš Stoklasa sa vyjadril k návrhu plánu činnosti na rok 2018 a zdôraznil nasledovné 
skutočnosti: 

- apeloval na usporadúvanie 9-jamkových turnajov, ktoré nie sú tak časovo 
náročné ako 18-jamkové turnaje, 

- členovia klubov (najmä hráči do 23 rokov) by sa mali zúčastniť minimálne troch 
turnajov na úpravu HCP, zaregistrovaných na serveri SKGA, inak nie sú 
považovaní za aktívnych športovcov,  

- SKGA predovšetkým pre seniorov usporiada novú golfovú túru SKGA MID-AM 
SENIOR TOUR, ktorá reflektuje na počet individuálnych členov SKGA v týchto 
vekových kategóriách a prináša na Slovensko vrcholovú súťaž aj v  týchto 
vekových kategóriách  (4 turnaje), 

- SKGA bude v roku 2018 organizovať turnaje SKGA TOUR, SKGA junior TOUR, 
Túru olympijských nádejí (TON) a regionálne TON, Majstrovstvá SR na rany, 
Majstrovstvá SR seniorov, Majstrovstvá SR MID-AM, Majstrovstvá SR na jamky, 
Majstrovstvá SR klubových družstiev a Majstrovstvá SR juniorov. 
 

Tomáš Stoklasa odovzdal slovo Rastislavovi Antalovi, ktorý oboznámil prítomných 
o plánovaných aktivitách reprezentácie, o vykonaných zmenách v reprezentácii, o 
cieľoch reprezentácie a o turnajoch, ktorých by sa mala reprezentácia zúčastniť.  
  
Slovo prevzal Miroslav Rusnák, viceprezident SKGA a predseda Komisie pre mládež, 
ktorý zdôraznil potrebu členov SKGA zapojiť sa do spolupráce s Komisiou pre mládež. 
Komisia pre mládež aj v roku 2018 osloví kluby s požiadavkou o zaslanie možných 
ďalších záujemcov pre prácu v Komisii pre mládež. Systematicky bude oslovovať 
potenciálnych nových finančných alebo barterových partnerov pre podporu práce 
s mládežou v SKGA. CTM prešli obmenou kvôli  novej právnej úprave podpory 
talentovanej mládeže.  
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Miroslav Rusnák predstavil zmeny v turnajoch TON a REG TON. TON sa bude v roku 
2018 organizovať na 18-jamkových ihriskách spoločne s rozšírenou SKGA Junior TOUR 
vo výkonnostných kategóriách hráčov max. do HCP 26,4 v  6 samostatných vekových 
a HCP kategóriách. TON bude mať v roku 2018 celkovo 8 samostatných jednodňových 
turnajov usporiadaných v 4 víkendových dňoch, ako súčasť hracích dní SKGA Junior 
TOUR + turnaj O pohár prezidenta SKGA. 
Zmeny v REG TON zapracuje Komisia pre mládež do propozícií REG TON. Hlavná 
zmena sa bude týkať rozšírenia kategórií vo vekových hraniciach do 8 a  do 10 rokov. 
V kategórii do 8 rokov sa bude súťažiť zo skrátených odpalísk, bez úpravy HCP. SKGA 
bude i naďalej metodicky a finančne podporovať REG TON, vyplácaním podpory 
klubom podľa počtu zúčastnených hráčov a  poskytovaním cien. Turnaje REG TON 
budú zahrnuté do SKGA kalendára turnajov. REG TON je zameraná hlavne na 9-
jamkové ihriská. 
 
Petra Dzuriková povedala, že sa jej nepáči, že nemá dotáciu z  regionálnej TON 
a položila otázku, či vie dať SKGA väčšiu dotáciu na regionálnu TON. Ďalej vyjadrila  
nespokojnosť  so situáciou a podporou 9-jamkových ihrísk a s poplatkami neaktívnych 
golfistov. S tým súhlasil aj Maroš Očadlík. 
 
Miroslav Rusnák vysvetlil, prečo sa turnaje TON presunuli z 9-jamkových ihrísk na 18-
jamkové ihriská a vytvorili sa regionálne TON.  
 
Miroslav Kubis (Trenčín) súhlasil s názorom Petry Dzurikovej a chcel by od SKGA 
väčšiu podporu 9-jamkových ihrísk, viac turnajov na týchto ihriskách. Žiada zistiť na 
ministerstve školstva, či nevieme zaradiť golf do vyučovania škôl, tak ako sú do 
vyučovania zaradené hodiny tenisu.  
 
Ľubomír Ďurinďák (Golfový klub Tále) navrhol vrátiť sa k pôvodnej TON a vrátiť TON 
na 9-jamkové ihriská. 

Tomáš Stoklasa komentoval diskusiu v súvislosti s potenciálom pre rast v budúcnosti 
a apeloval na kluby, aby motivovali svojich členov vo veku do 23 rokov, na ktorých SKGA 
povinne zo zákona o športe rozdeľuje časť štátneho príspevku. Čím viac hráčov do 23 rokov 
odohrá aspoň tri turnaje, tým vyšší bude štátny príspevok a tým vyšší bude podiel pre kluby, 
ktorých hráči splnili odohratie aspoň troch turnajov v sezóne. Môžu to byť súťažné turnaje na 
serveri skga.sk. 

Jiří Frolka – navrhol finančnú podporu na dopravu detí z CTM na tréningy a  turnaje. 
 
Miroslav Rusnák opätovne zdôraznil význam Komisie pre mládež, v ktorej sa riešia 
všetky podnety týkajúce sa mládeže.  
 
Slovo prevzal Ivan Šebök, člen prezídia SKGA a predseda Športovo-technickej komisie 
SKGA, ktorý oboznámil prítomných s hlavnými úlohami ŠTK SKGA na rok 2018. 
 
ŠTK SKGA bude v roku 2018 pokračovať v osvedčenom systéme súťaží, ktoré dostali 
pevný rámec a propozície. Turnajový kalendár 2018 zahŕňa všetky ihriská, ktoré 
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prejavili záujem a potvrdili súhlas s podmienkami organizácie majstrovských súťaží 
bez akýchkoľvek subjektívnych podmienok a  výhrad. Počet domácich 18-jamkových 
ihrísk umožní odohrať majstrovské súťaže v  kategórii dospelých aj juniorov na 
domácich ihriskách, termíny sú skoordinované s  najdôležitejšími podujatiami 
v okolitých štátoch a reprezentačnými výjazdami. 
 
Novinkou v roku 2018 je zaradenie výkonnostnej celoročnej túry (s HCP obmedzením) 
a Majstrovstiev Slovenska na rany pre vekovú kategóriu Mid-age a seniori pod gesciou 
SKGA a ŠTK SKGA, čím bude zabezpečené naplnenie športových ambícií najlepším 
hráčom v týchto kategóriách s možnosťou nominácie a štartu na vrcholných 
európskych podujatiach. Podiel týchto golfistov na členskej základni SKGA predstavuje 
viac ako 2/3. 
 
Tomáš Stoklasa prezentoval nové povinnosti členov SKGA pri preukazovaní použitia 
príspevkov, ktoré sú poskytované v zmysle zákona o športe. Uvedené je súčasťou 
pozmeňujúceho návrhu prezídia vo vzťahu k plánu činnosti na rok 2018. Povinnosť 
preukazovať účel použitia finančných prostriedkov sa týka aj podpory talentovanej 
mládeže, v rozsahu upravenom vnútorným predpisom SKGA. Športové kluby sú 
povinné preukázať sekretariátu SKGA použitie príspevku na  účel športu mládeže 
najneskôr do 15.11. kalendárneho roka. Podrobnosti budú uvedené vo vnútornom 
predpise SKGA, ktorý vydá Prezídium.  
 
Prebehla diskusia k termínu preukázania počtu členov jednotlivých klubov, ktorí sa 
zúčastnili viac ako troch turnajov na úpravu HCP, zaregistrovaných na serveri SKGA.  
 
Ján Spura poznamenal, že celý plán činnosti SKGA na rok 2018 sa venuje len 
reprezentantom  a len minimum sa venuje propagácii a financovaniu golfu.  
 
Tomáš Stoklasa  sa vyjadril k otázke Jána Spuru, že sú dva hlavné spôsoby ako získať 
nových golfistov a to využiť štandardné komunikačné kanály (internet, rádiá, TV, 
facebook, print), ktorými spropagujeme golf alebo ďalej osobné akcie typu „Dni 
otvorených dverí“, ktoré sú veľmi úspešné.  SKGA využije všetky dostupné možnosti na 
propagáciu golfu, v rámci finančných možností jej rozpočtu.  
 
Roman Teťák položil otázky:  

- Akým spôsobom chcete zabezpečiť účasť  reprezentantov na LOH 2024?  
- Ako je možné zmeniť rebríček golfistov? 
 

Tomáš Stoklasa odpovedal Romanovi Teťákovi, že účasť na LOH 2024 sa dá zabezpečiť 
len výborným športovým výkonom a konkrétny podnet na zmenu kritérií, na základe 
ktorých sa tvorí  rebríček golfistov, je možné poslať ŠTK SKGA. 
 
Pavol Bielik položil otázku Romanovi Teťákovi, či očakáva prítomnosť 
reprezentačného trénera na turnajoch juniorov a  kto bude tohto trénera platiť?  
 
Roman Teťák položil otázku o výške platu reprezentačného trénera mužov, ktorý je 
platený z rozpočtu SKGA a vyjadril nespokojnosť s jeho správaním.  
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Členovia Prezídia reagovali otázkou, prečo nie sú spomínané výhrady 
k reprezentačnému trénerovi odosielané Prezídiu ihneď, ale sú spomenuté až na 
Konferencii. 
 
Rastislav Antala pozval Romana Teťáka do Komisie pre reprezentáciu.  
 
Prezídium bude do 31.3.2018 informovať členov ohľadne opatrení týkajúcich sa 
ochrany osobných údajov v súvislosti s novou legislatívou.  
 
Anton Zelenaj v súvislosti s úpravou hendikepu položil otázku o zmene hranice 
ochrany na hodnotu 26,5. Ivan Šebök odpovedal, že ŠTK SKGA takúto zmenu 
navrhovala, Prezídium ju však neschválilo a hranica ochrany tak zostáva nezmenená.  
 
Ďalej sa Anton Zelenaj spýtal na termín odosielania faktúr za členov podľa stavu na 
serveri SKGA. Kamil Balga odpovedal, že  východiskom pre fakturáciu je stav na serveri 
k 1.3. daného roku a termín sa nezmenil. 
 
Ján Spura sa spýtal, prečo nie sú v pláne činnosti reprezentácie uvádzané ciele 
umiestnenia na turnajoch. 
 
Rastislav Antala uviedol, že ciele reprezentácie na umiestnenie sú v pláne činnosti 
uvedené.  
 
Tomáš Stoklasa ukončil diskusiu k bodu č. 6. 
 
Tibor Hubík dáva pozmeňujúci návrh k predloženému písomnému materiálu (plán 
činnosti na rok 2018), do ktorého budú doplnené farebne vyznačené pasáže, ktoré 
boli v rozprave prečítané a prezentované delegátom Konferencie, týkajúce sa kritérií, 
účelu použitia a rozdelenia príspevku (šport mládeže a rozvoj talentovaných 
športovcov).  
 
Tomáš Stoklasa predložil návrh na hlasovanie o  návrhu plánu činnosti na rok 2018 
v znení pozmeňujúceho návrhu Tibora Hubíka.  
 
Návrh uznesenia  
Konferencia schvaľuje plánu činnosti SKGA na rok 2018. 

 
Hlasovanie o uznesení č. 6: 
Za: 5 451       Proti: 0                 Zdržal sa: 939    Nehlasoval: 418  
 
Uznesenie č. 6 bolo prijaté. 
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Bod 7 
Kalendár turnajov na rok 2018 
 
Tomáš Stoklasa pristúpil k prerokovaniu bodu č. 7 Kalendár turnajov na rok 2018. 
Miroslav Kubis sa spýtal či je možné stretnutie ohľadom zorganizovania REG TON 
v Trenčíne. 
 
Miroslav Rusnák odpovedal, že nevidí dôvod neuskutočnenia stretnutia sa v  Trenčíne 
ohľadom zorganizovania REG TON.  
 
Prebehla diskusia o dôvode zmeny konania turnaja v Malackách, kde náhradným 
ihriskom bolo ihrisko Black River v Bernolákove. 
 
Ivan Šebök sa vyjadril, že prebehla kontrola ihriska v Malackách, kde aj miestny 
manažér potvrdil rozhodnutie kontroly a  pre zlý stav ihriska bol turnaj preložený na 
iné ihrisko. Ihrisko Black River v Bernolákove ako náhradné ihrisko pre uskutočnenie 
turnaja v danom termíne nebolo k dispozícii. 
 
Roman Teťák mal pripomienku k zhodnému termínu konania ME mužov jednotlivcov 
a MSR mužov a žien. Zhodný termín konania týchto turnajov núti hráčov vybrať si len 
jeden.  
 
Rastislav Antala odpovedal, že kalendár turnajov sa plánuje 2 roky dopredu,  bohužiaľ 
v roku 2018 sa už zmena nedá urobiť. Rastislav Antala podal žiadosť na ŠTK SKGA, aby 
preložili termín Majstrovstiev Slovenska. 
 
Tomáš Stoklasa predložil návrh na hlasovanie. 
 
Návrh uznesenia  
Konferencia berie na vedomie Kalendár turnajov SKGA na rok 2018 . 

 
Hlasovanie o uznesení č. 7: 
Za: 5 690       Proti: 0                 Zdržal sa: 700    Nehlasoval: 418  
 
Uznesenie č. 7 bolo prijaté. 
 
Tomáš Stoklasa navrhol hlasovanie o vstupných poplatkoch pre riadnych 
a pridružených členov. Prezídium nenavrhlo žiadnu zmenu v  týchto poplatkoch. Výška 
vstupných poplatkov: 
Riadny člen    4 000 eur 
Pridružený člen   2 000 eur 
Pri prechode z pridruženého člena na riadneho člena je navrhovaný poplatok 2  000 
eur. 
 
 
 
 



Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SKGA                                                                             strana 15 z 19 

Návrh uznesenia  
Konferencia schvaľuje vstupné poplatky v  nasledovnej výške:  
riadny člen 4 000 eur, pridružený člen 2 000 eur, prijatie pridruženého člena za 
riadneho člena 2 000 eur. 
 
Hlasovanie o uznesení č. 8: 
Za: 6 390                         Proti: 0                             Zdržal sa: 0                Nehlasoval:  418 
 
Uznesenie č. 8 bolo prijaté. 
 
Tomáš Stoklasa navrhol ponechať členské poplatky za individuálneho člena zhodné 
s výškou poplatkov schválenou konferenciou SKGA v roku 2017: 
 
Člen do 21 rokov     11 eur 
Člen nad 21 rokov   22 eur 
Pridružený člen do 21 rokov 22 eur 
Pridružený člen nad 21 rokov  44 eur 
 
Ján Spura navrhol zmenu členského poplatku na 18 eur za každého individuálneho 
člena. 
 
Tomáš Stoklasa sa spýtal predkladateľa návrhu, či vie, aký dopad bude mať 
navrhovaná zmena výšky poplatku na príjmy rozpočtu SKGA. 
Ján Spura odpovedal, že nevie aký dopad bude mať táto navrhovaná zmena výšky 
poplatku na rozpočet SKGA. 
 
Tomáš Stoklasa vyzval prítomných k hlasovaniu o zmene členského poplatku za 
individuálnych členov na základe návrhu Jána Spuru. 
 
Návrh uznesenia  
Konferencia schvaľuje výšku členského poplatku 18 eur za každého individuálneho 
člena SKGA.  
 
Hlasovanie o uznesení č. 9: 
Za: 737                    Proti: 4222                  Zdržal sa: 1431                          Nehlasoval:  0 
 
Uznesenie č. 9 nebolo prijaté. 
 
Navrhovaná zmena členského poplatku nebola prijatá. 
 
 
Bod 8 
Schválenie rozpočtu na rok 2018 
 
Tomáš Stoklasa pristúpil k prerokovaniu bodu č. 8 a predstavil zúčastneným návrh 
rozpočtu na rok 2018 a jeho jednotlivé časti. 
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Pripomienka k webu – Petra Dzuriková požiadala o zmenu pozície sekcie „Aktuality“ 
na webovej stránke SKGA. 
 
Petra Dzuriková chcela vedieť termín konania Národného dňa go lfu v roku 2018. 
 
Tomáš Stoklasa otvoril diskusiu k bodu č. 8. 
 
Ján Spura mal pripomienku k tomu, aby bolo pripravené medziročné porovnanie  
výsledkov, nákladov a príjmov za minulý rok s plánovaným rozpočtom.  
Ján Spura taktiež poznamenal, že naplánovaný príjem z predaja pravidiel golfu bude 
v roku 2018 chýbať a mal pripomienku k 13 000 eurovému navýšeniu záväzkov. 
 
Tibor Hubík odpovedal, že sú to záväzky  z prevzaté z SKGA z.z.p.o. a záväzky 
z minulého roka, ďalej samozdanenie za služby zo zahraničia (Tee Time).  
 
Slavomír Brudňák doplnil odpoveď Tibora Hubíka, že záväzky sa zvýšili aj z dôvodu 
platby dane z pridanej hodnoty. 
 
Ján Spura sa spýtal na položku 7 200 eur za prenájom kancelárie. Spýtal sa či sa nedá  
vybaviť zníženie ceny za prenájom. 
  
Tomáš Stoklasa odpovedal, že nie je reálne zabezpečiť nižšiu cenu  za nájom 
priestorov v porovnateľnej výmere, výšku nájomného považuje s ohľadom na rozsah 
využívaných priestorov za výhodnú. 
 
Ján Spura mal otázku k položke „reprezentácia“, kde bola oproti roku 2017 navýšená 
plánovaná suma. 
 
Rastislav Antala odpovedal, že navýšenie sa vzťahuje k potrebe  personálneho 
posilnenia v súvislosti s administráciou reprezentačných akcií . 
 
Ján Spura položil ďalšu otázku bola otázka k výške licenčných poplatkov  Tee Time.  
 
Na otázku odpovedal Slavomír Brudňák, ktorý plánovanú sumu vysvetlil s poukazom 
na fakturáciu z predchádzajúcich rokov. 
 
Viacerí delegáti zhodne navrhli v súvislosti s projektom „Golf do škôl“  zvýšiť sumu 
vyhradenú na tento projekt (napr. na prepravu detí na golfové ihriská a  pod.). 
 
Tomáš Stoklasa reagoval, že by veľmi rád navýšil financovanie tohto projektu, príjmová 
stránka rozpočtu to však žiaľ aktuálne neumožňuje.  
 
Petra Dzuriková navrhla, aby golf nepropagovali celebrity, ale napr. najväčšia golfová 
rodina na Slovensku. Nájsť rodinu, ktorá hrá golf a propagácia by bola vierohodnejšia. 
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Tomáš Stoklasa navrhol hlasovanie o návrhu v znení pozmeňujúceho návrhu Prezídia, 
kde v príjmovej časti rozpočtu v časti reklama a web je namiesto plánovanej sumy 
10 000 eur zmena na 15 000 eur (t.j. nárast plánovaných príjmov o  5 000 eur) a vo 
výdavkovej časti rozpočtu v sekcii reprezentácia pribudne položka v  rovnakej výške 
5 000 eur účelovo určená na reprezentačné podujatie pre seniorskú kategóriu.   
 
Návrh uznesenia  
Konferencia schvaľuje navrhovaný rozpočet na rok 2018.  
 
Hlasovanie o uznesení č. 10: 
Za:  6681                        Proti: 0   Zdržal sa: 127         Nehlasoval: 0 
 
Uznesenie č. 10 bolo prijaté. 
 
 
Bod 9 
Prestávka 
O 18.35 hod. vyhlásil Tomáš Stoklasa prestávku.  
 
18.45 hod. koniec prestávky a bolo vykonané prepočítanie kvóra.  
 
Anton Zelenaj predložil výsledky prepočítania kvóra, ktoré Tomáš Stoklasa ohlásil 
nasledovne: 

- 6 457prítomných hlasov, 
- 3 229 hlasov nadpolovičná väčšina, 
- 4 305 hlasov 2/3 väčšina. 

 
Tomáš Stoklasa otvoril bod č. 10 Prijímanie nových členov SKGA. 
 
 
Bod 10 
Prijímanie nových členov SKGA  
 
Tomáš Stoklasa oboznámil prítomných s dvomi žiadosťami o prijatie do SKGA. 
Následne umožnil vystúpiť na Konferencii prvému žiadateľovi. 
 
Pred prítomných predstúpil záujemca o  prijatie za riadneho člena do SKGA 

- Roman Pagáč z Golfového klubu Bojnice. 
Zástupca tohto klubu sa prihovoril prítomným a oboznámil ich s víziami a cieľmi klubu. 
 
Petra Dzuriková vzniesla námietku voči prijatiu klubu do SKGA pod názvom Golfový 
klub Bojnice, ako dôvod uviedla  zameniteľnosť vyvolanú názvom golfového klubu vo 
vzťahu k vzdialenosti k mestu Bojnice. 
 
Tomáš Stoklasa dal hlasovať o prijatí Golfového klubu Bojnice za riadneho člena SKGA. 
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Návrh uznesenia  
Konferencia prijíma Golfový klub Bojnice za riadneho člena SKGA. 
 
Hlasovanie o uznesení č. 11: 
Za:  6 088                            Proti:  231                      Zdržal sa: 138          Nehlasoval: 0 
 
Uznesenie č. 11 bolo prijaté. 
 
Konferencia prijala Golfový klub Bojnice za riadneho člena SKGA. 
 
Tomáš Stoklasa pozval druhého žiadateľa, ktorý žiada o pridružené členstvo v SKGA  -  
občianske združenie Golf park RAJEC.  
 
Zástupca Jozef Pešek odprezentoval víziu o  fungovaní Občianskeho združenia Golf 
park RAJEC. 
 
Následne Juraj Čermák informoval prítomných o situácii v Žilinsko–rajeckom golfovom 
klube.  Juraj Čermák je názoru, že na golfovom ihrisku má pôsobiť len jeden golfový 
klub. 
 
Tomáš Stoklasa sa vyjadril k vzniknutej situácii. Tomáš Stoklasa oznámil prítomným, 
že absolvoval osobné stretnutie s oboma klubmi a skonštatoval, že Golf park RAJEC 
má nárok žiadať o pridružené členstvo v SKGA. V súvislosti s prijatím pridruženého 
člena téma právneho vzťahu ku golfovému ihrisku nie je relevantná, práve 
z uvedeného dôvodu sa žiadateľ uchádza o  pridružené členstvo, nie riadne členstvo.  
 
Petra Dzuriková prezentovala svoj nesúhlas s prijatím o.z. Golf park RAJEC za 
pridruženého člena SKGA. 
 
Prebehla diskusia k téme prijatia Golf parku RAJEC o.z. za pridruženého člena. 
 
Tomáš Stoklasa vyzval prítomných k hlasovaniu s návrhom uznesenia: 
 
Návrh uznesenia  
Konferencia prijíma Golf park RAJEC za pridruženého člena  SKGA. 
 
Hlasovanie o uznesení č. 12: 
Za: 2 519                        Proti:   737                    Zdržal sa: 3 201          Nehlasoval: 0  
 
Uznesenie č. 12 nebolo prijaté. 
 
Tomáš Stoklasa oznámil, že Golf park RAJEC nebol prijatý za pridruženého člena SKGA.  
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Bod 11 
Diskusia 
 
Tomáš Stoklasa otvoril diskusiu.  
 
Vladimír Balogh sa vyjadril k lekárskym prehliadkam potrebným zo zákona o športe 
a ukázal vzor správy z telovýchovno-lekárskej prehliadky, ktorá spĺňa náležitosti 
vyžadované všeobecne záväznými právnymi predpismi . 
 
Tomáš Stoklasa poďakoval prítomným za účasť a  hlasovanie na Konferencii a o 19.23 
hod. Konferenciu ukončil. 
 
 
 
Zapisovatelia: 
 
 
Michala Lašáková  ...........................................  
 
 
Kamil Balga   ...........................................  
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Tomáš Lendel  ........................................... 
 
 
Michal Novotný  ...........................................  
                           
 


