
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 7/2017 
 
Dňa 7.6.2017 sa o 10.00 hod uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. 
v priestoroch GŠK Trenčín.  
 
Prítomní: členovia prezídia: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Vladimír 

Balogh, Martin Maršálek, Miroslav Rusnák, Martin Munka 
                                    kontrolór: Slavomír Brudňák 
                                                
Ospravedlnení:         členovia prezídia: Ivan Šebök, Rastislav Antala, Pavol Bielik 
                                       
Sekretariát: Kamil Balga, Zuzana Soldánová 
   
Priebeh: 
 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Národný deň golfu – vyhodnotenie akcie 

4. Vnútorné predpisy SKGA (Licenčný poriadok pre trénerov a inštruktorov, 

Smernica normovacej komisie) 

5. Ostatné 

6. Záver 

1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  

 
2. Kontrola úloh  
 
Úloha č. 01 5/2017: Kontaktovať hlavnú kontrolórku športu ohľadne upresnenia 
požiadaviek na zobrazenie štátneho znaku na reprezentačnom oblečení. 
Z: Kamil Balga, Zuzana Soldánová 
T: SPLNENÁ 
 
Trvá úloha č. 01 8/2016: Spracovanie dokumentov viď. Uznesenie č. 1 8/2016. 
Z: prezídium 
T: nasledujúce prezídium 
 
Trvá úloha č. 05 2/2017: Pripraviť podklady pre registráciu SKGA o.z. o 2 % do 
konca novembra. 
Z: Kamil Balga, Zuzana Soldánová 
T: 09/2017 
 
 
Úloha č. 05 4/2017: Pripraviť návrh smernice – Licenčný poriadok pre trénerov a 
inštruktorov. 
Z: TMK – Pavol Bielik 
T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium 



 
Úloha č. 03 5/2017: Kontaktovať hlavnú kontrolórku športu ohľadne upresnenia 
čerpania štátneho príspevku.  
Z: Kamil Balga, Zuzana Soldánová 
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 05 5/2017: Spripomienkovanie dokumentov Registračný a prestupový 
poriadok, Smernica získania HCP autority a Smernica oprávnenie na hru. 
Z: členovia prezídia 
T: nasledujúce prezídium 
 
 
3.    Národný deň golfu – vyhodnotenie akcie 
 
Tomáš Stoklasa zhodnotil priebeh Národného dňa golfu. Informoval o dodaných 
vyplnených formulároch od jednotlivých klubov. Následne prebehla diskusia k NDG.  
Prebehla rozprava k informačným kanálom, akými dostať golf do povedomia 
a prilákať nových hráčov na ihriská. Z vyhodnotenia akcie vyplýva, že najdôležitejší 
je osobný prístup.  
 
4.   Vnútorné predpisy SKGA (Licenčný poriadok pre trénerov a inštruktorov, 
Smernica normovacej komisie) 

Licenčný poriadok pre trénerov a inštruktorov 
Prezident si vyžiada od jednotlivých členov TMK stanoviská ku kritériám pre 
udelenie licencií pre trénerov, inštruktorov a stanoviská k podmienkam udeľovania 
oprávnenia na hru.  
 
Úloha č. 01 7/2017: Vyžiadať od jednotlivých členov TMK stanoviská ku kritériám 
pre udelenie licencií pre trénerov, inštruktorov a stanoviská k podmienkam 
udeľovania oprávnenia na hru.  
Z: prezident 
T: 16.6.2017 
 
 
 
 
 
Registračný a prestupový poriadok SKGA 
Prezident zreviduje návrh Registračného a prestupového poriadku SKGA. 
 
Úloha č. 02 7/2017: Prezident zreviduje návrh Registračného a prestupového 
poriadku a návrh pošle členom prezídia na schválenie per rollam. 
Z: prezident 
T: 16.6.2017 
 
Smernica normovacej komisie  
Prezident zreviduje návrh Smernice normovacej komisie.  
 
Úloha č. 03 7/2017: Prezident zreviduje návrh Smernice normovacej komisie a návrh 
pošle členom prezídia na schválenie per rollam. 
Z: prezident 
T: 16.6.2017 
 



Prezídium sa oboznámilo s termínmi prehodnotenia ratingu jednotlivých golfových 
ihrísk.  
 
Uznesenie č. 1 7/2017: Prezídium sa oboznámilo s termínmi prehodnotenia ratingu 
jednotlivých golfových ihrísk a poveruje generálneho sekretára, aby preveril, či 
záväzný predpis R&A obmedzuje platnosť normy golfového ihriska. V prípade ak je 
tomu tak, generálny sekretár vyzve golfové ihriská aby v termíne do 31.10.2017 
predložili sekretariátu SKGA dokument preukazujúci znormovanie golfového ihriska. 
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Vladimír Balogh, Martin Maršálek, 
Miroslav Rusnák, Martin Munka    
 
Smernica získania HCP autority a Smernica oprávnenie na hru budú zrevidované do 
termínu nasledujúceho prezídia. 
 
5.   Ostatné 
 
Prezídium prerokovalo žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku 
uloženého zákazu športovej činnosti Pavla Uhera. 
  
Uznesenie č. 2 7/2017: Prezídium prerokovalo žiadosť o podmienečné upustenie od 
výkonu zvyšku uloženého zákazu športovej činnosti a rozhodlo o upustení od 
výkonu zvyšku uloženého zákazu športovej činnosti s účinnosťou od 1.7.2017, pod 
podmienkou, že v období do 30.6.2018 sa Pavel Uher nedopustí ďalšieho 
disciplinárneho previnenia. 
Hlasovali za: 5 
Hlasovali proti: 1 
 
Prezídium prerokovalo možnosť nominovať kandidáta na člena súťažného výboru 
EGA. 
 
Uznesenie č. 3 7/2017: Prezídium schvaľuje nomináciu Rastislava Antalu ako 
kandidáta na člena súťažného výboru EGA, za podmienky zabezpečenia 
dodatočných finančných prostriedkov na financovanie nákladov spojených 
s členstvom v súťažnom výbore EGA. 
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Vladimír Balogh, Martin Maršálek, 
Miroslav Rusnák, Martin Munka  
 
   
Prerokovanie správy revíznej komisie  
Prezídium sa oboznámilo so správou revíznej komisie o kontrolnej činnosti týkajúcej 
sa podnetu Pressburg golf clubu vo veci platnosti hlasov a volieb na konferencii 
SKGA 2016 a konferencii SKGA 2017. 
 
Uznesenie č. 4 7/2017: Prezídium berie na vedomie správu revíznej komisie 
o kontrolnej činnosti týkajúcej sa podnetu Pressburg golf clubu vo veci platnosti 
hlasov a volieb na konferencii SKGA 2016 a Konferencii 2017. 
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Vladimír Balogh, Martin Maršálek, 
Miroslav Rusnák, Martin Munka    
 
Miroslav Rusnák inicioval diskusiu o začlenení nominačných turnajov 
a majstrovských turnajov MID-AGE a seniorov pod reprezentáciu SKGA. 
 
Uznesenie č. 5 7/2017: Prezídium poveruje Rastislava Antalu prípravou informácie 
o personálnych a materiálnych požiadavkách na výjazdy MID-AGE a seniorov na ME 



EGA. Prezídium poveruje Jána Peča prípravou informácie o požiadavkách na 
usporiadanie MSR MID-AGE a MSR seniorov.  
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Vladimír Balogh, Martin Maršálek, 
Miroslav Rusnák, Martin Munka    
 
Tomáš Stoklasa informoval o ponuke na mediálnu spoluprácu s časopisom Playboy 
a s časopisom Playball.  
 
Tomáš Stoklasa informoval o stretnutí s US Kids – Jurajom Šedivým, kde diskutovali 
o rozvoji detského golfu. 
 
Kamil Balga informoval o návrhu riešiť názvy turnajov formou registrácie ochrannej 
známky.  
 
Vladimír Balogh informoval o stave absolvovaných zdravotných prehliadok. 
 
Úloha č. 04 7/2017: Prezídium poveruje Rastislava Antalu kontaktovať členov 
reprezentácie za účelom bezodkladného predloženia potvrdenia o zdravotnej 
spôsobilosti. 
Z: Rastislav Antala 
T: ASAP 
 
 
6.  Záver 
 
Najbližšie zasadnutie Prezídia sa uskutoční v stredu 12.7.2017 o 10.00 hod 
v priestoroch Red Oak Golf Clubu Nitra. 
 
 
 
 
SUMÁR UZNESENÍ: 
 
Uznesenie č. 1 7/2017: Prezídium sa oboznámilo s termínmi prehodnotenia ratingu 
jednotlivých golfových ihrísk a poveruje generálneho sekretára, aby preveril, či 
záväzný predpis R&A obmedzuje platnosť normy golfového ihriska. V prípade ak je 
tomu tak, generálny sekretár vyzve golfové ihriská aby v termíne do 31.10.2017 
predložili sekretariátu SKGA dokument preukazujúci znormovanie golfového ihriska. 
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Vladimír Balogh, Martin Maršálek, 
Miroslav Rusnák, Martin Munka    
 
Uznesenie č. 2 7/2017: Prezídium prerokovalo žiadosť o podmienečné upustenie od 
výkonu zvyšku uloženého zákazu športovej činnosti a rozhodlo o upustení od 
výkonu zvyšku uloženého zákazu športovej činnosti s účinnosťou od 1.7.2017, pod 
podmienkou, že v období do 30.6.2018 sa Pavel Uher nedopustí ďalšieho 
disciplinárneho previnenia. 
Hlasovali za: 5 
Hlasovali proti: 1 
 
Uznesenie č. 3 7/2017: Prezídium schvaľuje nomináciu Rastislava Antalu ako 
kandidáta na člena súťažného výboru EGA, za podmienky zabezpečenia 
dodatočných finančných prostriedkov na financovanie nákladov spojených 
s členstvom v súťažnom výbore EGA. 
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Vladimír Balogh, Martin Maršálek, 
Miroslav Rusnák, Martin Munka  



 
Uznesenie č. 4 7/2017: Prezídium berie na vedomie správu revíznej komisie 
o kontrolnej činnosti týkajúcej sa podnetu Pressburg golf clubu vo veci platnosti 
hlasov a volieb na konferencii SKGA 2016 a Konferencii 2017. 
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Vladimír Balogh, Martin Maršálek, 
Miroslav Rusnák, Martin Munka    
 
Uznesenie č. 5 7/2017: Prezídium poveruje Rastislava Antalu prípravou informácie 
o personálnych a materiálnych požiadavkách na výjazdy MID-AGE a seniorov na ME 
EGA. Prezídium poveruje Jána Peča prípravou informácie o požiadavkách na 
usporiadanie MSR MID-AGE a MSR seniorov.  
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Vladimír Balogh, Martin Maršálek, 
Miroslav Rusnák, Martin Munka    
 
 
SUMÁR ÚLOH: 
 
Trvá úloha č. 01 8/2016: Spracovanie dokumentov viď. Uznesenie č. 1 8/2016. 
Z: prezídium 
T: nasledujúce prezídium 
 
Trvá úloha č. 05 2/2017: Pripraviť podklady pre registráciu SKGA o.z. o 2 % do 
konca novembra. 
Z: Kamil Balga, Zuzana Soldánová 
T: 09/2017 
 
Úloha č. 05 4/2017: Pripraviť návrh smernice – Licenčný poriadok pre trénerov a 
inštruktorov. 
Z: TMK – Pavol Bielik 
T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium 
 
Úloha č. 05 5/2017: Spripomienkovanie dokumentov Registračný a prestupový 
poriadok, Smernica získania HCP autority a Smernica oprávnenie na hru. 
Z: členovia prezídia 
T: nasledujúce prezídium 
 
Úloha č. 01 7/2017: Vyžiadať od jednotlivých členov TMK stanoviská ku kritériám 
pre udelenie licencií pre trénerov, inštruktorov a stanoviská k podmienkam 
udeľovania oprávnenia na hru.  
Z: prezident 
T: 16.6.2017 
 
Úloha č. 02 7/2017: Prezident zreviduje návrh Registračného a prestupového 
poriadku a návrh pošle členom prezídia na schválenie per rollam. 
Z: prezident 
T: 16.6.2017 
 
Úloha č. 03 7/2017: Prezident zreviduje návrh  Smernice normovacej komisie 
a návrh pošle členom prezídia na schválenie per rollam. 
Z: prezident 
T: 16.6.2017 
 
 



Úloha č. 04 7/2017: Prezídium poveruje Rastislava Antalu kontaktovať členov 
reprezentácie za účelom bezodkladného predloženia potvrdenia o zdravotnej 
spôsobilosti. 
Z: Rastislav Antala 
T: ASAP 
 
 
 
Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  
 
 
Zapisovateľ: Kamil Balga           _____________________ 
 
 


