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Slovenská golfová asociácia  

Konferencia SKGA 2022 

Bratislava, 18.2.2022  
    

Zápisnica  
  

zo zasadnutia Konferencie Slovenskej golfovej asociácie  

(ďalej len „Konferencia SKGA“) zo dňa 

18.2.2022, so začiatkom o 13.00 hod.  

                            
Miesto konania:  FTVŠ, Náb. armádneho gen. Ludvíka Svobodu 9, 814 69 Bratislava 
Dátum a čas konania: dňa 18.2.2022, od 13.00 hod. do 18.45 hod.  

  

Program:   

1. Otvorenie  

2. Voľba orgánov Konferencie SKGA 

  

Mandátová  komisia  

Návrhová komisia  

Volebná komisia 

Skrutátori  

Zapisovatelia  

Overovatelia zápisnice  

3. Výročná správa o činnosti SKGA za rok 2021  

4. Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2021  

5. Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2022  

6. Kalendár turnajov na rok 2022  

7. Rozpočet 2022 

Prestávka 

8. Voľba kontrolóra SKGA podľa Zákona o športe 

9. Voľba Revíznej komisie 

10. Založenie servisného subjektu s.r.o. 

11. Prijímanie nových členov  

12. Diskusia  

13. Záver  
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Bod 1  

Otvorenie  

  

O 13.13 hod. zahájil Rastislav Antala Konferenciu SKGA a privítal prítomných prezidentov 

golfových subjektov, resp. nimi splnomocnené osoby a delegátov. Rastislav Antala na začiatku 

Konferencie SKGA upozornil, že dnešná Konferencia SKGA je aj volebná, bude sa voliť 

kontrolór SKGA a revízna komisia. Na základe informácií od pracovníkov registrácie SKGA, 

oznámil Rastislav Antala, že z celkového počtu 8 638 hlasov je na Konferencii SKGA prítomných 

8 086 hlasov, a preto je Konferencia SKGA uznášaniaschopná. Nadpolovičnou väčšinou 4 043 

hlasov budú prijímané všetky body programu, s výnimkou jedného bodu, a to prijímania 

nových členov. V tomto prípade je potreba dvojtretinová väčšina, ktorá je 5 337 hlasov. Na 

Konferencii SKGA je prítomných 26 členov z 38 registrovaných členov SKGA. Materiály 

k jednotlivým bodom boli zaslané delegátom spolu s pozvánkou na Konferenciu SKGA 

a vytlačené materiály sú im v celom znení a rozsahu dostupné aj v zložkách, ktoré obdržali pri 

registrácii.  

   

Bod 2  

Voľba orgánov Konferencie SKGA (mandátová komisia, návrhová komisia, volebná komisia, 

skrutátori, zapisovatelia, overovatelia zápisnice)  

  

Rastislav Antala predniesol návrh prezídia na obsadenie orgánov Konferencie SKGA. 

Navrhované obsadenie orgánov Konferencie SKGA:  

Mandátová komisia: Martin Richter, Peter Stašek, Rastislav Michalák 

Návrhová komisia: Ján Spůra, Kamil Drocár, Jaroslav Lacuška 

Volebná komisia: Peter Petrovič, Petra Dzúriková, Timotej Mikunda  

Skrutátori: Rastislav Michalák, Peter Heneš, Adam Šangala 

Zapisovatelia: Zuzana Soldánová, Kamil Balga 

Overovatelia zápisnice: Michal Novotný, Radomír Holečka 

 

Rastislav Antala predniesol návrh uznesenia a vyzval prítomných k hlasovaniu. 

  

Návrh uznesenia  

Konferencia SKGA  volí členov orgánov Konferencie SKGA nasledovne:  

Mandátová komisia: Martin Richter, Peter Stašek, Rastislav Michalák 

Návrhová komisia: Ján Spůra, Kamil Drocár, Jaroslav Lacuška 

Volebná komisia: Peter Petrovič, Petra Dzúriková, Timotej Mikunda  

Skrutátori: Rastislav Michalák, Peter Heneš, Adam Šangala 

Zapisovatelia: Zuzana Soldánová, Kamil Balga 

Overovatelia zápisnice: Michal Novotný, Radomír Holečka 

  

Rastislav Antala požiadal navrhovaných skrutátorov, aby sčítali hlasy. Nakoľko boli hlasy 

nesprávne sčítané, vyzval o opätovné hlasovanie a sčítanie hlasov. 

 

Hlasovanie č. 1:  



 

Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SKGA                                                                             strana 3 z 25  

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

    

Uznesenie č. 1 bolo prijaté.  

 

Rastislav Antala vyzval zvolených členov jednotlivých komisií, aby si zvolili predsedov 

jednotlivých komisií a ujali sa svojich úloh. Za predsedu mandátovej komisie bol zvolený 

Martin Richter, za predsedu volebnej komisie Peter Petrovič a predsedom návrhovej komisie 

bol zvolený Kamil Drocár. 

 

Prezídium navrhuje postupovať podľa programu, ktorý bol Konferencii SKGA predložený 

s doplneným návrhom prezentácie Slovenskej FootGolfovej Asociácie o.z. v bode Diskusia. 

Rastislav Antala vyzval prítomných delegátov k možnosti doplnenia alebo zmeny programu 

Konferencie SKGA.  

  

Návrh uznesenia  

Konferencia SKGA schvaľuje  program Konferencie SKGA v nasledovnom znení:  

  

1. Otvorenie  

2. Voľba orgánov Konferencie SKGA 

  
Mandátová  komisia  

Návrhová komisia  

Volebná komisia 

Skrutátori  

Zapisovatelia  

Overovatelia zápisnice  

3. Výročná správa o činnosti SKGA za rok 2021  

4. Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2021  

5. Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2022  

6. Kalendár turnajov na rok 2022  

7. Rozpočet 2022 

Prestávka 

8. Voľba kontrolóra SKGA podľa Zákona o športe 

9. Voľba Revíznej komisie 

10. Založenie servisného subjektu s.r.o. 

11. Prijímanie nových členov  

12. Diskusia  
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Vystúpenie Slovenskej FootGolfovej Asociácie o.z. 

13. Záver  

Hlasovanie č. 2:  

Za: 7 758                Proti: 0                  Zdržal sa: 328     Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 2  bolo prijaté.  

 

Rastislav Antala skonštatoval, že program Konferencie SKGA bol schválený. Ďalej informoval, 

že v zápisnici z Konferencie SKGA zo dňa 26.4.2021 bolo nesprávne znenie, odmena kontrolóra 

vo výške 650,- Eur brutto. Správne znenie je celková finančná odmena kontrolóra je vo výške 

650,- Eur, zápisnica bude opravená. Následne pristúpil k bodu č. 3 Výročná správa o činnosti 

SKGA za rok 2021.  

 

Bod 3  

Výročná správa o činnosti SKGA za rok 2021 

  

Rastislav Antala poukázal na niektoré body Výročnej správy a informoval o zmene zloženia 

prezídia. V roku 2021 skončilo funkčné obdobie prezídiu a 26.4.2021 boli zvolení noví členovia 

prezídia, Rastislav Antala - prezident, Miroslav Rusnák - viceprezident, Martin Munka - 

viceprezident, Pavol Bielik, Vladimír Balogh, Zuzana Kamasová, Radomír Holečka, Michal 

Novotný a Michal Paška. Zároveň boli zvolení členovia všetkých komisií. 

 

Prezídium zasadalo spravidla jedenkrát mesačne, zápisnice zo zasadnutí prezídia sú k dispozícii 

na sekretariáte a sú pravidelne zverejňované na webovom sídle SKGA. Zasadnutia prezídia sa 

zúčastňoval aj generálny sekretár, sekretárka a predseda revíznej komisie (kontrolór). 

 

Slovenská golfová asociácia v priebehu roku 2021 evidovala celkovo 9 034 individuálnych 

domovských členov. K 31.12.2021 evidovala 8 691 individuálnych členov (k 31.12.2020 to bolo 

8 002). V roku 2021 pribudlo 1 248 nových registrovaných hráčov, súčasne však zanikla 

registrácia 559 hráčom. 

Na Slovensku sa nachádza pätnásť 9-jamkových golfových rezortov, sedem 18-jamkových 

golfových rezortov, tri 27-jamkové  golfové rezorty a jeden 36-jamkový golfový rezort. 

Slovenská golfová asociácia plnila v roku 2021 úlohy národného športového zväzu podľa 

zákona o športe, vrátane podpory športu mládeže, rozvoja talentovaných športovcov a 

zabezpečovania športovej reprezentácie. Funkciu kontrolóra SKGA podľa zákona o športe 

v roku 2021 zastával Slavomír Brudňák. 

Prezídium pripravilo a schválilo viaceré vnútorné predpisy, ktoré upravujú činnosť SKGA a jej 

členov. Všetky schválené vnútorné predpisy sú zverejnené v sekcii Dokumenty / Predpisy 

SKGA na webovej stránke SKGA.  
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Webová stránka www.skga.sk je naďalej využívaná ako hlavný informačný kanál SKGA vo 

vzťahu k verejnosti, ako aj vo vzťahu k členom SKGA.  

Facebooková stránka SKGA mala ku dňu 31.12.2021 3 893 sledovateľov.  

Facebooková stránka Hrajgolf.sk mala ku dňu 31.12.2021 1 490 sledovateľov. 

Webová stránka www.hrajgolf.sk je určená pre „negolfovú“ verejnosť a sú na nej základné 

informácie pre záujemcov o golf. Novinkou bol video newsletter, ktorý vychádzal každý 

mesiac. 

 

SKGA pravidelne komunikovala s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, s cieľom koordinovať svoje 

aktivity tak, aby boli v súlade s legislatívnymi požiadavkami pre čerpanie štátneho príspevku. 

Taktiež spolupracovala s predstaviteľmi Slovenského olympijského a športového výboru 

s cieľom získať podporu pre golf.  

 

Prezident SKGA a generálny sekretár SKGA počas roku 2021 osobne navštevovali golfové kluby 

a asociácie na Slovensku, s cieľom informovať sa o aktuálnych otázkach golfového diania na 

Slovensku. Napriek pandemickej situácii sa podarilo organizovať všetky turnaje.  

Po neskutočnom výkone Roryho Sabbatiniho sa nám podarilo na Olympijských hrách 2020 

v Tokiu získať striebornú medailu.  

Počas roka 2021 zasadali aj pracovné komisie SKGA (športovo-technická komisia, komisia pre 

mládež, normovacia komisia, trénersko-metodická komisia, komisia pre reprezentáciu, 

legislatívna komisia, komisia pre digitalizáciu), ktoré sú poradnými orgánmi prezídia. 

Prezídium informácie z jednotlivých komisií a obsah diskusií ich členov zvažuje pri svojom 

rozhodovaní. Členstvo v komisiách je otvorené zástupcom všetkých riadnych i pridružených 

členov SKGA. 

V novozvolených komisiách SKGA v roku 2021 pôsobili títo členovia: 
 
Športovo-technická a rozhodcovská komisia: 
Predseda: Rastislav Michalák 
Členovia:  
Timotej Mikunda, Kamil Búzek, Igor Taraba, 
Jozef Fecko, Martin Richter, Roman 
Kianička, Adam Sándor 
 
Komisia pre reprezentáciu: 
Predseda: Zuzana Bieliková 
Členovia: Kamil Drocár, Dušan Bohňa, 
Milan Rác, Jaroslav Lacuška, Dušan Ježík, 
Maroš Ďurík, Katarína Chovancová 
 
Normovacia komisia: 
Predseda: Igor Taraba 
Členovia:   
Roland Hnilica, Anton Zelenaj, Michal Štefík 

Komisia pre digitalizáciu: 
Predseda: Ján Kudláč 
Členovia:   
Ľubomír Labanc, Stanislav Čekovský, Patrik 
Hudák, Richard Hrabčák, Martin Uhrák 
 
 
Komisia pre mládež: 
Predseda: Ľubomír Labanc 
Členovia:   
Marek Krajčík, Jiří Frolka, Marek Dragula, 
Dagmar Munková, Miroslav Kubis, Ján 
Kudláč, Peter Stašek, Miroslav Rusnák 
 
 
 
 

http://www.skga.sk/
http://www.hrajgolf.sk/
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Trénersko-metodická komisia: 
Predseda: Peter Petrovič 
Členovia:   
Anton Zelenaj, Martin Suchánek, Ján Keher, 
Oľga Prachářová 
 
Legislatívna komisia: 
Predseda: Tomáš Stoklasa 
Členovia:   
Andrej Leontiev, Ján Kutan, Peter Šuba 
 

Disciplinárna komisia: 
Predseda: Rastislav Michalák 
Podpredseda: 
Radomír Holečka 
Člen:   
Peter Kadlíček  
 
Revízna komisia: 
Predseda: Slavomír Brudňák 
Členovia:   
Maroš Očadlík, Ján Spůra 

 

V podrobnostiach odkázal na tlačené materiály a požiadal členov prezídia zodpovedných za 

prípravu jednotlivých častí plánu činnosti, aby sa vyjadrili k vybraným okruhom. 

  

Rastislav Antala odovzdal slovo Radomírovi Holečkovi, aby sa vyjadril k činnosti športovo 

technickej komisie. 

 

Radomír Holečka na začiatok zdôraznil, že po Konferencii SKGA 6.5.2021 bola zvolená nová 

komisia, na ďalšie 4-ročné obdobie, členovia ŠTK: 

Predseda: Rastislav Michalák 

Výkonný podpredseda: Timotej Mikunda 

Členovia: Kamil Búzek, Igor Taraba, Adam Sándor, Jozef Fecko, Martin Richter, Roman Kianička 

 

Rok 2021 bol poznačený pokračujúcimi problémami v súvislosti s Covid 19. Plánované školenia 

zamestnancov recepcií a používateľov servera SKGA boli zrušené. V online priestore prebehlo 

školenie rozhodcov. V priebehu roka bolo spustené nové užívateľské rozhranie turnajov na 

webe SKGA. Priebežne boli riešené pripomienky užívateľov.  

Veľké množstvo turnajov prebiehalo v roku 2021 v neštandardnom režime. Kontrolovali sa 

negatívne covid testy hráčov, viackrát zabezpečovali testovanie na mieste pred štartom 

každého kola, uzatvárali areály výhradne pre účastníkov našich turnajov. Po presunutí jarných 

turnajov do letnej sezóny konštatujú, že sa odohral kompletný turnajový kalendár, ktorý bol 

plánovaný na rok 2021. Usporiadali sme aj Majstrovstvá Európy družstiev mužov seniorov 

v Sedin GC. 

 

Plnenie turnajového kalendára a organizačné zabezpečenie jednotlivých turnajov  

zabezpečoval turnajový manažér Rastislav Michalák, v kategórii SENIOR a MID AGE 

v spolupráci s Timotejom Mikundom. Spolupracovali sme aj s externými rozhodcami. 

 

Výkonnostné turnaje SKGA túry sa uskutočnili v nasledovných počtoch podujatí: 

• v kategórii juniorov 2 trojdňové turnaje; 

• 8 turnajov TON;  

• v kategórii dospelých – 5 trojdňových turnajov;  

• v kategórii MID AM a senior – 5 dvojdňových turnajov. 
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Aj v roku 2021 boli niektoré turnaje spájané, TON by Rory Sabbatini prebiehala spoločne 

s SKGA Tour, Mid Am Senior Tour zas s SKGA Junior Tour. Pohár prezidenta SKGA prebehol 

v novom formáte, ktorý zúčastnení veľmi ocenili. V septembri sa uskutočnili v Sedíne európske 

majstrovstvá seniorských tímov, pri historicky jednom z najvyšších počtov tímov a hráčov, keď 

sa podujatia zúčastnilo 138 hráčov. Vzhľadom na obdobie, v ktorom bolo podujatie odohraté, 

bol jeho priebeh veľmi náročný, najmä s ohľadom na tempo hry. Podujatie po skončení 

zaznamenalo pozitívne ohlasy. 

 

V priebehu roka sa uskutočnilo 8 zasadnutí komisie. ŠTK SKGA sa zamerala na riešenie týchto 

hlavných úloh: 

- vydanie Stručného sprievodcu golfovými pravidlami;  

- riešenie prechodu na novú turnajovú sekciu webu SKGA; 

- nezáväzné vyžiadanie alternatívnych systémov na správu turnajov a HCP (prevádzkový 

server SKGA); 

- príprava národných golfových líg; 

- príprava národných programov, umožňujúcich poskytovanie lekcií trénermi so 

štatútom amatéra; 

- školenie o golfových pravidlách pre mládež z RTCTM; 

- návrh a projekt na zlepšenie technického zabezpečenia turnajov SKGA; 

- príprava modulu Záujemca (Zelená karta) pre elektronickú registráciu absolventov 

skúšky na získanie HCP 54, ktorí sa rozhodnú ostať dočasne, alebo trvalo bez klubovej 

príslušnosti; 

- spolupráca na príprave a priebehu ME družstiev seniorov v Sedíne; 

- príprava sezóny 2022; 

- registrácia rozhodcov SKGA ako športových odborníkov, oprávnenia na podnikanie 

športových odborníkov. 

ŠTK v priebehu roka 2021 ukončila administráciu rebríčka SKGA, táto úloha prešla do správy 

novozriadenej funkcie manažéra reprezentácie. 

 

Radomír Holečka poďakoval za pozornosť. 

 

Martin Richter ako predseda mandátnej komisie oznámil, že v čase 13:49 sa zvýšil počet 

prítomných hlasov na 8 337 hlasov (z čoho nadpolovičná väčšina je 4 169 hlasov) a Konferencia 

SKGA je uznášania schopná.  

 

Andrej Melen položil otázku akým spôsobom budú prideľované zelené karty, kde sa môžu 

hlásiť záujemci o zelené karty. 

Radomír Holečka odpovedal, že všetko pôjde do SKGA, záujemci budú vedení na serveri SKGA 

a následne sa môžu registrovať v klube. 

 

Rastislav Antala požiadal Zuzanu Kamasovú, prípadne manažéra reprezentácie, aby sa vyjadrili 

k reprezentácii. 
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 Adam Šangala, manažér reprezentácie na úvod informoval o zložení novozvolenej komisie pre 

reprezentáciu, ktorá od 6.5.2021 pracovala v nasledovnom zložení:  

Predseda: Zuzana Bieliková  

Členovia: Milan Rác, Dušan Bohňa, Kamil Drocár, Dušan Ježík, Maroš Ďurík, Katarína 

Chovancová, Jaroslav Lacuška    

23.8.2021 sa do tímu SKGA pridal manažér reprezentácie Adam Šangala.  

Informoval o priebehu antidopingovej prezentácie reprezentantom, v tejto činnosti pokračuje 

aj v roku 2022.  

V roku 2021 boli realizované 2 sústredenia v Sedíne a v Penati. Zameraním sústredení bol 

hlavne tzv. DNA profiling hráčov, pričom sa realizovali analýzy s využitím tlakových podložiek 

a 3D mappingu švihu – týka sa to analýzy biomechaniky švihu hráča v súčinnosti s postojom 

hráča. Takisto boli realizované analýzy putovania s využitím technológie SAM PUTT LAB. Na 

jednotlivých sústredeniach boli následne realizované tréningové jednotky zamerané na 

výstupy z testovania a analýz. Focus bol hlavne na krátku hru a patovanie. Sústredení sa 

zúčastnilo v prvom turnuse v Sedíne 14 hráčov, v druhom turnuse v Penati 26 hráčov. 

 

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a nemožnosť plánovania výjazdov sa v roku 2021 výjazdy na 

turnaje v okolitých krajinách nerealizovali. 

 

Vyzdvihol historicky prvú slovenskú medailu v golfe a to striebro Roryho Sabbatini, vďaka 

neuveriteľnému finálovému kolu, kde zahral 61(-10) rán. Jediný hráč Američan Xander 

Shauffele ho dokázal poraziť a to iba o 1 ranu.  

 

Ďalej vyzdvihol výsledok na turnaji The Amundi Evian Juniors Cup, jeden z našich najmladších 

talentov Tomáš Šmiček ml. skončil na neuveriteľnom 3. mieste v individuálnej kategórie. 

 

Ženský tím na ME žien si v tomto roku vybojoval účasť vo flighte B a bojoval o 9.-16. miesto. 

Umiestnenie na 13. mieste z 19 účastníkov bolo dobrým výsledkom.  

 

Slovenský dievčenský tím na ME nezahral dobré výsledky v kvalifikácii a nemohol sa tak 

kvalifikovať do flightu A a tak bojovali v skupine B.  

V jamkovej hre vyhrali všetky svoje zápasy. Najsilnejším článkom bola dvojica Alexandra 

Maliková a Emília Tarabová, ktoré vyhrali všetky svoje zápasy vo formáte foursome. Konečné 

9. miesto môžeme považovať za veľký úspech.   

Adam Šangala sa ďalej vyjadril k viacerým výjazdom reprezentácie žien, mužov, seniorov.          

V roku 2021 sa nepodarilo zorganizovať všetky sústredenia s hráčmi.  

 

Ivan Šebök sa vyjadril k výsledkom účasti na ME žien, cieľ bol umiestnenie do 12. miesta a 

výsledok 13. miesto nepovažuje za dobrý výsledok. Účasť na ME mužov DIV. 2 a ME chlapcov 

DIV.2 bola zle zorganizovaná. 

 

Rastislav Antala požiadal o vyjadrenie Miroslava Rusnáka, prípadne zástupcu komisie k oblasti 

mládeže a talentovanej mládeže. 
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Ľubomír Labanc, predseda komisie pre mládež sa vyjadril k práci komisie pre mládež:  

  

Komisia pre mládež pracovala od 6.5.2021 v nasledovnom zložení: 

Predseda komisie Ľubomír Labanc 

Členovia komisie: Tomáš Krištof, Jiří Frolka, Dagmar Munková, Miroslav Kubis, Marek Dragula, 

Marek Krajíček, Miroslav Rusnák 

 

Podľa jeho zadania sa rozdelili do troch skupín, tá prvá je systém súťaží, druhá systém 

starostlivosti o talentovaných hráčov a tretia rast členskej základne. 

Základnými oblasťami, ktoré priťahovali pozornosť, boli Prezidentský pohár a RTCTM po 

podstatnej zmene propozícií. Nakoľko sa formát osvedčil bude sa využívať aj v nasledujúcich 

rokoch. TON a Juniorka išli podľa starého formátu a prevláda spokojnosť. CTM formát je 

rovnaký a v poriadku, RTCTM si stále hľadá správny formát, upravili sa nominácie a formát je 

celkovo funkčný. Čo sa týka starostlivosti o talentovaných hráčov a rast členskej základne, je 

tam iniciatíva golfovej asociácie. 

Zásadným imperatívom v práci komisie pre mládež zostáva kriticky malý počet účastníkov 

mládežníckych akcií, predovšetkým žiackych kategórií. Tento fakt bude definovať prácu 

komisie v nadchádzajúcom období. 

Poďakoval všetkým čo sa zaoberali mládežou, menovite veľká vďaka patrí Rastislavovi 

Michalákovi v oblasti súťaží a Jánovi Kudláčovi. 

Informoval o rozpočte a finančnom rozdelení pre aktívnu mládež do 23 rokov bolo v roku 2021 

celkovo vyčlenených 50 751 Eur, prerozdelených medzi 24 klubov. 

Andrej Mellen navrhuje spojiť TON s US KIDS, prípadne spolupracovať s Dámskou golfovou 

asociáciou pre skvelé predpoklady v oblasti propagácie. 

Ľubomír Labanc doplnil, že zmeny sú uvedené v Návrhu plánu činnosti na rok 2022, bola 

iniciatíva to zlúčiť, komisia to zamietla. Z jeho pohľadu je čokoľvek čo sa pre deti urobí je 

cenné. 

Miroslav Rusnák doplnil, že z dôvodu pravidiel US Kids to nebolo priechodné. Deti by sa 

pritiahli do US Kids ale nie do RTCTM. 

Rastislava Antala informoval o správach o činnosti normovacej komisie, trénersko-metodickej 

komisie, komisii pre digitalizáciu, legislatívnej komisie a správe nezávislého audítora z auditu 

účtovnej závierky. 

Igor Chochol sa spýtal na dôvod mínusového hospodárskeho výsledku a vysokú položku 

osobitné náklady. 

Rastislav Antala vysvetlil, že časť rozpočtu na rok 2021 sa vykryla z úspor rozpočtu  v roku 

2020, bola vytvorená rezerva a z tej rezervy sa čerpalo, časť išla na oblečenie. 

Ďalej informoval o navýšení osobitných nákladov z dôvodu financovania oblečenia, prečítal 

všetky zaúčtované položky. Navýšenie je aj z dôvodu zmeny osnovy účtovania položiek na 

základe novostanovených kritérií, aby boli správne účtované podľa položiek rozpočtu. 

Martin Munka doplnil nárast profesionálneho aparátu, nakoľko sa ráta s navýšením financií 

z MŠVVaŠ SR, aparát musí byť pripravený na aktivity, ktoré treba zabezpečiť. Nedá sa všetko 

vykryť externými firmami, nie vždy je požadovaný výsledok.  

 

Andrej Mellen požiadal o vysvetlenie mobilnej aplikácie.  
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Ján Kudláč za komisiu pre digitalizáciu vysvetlil zabezpečenie výberu, prípravu a realizáciu 

mobilnej aplikácie a responzivity webového sídla. Pracuje sa na úprave zmluvných vzťahov 

s TeeTime.  

 

Andrej Mellen požiadal o vysvetlenie prečo sa Peter Petrovič z PGA SK vyjadruje k záujmu 

o školenie trénerov v Českej republike a neodporúča navýšenie hodín kurzu trénerov, 

následkom čoho bolo neodporúčanie navýšenia hodín záujemcom zo Slovenska, GK Piešťany. 

Kurz trénerov v Českej republike chceli absolvovať z dôvodu, že SKGA neponúkala 

v posledných dvoch rokoch daný kurz a urgentne potrebujú licencovaných trénerov. 

 

Slavomír Brudňák doplnil, že SKGA v spolupráci s FTVŠ UK pripravuje školenie trénerov 

a inštruktorov podľa Zákona o športe a Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní 

licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu. Postup 

prípravy bol zdĺhavý z dôvodu splnenia zákonných požiadaviek. Garantom sa stal Ján Keher.  

 

Rastislav Antala doplnil, že kurz sa bude konať 11.3.2022 a podmienka zo zákona je 

absolvovanie 60 hodín. 

 

Peter Petrovič upresnil a prečítal emailovú komunikáciu, kde len upozornil, že na Slovensku im 

kurz nebude platiť nakoľko nespĺňa spomínaný počet hodín. 

Miroslav Rusnák doplnil, že im chcel vlastne pomôcť, aby zbytočne neplatili za licenciu, ktorá 

im na Slovensku nebude uznaná.  

Rastislav Antala sa tiež priklonil k jeho názoru, ale ak má pocit, že im bolo ukrivdené, celá 

komunikácia bude na základe podnetu prešetrená revíznou komisiou. 

 

Následne Rastislav Antala vyzval k hlasovaniu.  

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje Výročnú správu o činnosti SKGA za rok 2021  

  

Hlasovanie č. 3:  

Za: 7 537        Proti: 0                  Zdržal sa: 800                  Nehlasovalo: 0 

    

Uznesenie č. 3 bolo prijaté.  

  

Bod 4  

Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2021  

  

Rastislav Antala odovzdal slovo Slavomírovi Brudňákovi.  

  

Slavomír Brudňák oboznámil prítomných s činnosťou kontrolóra SKGA za rok 2021.  

 

Rok 2021 priniesol zmenu v najvyššom výkonnom orgáne SKGA a následne aj v odborných 

komisiách zriadených prezídiom. Tieto zmeny priniesli z úvodu živelnosť a nekoordinovanosť 
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niektorých činností, ktorá vychádzala hlavne z neznalostí Stanov, legislatívy a vnútorných 

predpisov SKGA. Na tieto nedostatky kontrolór upozornil, a aby do budúcna nevznikali tieto 

problémy a došlo k štandardizácii činností a postupov komisií, odporučil prezídiu spracovať 

Štatút činnosti komisie, táto úloha bola prezídiom prenesená na Legislatívnu komisiu, kde 

návrh by mal byť predložený pred začiatkom sezóny 2022. 

 

Počas celého roka vykonával kontrolnú činnosť v oblastiach čerpania verejných zdrojov, súladu 

povinne zverejňovaných údajov a kontrola registrov právnických a fyzických osôb v športe. 

Táto kontrolná činnosť bola vykonávaná z vlastnej iniciatívy a na prípadné nedostatky boli 

dotknuté osoby priebežne upozorňované tak, aby bola zabezpečená prípadná náprava. Počas 

tejto činnosti neboli zistené závažné nedostatky.  

V roku 2021 nebol podaný žiadny podnet na vykonanie kontroly.   

 

V priebehu celého roka 2021 vykonával konzultácie so sekretariátom ohľadom oprávnenosti 

čerpania jednotlivých položiek z Príspevku uznanému športu a spôsobu vykazovania týchto 

položiek. Taktiež zabezpečoval konzultácie pre kluby k čerpaniu prostriedkov z položky Aktívni 

športovci a CTM. 

Okrem vyššie uvedených aktivít sa pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach prezídia SKGA. 

Priamo na zasadnutiach prezídia SKGA upozorňoval na možný nesúlad s vnútornými 

predpismi,  predpismi Slovenskej republiky a navrhoval riešenia. Zúčastnil sa na vybraných 

zasadnutiach odborných komisií. Vykonával kontrolu obsahu zápisníc z prezídia, v prípade 

zistených nezrovnalostí žiadal o vykonanie nápravy. 

Zúčastnil sa stretnutí a školení so zástupcami Ministerstva školstva a ostatných národných 

športových zväzov ohľadne legislatívy, ktorá súvisí s činnosťou športových organizácií, a jej 

použitia v praxi. 

 

Z nedostatkov v činnosti SKGA a klubov upozornil najmä na pretrvávajúci problém v zápisoch 

športových odborníkov do príslušných registrov. Športový odborník je: 

a) Tréner a inštruktor športu, 

b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti 

získanej podľa osobitného predpisu, 

c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti 

určenej predpismi športového zväzu, 

d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže 

a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť, 

e) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“), 

f) funkcionár športovej organizácie, 

g) dopingový komisár. 

Oprávnenosť vykonávať činnosť športového odborníka vzniká dňom zápisu športového 

odborníka do registra fyzických osôb v športe. Ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje 

odborná spôsobilosť, športová organizácia je povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej 

činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom.  
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V prípade neplnenia tejto povinnosti sa jedná o závažné porušenie povinnosti, ktoré je 

kvalifikované ako správny delikt.  Postih je pokuta od 300 eur do 30 000 eur a môže znamenať 

aj stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov. Taktiež upozornil na dôsledné 

uplatňovanie Smernice o verejnom obstarávaní a Smernicu o obehu a kontrole účtovných 

dokladov  v činnosti SKGA. 

 

Slavomír Brudňák ako kontrolór SKGA ďalej upozornil na povinnosť SKGA určiť druh športových 

odborníkov vrátane ich odbornej spôsobilosti vyžadovanej na výkon odbornej činnosti 

a povinnosť zabezpečiť ich odbornú prípravu a spôsob overenia odbornej spôsobilosti. Toto je 

potrebné dopracovať vo forme interných predpisov asociácie. 

 

Rastislav Antala sa opýtal, či má niekto otázky a vyzval na diskusiu. 

Slavomír Brudňák informoval, že v rámci spolupráce s SKGA majú tréneri a rozhodcovia 

splnené požiadavky, sú zapísaní v ISŠ a majú vydané oprávnenie na podnikanie. Bude 

prebiehať kontrola MŠVVaŠ SR zápisu športových odborníkov a cestovných príkazov. 

Prebehla diskusia medzi Slavomírom Brudňákom, Martinom Munkom a Kamilom Balgom ku 

k zverejňovaniu súhrnných správ VO.  

Slovo prevzal Kamil Balga, ktorý sa vyjadril k zákonnému zverejňovaniu na portáli 

iszu.uvo.gov.sk, kde sú správy zverované kvartálne. 

Rastislav Antala vyzval k zverejneniu aj na webe skga.sk podľa internej smernice SKGA, ako 

upozornil Slavomír Brudňák. 

Slavomír Brudňák poďakoval za 13 ročné pôsobenie v rámci golfu, 5 rokov na pozícii kontrolór 

a keďže sa našiel aj iný a veľmi vhodný kandidát na pozíciu kontrolór SKGA, vzdal sa 

predloženej kandidatúry na túto pozíciu. 

Rastislav Antala predniesol návrh uznesenia a vyzval delegátov k hlasovaniu.  

    

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje Výročnú správu činnosti kontrolóra za rok 2021  

  

Hlasovanie č. 4:  

Za: 7 972         Proti: 0                  Zdržal sa: 128     Nehlasovalo: 237 

  

Uznesenie č. 4  bolo prijaté.  

 

Bod 5  

Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2022 

  

Rastislav Antala otvoril bod č. 5 Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2022.  
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Rastislav Antala sa vyjadril k návrhu plánu činnosti na rok 2022:  

- SKGA bude plniť úlohy národného športového zväzu podľa zákona o športe, vrátane 

podpory športu mládeže, rozvoja talentovaných športovcov a zabezpečovania 

športovej reprezentácie,  

- svoju činnosť budú vykonávať pracovné komisie SKGA,  

- pokračovanie v aktivitách smerujúcich k získaniu nových golfistov (webové stránky, 

facebooková stránka, tlačové správy a články v médiách, priamy marketing), 

kľúčovým prvkom zostáva zapojenie našich individuálnych členov do tejto agendy. 

Novinkou v tejto oblasti je implementácia registra oprávnení na hru (tzv. Zelených 

kariet). udržanie záujmu existujúcich hráčov, členov SKGA. 

- zabezpečiť vo väčšom rozsahu podporu golfových klubov pri organizácii golfových 

krúžkov v spolupráci so školami a materskými školami,  

- plánovaná mediálna spolupráca s RTVS na rok 2021 sa strategicky presunula do roku 

2022 s raz takým navýšením mediálnych výstupov, 

- SKGA sa ako člen International Golf Federation (IGF) a European Golf Association 

(EGA) zúčastní rokovaní orgánov týchto inštitúcií, najmä zasadnutia Central Zone 

EGA a výročnej konferencie EGA, 

-     v roku 2022 SKGA plánuje realizáciu vlastnej novej aplikácie pre mobilné zariadenia  

(iOS, Android) pre turnajovú agendu, ktorá by nahradila súčasnú platformu TeeTime 

a stala sa jedinou platformou s takouto funkcionalitou. Cieľom je zvýšenie komfortu pre 

členov SKGA (do budúcnosti aj možnosť digitálnej scorecard) a zlepšenie podmienok 

SKGA pre marketing a reklamu.  

 

V podrobnostiach odkázal na tlačené materiály a požiadal členov prezídia zodpovedných za 

prípravu jednotlivých častí plánu činnosti, aby sa vyjadrili k vybraným okruhom, ak to považujú 

za potrebné.  

 

Rastislav Antala odovzdal slovo Adamovi Šangalovi.  

 

Adam Šangala sa vyjadril k plánu reprezentácie, ktorý je podobný ako po minulé roky. 

Zdôraznil dôležitosť zúčastňovať sa na významných medzinárodných turnajoch a informoval, 

ktorých sa zúčastníme. Informoval o spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou 

a plánovanými prednáškami. Bude sa viac apelovať na prácu v aplikácii Bryson, na konci roka 

budú spracované štatistiky o každom hráčovi. 

 

Ciele reprezentácie (Tímové) 

 

Dlhodobý cieľ reprezentácie 
Pravidelne sa zúčastňovať všetkých významných súťaží družstiev a dosahovať čo najlepšie 
umiestnenie (Espirito Santo Trophy, Eisenhower Trophy, EGA Majstrovstvá Európy družstiev, 
European Young Masters atď.) 

 
Strednodobé ciele reprezentácie 
Vytvoriť dostatočnú základňu kvalitných hráčov pre potreby reprezentácie na účasť na:  
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ME pravidelné umiestnenie do 15. miesta. 

European Young Masters, pravidelné umiestnenie do 12. miesta. (umiestnenie sa do 12. 

zabezpečí účasť družstvu na Amundi Evian Junior cup). 

 
Krátkodobé ciele reprezentácie na rok 2022 
Účasť na Espirito Santo Trophy, umiestnenie do 40. miesta; 

Účasť na Eisenhower Trophy, umiestnenie do 40. miesta; 

Účasť na ME chlapcov Divízia 2, postup do 1. divízie ME 2023;   

Účasť na Ladies European Team Shield, umiestnenie do 3. miesta;   

Účasť na ME žien, umiestnenie do 14. miesta; 

Účasť na European Young Masters, umiestnenie do 12. miesta; 

Účasť na ME Seniorov tímov v Estónsku, umiestnenie v B flighte (skupine) 9. – 16.miesto;   

Účasť jedného profesionálneho hráča na PGA Tour (svetový pohár) - Rory Sabbatini; 

Účasť na profesionálnom tímovom turnaji ITC – International Team Championship top 5;   

Účasť na ME MidAmov (Muži,Ženy) individuálne - prejdenie cutu 2 hráči/ky;  

Účasť na mužských ME Seniorov individuálne - prejdenie cutu 1 hráč. 

 
Ciele reprezentácie (Individuálne) 3 – 5 rokov 

 

Dlhodobým cieľom je vytvorenie takých podmienok na prípravu a účasť na turnajoch hráčom, 

aby mohli dlhodobo hrávať na najvyššej amatérskej a následne profesionálnej úrovni a tým 

reprezentovať Slovensko. 

 

Podporovať účasť hráčov na: 

- ME individual M,Ž; 

- The Amateur Open; 

- The Womens Amateur Open; 

- Kvalifikáciách profesionálov Mužov na PGA Tour, DP Tour, Challenge tour; 

- Kvalifikáciách profesionálov Žien na KLPGA tour, Symetra tour, LET, LETAS; 

Plán do 5 rokov - 3 hráči/ky  s kartou na PGA Tour, DP Tour, Challenge tour, LPGA tour, 

Symetra tour, LET. 

 
Zabezpečiť finančnú podporu vybraným hráčom v oblasti individuálneho tréningu a pri 
účastiach na vybraných medzinárodných turnajoch. 
 
Všetky potrebné informácie k fungovaniu a plánom reprezentácie sú v písomnej aj 
elektronickej forme Návrh plánu činnosti na rok 2022.  
 
Adam Šangala sa pre kvalitatívny posun úseku reprezentácie zúčastni 2-týždňovej stáži 
v Nemeckom golfovom zväze. 
 
Igor Chochol na základe nevyčerpania rozpočtu na sústredenia položil otázku či sa bude 
reprezentácia venovať iba výjazdom a či bude reprezentácia stáť na rodičoch. 
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Navrhuje viac sústredení a rozvoj detí, systematickú prácu, nemôžeme očakávať výsledky bez 
prípravy. 
Kamil Balga reagoval, že v návrhu rozpočtu reprezentácie na tento rok sa vychádzalo z priorít, 
kde najvyššou sú bienálne MS a napríklad je navrhnutá neúčasť na ME družstiev dievčat, ktoré 
sa konajú na Islande pre ich mimoriadnu ekonomickú náročnosť. 
Rastislav Antala informoval, že boli naplánované sústredenia, ale nepočítalo sa s výjazdom na 
ME mužov v Estónsku, počítalo sa, že bude Slovakia Challenge, ktorý nakoniec nebol a hľadali 
sa dodatočné zdroje na vykrytie výjazdu a jedným z toho boli ušetrené peniaze na 
sústredeniach.  
 
Ján Kudláč sa zaujímal o možnosť rokovať s Českou republikou o divoké karty na Masters. 
Kamil Balga informoval o doterajšom spôsobe získavania divokých kariet na LETAS v ČR 
a postupu získať karty aj na niektoré podniky z  Challenge Tour. 
Rastislav Antala odpovedal, že v budúcnosti pri vyšších príjmoch z MŠVVaŠ SR bude preferovať 
podporu Slovakia Challenge.  
Igor Chochol zdôraznil, Že by sa  malo viac venovať príprave hráčov a vyčleniť na to aj viac 
prostriedkov.  
Rastislav Antala informoval o možnostiach ako navýšiť zdroje, napríklad zvýšením členských 
poplatkov alebo viac marketingových partnerov.   
Miroslav Rusnák sa opýtal, čo je lepšie pre hráčov príprava alebo účasť na turnajoch, v prípade 
návrhu konferencie na zmenu, bude vykonaná. 
Rastislav Antala povedal, že výjazdy sú drahšie z dôvodu účasti na MS. Nábor nových členov je 
priorita č. 1, následne reprezentácia a mládež. Idú sa robiť zelené karty, aby prichádzali noví 
golfisti, idú sa robiť národné ligy.  
 
Peter Muška zdôraznil prioritu deti, ktoré treba podporiť a vytvoriť im možnosti na rozvoj. 
Kamil Drocár doplnil, sústredenia sa týkajú juniorov, Top team hráči sú počas roka odcestovaní 
a je komplikované sa s nimi zladiť. 
 
Ivan Šebök zdieľa rovnaký názor, do reprezentácie sa dostanú hráči, ktorí vedia hrať a na 
zahraničné výjazdy nechodia na výlet. Navrhuje prehodnotiť niektoré požiadavky týkajúce sa 
CTM, ako napríklad absolvovanie určitého počtu turnajov na Slovensku a prerozdelenie 
finančných prostriedkov na mladých výkonnostných golfistov. 
 
Miroslav Rusnák má rovnaký názor s finančným navýšením CTM, podmienky v CTM musia byť 
v súlade so zákonom o športe. Návrh počtu turnajov bol schválený prezídiom a nie vždy majú 
členovia rovnaký názor, schvaľuje väčšina. Čo sa týka turnajov chceme, aby hrali aj zahraničné 
turnaje ale aj aby mali SKGA turnaje váhu a mohli sa porovnávať hráči, ktorí sa na zahraničné 
turnaje nedostanú. 
 
Do diskusie sa zapojil Vladimír Balogh, ktorý sa vyjadril k lekárskym prehliadkam detí 

a mládeže a k výskytu myokarditídy po vakcinácii. 

 

Igor Chochol sa opýtal na dotáciu Roryho Sabbatiniho z MŠVVaŠ SR, či bude poskytnutá SKGA. 
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Rastislav Antala odpovedal, že to sú financie na náklady pre Roryho v rámci národného 
programu Top Tím Slovakia na základe zisku striebornej olympijskej medaile. Reálny dopad na 
navýšenie príspevku uznanému športu bude až v nasledujúcich rokoch. 
 
Martin Richter oznámil zmenu kvóra v čase 16:13, počet prítomných hlasov na 7 985 hlasov 

(z čoho nadpolovičná väčšina je 3 993 hlasov) a Konferencia SKGA je uznášania schopná. 

 
Rastislav Antala odovzdal slovo Ľubomírovi Labancovi.  

  

Ľubomír Labanc sa vyjadril k plánu činnosti v oblasti mládeže. Deti sú budúcnosť a potreba sa 

im venovať v kluboch nakoľko búdu nová reprezentáciu. Zoptimalizovali rozpočet mládeže, 

aby viac dostali deti. Navrhol zaujať na platformách, na ktorých deti v dnešnej dobe fungujú.  

Východiskom pre definovanie plánu činnosti komisie pre mládež (KpM) je dokument 

Mládežnícky golf na Slovensku - Východisková správa. Tento dokument sumarizuje 

ukazovatele výchovy mladých výkonnostných a rekreačných/pohodových golfistov.  

Systém súťaží, organizovaných SKGA (Junior Tour, TON, RTON, Slovak Junior Championship, 

MS žiakov, Prezidentský pohár) je viac-menej v poriadku, takisto systém starostlivosti 

o talentovaných jednotlivcov (CTM, RTCTM). V prípade RTCTM je potrebné realizovať úpravy 

k zlepšeniu efektívnosti aktivity.  

Kritickým faktorom súťaží SKGA je účasť. Počet zúčastnených je už dlhšiu dobu nízky 

a základnou prioritou je zvýšenie počtu účastníkov na všetkých mládežníckych súťažiach SKGA 

bez zníženia výkonnostných kritérií účastníkov.  

Nízky počet účastníkov vyplýva tak z nízkeho počtu detí, venujúcich sa golfu v kluboch, nízkej 

dostupnosti informácií o akciách, poriadaných SKGA ako i rezervám v promotingu týchto akcií 

pre relatívne špecifickú skupinu mladých golfistov. Úlohou komisie pre mládež je pomôcť 

klubom identifikovať spôsob naberania nových mladých golfistov, zlepšiť informovanosť 

o mládežníckych akciách a aktivitách SKGA a zároveň doplniť zdroje pre organizáciu 

mládežníckych súťaží. 

Napriek určitému pokroku (úspešná účasť na Eviane) zostávajú rezervy v starostlivosti 

o najtalentovanejších. Práve Evian ukázal malé skúsenosti mládežníckej špičky 

s medzinárodnými turnajmi a potrebu zacieliť časť aktivít KpM do zlepšenia podmienok pre 

najtalentovanejších. Poďakovanie patrí Kamilovi Balgovi za diplomatické riešenie pri 

zabezpečení účasti na turnaj The Evian Juniors Cup. 

Priority KpM: 

Priorita 1 – Zvýšiť počet hráčov na mládežníckych súťažiach SKGA 

Oblasť 1.1 – Zníženie bariéry pre vstup na mládežnícke súťaže SKGA 

- Dotácia pre greenfee, tréningové kolá a rangové lopty.  

Oblasť 1.2 – Promoting mládežníckych akcií SKGA 

- Doplniť ľudské zdroje s komunikačnými a organizačnými schopnosťami pre zlepšenie 

organizácie mládežníckych akcií SKGA; 

- Naštartovanie komunikácie s klubmi s cieľom stimulovať účasť na turnajoch; 

- Organizovať sprievodné akcie na mládežníckych turnajoch; 

- Vytvoriť a administrovať databázu mládežníckych hráčov/rodičov/trénerov; 

- Spolupracovať na nových formátoch pre rast členskej základne. 
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Oblasť 1.3 – Zvýšenie informovanosti 

- Samostatná podstránka skga.sk/sociálne siete pre golfovú mládež. 

Priorita 2 - Biele miesta v starostlivosti o najtalentovanejších 

Oblasť 2.1 – Podpora najtalentovanejších 

- Mládežnícky success program na podporu najtalentovanejších hráčov s cieľom získať 

medzinárodné skúsenosti pre budúcu reprezentáciu. 

Oblasť 2.2 – Doplniť zdroje na zlepšenie existujúcich projektov 

- Navýšenie prostriedkov pre CTM (dlhodobo bez zmeny); 

- Optimalizácia zdrojov v projekte RTCTM. 

Priorita 3 - Koncepcia pre identifikáciu, nábor a rozvoj najmladších/začínajúcich golfistov 

- Adaptácia škandinávskeho modelu; 

- Adaptácia skúseností úspešných mládežníckych hnutí; 

- Vypracovanie sústavy metodík; 

- Analýza existujúcich projektov/iniciatív (Golf do škôl, ...) 

 

Centrá talentovanej mládeže 

Cieľom je zriadiť Centrum talentovanej mládeže (CTM) pri jednotlivých kluboch na Slovensku 

a zaradiť do CTM hráčov, ktorí majú aktuálnu výkonnosť, perspektívu a talent absolvovať 

proces vrcholovej prípravy s cieľom reprezentovať Slovenskú republiku.  

 

Regionálne tréningové centrum talentovanej mládeže  

Cieľom Regionálnych tréningových centier talentovanej mládeže (RTCTM) je výchova 

výkonnostnej hráčskej základne pre reprezentáciu Slovenskej republiky (RTCTM je prípravkou 

pre reprezentáciu SR). Náplňou RTCTM bude zabezpečovať systematickú odbornú prípravu 

mladých talentovaných hráčov. Príprava bude prebiehať podľa vopred schváleného plánu 

v zmysle tohto Štatútu, ktorý podporí výkonnostný rast hráčov. 

Vyzdvihol aj absolvované online stretnutie s generálnym sekretárom Švédskeho golfového 

zväzu Gunnarom Häkanssonom s prezentáciou ich prístupu v rozvoji detského 

a mládežníckeho golfu, ktoré zorganizoval Kamil Balga a zúčastnil sa aj Michal Novotný za 

prezídium. 

 

Poďakoval všetkým, ktorí sa venujú deťom a spomenul email s informáciou od Golfového 

klubu Hrubá Borša, že v budúcom roku sa primárne budú venovať juniorom. 

 

Radomír Holečka prevzal slovo a doplnil informácie týkajúce sa plánu činnosti ŠTK SKGA 2022. 

 

V roku 2022 bude jednou z hlavných úloh ŠTK SKGA zabezpečiť plynulý rozbeh a priebeh 

pilotného ročníka národných golfových líg. Národná golfová liga juniorov, Národná golfová 

liga, Národná golfová liga Mid Am. 

Dôležitou súčasťou činnosti bude zabezpečenie turnajov SKGA, zlepšenie ich technického 

zabezpečenia, občerstvenia, služieb a platieb, tiež zavedenie otváracích a záverečných  

ceremoniálov pri majstrovstvách republiky. 

SKGA Tour a SKGA Junior Tour budú zabezpečené vo zvýšenom počte 5 a 5 podujatí. 

ŠTK SKGA bude aj v roku 2022 úzko spolupracovať pri turnajoch s komisiou pre mládež. 
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V spolupráci s firmou Tee Time zlepšiť funkcionalitu servera SKGA. Zároveň doladiť turnajovú 

sekciu webu SKGA a jej funkcionalitu.  

 

V roku 2022 bude ŠTK SKGA zasielať pripomienky golfovým rezortom, ktoré budú poskytovať 

ihriská pre akcie SKGA.  

Od roku 2022 budú umiestňované majstrovské turnaje už podľa prezídiom schválenej rotácie 

turnajov. 

SKGA bude zabezpečovať riadenie a koordináciu majstrovských súťaží vo všetkých vekových 

kategóriách. Súčasne bude dbať na to, aby prideľovanie majstrovských turnajov umožnilo 

zúčastniť sa na ich organizovaní maximálnemu počtu klubov a ihrísk, ktoré spĺňajú stanovené 

kritériá a prejavia o ich organizáciu záujem. Pri príprave turnajového kalendára na príslušný 

rok prezídium schvaľuje jednotné podmienky financovania turnajov záväzné pre 

usporiadajúce kluby podľa kategórie turnajov. 

ŠTK SKGA bude poskytovať konzultácie a priebežne vykonávať kontrolu prípravy ihriska a 

dokumentov pri príprave prestížneho medzinárodného podujatia St. Andrews Trophy na 

ihrisku Penati, zabezpečí tím rozhodcov pre toto podujatie.  

 

Majstrovstvá SR ako otvorené turnaje sa organizujú v nasledovných kategóriách: 

- Majstrovstvá SR v hre na rany, bez rozdielu veku; 

- Majstrovstvá SR juniorov v hre na rany, určené hráčom do 21 rokov, v tomto turnaji 

budú vyhodnotení majstri SR do 16, 18, 21; 

- Majstrovstvá SR Mid - Am v hre na rany, určené hráčom od 25 rokov; 

- Majstrovstvá SR seniorov /so samostatnou kategóriou Masters senior/ v hre na rany, 

určené hráčom od 50 rokov, Masters od 65; 

- Majstrovstvá SR v hre na jamky. 

Majstrovstvá SR ako špecificky slovenské turnaje len za účasti členov slovenských klubov sa 

organizujú v nasledovných kategóriách: 

- Majstrovstvá SR klubových družstiev v hre na rany; 

- Majstrovstvá SR stredných škôl; 

- Majstrovstvá SR žiakov U12, U14; 

- O pohár prezidenta SKGA.  

 

Národné túry sa organizujú v priebehu golfovej sezóny v nasledovných kategóriách: 

- SKGA Tour - /ako otvorený turnaj/ - 5 turnajov za rok; 

- SKGA Junior Tour - /ako otvorený turnaj/ - 5 turnajov za rok; 

- SKGA túra v kategórii senior a Mid-Am /ako otvorený turnaj/ - 5 turnajov za rok; 

- TON 2021 by Rory Sabbatini  - 8 podujatí; 

- TON regionálna túra. 
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Pre podporu činnosti klubov bude ŠTK SKGA plniť nasledovné úlohy: 

- výchova a vzdelávanie rozhodcov za účelom rozširovania a stabilizácie 

rozhodcovského stavu; 

- 1 školenie v termíne podľa záujmu;  

- školenie členov ŠTK klubov a odborného personálu všetkých ihrísk v nadväznosti na 

zmeny   v HCP poriadku, informácia o zmenách v pravidlách golfu, obsluhu a prácu so 

serverom, systém majstrovských a športových súťaží, prípravu ihrísk na turnaje 

a miestnych pravidiel, postup pri stanovení rozpisu na tempo hry pre ihrisko a námety 

na vzdelávanie členov v kluboch – podľa epidemiologickej situácie; 

- celoročná technická a metodická podpora menovaným členom ŠTK SKGA Rastislavom   

Michalákom. 

ŠTK SKGA zabezpečí: 

- aktualizáciu funkcionality servera; 

- ukončenie procesu aktualizácie smerníc pre rok 2022 do 31.3.2022; 

- prípravu aplikácie nového amatérskeho štatútu do praxe od 1.1.2022; 

- elektronizácia zelených kariet. 

Martin Richter oznámil zmenu kvóra v čase 16:27, počet prítomných hlasov na 7 872 hlasov, 

(z čoho nadpolovičná väčšina je 3 936 hlasov a 2/3 5 196 hlasov) a Konferencia SKGA je 

uznášania schopná. 

 

Rastislav Antala informoval o školení, aplikácii, funkcionalite turnajového servera TeeTime. 

V prípade, ak nenastane zmena fungovania servera podľa našich predstáv do 30.9.2022, 

zmluva im bude vypovedaná a navrhnú sa nové riešenia. 

Martin Munka navrhol aby bolo uznesenie k danej téme, hlasovanie v bode Diskusia. 

Rastislav Antala sa prítomných delegátov opýtal, či má niekto otázky k plánu činnosti alebo 

podnet na diskusiu. Následne vyzval delegátov na hlasovanie. 

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje Plán činnosti SKGA na rok 2022 

  

Hlasovanie č. 5:  

Za: 7 467        Proti: 0                  Zdržal sa: 405      Nehlasoval: 0 

  

Uznesenie č. 5  bolo prijaté. 

 

Bod 6  

Kalendár turnajov na rok 2022  

  

Rastislav Antala pristúpil k bodu č. 6 Kalendár turnajov na rok 2022, a opýtal sa prítomných 

delegátov, či má niekto otázky.  
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Timotej Mikunda požiadal o vysvetlenie prezídium prečo bol z Kalendára turnajov 2022 

vynechaný SKGA turnaj na ihrisku v Malackách, ktorý bol predmetom diskusie na prezídiu č. 

13/21.  

 

Rastislav Antala požiadal Rastislava Michaláka, aby informoval prítomných o dôvode.  

 

Rastislav Michalák uviedol, že do finálneho kalendára turnajov na rok 2022 nebol zaradený 

z dôvodu slabej technickej kvality ihriska, nízka účasť, tým pádom nie je dostatočne vhodné 

pre usporiadanie SKGA turnaja. Po náprave ihriska sa bude zvažovať zaradenie do kalendára 

turnajov 2023. 

 

Rastislav Antala predniesol návrh uznesenia a vyzval k hlasovaniu.  

  

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA berie na vedomie Kalendár turnajov SKGA na rok 2022.  

 

Hlasovanie č. 6:  

Za: 7 467         Proti: 405                  Zdržal sa: 0      Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 6  bolo prijaté.  

 

16:50 vyhlásil Rastislav Antala  prestávku 

17:00 koniec prestávky 

 

Martin Richter oznámil zmenu kvóra v čase 17:00, počet prítomných hlasov na 7 621 hlasov, 

(z čoho nadpolovičná väčšina je 3 811 hlasov a 2/3 5 030) a Konferencia SKGA je uznášania 

schopná. 

 

Bod 7  

Rozpočet 2022 

 

Rastislav Antala sa vyjadril k spôsobu tvorby štruktúrovaného rozpočtu, ktorý bol vopred 

zaslaný spoločne s pozvánkou na Konferenciu SKGA, na ktorého tvorbe návrhu sa podieľal 

spoločne so sekretariátom SKGA. 

 

Prebehla diskusia ohľadom:  

- nejasnosti v porovnaní s rozpočtom z roku 2021, ktorá bude prekontrolovaná, 

prípadne upravená, 

- dôvodu zriadenia servisného subjektu s.r.o. keď v minulosti bol tento subjekt zrušený, 

- Slavomír Brudňák požiadal o doplnenie štruktúry rozpočtu a predkladanie Konferencii 

SKGA priamo z účtovníctva, 

- vysvetlenia mediálneho barteru a obsahu zmluvy s Media RTVS, 

- stretnutia s generálnym riaditeľom aktuálneho mobilného operátora a o pláne 

reklamných aktivít, ktoré nám prinesú finančný zisk, 



 

Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SKGA                                                                             strana 21 z 25  

- stretnutiach s automobilkami v snahe zabezpečiť turnajové vozidlo, momentálne nie 

sú k dispozícii vozidlá, riešenie situácie bude pokračovať, 

- o akvizícii so značkou Pierre Baguette ako partenra občerstvenia na turnajoch SKGA, 

- NDG, v tomto roku nie je plánovaný,  v spolupráci s marketingovou agentúrou sa 

plánuje iný formát propagácie golfu. 

Do diskusie sa zapojili Rastislav Antala, Ivan Šebök, Martin Munka, Slavomír Brudňák, Igor 

Chochol, Petra Dzúriková. 

 

Ján Spůra požiadal o schválenie výnimky polovičných členských poplatkov pre Full Swing Golf 

Club. Hlasovanie prebehne v bode Diskusia. 

 

Rastislav Antala sa opýtal, či má niekto z prítomných otázky k návrhu rozpočtu a vyzval 

k hlasovaniu. 

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje návrh Rozpočtu na rok 2022.  

  

Hlasovanie č. 7:  

Za: 7 075         Proti: 0                  Zdržal sa: 0  Nehlasoval: 546 

   

Uznesenie č. 7 bolo prijaté.  

 

Bod 8 

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. 
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Za kontrolóra SKGA bola zvolená: 

Alica Fisterová 

 

Rastislav Antala pogratuloval novozvolenej kontrolórke SKGA. 

 

Bod 9 

Voľba 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  

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. 

 

Predseda volebnej komisie Peter Petrovič pristúpil k vyhláseniu výsledkov volieb. 

 

Do revíznej komisie boli zvolení: 

Maroš Očadlík, člen     7 357 

Ján Spůra, člen              6 224 

Rastislav Antala pogratuloval novozvoleným členom revíznej komisie SKGA. 

 

Bod 10 

Založenie servisného subjektu s.r.o. 

 

Rastislav Antala informoval o dôvode založenia servisného subjektu s.r.o. a vyzval 

k hlasovaniu. 

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje založenie servisného subjektu s.r.o.  

 

Hlasovanie č. 8:  

Za: 7 466         Proti: 0                  Zdržal sa: 0      Nehlasoval: 155 

 

Uznesenie č. 8  bolo prijaté.  
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Bod 11 

Prijímanie nových členov  

  

Rastislav Antala skonštatoval, že bola podaná jedna prihláška za znovuprijatie za člena SKGA 

Slovenskej dámskej golfovej asociácie a privítal žiadateľku o prijatie za člena SKGA Luciu 

Malíčkovú, ktorá predstavila ideu a fungovanie Slovenskej dámskej golfovej asociácie 

a požiadala prítomných členov o znovuprijatie asociácie za člena SKGA a o odpustenie 

vstupného poplatku. 

Rastislav Antala predniesol návrh uznesenia a vyzval k hlasovaniu.  

  

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA prijíma Slovenskú dámsku golfovú asociáciu za člena SKGA a odpúšťa 

vstupný poplatok.  

 

Hlasovanie č. 9:  

Za: 7 621         Proti: 0                  Zdržal sa: 0      Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 9  bolo prijaté.  

 

Bod 12  

Diskusia  

  

V bode diskusia prebehli nasledujúce hlasovania: 

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA súhlasí so zasielaním materiálov na Konferenciu SKGA 2023 iba 

elektronickou poštou a v digitálnej podobe (napríklad na zdieľanom datovom disku).  

 

Hlasovanie č. 10:  

Za: 7 621         Proti: 0                  Zdržal sa: 0      Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 10  bolo prijaté.  

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje za audítora 2022 audítorskú spoločnosť EKOPRAKTIK, spol. s r. o. 

 

Hlasovanie č. 11:  

Za: 7 621         Proti: 0                  Zdržal sa: 0      Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 11  bolo prijaté.  
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Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA poveruje prezídium SKGA vypovedať zmluvu o turnajovom serveri SKGA 

firmei TeeTime ak nepríde k náprave partnerského vzťahu s funkcionalitou medzi 

asociáciou a firmou TeeTime najneskôr do 30.9.2022. 

 

Hlasovanie č. 12:  

Za: 7 165         Proti: 0                  Zdržal sa: 456      Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 12  bolo prijaté.  

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje rozhodný dátum na určenie aktívnych športovcov do 23 rokov 

30. september.  

 

Hlasovanie č. 13:  

Za: 7 621         Proti: 0                  Zdržal sa: 0      Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 13  bolo prijaté.  

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje rozdelenie kritéria a účel finančných prostriedkov na účel 

rozvoja talentovaných športovcov podľa pravidiel určených v pláne o činnosti SKGA na rok 

2022 a v rozpočte. 

 

Hlasovanie č. 14:  

Za: 7 621         Proti: 0                  Zdržal sa: 0      Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 14  bolo prijaté.  

 

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje uplatnenie zľavy z poplatkov pre členov Full Swing Golf Clubu 

ako pre riadneho člena.  

 

Hlasovanie č. 15:  

Za: 1 192         Proti: 468                  Zdržal sa: 5 961      Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 15  nebolo prijaté.  

 

Martin Richter oznámil zmenu kvóra v čase 18:21, počet prítomných hlasov na 7 314 hlasov, 

(z čoho nadpolovičná väčšina je 3 657 hlasov a 2/3 4 828) a Konferencia SKGA je uznášania 

schopná. 
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Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA poveruje komisiu pre mládež doplniť do propozícii CTM výnimku 

z podmienky účasti na turnajoch pre členov Top elite tímu reprezentácie SR, s podmienkou 

účasti aspoň na jednom z turnajov MSR na jamky alebo MSR na rany. 

 

Nakoľko boli hlasy nesprávne sčítané, Rastislav Antala vyzval o opätovné hlasovanie a sčítanie 

hlasov. 

 

Hlasovanie č. 16:  

Za: 3 092         Proti: 2 011                  Zdržal sa: 2 211      Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 16  nebolo prijaté.  

 

Rastislav Antala privítal prezidenta Slovenskej FootGolfovej Asociácie o.z. Juraja Gubániho 

a odovzdal mu slovo k prezentácii.  

Juraj Gubáni odprezentoval systém fungovania a pôsobenie Slovenskej FootGolfovej Asociácie 

o.z., navrhol prípadnú spoluprácu s golfovými klubmi a ihriskami. Prezentácia bude zaslaná 

zúčastneným. Na záver poďakoval za pozornosť a pozval prítomných zahrať si footgolf na 

ihrisko do Bernolákova. 

 

Rastislav Antala ukončil diskusiu a o 18:45. 

 

Bod 13 

Záver 

 

Rastislav Antala poďakoval prítomným delegátom za účasť a rokovanie Konferencie SKGA 

o 18:45 hod. ukončil.  

  

Zapisovatelia:  

   

Zuzana Soldánová    ....................v.r........................  

   

Kamil Balga     ....................v.r........................  

 

  

Overovatelia zápisnice:  

   

Radomír Holečka      ....................v.r........................  

   

Michal Novotný    ....................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. 

 


