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PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 3/2021 

Dňa 10.2.2021 o 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v online 

formáte prostredníctvom aplikácie Zoom. 

 
Prítomní online:  

Členovia prezídia:   Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Rastislav Antala, Ivan Šebök, Pavol   

                                  Bielik, 12:31 o sa pripojil Martin Munka 

Ospravedlnení:        členovia prezídia: Tibor Hubík, Martin Maršálek, Vladimír Balogh     

  kontrolór: Slavomír Brudňák  

Pozvaní hostia:         Ľubomír Labanc, Ján Kudláč 

Sekretariát:               Kamil Balga, Zuzana Soldánová 

 

 

Podkladové materiály k dispozícii na zdieľanom google disku tu: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1eBqw2Z4C9p5gJxo1Qwu1xI-Z6VXivWa2 

 

 Podkladové materiály 

1. Priebeh  

2. Kontrola úloh Zápisnica zo zasadnutia Prezídia 02/2021 

3. Konferencia 2021  

4. Rozpočet 2021 Návrh rozpočtu 2021 

5. Ostatné Materiály na google drive 

6. Záver  

 

Priebeh: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Konferencia 2021 

4. Rozpočet 2021 

5. Ostatné  

6. Záver 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1eBqw2Z4C9p5gJxo1Qwu1xI-Z6VXivWa2
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1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa. 

 

2. Kontrola úloh 

 

Úloha č. 03 11/20: Vypracovať koncept rozvoja  trénerov v strednodobom časovom horizonte  3-5 

rokov. 

Z: Pavol Bielik 

T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium 

 

Úloha č. 01 2/21: Upraviť členenie rozpočtu podľa štruktúry účtovníctva. 

Z: Kamil Balga, Rastislav Antala 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 02 2/21: Informovať členov SKGA o termíne výročnej konferencie 26.4.2021. 

Z: Kamil Balga 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 03 2/21: Pripraviť zmluvy pre manažéra mládeže a trénerov RTCTM pre rok 2021. 

Z: sekretariát 

T: SPLNENÁ 

 

3. Konferencia 2021 

 

Sekretariát preverí možnosti a predbežnú kalkuláciu testovania účastníkov antigénnymi testami. 

Položku antigénne testovanie doplniť do návrhu rozpočtu 2021. 

 

4. Rozpočet 2021 

 

Kamil Balga a Rastislav Antala predložili aktualizovaný formát a obsah predbežného návrhu 

rozpočtu na rok 2021. Rastislav Antala odprezentoval podrobne rozpracované jednotlivé položky, 

členené podľa štruktúry účtovníctva, ako odporúčal kontrolór Slavomír Brudňák. Rastislav Antala 

priblížil položky v kapitole reprezentácie. Miroslav Rusnák informoval o položkách kapitoly 

mládeže – talentovaní športovci. Kamil Balga informoval o kapitole správa a prevádzka.  

Prebehla rozprava v súvislosti aj s epidemiologickou situáciou a odhad možných prognóz ďalšieho  

vývoja. 

Generálny sekretár preverí stav vzdelávania programu golfový tréner na FTVŠ. Dôvodom je 

pravdepodobnosť úspor s ohľadom na dištančnú formu výučby a úspor za cestovné náklady lektora, 

pána Petra Němca. 

 

Úloha č. 01 3/21: Preveriť úspory v kapitole vzdelávania. 

Z: Kamil Balga 

T: nasledujúce prezídium 
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5. Ostatné 

 

Pavol Bielik informoval o: 

 

- rozpracovanom koncepte rozvoja trénerov v strednodobom časovom horizonte  3-5 rokov 

v spolupráci s trénersko-metodickou komisiou. Vzhľadom na podrobnejšie rozpracovanie sa 

termín predlžuje. 

 

RTCTM 

Pre predstavenie projektu RTCTM sa pripojili členovia komisie pre mládež Ľubomír Labanc a Ján 

Kudláč. Navrhované zmeny systému sú podľa hesla dáme prednosť kvalite pred kvantitou. Pomer 

trénerov 1:4, znížili počet sústredení. Viac definovali parametre, ktoré vedú k reprezentácii. 

Navrhujú nové rozdelenie regiónov. Sústredili sa, aby malo RTCTM pridanú hodnotu (napríklad 

veľmi kvalifikované meranie tlakovými podložkami a inými športovo-výkonnostnými prístrojmi).  

Rozdelenie vekových skupín tiež po novom. Prezentovali kompletný materiál dokumentov, ktorý 

malo prezídium k dispozícii vopred v zdieľanej zložke na google disku. 

Veľmi dôležitým faktorom je posunutie komunikácie. 

Cieľom SKGA v RTCTM je cieliť podporu na reálne talenty, ktoré sa výkonnostných turnajov 

zúčastňujú a tam preukazujú dosiahnutú výkonnosť. Len tak môže SKGA efektívne budovať 

dostatočne širokú výkonnostnú základňu, ktorá by mohla následne naplniť reprezentačné potreby 

vo všetkých vekových skupinách. Proces nominácie čo najviac ztransparentniť a zobjektivizovať, 

aby zaradenie do RTCTM pôsobilo ako motivačný faktor na hráčov a rodičov.  

Regionálne členenie RTCTM 

Ako je z nasledujúcej tabuľky s počtami detí v regiónoch zrejmé, doterajšie delenie RTCTM na dva 

regióny Západ a Východ (v r. 2018 a 2019) stratilo opodstatnenie, nakoľko nedokáže plnohodnotne 

plniť cieľ RTCTM, t.j. vychovávať výkonnostnú hráčsku základňu. Prostriedky SKGA/štátu je nutné 

prideľovať tam, kde sa dá tento cieľ naplniť, čiže je potrebné regionálne členenie prispôsobiť 

reálnemu počtu mladých talentov v regiónoch. Nie je efektívne smerovať polovičný objem podpory 

pre najlepších mladých golfistov na menší počet hráčov, ako je kalkulované, alebo na hráčov, 

ktorých výkonnosť nestačí ani na zaradenie do CTM. V regiónoch s malým počtom vhodných 

hráčov je potrebné využiť iné podporné mládežnícke programy SKGA na naštartovanie a zvýšenie 

počtu golfovej mládeže. 

Celkový aktuálny počet hráčov do 16 rokov k októbru 2020 so slovenským štátnym občianstvom, 

spĺňajúcich individuálne kritériá pre zaradenie do CTM je 68 v nasledujúcom regionálnom členení:  

    SeverZápad Bratislava Záhorie VýchodStred Spolu 

  HCP CH D CH D CH D CH D   

Do 12 rokov 36 7 1 5 1 1 1 4 1 21 

Do 14 rokov 26,4 7 5 5 4 4 5 2   32 

Do 16 rokov 11,4 2 1 5   3 2   2 15 

Spolu   23 20 16 9 68 

  21 20 14 9  

Z členenia vyplýva relatívne rovnomerné zastúpenie jednotlivých regiónov.  

Pre účely RTCTM sa delí územie Slovenska do nasledovných oblastí: 

• Bratislava:  GCPEG, GKM, GKBO, GCW, GCCBB, EGPC, GCC t.j. Pegas, Meander, Borša, 

Welten, Bernolákovo, Malacky, Devínska N. Ves. 



 - 4 - 

• Záhorie: Penati GC, GCS, t.j. Penati, Skalica. 

• Sever Západ: GTT, GSKTN, ROGC, GCA, Sedin GC, GCCP, GCSCO, AGC, GKB, PŽGK, t.j. 

Trnava, Trenčín, Nitra, Agama, Sedín, Piešťany, Sebedražie, Airport, Bojnice, Žilina. 

• Východ Stred: GKAK, RFMI, GKT, LGK, GCP, GCCHTD, RVGC, GCCH, t.j. Alpinka, Malá 

Ida, Tále, Lomnica, Prešov, Slavkov, Sliač. 

Vzhľadom na predchádzajúce fakty je pre účely RTCTM použitý hybridný model, kde pre všetky 3 

oblasti západného Slovenska (Bratislava, Záhorie a Stred) sa sústredenia RTCTM konajú na princípe 

vekovej kategórie (do 12, do 14 a do 16 rokov) a v oblasti Východ na regionálnom princípe (všetky 

vekové kategórie spolu).  

Tomáš Stoklasa poďakoval hosťom ako autorom návrhov, ktorí podrobne spracovali sadu 

dokumentov, ocenil a vyzdvihol kvalitu spracovania analýzy a návrhu projektu RTCTM.  

Rastislav Antala sa obáva, že najmladšie deti nemajú vybudovaný vzťah s odborným trénerom, 

nakoľko ho ani nemusia mať. Vychádza zo skúsenosti, že naši najlepší hráči tiež nemali trénerov. 

Miroslava Rusnák doplnil, že v TCM databáze bude uvedená aj informácia o tréneroch každého 

hráča. Väčšina detí má osobného trénera, z čoho vznikal problém, nakoľko sa im miešali koncepcie 

trénovania. Skôr by sa malo zamerať na jednotlivé prípady. Tomáš Stoklasa uviedol, že na hráčov 

bez trénera by mali smerovať iné projekty SKGA, ktoré by sme mali vytvoriť a žiaľ nie je možné 

prispôsobovať tejto skutočnosti celý projekt RTCTM.  

Spustenie projektu RTCTM sa očakáva 10.4.2021. 

 

Tomáš Stoklasa informoval o: 

 

- januárovom uzavretí zmluvy o spolupráci s manažérom mládeže pre rok 2021, prezídium 

vzalo na vedomie. 

 

Ivan Šebök informoval o: 

 

- zápise zo zasadania výkonného výboru EGA, v ktorom na návrh súťažnej komisie schválili 

zníženie vekovej hranice pre účasť na ME MID AGE na 25 rokov ku dňu zahájenia 1. kola 

ME. Keďže kvalifikácia na účasť na ME začína v našich podmienkach od prvých turnajov 

sezóny, navrhuje prijať nasledovné uznesenie, ako návrh ŠTK SKGA pre rokovanie prezídia 

SKGA ohľadne posunutia vekovej hranice pre túto vekovú kategóriu: 

 

ŠTK SKGA predkladá návrh na zníženie vekovej hranice pre kategóriu MID AGE golfistov na 25+ 

od príslušného roka narodenia. Pre účely nominácie na ME EGA v tejto vekovej kategórii je 

potrebné dodržať uznesenie výkonného výboru EGA vo veci splnenia vekových kritérií pre účasť 

ku dňu zahájenia 1. kola podujatia EGA. 

 

Uznesenie č. 1 3/2021: Prezídium schvaľuje zníženie vekovej hranici pre kategóriu MID AGE 

golfistov na 25+ od príslušného roka narodenia. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Rastislav Antala, Ivan Šebök, Pavol Bielik, Martin 

Munka 

Uznesenie č. 1 3/2021 bolo schválené. 

 

Kamil Balga informoval o: 

 

- žiadosti Aniky Bolčíkovej pre súčinnosť s vydaním žiadosti o zaradenie študentky 

Vojenského športového centra Dukla do armády. 
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- Vzorkách návrhov designu a najmä vlastného administratívneho systému webových 

stránok. 

- Spolupráci Slovenskej hendikepovanej asociácii so Slovenským paralympijským 

výborom v oblasti rozpočtu pre rok 2021. 

- Korekcii údajov SKGA na webových stránkach a v systéme International Golf 

Federation. 

- Pripravovanom programe R&A Modest! na podporu získavania mládeže pre golf. 

Program bude prezentovaný v druhej polovici roka. 

- Komunikácii so spoločnosťou Tee Time vo veci spracúvania návrhu/-ov mobilnej 

aplikácie. 

- Komunikácii so Slovenskou antidopingovou agentúrou a aktualizácii sekcie Antidoping 

na webovom sídle SKGA, aktuálnom Zozname zakázaných látok a metód. 

- Pripravovanej sekcii Poradňa, kde bude interaktívne reagovať na otázky ohľadne 

pravidiel golfu manažér turnajov Rastislav Michalák. 

- Dekréte olympionika, ktorý vytvoril v spolupráci s MŠVVŠ SOŠV. Jeho účelom je 

umožniť vrcholovú športovú prípravu počas zhoršenej epidemiologickej situácie. 

Nateraz je určený pre letných olympionikov. V druhej fáze bude pre zimných 

olympionikov. V ďalšom kole by mal byť vydaný pre reprezentantov. 

 

Uznesenie č. 2 3/2021: Prezídium schvaľuje vystavenie žiadosti o zaradenie Aniky Bolčíkovej ako 

študentky Vojenského športového centra Dukla do armády.  

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Rastislav Antala, Ivan Šebök, Pavol Bielik, Martin 

Munka 

Uznesenie č. 2 3/2021 bolo schválené. 

 

6. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je vo štvrtok 11.3.2021 o 10.00 hod. online (aplikácia 

Zoom). 

 

SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Na návrh viceprezidenta Rastislava Antalu zo dňa 21. januára 2021 formou per rollam v súlade s 

článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na schválenie nákupu oblečenia 

pre reprezentáciu. Výber prebehol podľa zákona o verejnom obstarávaní a smernice SKGA o 

verejnom obstarávaní. Komisia pre reprezentáciu navrhuje schváliť nákup oblečenia. 

 

„Prezídium schvaľuje nákup oblečenia pre reprezentáciu podľa priloženého zoznamu.“ 

 

22.1.2021 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Návrh bol schválený. 

 

Uznesenie č. 1 3/2021: Prezídium schvaľuje zníženie vekovej hranici pre kategóriu MID AGE 

golfistov na 25+ od príslušného roka narodenia. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Rastislav Antala, Ivan Šebök, Pavol Bielik, Martin 

Munka 

Uznesenie č. 1 3/2021 bolo schválené. 
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Uznesenie č. 2 3/2021: Prezídium schvaľuje vystavenie žiadosti o zaradenie Aniky Bolčíkovej ako 

študentky Vojenského športového centra Dukla do armády.  

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Rastislav Antala, Ivan Šebök, Pavol Bielik, Martin 

Munka 

Uznesenie č. 2 3/2021 bolo schválené. 

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

Úloha č. 03 11/20: Vypracovať koncept rozvoja  trénerov v strednodobom časovom horizonte  3-5 

rokov. 

Z: Pavol Bielik 

T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium 

 

Úloha č. 01 3/21: Preveriť úspory v kapitole vzdelávania. 

Z: Kamil Balga 

T: nasledujúce prezídium 

 

 

 

 

 

Predsedajúci: Tomáš Stoklasa   _______v.r.___________ 

 

Zapisovateľ: Kamil Balga          _______v.r.___________ 

 

 

v.r.  

Originálne podpísané listinné dokumenty sú v prípade oprávneného záujmu uložené na sekretariáte 

/ v sídle Slovenskej golfovej asociácie na adrese Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. 
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Zoznam reprezentačného oblečenia podľa výsledkov verejného obstarávania, schválené prezídiom 

SKGA. 

 

Muži set    Ženy set    Obleky do dažďa   

  počet  

FootJoy 

(Accushnet)    počet  

FootJoy 

(Accushnet)    počet  

Galvin Green 

(Golf Universe) 

Tričko 1 80 € 34,75  Tričko 1 7 70 € 25,00  Muži vrch  25 € 150,00 

Tričko 2  80 € 31,75  Tričko 2  70 € 25,00  Muži spodok  25 € 120,00 

Tričko 1 Q2  28 € 25,00  Nohavice 1  17 € 39,68  Ženy vrch  15 € 145,00 

Tričko 2 Q2  28 € 25,00  Nohavice 2  0 € 39,68  Ženy spodok  15 € 120,00 

Nohavice 1  29 € 43,43  Sukne/Kraťasy 1  17 € 34,43  Cena Celkom    € 10 725,00 

Nohavice 2  29 € 43,43  Sukne/Kraťasy 2  17 € 39,68     

Kraťasy 1  29 € 39,68  Pulóver 30 € 39,63     

Kraťasy 2  0 € 39,68  Bunda light  30 € 44,15     

Pulover 45  45 € 41,13  Šiltovka    € 12,25     

Bunda light  45 € 44,15  Cena Celkom    € 7 947,83     

Šiltovka    € 13,00         

Cena Celkom   € 14 227,26         

 

 


