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V Hrubej Borši, 26.4.2021 

Správa volebnej komisie z riadnej konferencie zo dňa 26.4.2021 v Golfovom klube Borša, Golfová 

592/61, 900 50  Hrubá Borša. 

 

Predsedajúci Tomáš Stoklasa na základe informácie mandátovej komisie konštatoval, že na zasadnutí 

je prítomných 6 751 hlasov zo 7 291 celkových hlasov, čo je 92,59% celkového počtu hlasov, 

Konferencia SKGA o.z. je uznášania schopná. Nadpolovičná väčšina prítomných hlasov je 3 376 hlasov, 

2/3 väčšina je 4 501 hlasov. 

Volebná komisia v zložení Jiří Frolka, Peter Petrovič a Timotej Mikunda boli zvolení Konferenciou na 

začiatku zasadnutia Konferencie nasledujúcim hlasovaním: 

Za: 6 751 Proti: 0 Zdržal sa: 0 Nehlasoval: 0 

Tomáš Stoklasa požiadal členov volebnej komisie, aby si zvolili predsedu volebnej komisie. 

Za predsedu komisie bol zvolený Jiří Frolka. 

Voľba členov Disciplinárnej komisie 

Delegátom konferencie boli rozdané čisté žlté lístky, na ktoré budú vypísaní navrhnutí kandidáti na 

miesto podpredsedu Disciplinárnej komisie, pričom lístok bol parafovaný predsedom volebnej komisie 

s uvedením počtu hlasov. 

Predsedajúci Tomáš Stoklasa vyzval delegátov Konferencie, aby predložili volebnej komisii návrhy 

kandidátov, ak tak neurobili už v procese prípravy konferencie, pričom uviedol, že v prípade 

Disciplinárnej komisie je potrebné ku kandidátovi uviesť aj funkciu, či sa jedná o kandidatúru na 

pozíciu, predseda, podpredseda či člen komisie. Komisia zosumarizovala návrhy kandidátov. 

Jiří Frolka prečítal zoznam kandidátov navrhnutých do Disciplinárnej komisie: 

Predseda: 

Rastislav Michalák 

 

Podpredseda: 

Radoslav Holečka 

 

Člen: 

Peter Kadlíček 

Timotej Mikunda 



Predsedajúci Tomáš Stoklasa požiadal navrhnutých kandidátov, aby sa vyjadrili ku kandidatúre, pričom 

všetci svoju kandidatúru prijali v rámci osobnej účasti na Konferencii, v prípade p. Kadlíčka bol súhlas 

vyjadrený prostredníctvom verejne zdieľaného telemostu. 

Tomáš Stoklasa vyzval prítomných delegátov k hlasovaniu, pričom uviedol, že sa volí predseda, 

podpredseda a jeden člen disciplinárnej komisie, ktorí musia získať podporu min. 50% z prítomných 

hlasov. Delegáti na lístky vpísali mená  a pozície kandidátov. 

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

(voľby). 

Po spracovaní výsledkov voľby Jiří Frolka oznámil, že všetky odovzdané hlasovacie lístky boli platné. 

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

komisie boli zvolení: 

Predseda: 

Rastislav Michalák 

 

Podpredseda: 

Radoslav Holečka 

 

Člen: 

Peter Kadlíček 

 

Kandidát Timotej Mikunda nezískal nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov. 

 

 

Za Volebnú komisiu: 

 

 

 

Jiří Frolka – predseda  ....................v.r........................ 

 

 

Peter Petrovič – 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. 

 


