
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 8/2017 
 
Dňa 6.7.2017 sa o 10.00 hod uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. 
v priestoroch hotela Mikado, Hollého 11, Nitra.  
 
Prítomní: členovia prezídia: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Miroslav 

Rusnák, Ivan Šebök, Pavol Bielik 
                                    kontrolór: Slavomír Brudňák 
                                                
Ospravedlnení:         členovia prezídia: Vladimír Balogh, Rastislav Antala, Martin 

Munka, Martin Maršálek 
                                       
Sekretariát: Kamil Balga, Zuzana Soldánová 
   
Priebeh: 
 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Správa o činnosti reprezentácie 

4. Kalendár súťaží SKGA 2017 

5. ME družstiev senioriek 2017 – Skalica, ME klubových družstiev žien 2017 – 

Welten 

6. ME žien 2018 – Penati/Heritage 

7. Ostatné 

8. Záver 

1. Otvorenie 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  

2. Kontrola 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 
 
Trvá úloha č. 05 4/2017: Pripraviť návrh smernice – Licenčný poriadok pre trénerov a 
inštruktorov. 
Z: TMK – Pavol Bielik 
T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium 
 
 



Trvá 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 
 
Trvá 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: SPLNENÁ 
 
Trvá úloha č. 02 7/2017: Prezident zreviduje návrh Registračného a prestupového 
poriadku a návrh pošle členom prezídia na schválenie per rollam. 
Z: prezident 
T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium 
 
Trvá úloha č. 03 7/2017: Prezident zreviduje návrh  Smernice normovacej komisie 
a návrh pošle členom prezídia na schválenie per rollam. 
Z: prezident 
T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium 
 
Úloha č. 04 7/2017: Prezídium poveruje Rastislava Antalu kontaktovať členov 
reprezentácie za účelom bezodkladného predloženia potvrdenia o zdravotnej 
spôsobilosti. 
Z: Rastislav Antala 
T: SPLNENÁ 
 
3.    Správa o činnosti reprezentácie 
 
Prezídium sa oboznámilo so správou Rastislava Antalu o stave reprezentácie, ktorú 
vzalo na vedomie. Zasadnutia prezídia k tomuto bodu sa ako hosť zúčastnila Zuzana 
Kamasová, tréner reprezentácie žien, ktorá informovala prezídium o činnosti 
reprezentácie žien a navrhla aj opatrenia pre lepšie fungovanie do budúcnosti. 
Upozornila prezídium na potrebu riešiť nedodržiavanie povinností vyplývajúcich 
z hráčskej zmluvy. Navrhla za účelom sledovania kondície hráčov absolvovanie 
kondičných testov. Vzniesla aj požiadavku na zasielanie informácii o výkonnosti 
mládeže reprezentačným trénerom.  
 
Uznesenie č. 1 8/2017: Prezídium ukladá Rastislavovi Antalovi bez zbytočného 
odkladu upozorniť emailom hráčov reprezentácie na nedodržanie povinnosti 
vyplývajúcich z hráčskej zmluvy, napomenúť hráčov za porušenie zmluvy s tým, že 
v prípade ak nebude zjednaná náprava v termíne najneskôr do 15 dní, opakované 
porušenie hráčskej zmluvy môže viesť k vyradeniu hráča z reprezentácie. 
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Miroslav Rusnák, Ivan Šebök, Pavol 
Bielik 
 
Uznesenie č. 2 8/2017: Prezídium SKGA ukladá povinnosť hráčom reprezentácie 
najneskôr do 3 dní po absolvovaní zahraničného výkonnostného turnaja, ktorého sa 
zúčastnili, informovať emailom trénera reprezentácie a predsedu komisie pre 
reprezentáciu o dosiahnutom výsledku. Prezídium SKGA ukladá Rastislavovi 
Antalovi bez zbytočného odkladu informovať hráčov reprezentácie o takejto 
povinnosti. 
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Miroslav Rusnák, Ivan Šebök, Pavol 
Bielik 
 



Uznesenie č. 3 8/2017: Prezídium SKGA ukladá komisii pre mládež po ukončení 
sezóny poslať komisii pre reprezentáciu výkaz o výkonnosti hráčov zaradených do 
reprezentácie SKGA.  
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Miroslav Rusnák, Ivan Šebök, Pavol 
Bielik 
 
 
4.   Kalendár súťaží SKGA 2018 
 
Kamil Balga informoval o priebehu prípravy kalendára súťaží SKGA 2018. Do konca 
júla bude kalendár finálne spracovaný a zaslaný do EGA. 
 
5.   ME družstiev senioriek 2017 – Skalica, ME klubových družstiev žien 2017 – Welten 
 
Kamil Balga informoval o prípravách ME družstiev senioriek 2017 – Skalica, ME 
klubových družstiev žien 2017 – Welten. Prebehla rozprava k danej téme. Ivan Šebök 
informoval o svetelnej obrazovke.  
 
6.   ME žien 2018 – Penati/Heritage 
 
 
7.   Ostatné 
 
Miroslav Rusnák informoval o vekových a hendikepových kategóriách golfistov. 2/3 
golfistov tvoria mid-age a seniori. Predložil návrh, aby športové podujatia pre 
uvedené kategórie zastrešovala SKGA, s tým, že by stanovila kritériá súťaží. S tým 
súvisí aj potreba zabezpečiť dodatočné financovanie na pokrytie s tým spojených 
nákladov.  Tomáš Stoklasa informoval, že v prípade, ak by sa zaradili uvedené 
vekové kategórie aj do reprezentácie, vznikla by potreba navýšiť rozpočet na 
financovanie nákladov. Miroslav Rusnák pripraví kalkuláciu nákladov a predloží 
finančný rozpočet. 
 
Vladimír Balogh informoval o stave absolvovaných zdravotných prehliadok. 
 
Úloha č. 01 8/2017: Prezídium poveruje Kamila Balgu zistiť stupeň lekárskej 
prehliadky požadovaný k vyplateniu finančných prostriedkov pre CTM. 
Z: Kamil Balga 
T: ASAP 
 
8.  Záver 
 
Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia si členovia dohodnú operatívne, 
s prihliadnutím na ich plánované dovolenky, ktoré oznámia generálnemu 
sekretárovi do 31.7.2017.  
 
 
SUMÁR UZNESENÍ: 
 
Uznesenie č. 1 8/2017: Prezídium ukladá Rastislavovi Antalovi bez zbytočného 
odkladu upozorniť emailom hráčov reprezentácie na nedodržanie povinnosti 
vyplývajúcich z hráčskej zmluvy, napomenúť hráčov za porušenie zmluvy s tým, že 
v prípade ak nebude zjednaná náprava v termíne najneskôr do 15 dní, opakované 
porušenie hráčskej zmluvy môže viesť k vyradeniu hráča z reprezentácie. 
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Miroslav Rusnák, Ivan Šebök, Pavol 
Bielik 



 
Uznesenie č. 2 8/2017: Prezídium SKGA ukladá povinnosť hráčom reprezentácie 
najneskôr do 3 dní po absolvovaní zahraničného výkonnostného turnaja, ktorého sa 
zúčastnili, informovať emailom trénera reprezentácie a predsedu komisie pre 
reprezentáciu o dosiahnutom výsledku. Prezídium SKGA ukladá Rastislavovi 
Antalovi bez zbytočného odkladu informovať hráčov reprezentácie o takejto 
povinnosti. 
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Miroslav Rusnák, Ivan Šebök, Pavol 
Bielik 
 
Uznesenie č. 3 8/2017: Prezídium SKGA ukladá komisii pre mládež po ukončení 
sezóny poslať komisii pre reprezentáciu výkaz o výkonnosti hráčov zaradených do 
reprezentácie SKGA.  
Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Miroslav Rusnák, Ivan Šebök, Pavol 
Bielik 
 
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 
 
Trvá úloha č. 05 4/2017: Pripraviť návrh smernice – Licenčný poriadok pre trénerov a 
inštruktorov. 
Z: TMK – Pavol Bielik 
T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium 
 
Trvá 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 
 
 
Trvá úloha č. 02 7/2017: Prezident zreviduje návrh Registračného a prestupového 
poriadku a návrh pošle členom prezídia na schválenie per rollam. 
Z: prezident 
T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium 
 
Trvá úloha č. 03 7/2017: Prezident zreviduje návrh  Smernice normovacej komisie 
a návrh pošle členom prezídia na schválenie per rollam. 
Z: prezident 
T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium 
 
Úloha č. 01 8/2017: Prezídium poveruje Kamila Balgu zistiť stupeň lekárskej 
prehliadky požadovaný k vyplateniu finančných prostriedkov pre CTM. 
Z: Kamil Balga 
T: ASAP 
 
 
 



Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  
 
 
Zapisovateľ: Kamil Balga           _____________________ 


