
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 6/2018 

Dňa 6.6.2018 o 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch Golf Club 

Carpatia na adrese Poľný mlyn 7787/1, 841 06 Záhorská Bystrica. 

 

Prítomní: členovia prezídia: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Tibor Hubík, Martin     

Munka, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik  

                                    kontrolór: Slavomír Brudňák                                                                                 

  

Ospravedlnení:         členovia prezídia: Martin Maršálek, Rastislav Antala 

   

                                 

Sekretariát: Kamil Balga, Zuzana Soldánová 

   

Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Reprezentácia 

4. Národný deň golfu - hodnotenie 

5. Street promo 

6. Propagácia slovenského golfu v zahraničí 

7. Ostatné 

8. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  

 

 

2. Kontrola úloh 

 

Trvá úloha č. 04 1/2018: Kamil Balga podá žiadosť na MOV cestou SOV na podporu rozvoja  

národných tímov. TMK spolu s Komisiou pre reprezentáciu definujú možný spôsob uplatnenia 

podpory v rámci zahraničného odborníka pre golf tak, aby SKGA mohla podať žiadosť na SOV. 

Z: TMK + Komisia pre reprezentáciu 

T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium, v riešení 

 

Úloha č. 01 5/2018: Rastislav Antala definuje požiadavky na výberové konanie na trénera ženskej 

reprezentácie. 

Z: Rastislav Antala 

T: NESPLNENÁ 

 



3. Reprezentácia 

 

Prebehla rozprava na tému pozície trénera reprezentácie. Trénersko-metodická komisia definuje 

požiadavky na výberové konanie na trénera ženskej reprezentácie. 

 

Tomáš Stoklasa informoval o aktualizácii rebríčka a nominácie reprezentácie, dnes Komisia pre 

reprezentáciu predloží nomináciu vrátane divokých kariet na hlasovanie per rollam. 

 

Úloha č. 01 6/2018: Trénersko-metodická komisia definuje požiadavky na výberové konanie na 

trénera ženskej reprezentácie. 

Z: TMK 

T: 11.6.2018 

 

Úloha č. 2 6/2018: Prezídium zvoláva stretnutie Trénersko-metodickej komisie a Komisie pre 

reprezentáciu do budúceho týždňa.  

Z: Kamil Balga, TMK 

T: 14.6.2018 

 

 

4. Národný deň golfu 

 

Tomáš Stoklasa informoval o priebehu Národného dňa golfu, väčšina klubov sa zapojila do 

podujatia.  Národný deň golfu bol odprezentovaný v televíznom vysielaní na TA3, RTVS. Tomáš 

Stoklasa zhodnotil účasť na základe dodaných informácii od klubov a dodaných vyplnených 

registračných formulárov. Účasť bola podľa dostupných informácií vysoká.   

 

 

5. Street promo 

 

Tomáš Stoklasa informoval o raňajkách s novinármi vo štvrtok 10.5.2018, kde bolo 

odprezentované aj vybavenie, ktoré sa bude využívať v rámci projektu Street promo.   

Golfové vybavenie Tourlink putting green, cvičnú záchytnú sieť a umelé odpalisko Duchell 

AirBase využil Golf Club Trnava v rámci športového dňa základných škôl v Trnave a RED OAK 

Golf Club pri príležitosti dňa detí na mestskom podujatí v Nitre s názvom „Športový deň detí“.  

 

 

6. Propagácia slovenského golfu v zahraničí 

 

Tomáš Stoklasa informoval o propagácii slovenského golfu v zahraničí v rámci brožúry, ktorá 

vzniká v spolupráci s Ministerstvom dopravy. Brožúra bola oproti pôvodnému zámeru značne 

kvalitatívne zlepšená. Jej príprava je vo finálnej fáze. Brožúra je v slovenskom a anglickom 

jazyku, bude distribuovaná najmä na zahraničných výstavách. S Ministerstvom dopravy rokujeme 

o podpore účasti na golfovom veľtrhu v Slovinsku. Tomáš Stoklasa navrhne aj možnosť 

odprezentovania jednotlivých golfových klubov v rámci veľtrhu. 

 

 

 

 

 



7. Ostatné 

 

Uznesenie č. 1 6/2018: Prezídium týmto dáva podnet Revíznej komisii SKGA na kontrolu splnenia 

podmienky pre členstvo riadnych členov v SKGA, uvedenej v článku 3 bod 1.5 písm. l) Stanov 

SKGA. Kontrola má byť vykonaná v termíne do 30.9.2018. Splnenie podmienky uvedenej v článku 

3 bod 1.5 písm. l) Stanov SKGA sa preukazuje (1) písomným vyhlásením vlastníka golfového 

ihriska, z ktorého vyplýva, že ku dňu vyhlásenia je riadny člen vlastníkom golfového ihriska alebo 

(2) písomným vyhlásením vlastníka golfového ihriska alebo osoby preukázateľne oprávnenej 

prenajímať golfového ihrisko, z ktorého vyplýva, že ku dňu vyhlásenia je riadny člen užívateľom 

vo výlučnom zmluvnom vzťahu s vlastníkom golfového ihriska alebo osobou preukázateľne 

oprávnenou prenajímať golfové ihrisko, s uvedením doby trvania účinnosti zmluvy (termín 

uplynutia dohodnutej doby účinnosti zmluvy).  

Ďalej ukladá prezídium SKGA Revíznej komisii SKGA na kontrolu dodržiavania Uznesení prezídia 

SKGA č.4 zo dňa 7.3.2018 v termíne do 30.9.2018: “ Riadny člen je povinný vytvárať podmienky 

pre golfový šport (najmä organizovať súťaže v prevažujúcej miere na golfovom ihrisku, ku ktorému 

preukázal SKGA vlastnícke právo alebo právne platný a účinný dlhodobý výlučný zmluvný vzťah 

podľa článku 3 bod 1.5 písm.1) Stanov SKGA. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Tibor Hubík, Martin Munka, Miroslav Rusnák, Vladimír 

Balogh, Pavol Bielik                                    

 

Uznesenie č. 2 6/2018: Prezídium schvaľuje v súvislosti s novou právnou úpravou ochrany 

osobných údajov doplnenie webových stránok o časti: 

- INFORMAČNÁ POVINNOSŤ SKGA 

- ZÁSADY SPRÁVANIA SKGA A JEJ ČLENOV PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Tibor Hubík, Martin Munka, Miroslav Rusnák, Vladimír 

Balogh, Pavol Bielik                                    

 

Úloha č. 03 6/2018: Kamil Balga oznámi členom Trénersko-metodickej komisie úlohu uloženú 

prezídiom do 14 dní predložiť projekt na podporu rozvoja národných tímov v zmysle výzvy SOV. 

Z: TMK 

T: 20.6.2018 

 

ŠTK – prihlášky na majstrovské súťaže vybavuje Marek Bocko. 11.6.2018 sa uskutoční mimoriadne 

stretnutie ŠTK. 

 

Uznesenie č. 3 6/2018: Prezídium na návrh ASGS menujeme Jozefa Fecka za člena ŠTK.  

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Tibor Hubík, Martin Munka, Miroslav Rusnák, Vladimír 

Balogh, Pavol Bielik                                    

 

Tomáš Stoklasa poslal klubom informáciu o GDPR. 

 

Kamil Balga informoval o aplikácii Live golf a ich žiadosti o prístup k výsledkom turnajov na 

serveri SKGA. Ivan Šebök po preštudovaní materiálov odporučí prezídiu ďalší postup. 

 

Kamil Balga informoval o seminári „Koncepcia financovania športu v Slovenskej 

republike“ usporadúvanom SOV.  

 

Kamil Balga informoval o možnosti prihlásiť sa cestou SOV do ročného Kurzu managementu 

športu usporadúvaného IOC (Medzinárodným olympijským výborom) MEMOS za podpory SOV. 



Miroslav Rusnák navrhol pripraviť predpis k podmienkam rozdelenia finančnej podpory CTM. 

 

Rozdelenie finančnej podpory krúžkov – kluby musia požiadať o podporu. Financie budú 

rozdelené medzi prvých 5 klubov, ktoré požiadajú o podporu, na základe vydokladovania a do max. 

výšky 2000,- eur na jeden klub. 

 

MŠVVaŠ SR oznámilo, že do dátumu 31.8.2018 musí byť informačný systém naplnený povinnými 

údajmi. 

Na základe požiadavky MŠVVaŠ SR musia kluby dodať/doplniť povinné údaje do systému servera 

do 30.8.2018. V prípade neposkytnutia úplných údajov bude pozastavená hendikepová autorita vo 

vzťahu k individuálnemu členovi, ktorý neposkytol všetky povinné údaje.  

 

Pavol Bielik navrhol schváliť písomné testy na hendikep 54 per rollam. 

 

Uznesenie č. 4 6/2018: Prezídium schvaľuje licencie pre trénerov Antona Zelenaja a Mária Letka. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Tibor Hubík, Martin Munka, Miroslav Rusnák, Vladimír 

Balogh, Pavol Bielik                                    

 

 

8. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 11.7.2018 o 10.00 hod. v Penati Golf Clube na 

adrese Šajdíkove Humence 443, 905 01 Senica. 

 

 

SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Uznesenie č. 1 6/2018: Prezídium týmto dáva podnet Revíznej komisii SKGA na kontrolu splnenia 

podmienky pre členstvo riadnych členov v SKGA, uvedenej v článku 3 bod 1.5 písm. l) Stanov 

SKGA. Kontrola má byť vykonaná v termíne do 30.9.2018. Splnenie podmienky uvedenej v článku 

3 bod 1.5 písm. l) Stanov SKGA sa preukazuje (1) písomným vyhlásením vlastníka golfového 

ihriska, z ktorého vyplýva, že ku dňu vyhlásenia je riadny člen vlastníkom golfového ihriska alebo 

(2) písomným vyhlásením vlastníka golfového ihriska alebo osoby preukázateľne oprávnenej 

prenajímať golfového ihrisko, z ktorého vyplýva, že ku dňu vyhlásenia je riadny člen užívateľom 

vo výlučnom zmluvnom vzťahu s vlastníkom golfového ihriska alebo osobou preukázateľne 

oprávnenou prenajímať golfové ihrisko, s uvedením doby trvania účinnosti zmluvy (termín 

uplynutia dohodnutej doby účinnosti zmluvy).  

Ďalej ukladá prezídium SKGA Revíznej komisii SKGA na kontrolu dodržiavania Uznesení prezídia 

SKGA č.4 zo dňa 7.3.2018 v termíne do 30.9.2018: “ Riadny člen je povinný vytvárať podmienky 

pre golfový šport (najmä organizovať súťaže v prevažujúcej miere na golfovom ihrisku, ku ktorému 

preukázal SKGA vlastnícke právo alebo právne platný a účinný dlhodobý výlučný zmluvný vzťah 

podľa článku 3 bod 1.5 písm.1) Stanov SKGA. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Tibor Hubík, Martin Munka, Miroslav Rusnák, Vladimír 

Balogh, Pavol Bielik                                    

 

Uznesenie č. 2 6/2018: Prezídium schvaľuje v súvislosti s novou právnou úpravou ochrany 

osobných údajov doplnenie webových stránok o časti: 

- INFORMAČNÁ POVINNOSŤ SKGA 

- ZÁSADY SPRÁVANIA SKGA A JEJ ČLENOV PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV  



Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Tibor Hubík, Martin Munka, Miroslav Rusnák, Vladimír 

Balogh, Pavol Bielik                                    

 

Uznesenie č. 3 6/2018: Prezídium na návrh ASGS menujeme Jozefa Fecka za člena ŠTK.  

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Tibor Hubík, Martin Munka, Miroslav Rusnák, Vladimír 

Balogh, Pavol Bielik                                    

 

Uznesenie č. 4 6/2018: Prezídium schvaľuje licencie pre trénerov Antona Zelenaja a Mária Letka. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Tibor Hubík, Martin Munka, Miroslav Rusnák, Vladimír 

Balogh, Pavol Bielik                                    

 

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

Úloha č. 01 6/2018: Trénersko-metodická komisia definuje požiadavky na výberové konanie na 

trénera ženskej reprezentácie. 

Z: TMK 

T: 11.6.2018 

 

Úloha č. 2 6/2018: Prezídium zvoláva stretnutie Trénersko-metodickej komisie a Komisie pre 

reprezentáciu do budúceho týždňa.  

Z: Kamil Balga, TMK 

T: 14.6.2018 

 

Úloha č. 03 6/2018: Kamil Balga oznámi členom Trénersko-metodickej komisie úlohu uloženú 

prezídiom do 14 dní predložiť projekt na podporu rozvoja národných tímov v zmysle výzvy SOV. 

Z: TMK 

T: 20.6.2018 

 

 

 

 

Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  

 

 

Zapisovateľ: Kamil Balga         _____________________ 


