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PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 5/2021 
Dňa 7.4.2021 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, Tibor Hubík sa o 10:30 odpojil, následne sa pripojil o 12:11, 
Vladimír Balogh, Martin Munka sa pripojil 10:47 
kontrolór: Slavomír Brudňák sa o 12:21 odpojil 

Ospravedlnení:        člen prezídia: Martin Maršálek, Martin Munka 
Sekretariát:               Kamil Balga, Zuzana Soldánová 
 
 
Podkladové materiály k dispozícii na zdieľanom google disku tu: 
https://drive.google.com/drive/folders/1yEH9Y9NKbGeRngAnXT650NFFtl_4McLC 
 

 Podkladové materiály 

1. Priebeh  

2. Kontrola úloh Zápisnica zo zasadnutia Prezídia 04/2021 

3. Talentovaná mládež Podklady na google disku viď odkaz hore 

4. Reprezentácia  

5. Konferencia 2021 Podklady na google disku viď odkaz hore 

6. Rozpočet 2021 Návrh rozpočtu 2021 

7. Ostatné Podklady na google disku viď odkaz hore 

8. Záver  

 
Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Talentovaná mládež 

4. Reprezentácia 

5. Konferencia 2021 

6. Rozpočet 2021 

7. Ostatné  
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8. Záver 

 
1. Otvorenie 

 
Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa a zmenil poradie programu podľa dôležitosti. 
 
2. Kontrola úloh 
 
Úloha č. 01 3/21: Preveriť úspory v kapitole vzdelávania na základe porovnania rokov 2019 - 
2020. 
Z: sekretariát 
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 01 04/21: Preveriť 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. 
Z: Kamil Balga 
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 02 04/21: Prerokovať podmienky aplikácie GAPP s naprojektovanou ponukou na 1 
rok. 
Z: Rastislav Antala, Rastislav Michalák 
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 03 04/21: Prerokovať podmienky prípravy seniorov na ME v Sedin Golf Resorte 
reprezentačným trénerom a vytvorenia kreditu na fee v Sedin Golf Resorte. 
Z: Rastislav Antala 
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 04 04/21: Spoločnosť Advantage pripraví materiál „Golf pre každého“ na 
publikovanie v prílohe Tematicky špeciál v Nový čas nedeľa, 1/2 strany za zvýhodnenú cenu 
pre SKGA 320 Eur. 
Z: sekretariát 
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 05 4/21: Spracovať podmienky pre kurzy vzdelávania trénerov a inštruktorov v 
zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR. 
Z: Pavol Bielik 
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 06 4/21: Predložiť aktualizovaný zoznam záujemcov o kurz vzdelávania trénerov 
a inštruktorov. 
Z: Kamil Balga 
T: SPLNENÁ 
 
3. Talentovaná mládež 
 
Miroslav Rusnák odprezentoval finálnu verziu návrhu plánu činnosti, RTCTM dokumenty 
a zápisnicu z komisie pre mládež so žiadosťou o vysvetlenie neprijatia návrhu komisie pre 
mládež, ktoré malo prezídium k dispozícii vopred v zdieľanej zložke na google disku. Tomáš 
Stoklasa odpovedal, že prezídium malo odlišný názor na počet turnajov ako komisia pre 
mládež. Miroslav Rusnák informoval o odoslaní klubom Podmienky pridelenia statusu CTM. 
Informoval prezídium tiež  s dotazom členov komisie pre mládež, prečo prezídium rozhodlo 
inak než bol návrh komisie. Prezídium bolo vďačné za návrh komisie, dospelo však po širokej 
diskusii k inému názoru, podľa ktorého rozhodlo. 
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4. Reprezentácia 
 
Rastislav Antala informoval o zasadaní komisie pre reprezentáciu, ktoré sa uskutočnilo 
11.3.2021, riešili sa žiadosti na technické zabezpečenie ME, možnosť posielanie pozvánok 
aktuálnym šampiónom okolitých krajín na naše majstrovské súťaže, dekorovanie ihrísk, apod. 
Navrhujú ŠTK komisii, aby vytvorili putovný pohár na turnaj Jamkovka a  preškolenie 
golfových pravidiel reprezentantov, ktoré zabezpečí úsek ŠTK v osobe Rastislava Michaláka. 
Na základe výstupu zo zasadania komisie pre reprezentáciu pripravil a predložil Návrh plánu 
činnosti pre rok 2021. Plánujú online konferenciu s hráčmi reprezentácie a rodičmi hráčov. 
V success programe sú doplnené nové turnaje, ako aj upravené podmienky.  
Prebehla diskusia o lehote, v ktorej môže SKGA používať snímky hráčov zo svojich súťaží 
vzhľadom na možný potenciál hráčov získať marketingových partnerov v prípade 
profesionálnej kariéry a možné kolízie s marketingovými partnermi SKGA. Kompromisom je 
päť rokov. 
Ďalšie zasadanie komisie sa uskutoční online 13.4. o 18h. 
Juraj Šitina sa vzdal členstva v komisii pre reprezentáciu. Navrhnutí je nový člen Jaroslav 
Lacuška, ktorý bude aj nehrajúci kapitán na ME seniorov.  
Prezídium berie na vedomie vzdanie sa členstva v komisii pre reprezentáciu Juraja Šitinu. 
Rastislav Antala pripraví Štatút reprezentanta, ktorý bude predmetom per rollam hlasovania. 
 
Uznesenie č. 2 5/2021: Prezídium schvaľuje nomináciu nového člena Jaroslava Lacušku do 
v komisie pre reprezentáciu. 
Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Rastislav Antala, Ivan Šebök, Pavol  Bielik, 
Vladimír Balogh 
Zdržal sa: Martin Munka 
Uznesenie č. 2 5/2021 bolo schválené. 
  
5. Konferencia 2021 
 
Tomáš Stoklasa informoval o termíne pre finálne odoslanie podkladov na konferenciu, 
9.4.2021. Návrh členov prezídia je potrebné zverejniť 3 dni pred konferenciou. Testovanie 
účastníkov konferencie antigénnymi testami je zabezpečené súkromnou MOM a bude 
prebiehať od 11:00 hod pred začiatkom konferencie. Pripraviť a poslať klubom dokument 
o potvrdení konania konferencie pre kluby. Sekretariát zabezpečí technické zabezpečenie 
konferencie v spolupráci s Golfovým klubom Borša. 
 
6. Rozpočet 2021 
 
Rastislav Antala a Kamil Balga predložili aktualizovaný obsah návrhu rozpočtu na rok 2021. 
Rastislav Antala informoval o každej položke príjmovej a výdajovej strane. Prebehla rozprava 
k priebežným položkám a rezervnému fondu. Tomáš Stoklasa súhlasí s návrhom 
skompenzovať príjmy a výdavky a vytvorenie rezervného fondu, aby SKGA mala vyrovnaný 
rozpočet. Informoval o konzultácii a dohode 7 vydaní v Golf reporte v roku 2021.  
 
7. Ostatné 
 
Rastislav Antala informoval o rokovaní so zástupcami aplikácii GAPP, ktorého sa zúčastnil  aj 
Rastilav Michalák za ŠTK. Ide o virtuálne turnaje s nesúťažnými výsledkami 
a naprojektovanou ponukou spolupráce na 1 rok, fixným poplatkom 1 000 Eur á rok, plus 
poplatok z registrácie hráčov do systému. Informoval o predložených aj o dohode s GC 
Sedin, že seniorský reprezentačný výber nebude platiť štartovné za hru pred ME tímov 
seniorov. Ide o podporu klubu pre národný tím. Poplatok za nahodenie nesúťažného 
výsledku.  
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V aplikácii GAPP Tour, sa hráči budú môcť podľa vlastného uváženia za poplatok registrovať 
do virtuálnych turnajov a vyhrávať v nich ceny v súlade s dodržaním Pravidla amatérskeho 
štatútu. Výhry vo forme bodov bude možno použiť na nákup vybraného tovaru alebo 
registráciu do ďalších turnajov. 
 
Tomáš Stoklasa doplnil pridanú hodnotu ponúknutých benefitov. Martin Munka položil otázku 
ohľadne GDPR a problém z dôvodu stiahnutia hráčov aj z iných ihrísk do Sedin Golf Resortu.  
Dáta budú spravované v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. 
Rastislav Antala upresnil podmienky spolupráce a podiel z poplatkov 10% pre SKGA 90% 
pre prvých 5 hráčov na nákup v e-shope v súlade s amatérskym štatútom. Hráči 
reprezentačného výberu seniorov budú môcť trénovať pondelky až štvrtky. 
 
Uznesenie č. 1 5/2021: Prezídium schvaľuje spoluprácu so spoločnosťou Live Golf s.r.o., 
ktorej premetom je aplikácia GAPP. 
Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Rastislav Antala, Ivan Šebök, Pavol  Bielik, 
Vladimír Balogh, Martin Munka 
Uznesenie č. 1 5/2021 bolo schválené. 
 
Úloha č. 01 05/21: Zabezpečiť podpis zmluvy so spoločnosťou Live Golf s.r.o., ktorej 
premetom je aplikácia GAPP. 
Z: sekretariát 
T: 26.4.2021 
 
Pavol Bielik opísal podmienky pre kurzy vzdelávania trénerov a inštruktorov. 
Predbežný termín kurzu trénerov a inštruktorov je máj.  
Kontrolór k vzdelávaniu trénerov a inštruktorov odporučil prezídiu nasledovné: 
V SKGA by mali byť nastavené určité štandardy vzdelávania. Základom by mal byť Program 
vzdelávania, (napr. tréner I.) pre jednotlivé stupne.  Odporúča  vychádzať z Vyhlášky MŠVVaŠ 
SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji, alebo z Vyhlášky MŠVVaŠ 
SR 97/2010 Z. z. Je tu presne zadefinované, ako má štruktúra vzdelávacieho programu 
vyzerať a čo má obsahovať.  Myslí si, že to vie pomôcť posunúť kvalitu a štandardy 
vzdelávania vyššie. 
Tomáš Stoklasa doplnil zodpovednosť sekretariátu, zabezpečiť zmluvu a splnenie podmienok 
v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva SR. 
 
Tomáš Stoklasa informoval o rokovaní s TeeTime ohľadne aplikácie, následne riešenie bude 
v kompetencii viceprezidentov Miroslava Rusnáka a Rastislava Antalu. 
Ďalej informoval o rokovaní Kamila Balgu s agentúrou Big Kids ohľadom inovácie televíznych 
a rozhlasových spotov v rámci mediálnej spolupráce s RTVS 2021.  
 
Ivan Šebök informoval o náhradnom termíne SKGA Tour I., a TON 2021 -17.7.-19.7.2021. 
 
Uznesenie č. 3 5/2021: Prezídium schvaľuje termín turnajov SKGA Tour I., a TON 2021 -17.7.-
19.7.2021. 
Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Rastislav Antala, Ivan Šebök, Pavol  Bielik, 
Vladimír Balogh, Martin Munka, Tibor Hubík 
Uznesenie č. 3 5/2021 bolo schválené. 
 
Rastislav Antala navrhol aprílový turnaj v Skalici usporiadať na výnimku ÚVZ SR, 2 dni 
usporiadať v 1 deň. Ivan Šebök doplnil aktuálny problém s ubytovaním.  
 
Martin Munka sa spýtal na aktuálny stav a výhľad k obnoveniu športových súťaží. Odpoveď 
dali Rastislav Antala, ktorý je v kontakte s ÚVZ a Kamil Balga, ktorý sa v spojení s MŠVVaŠ 
respektíve sekciou športu. Bohužiaľ nič konkrétne zatiaľ.  
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Kamil Balga informoval o praxi použitia nástroja dekrét reprezentanta od MŠVVaŠ SR pre 
možnosť cestovania do zahraničia pre členov reprezentačných výberov. 
 
6. Záver 
 
Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 26.4.2021 o 10.00 hod. na adrese 
golfového klubu Borša, Golfová ulica 61, 900 50 Hrubá Borša. 
 
SUMÁR UZNESENÍ: 
 
Per rollam hlasovanie 01 
Na návrh viceprezidenta Miroslava Rusnáka zo dňa 17. marca 2021 formou per rollam v 
súlade s článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na schválenie 
dvoch samostatných bodov: "Podmienky pridelenia CTM 2021" podľa priloženého 
dokumentu a "Podmienky pridelenia podpory klubom pre spoluprácu so základnými 
a materskými školami pre školský rok 2021/2022 " podľa priloženého dokumentu. 
 
„Hlasovanie 1: Prezídium schvaľuje "Podmienky pridelenia CTM 2021" podľa priloženého 
dokumentu. 
ZA: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 2 
Nehlasoval: 1 
  
Hlasovanie 2: Prezídium schvaľuje "Podmienky pridelenia podpory klubom pre spoluprácu 
so základnými a  materskými školami pre školský rok 2021/2022 " podľa priloženého 
dokumentu. 
ZA: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
 
18.3.2021 bol výsledok hlasovania oboch návrhov uznesenia: 
ZA: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa:  
Nehlasoval: 2 
Návrhy boli schválené. 
 
Per rollam hlasovanie 02 
Na návrh prezidenta Tomáša Stoklasu zo dňa 29. marca 2021 formou per rollam v súlade s 
článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na základe návrhu 
predsedu ŠTK na schválenie rozhodnutia o zrušení SKGA Tour I., a TON 2021, ktoré sa majú 
konať 10. - 12.4.2021 v Hrubej Borši.  
 
„Prezídium schvaľuje zrušenie turnajov SKGA Tour I., a TON 2021, ktoré sa majú konať 10. - 
12.4.2021 v Hrubej Borši.“ 
 
30.3.2021 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 
ZA: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
Návrh bol schválený. 
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Uznesenie č. 1 5/2021: Prezídium schvaľuje spoluprácu so spoločnosťou Live Golf s.r.o., 
ktorej premetom je aplikácia GAPP. 
Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Rastislav Antala, Ivan Šebök, Pavol  Bielik, 
Vladimír Balogh, Martin Munka 
Uznesenie č. 1 5/2021 bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 2 5/2021: Prezídium schvaľuje nomináciu nového člena Jaroslava Lacusku do 
v komisie pre reprezentáciu. 
Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Rastislav Antala, Ivan Šebök, Pavol  Bielik, 
Vladimír Balogh 
Zdržal sa: Martin Munka 
Uznesenie č. 2 5/2021 bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 3 5/2021: Prezídium schvaľuje termín turnajov SKGA Tour I., a TON 2021 -17.7.-
19.7.2021. 
Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Rastislav Antala, Ivan Šebök, Pavol  Bielik, 
Vladimír Balogh, Martin Munka, Tibor Hubík 
Uznesenie č. 3 5/2021 bolo schválené. 
 
SUMÁR ÚLOH: 
 
Úloha č. 01 05/21: Zabezpečiť podpis zmluvy so spoločnosťou Live Golf s.r.o., ktorej 
premetom je aplikácia GAPP. 
Z: sekretariát 
T: 26.4.2021 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 


