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V Bratislave, 18.2.2022 

Správa volebnej komisie z riadnej konferencie zo dňa 18.2.2022 na FTVŠ, Náb. armádneho 
gen. Ludvíka Svobodu 9, 814 69 Bratislava. 
 

Predsedajúci Rastislav Antala na základe informácie mandátovej komisie konštatoval, že na 

zasadnutí je prítomných 8 086 hlasov z 8 638 celkových hlasov, čo je 93,61% celkového počtu 

hlasov, Konferencia SKGA o.z. je uznášania schopná. Nadpolovičná väčšina prítomných hlasov 

je 5 337 hlasov, 2/3 väčšina je 4 043 hlasov.   

 

Volebná komisia v zložení Petra Dzúriková, Peter Petrovič a Timotej Mikunda boli zvolení 

Konferenciou na začiatku zasadnutia Konferencie nasledujúcim hlasovaním: 

 

Za: 7 645  Proti: 0   Zdržal sa: 328  Nehlasoval: 113 

 

Rastislav Antala požiadal členov volebnej komisie, aby si zvolili predsedu volebnej komisie. 

Za predsedu komisie bol zvolený Peter Petrovič. 

 
Voľba kontrolóra SKGA podľa Zákona o športe 

 

Rastislav Antala pripomenul, že v roku 2022 uplynulo päťročné funkčné obdobie kontrolóra 

SKGA. Kontrolór SKGA Slavomír Brudňák sa vzdal kandidatúry do funkcie kontrolóra. 

Slavomír Brudňák vysvetlil postup pri voľbe kontrolóra podľa Zákona o športe. Kandidátka bola 

vopred navrhnutá na základe splnenia podmienky podľa §11 ods.1 a 2 Zákona o športe. 

 

Navrhovaná kandidátka: 

Kontrolór: 
Alica Fisterová 
 
Prizvaná kandidátka sa predstavila a vyjadrila svoj súhlas s kandidatúrou.  

 

Rastislav Antala vyzval prítomných delegátov s právom hlasovať k vypísaniu volebných lístkov 

podľa kandidátnej listiny vyhotovenej volebnou komisiou a k odovzdaniu hlasovacích lístkov 

volebnej komisii, ktorá zabezpečuje voľbu spôsobom a za podmienok v súlade so Stanovami 

SKGA. 

 

Predseda volebnej komisie Peter Petrovič pristúpil k vyhláseniu výsledkov volieb. 



Za kontrolóra SKGA bola zvolená: 

Alica Fisterová 

 

Rastislav Antala pogratuloval novozvolenej kontrolórke SKGA a pristúpil k voľbe členov 

Revíznej komisie. 

 

Voľba členov Revíznej komisie 

 

Rastislav Antala vysvetlil postup pri voľbe členov revíznej komisie podľa Stanov SKGA.  

Ján Spůra súhlasil s kandidatúrou za člena revíznej komisie. Maroš Očadlík potvrdil 

kandidatúru za člena revíznej komisie cez telefonické spojenie. 

   

Navrhovaní kandidáti: 

Revízna komisia: 

Alica Fisterová, automaticky 

Maroš Očadlík 

Ján Spůra 

 

Rastislav Antala vyzval prítomných delegátov s právom hlasovať k vypísaniu volebných lístkov 

podľa kandidátnej listiny vyhotovenej volebnou komisiou a k odovzdaniu hlasovacích lístkov 

volebnej komisii, ktorá zabezpečuje voľbu spôsobom a za podmienok v súlade so Stanovami 

SKGA. 

Po hlasovaní sa volebná komisia odobrala do osobitnej miestnosti, aby spracovala výsledky 

hlasovania (voľby). 

Po spracovaní výsledkov voľby Peter Petrovič oznámil, že všetky odovzdané hlasovacie lístky 

boli platné. Tieto boli spracované, pričom nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov získali a do 

revíznej komisie boli zvolení: 

 

Do revíznej komisie boli zvolení: 

Alica Fisterová, predseda 

Maroš Očadlík, člen     

Ján Spůra, člen             

 

Za Volebnú komisiu: 

 

Peter Petrovič – predseda  ....................v.r........................ 

 

Petra Dzúriková – člen  ....................v.r........................ 

 

Timotej Mikunda – člen  ....................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. 


