
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 7/2018 

Dňa 11.7.2018 o 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch Penati Golf 

Clubu na adrese Šajdíkove Humence 443, 905 01 Senica. 

 

Prítomní: členovia prezídia: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír 

Balogh, Pavol Bielik  

                                    kontrolór: Slavomír Brudňák                                                                                 

  

Ospravedlnení:         členovia prezídia: Tibor Hubík, Martin Maršálek, Rastislav Antala, Martin 

Munka   

                                 

Sekretariát: Kamil Balga, Zuzana Soldánová 

   

Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Reprezentácia 

4. ŠTK – súťaže 2018/2018 

5. Memoriál Jána Peča 

6. Výberové konanie reprezentačného trénera 

7. Vzdelávanie na FTVŠ 

8. Ostatné 

9. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  

 

2. Kontrola úloh 

 

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

trénera ženskej reprezentácie. 

Z: TMK 

T: SPLNENÁ 

 

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

reprezentáciu do budúceho týždňa.  

Z: Kamil Balga, TMK 

T: SPLNENÁ 



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: SPLNENÁ 

 

 

3. Reprezentácia 

 

Prezident upozorňuje predsedu komisie pre reprezentáciu na porušovanie pravidiel nominácií 

hráčov na reprezentačné podujatia. Pri schvaľovaní nominácií elektronickou formou per rollam 

podľa článku 16 bod 2 stanov SKGA musia byť návrhy predkladané na hlasovanie s takým 

časovým predstihom pred termínom uzatvorenia nominácií podľa zverejneného kalendára 

turnajov reprezentácie, aby členovia komisie pre reprezentáciu mali k dispozícii 24 hodín na 

hlasovanie o predloženom návrhu a následne členovia prezídia mali k dispozícii 24 hodín na 

hlasovanie o predloženom návrhu. Oznámenie o výsledku hlasovania členov komisie pre 

reprezentáciu, spolu s návrhom trénera reprezentácie a  pripojenými stanoviskami členov komisie 

pre reprezentáciu, musia byť bez zbytočného odkladu zaslané generálnemu sekretárovi. Spôsob 

hlasovania per rollam by mal byť využívaný v prípade, ak z objektívnych dôvodov nie je možné 

realizovať riadne zasadnutie komisie pre reprezentáciu. 

 

Uznesenie č. 1 7/2018: Prezídium dáva podnet Revíznej komisii skontrolovať postup dodržiavania 

pravidiel pri doterajšej nominácii hráčov na reprezentačné podujatia.  

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik                                    

 

Prezídium vzalo na vedomie informáciu o podnete na hráčku Rebeccu Hnidkovú na Disciplinárnu 

komisiu vo veci porušenia pravidla nahlásenia aktuálneho hendikepu.  

 

 

4. ŠTK – súťaže 2018/2019 

 

Ivan Šebök informoval o pracovnom stretnutí ŠTK a rozhodcov národných šampionátov a o 

rozdelení gescie rozhodcov na turnajoch namiesto Jána Peča II. Predseda ŠTK navrhol materiálne 

zabezpečenie (oblečenie) pre gestorov a rozhodcov zaradiť do rozpočtu. Navrhol odmenu 300 eur 

mesačne za správu rebríčka SKGA, odmenu pre gestora vo výške 120 eur na deň + 15 eur diéty 

a limit na ubytovanie 40 eur. 

 

Uznesenie č. 2 7/2018: Prezídium schvaľuje odmenu pre gestora vo výške 120 eur na deň + 15 eur 

diéty a limit na ubytovanie 40 eur. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik                                    

 

Predseda ŠTK otvoril tému výberového konania športového riaditeľa s nástupom od 1.10.2018. 

 

Športový riaditeľ bude vykonávať pre SKGA najmä nasledovné činnosti: (a) kontrola úpravy 

ihriska pred turnajom SKGA, (b) prevzatie ihriska podľa požiadaviek SKGA, (c) značenie ihriska 

pred turnajom SKGA, (d) kontrola plnenia požiadaviek SKGA zo strany ihrísk pri turnajoch, (e) 

zabezpečenie turnajov zo strany SKGA, (f) manažér a rozhodca turnajov SKGA s priamou účasťou 

na turnajoch, (g) komunikácia s ihriskami, (h) výuka pravidiel počas sústredení reprezentácie, (i) 

kontrola HCP turnajov v rezortoch, ich priebeh a zabezpečenie zo strany klubov, 



(j) organizovanie turnajov – indoor, (k) pomoc pri príprave nasledujúcej sezóny, (l) príprava 

propozícii, miestnych pravidiel a ostatných materiálov na nasledujúcu sezónu, (m) fotografovanie 

počas turnajov SKGA, (n) organizovanie školení rozhodcov, (o) administrácia rebríčka SKGA, (p) 

komunikácia s trénerom reprezentácie v súťažných záležitostiach. 

  

Úloha č. 01 7/2018: Kamil Balga zverejní výberové konanie na Športového riaditeľa na webe 

SKGA. 

Z: Kamil Balga 

T: 20.7.2018 

 

Uznesenie č. 3 7/2018: Prezídium schvaľuje náplň práce Športového riaditeľa. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik    

                                 

Ivan Šebök informoval o preklade aktuálnych golfových pravidiel, predloží cenovú ponuku 

prekladu.  

 

 

5. Memoriál Jána Peča 

 

Tomáš Stoklasa navrhol zvážiť do budúcnosti možnosť, aby jeden z turnajov SKGA bol súčasne 

memoriálom, so zámerom pripomenúť si zosnulé osobnosti, ktoré prispeli k rozvoju golfu na 

Slovensku.  

 

  

6. Výberové konanie reprezentačného trénera 

 

Pavol Bielik v spolupráci s TMK definoval kritériá na výberové konanie na trénera ženskej 

reprezentácie. Prebehla rozprava k danej téme. . Reprezentačný tréner musí byť členom PGA, 

musí byť v čase začatia výkonu držiteľom trénerskej licencie A, mať ukončené stredoškolské 

vzdelanie, 3 roky trénerskú prax a byť bezúhonný. Podmienky pre výberové konanie budú 

upresnené vo výzve k zverejneniu. 

 

Uznesenie č. 4 7/2018: Prezídium schvaľuje kritéria na výberové konanie na trénera ženskej 

reprezentácie. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik                                    

 

 

7. Vzdelávanie na FTVŠ 

 

Pavol Bielik a Kamil Balga informovali o stretnutí s tajomníkom FTVŠ pánom Turanom a pánom 

Ľuborom Tománkom. Informovali o využití indooru GAC na FTVŠ.  

Pavol Bielik informoval o príprave vzdelávacieho kurzu pre inštruktorov a trénerov golfu na FTVŠ 

tak, aby sa kurz začal v októbri 2018.  

 

Úloha č. 02 7/2018: TMK vypracuje metodiku pre odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej 

spôsobilosti trénerov a inštruktorov. 

Z: TMK 

T: 31.8.2018 



8. Ostatné 

 

Úloha č. 03 7/2018: Kamil Balga prekonzultuje návrh projektu na podporu rozvoja národných 

tímov v zmysle výzvy IOC s SOV.  

Z: Kamil Balga 

T: nasledujúce prezídium 

 

Tomáš Stoklasa informoval o účasti na slávnostnom vyhodnotení blížiacich sa ME žien v Penati 

Golf Resort. Pre dlhodobo plánovanú dovolenku sa nezúčastní Otváracieho ceremoniálu. Požiadal 

členov prezídia, aby ho niekto z členov zastúpil. 

 

Miroslav Rusnák predložil návrh predpisov SKGA o podmienkach pridelenia finančných 

predpisov podľa zákona o športe, za účelom podpory aktívnych športovcov a talentovanej mládeže. 

Členovia prezídia a predseda revíznej komisie pripomienkovali návrh Smernice. 

  

Úloha č. 04 7/2018: Zapracovať pripomienky členov prezídia a predsedu revíznej komisie do 

návrhu vnútorných predpisov, následne prezident SKGA predloží návrh smernice na hlasovanie 

per rollam. 

Z: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák 

T: 16.7.2018 

 

Úloha č. 05 7/2018: Príprava návrhu Smernice pre nakladanie so štátnymi finančnými 

prostriedkami za účelom podpory talentovaných a aktívnych športovcov v zmysle povinnosti 

klubov vrátiť späť tieto prostriedky v prípade porušenia podmienok pre vydokladovanie 

a zúčtovanie. 

Z: Tomáš Stoklasa 

T: 5.8.2018 

 

Uznesenie č. 05 7/2018: Prezídium schvaľuje preúčtovanie podpory vo výške 30 000 eur v súlade 

so zmluvou o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018  – podprogram 02603 Národné 

športové projekty (Majstrovstvá Európy žien jednotlivkýň 2018 (ME-A), Šajdíkove Humence, 

počet dní: 4.) 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik        

 

Pavol Bielik informoval o návrhu spoločnosti Bushnell na zvýhodnenú ponuku kúpy meracích 

prístrojov. Podrobnosti o ponuke pošle sekretariátu. 

 

Prezídium poveruje Kamila Balgu rokovaním s organizátorom Plesu golfistov v Holiday Inn 

Trnava pre upresnenie termínu a  detailov. 

                  

 

9. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 15.8.2018 o 10.00 hod. v priestoroch golfového 

klubu Welten, na adrese Báč 113, 930 30 Báč. 

 

 

 

 



SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Uznesenie č. 1 7/2018: Prezídium dáva podnet Revíznej komisii skontrolovať postup dodržiavania 

pravidiel pri doterajšej nominácii hráčov na reprezentačné podujatia.  

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik                                    

 

Uznesenie č. 2 7/2018: Prezídium schvaľuje odmenu pre gestora vo výške 120 eur na deň + 15 eur 

diéty a limit na ubytovanie 40 eur. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik                                    

                               

Uznesenie č. 3 7/2018: Prezídium schvaľuje náplň práce Športového riaditeľa. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik    

 

Uznesenie č. 4 7/2018: Prezídium schvaľuje kritéria na výberové konanie na trénera ženskej 

reprezentácie. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik                                    

                     

Uznesenie č. 05 7/2018: Prezídium schvaľuje preúčtovanie podpory vo výške 30 000 eur v súlade 

so zmluvou o poskytnutí dotácie pre oblasť športu v roku 2018  – podprogram 02603 Národné 

športové projekty (Majstrovstvá Európy žien jednotlivkýň 2018 (ME-A), Šajdíkove Humence, 

počet dní: 4.) 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik        

 

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

Úloha č. 01 7/2018: Kamil Balga zverejní výberové konanie na Športového riaditeľa na webe 

SKGA. 

Z: Kamil Balga 

T: 20.7.2018 

 

Úloha č. 02 7/2018: TMK vypracuje metodiku pre odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej 

spôsobilosti trénerov a inštruktorov. 

Z: TMK 

T: 31.8.2018 

 

Úloha č. 03 7/2018: Kamil Balga prekonzultuje návrh projektu na podporu rozvoja národných 

tímov v zmysle výzvy IOC s SOV.  

Z: Kamil Balga 

T: nasledujúce prezídium 

 

Úloha č. 04 7/2018: Zapracovať pripomienky členov prezídia a predsedu revíznej komisie do 

návrhu vnútorných predpisov, následne prezident SKGA predloží návrh smernice na hlasovanie 

per rollam. 

Z: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák 

T: 16.7.2018 

 

 



Úloha č. 05 7/2018: Príprava návrhu Smernice pre nakladanie so štátnymi finančnými 

prostriedkami za účelom podpory talentovaných a aktívnych športovcov v zmysle povinnosti 

klubov vrátiť späť tieto prostriedky v prípade porušenia podmienok pre vydokladovanie 

a zúčtovanie. 

Z: Tomáš Stoklasa 

T: 5.8.2018 

 

 

Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  

 

 

Zapisovateľ: Kamil Balga         _____________________ 


