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Slovenská golfová asociácia  

Konferencia SKGA 2020  

Lužianky, 26.2.2020  
  

   
Zápisnica  

  

zo zasadnutia Konferencie Slovenskej golfovej asociácie  

(ďalej len „Konferencia SKGA“) zo dňa 

26.2.2020, so začiatkom o 13.20 hod.  

                            
Miesto konania:  Red Oak Golf Club, Korytovská 3, 951 41  Lužianky  

Dátum a čas konania: dňa 26.2.2020, od 13.20 hod. do 18.55 hod.  

  

Program:  

  

1. Otvorenie  

2. Voľba orgánov Konferencie  

  

Mandátová  komisia  

Návrhová komisia  

Skrutátori  

Zapisovatelia  

Overovatelia zápisnice  

3. Výročná správa o činnosti SKGA za rok 2019  

4. Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2019  

5. Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2020  

6. Kalendár turnajov na rok 2020  

7. Rozpočet 2020  

8. Prestávka  

9. Prijímanie nových členov  

10. Diskusia  

11. Záver  
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Bod 1  

Otvorenie  

  

O 13.20 hod. zahájil Tomáš Stoklasa Konferenciu SKGA a privítal prítomných prezidentov 

golfových subjektov, resp. nimi splnomocnené osoby a delegátov. Na základe informácií od 

pracovníkov sekretariátu SKGA, oznámil Tomáš Stoklasa, že z celkového počtu 7 609 hlasov je 

na konferencii prítomných 6 348 hlasov, z čoho nadpolovičná väčšina je 3 175 hlasov. 

Nadpolovičnou väčšinou budú prijímané všetky body programu, s výnimkou jedného, a to 

prijímania nových členov. V tomto prípade je potreba dvojtretinová väčšina, ktorá je 4233 

hlasov. Na Konferencii SKGA je prítomných 25 členov z 36 registrovaných členov SKGA.  

  

  

Bod 2  

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

zapisovatelia, overovatelia zápisnice)  

  

Tomáš Stoklasa predniesol návrh prezídia na obsadenie orgánov konferencie. Navrhované 

obsadenie orgánov konferencie:  

  

Mandátová komisia: Anton Zelenaj, Tomáš Rádl, Rastislav Michalák  

Návrhová komisia: Tibor Hubík, Zuzana Soldánová, Timotej Mikunda  

Volebná komisia: Michal Novotný, Peter Petrovič, Tibor Pinter  

Skrutátori: Roman Ňukovič, Andrej Mellen, Martin Richter  

Zapisovatelia: Kamil Balga, Michala Lašáková  

Overovatelia zápisnice: Igor Chochol, Michal Novotný  

  

Návrh uznesenia  

Konferencia SKGA  volí členov orgánov Konferencie SKGA nasledovne:  

  

Mandátová komisia: Anton Zelenaj, Tomáš Rádl, Rastislav Michalák  

Návrhová komisia: Tibor Hubík, Zuzana Soldánová, Timotej Mikunda  

Volebná komisia: Michal Novotný, Peter Petrovič, Tibor Pinter  

Skrutátori: Roman Ňukovič, Andrej Mellen, Martin Richter  

Zapisovatelia: Kamil Balga, Michala Lašáková  

Overovatelia zápisnice: Igor Chochol, Michal Novotný  

  

Tomáš Stoklasa požiadal navrhovaných skrutátorov, aby sčítali hlasy.  

 

Hlasovanie č.1:  

Za: 6 348               Proti: 0                  Zdržal sa: 0       

  

Uznesenie č. 1 bolo prijaté.  
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Tomáš Stoklasa vyzval zvolených členov jednotlivých komisií, aby si zvolili predsedov 

jednotlivých komisií a ujali sa svojich úloh.   

 

Za  predsedu mandátovej komisie bol zvolený Anton Zelenaj.  

  

Anton Zelenaj oznámil, že prišlo k zmene hlasov, keďže sa na Konferenciu SKGA ešte 

zaregistroval GGGR Skalica a Golfový klub Agama.  

Zmena hlasov:  

- 6 817 prítomných hlasov, - 3 409 nadpolovičná väčšina,  

- 4 545 dvojtretinová väčšina.  

  

Prezídium navrhuje postupovať podľa programu, ktorý bol Konferencii predložený. Tomáš 

Stoklasa 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  

  

Mandátová  komisia  

Návrhová komisia  

Skrutátori  

Zapisovatelia  

Overovatelia zápisnice  

3. Výročná správa o činnosti SKGA za rok 2019  

4. Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2019  

5. Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2020  

6. Kalendár turnajov na rok 2020  

7. Rozpočet 2020  

8. Prestávka  

9. Prijímanie nových členov  

10. Diskusia  

11. Záver  

Hlasovanie č.2:  

Za: 6 817                 Proti: 0                  Zdržal sa: 0       

Uznesenie č. 2  bolo prijaté.  
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Tomáš Stoklasa skonštatoval, že program Konferencie SKGA bol schválený v pôvodnom 

navrhovanom znení a pristúpil k bodu č.3 Výročná správa o činnosti SKGA za rok 2019.  

  

 

Bod 3  

Výročná správa o činnosti SKGA  za rok 2019  

  

Tomáš Stoklasa poukázal na niektoré body Výročnej správy a upozornil prítomných účastníkov 

Konferencie SKGA na zaujímavý štatistický materiál dodaný Európskou golfovou asociáciou, 

ktorý bol súčasťou materiálov ku Konferencii.  

  

Slovenská golfová asociácia v priebehu roku 2019 evidovala celkovo 8269 individuálnych 

členov. K 31.12.2019 evidovala 7734 individuálnych členov. V roku 2019 pribudlo 489 nových 

registrovaných hráčov, súčasne však zanikla registrácia 535 hráčom.   

  

Tomáš Stoklasa upozornil na to, že je potrebné snažiť sa udržať súčasných individuálnych 

registrovaných členov, nielen hľadať nových členov.   

  

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

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

  

Slovenská golfová asociácia plnila v roku 2019 úlohy národného športového zväzu podľa 

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

zabezpečovania športovej reprezentácie.  

  

SKGA v spolupráci s golfovými klubmi organizovala turnaje SKGA TOUR, SKGA junior TOUR, 

SKGA MID-AM SENIOR TOUR, Túru olympijských nádejí (TON) a regionálne TON.   

  

V roku 2019 sa uskutočnili aj všetky majstrovské podujatia - Majstrovstvá SR na rany, 

Majstrovstvá SR na jamky, Majstrovstvá SR družstiev, Majstrovstvá SR juniorov a Majstrovstvá 

SR seniorov.   

  

Tomáš Stoklasa oznámil, že veľký úspech zaznamenalo podujatie známe ako „Národný deň 

golfu – deň otvorených dverí“. Toto podujatie bolo promované na webových stránkach 

www.skga.sk a www.hrajgolf.sk, ako aj na facebookovej stránke SKGA. V porovnaní s 

predchádzajúcim rokom bolo podujatie propagované aj v RTVS prostredníctvom televízneho 

a rozhlasového spotu, vysielaných opakovane na Jednotke a prostredníctvom rádia Slovensko, 

v rámci kampane „Hraj golf“.   

V roku 2019 SKGA prezentovala golf verejnosti aj na podujatiach Športuj Slovensko, ktorých 

hlavným organizátorom bol Slovenský olympijský a športový výbor, a ktoré sa uskutočnili v 

mestách Prešov, Štrbské Pleso, Banská Bystrica a Bratislava.   

  

Tomáš Stoklasa vyjadril nespokojnosť s neúspechom pri získavaní nových potenciálnych 

marketingových partnerov pre spoluprácu, s cieľom vo vyššej miere zabezpečiť zdroje na 
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financovanie existujúcich i nových projektov SKGA. Prezídium sa bude aj naďalej pokúšať o 

získanie nových komerčných partnerov.  

  

Tomáš Stoklasa oznámil, že v roku 2019 SKGA žiaľ nenadviazala na svoju predchádzajúcu účasť 

na medzinárodnom golfovom veľtrhu cestovného ruchu IGTM z roku 2018, keď sa nepodarilo 

získať pre pokračovanie projektu dostatočnú podporu zo strany Ministerstva dopravy a 

výstavby SR.   

  

Tomáš Stoklasa sa vyjadril aj k oblasti vzdelávania, kde SKGA v roku 2019 v spolupráci s 

Fakultou telesnej výchovy a športu UK Bratislava zorganizovala vzdelávacie kurzy - odbornú 

prípravu na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného 

stupňa a odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti 

inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa. Kurzy úspešne absolvovalo 15 účastníkov, 10 

účastníkov získalo odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti tréner I. kvalifikačného 

stupňa a 5 účastníkov získalo odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor 

športu I. kvalifikačného stupňa, podľa zákona č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších 

predpisov.  

  

Prezídium SKGA v roku 2019 udelilo 10 licencií A pre trénerov, 15 licencií B pre trénerov a 3 

licencie C pre inštruktorov.   

  

Tomáš Stoklasa poukázal aj na neúspech pri spolupráci s inými golfovými organizáciami v 

zahraničí. SKGA intenzívne spolupracovala najmä s golfovými zväzmi Českej republiky a 

Rakúskej republiky, plánovaná spolupráce v rámci celej V4 aj s Poľskou republikou 

a Maďarskou republikou žiaľ nebola úspešná.  

  

Tomáš Stoklasa dal do povedomia činnosť SKGA v súvislosti so zmenou pravidiel golfu, ktoré 

vstúpili do účinnosti dňom 1.1.2019. SKGA v roku 2019 distribuovala nové pravidlá do klubov 

a zabezpečila aj odborné školenia.    

  

Tomáš Stoklasa vyjadril svoj osobný názor na fungovanie pracovných komisií, ktoré 

nefungovali tak ako mali.  

  

Tomáš Stoklasa sa vyjadril k internetovému prieskumu – ankete organizovanej SKGA, ktorý 

prebiehal koncom roka 2019. Cieľom bolo získať pripomienky, návrhy v rôznych oblastiach ako 

napríklad spokojnosť, práca s mládežou, práca sekretariátu, atď.  

Tomáša Stoklasu prekvapila malá spätná väzba jednotlivých klubov a poďakoval sa tým, ktorí 

sa do prieskumu zapojili, vyjadrili svoj názor, pripomienky a výhrady. Tomáš Stoklasa 

spomenul niektoré pripomienky:  

- výhrady k propagácii golfových podujatí,  

- systémové návrhy,  

- požiadavky na častejšie zasadanie komisií a viac zverejnených výstupov z činnosti 

komisií,  

- nespokojnosť s funkcionalitou serveru SKGA,  
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- neskoré dodanie cien na turnaje,  

- väčšia podpora turnaja US Kids, prípadne spojenie s TONkou,  

- kritizovaný rebríček SKGA,  

- požiadavka na metodickú podporu na prácu s mládežou,  

- reakcie na RTCTM.  

Na podnety bude SKGA reagovať.  

  

Tomáš Stoklasa dal slovom kolegom z Prezídia a vo vzťahu k prípadným otázkam z úseku 

reprezentácie upozornil, že na konferencii nie je prítomný Rastislav Antala, zodpovedný za 

chod reprezentácie, z dôvodu jeho pobytu v zahraničí.  

  

Slovo prevzal Ivan Šebök, ktorý sa vyjadril k prechodu na nové pravidlá a poďakoval 

Rastislavovi Michalákovi, ktorý zohral mimoriadne dôležitú úlohu pri preklade nových 

pravidiel z anglického jazyka do slovenského jazyka. Taktiež sa vyjadril k odborným školeniam  

ohľadom nových pravidiel a svetového hendikepového systému, ktoré boli v roku 2019 

organizované.  

  

Ivan Šebök poďakoval za pozornosť a odovzdal slovo Miroslavovi Rusnákovi.  

  

Miroslav Rusnák sa vyjadril k práci komisie pre mládež:  

  

- počas roka 2019 podporovala SKGA mládež usporiadaním viacerých turnajov. Pre 

najmladších juniorov to bol jubilejný desiaty ročník Túry olympijských nádejí, ktorý v 

minulom roku pozostával z ôsmich základných turnajov, ktoré boli opäť i v sezóne 2019 

spojené spolu s turnajmi Junior Tour a SKGA Tour. TON turnajov sa mohli zúčastniť len 

hráči do 12 a do 14 rokov s maximálnym HCP 26,4. Turnajov sa zúčastnilo celkom 97 

hráčov z 7 klubov z celého Slovenska.  

- organizované boli aj turnaje staronovej túry s názvom Regionálna TON. Novinkou v 

roku 2019 bola možnosť usporiadať až dva turnaje uvedenej túry na rovnakom ihrisku. 

Táto túra pozostávala zo 14 turnajov na 9-jamkových ihriskách s metodickou a 

finančnou podporou SKGA.  

- Zorganizovaná bola aj tímová súťaž O pohár prezidenta SKGA. Turnaja sa zúčastnilo 8 

zmiešaných družstiev z golfových klubov Golf Trnava, GC Penati, GK Welten, GK Borša, 

GC Skalica, GC Pegas, GK Trenčín.   

- v kategórii juniorských turnajov úspešne pokračovala SKGA Junior Tour, ktorá 

pozostávala z 3 samostatných trojdňových turnajov zaradených do rebríčka WAGR.  

- už piaty rok sa konali i samostatné Majstrovstvá SR žiakov do 12 a do 14 rokov.  

- SKGA aj v roku 2019 intenzívne rozvíjala Program podpory talentovanej mládeže a 

napomáhala rozvoju Centier talentovanej mládeže (CTM) pri kluboch.   

- finančný príspevok, účelovo viazaný na zabezpečenie výberu a športovej prípravy 

talentovanej mládeže v CTM, bol prerozdelený medzi jednotlivé kluby podľa počtu 

talentovaných hráčov a použitý na zabezpečenie PRO trénera, tréningových 

podmienok, materiálu, kontrolných turnajov a pod. V roku 2019 bolo pod SKGA 

činných 7 klubov s celkovým počtom hráčov: 49.  
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v roku 2019 bola rozdelená účelová finančná podpora pre aktívnu mládež do 23 rokov. 

Podmienkou podpory vyplývajúcej zo zákona o športe bola účasť hráčov SKGA do 23 

rokov na minimálne 3 súťažných kolách na úpravu HCP.   

- pre podporu spolupráce klubov a škôl SKGA rozdelila v roku 2019 účelovú podporu 15 

000 EUR. Komisia pre mládež pripravila podmienky, na základe ktorých bola uvedená 

suma rozdelená medzi 10 klubov SKGA.  

- v spolupráci  komisie pre mládež a komisie pre reprezentáciu bol v roku 2019 vytvorený 

a spustený nový projekt RTCTM pod SKGA pre regióny Východ a Západ. Pre projekt 

RTCTM v roku 2019  vyčlenila SKGA sumu 15 000  EUR z časti rozpočtu určenej pre 

talentovanú mládež. RTCTM v roku 2019 fungovalo ako dlhodobý systém výchovy 

talentovanej mládeže s vyhľadávaním nových talentovaných hráčov pre výkonnostný 

golf. RTCTM zabezpečovala systematickú celoročnú prípravu talentovaných hráčov vo 

vekovej kategórii do 16 rokov. Príprava prebiehala podľa vopred schváleného 

tréningového plánu, ktorý zabezpečí výkonnostný rast hráčov.  

  

Komisia pre mládež pracovala v zložení:  

Predseda komisie: Miroslav Rusnák  

Členovia komisie: Tomáš Krištof, Jiří Frolka, Martin Richter, Tomáš Šmiček, Dagmar Munková, 

Tomáš Rádl, Ľubomír Labanc.  

  

Tomáš Stoklasa prevzal slovo a vyzval prítomných k diskusii k danému bodu programu.  

  

Tomáš Stoklasa vyzval k hlasovaniu.  

  

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje Výročnú správu o činnosti SKGA za rok 2019  

  

Hlasovanie č.3:  

Za: 6 400         Proti: 0                  Zdržal sa: 373                  Nehlasovalo: 44 

    

Uznesenie č. 3 bolo prijaté.  

  

Bod 4  

Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2019  

  

Tomáš Stoklasa  odovzdal slovo Slavomírovi Brudňákovi.  

  

Slavomír Brudňák oboznámil prítomných s činnosťou kontrolóra SKGA za rok 2019.  

  

Slavomír Brudňák upozornil na to, že v roku 2019 došlo k novelizácii jednej zo základných 

zákonných noriem (zákon o športe), ktorá upravuje činnosť SKGA, ako aj činnosť klubov a 

uviedol základné zmeny, ktoré sa dotýkajú bežnej činnosti športovej organizácie:  

- oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka ako podnikanie je už 

riešené len cez jednotné kontaktné miesto okresného úradu,  



 

Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SKGA                                                                             strana 8 z 19  

- povinnosť overiť účtovnú závierku a výročnú správu audítorom ak  príjem  verejných 

zdrojov presiahne 250 000 Eur, alebo všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom 

roku presiahnu 800 000 Eur,  

- rozšírenie konfliktu záujmov pri dodávateľoch tovarov a služieb - bol rozšírený aj na 

kontrolný orgán,  

- na príjem verejných prostriedkov je potrebný už len jeden osobitný účet.   

  

Hlavnými cieľmi kontrolóra v roku 2019 boli:  

- práca s klubmi, ich vzdelávanie a usmerňovanie v oblasti platnej legislatívy zameranej 

na príjem a vykazovanie verejných zdrojov,  

- v spolupráci s prezídiom dohliadnuť na úpravu systému účtovníctva tak, aby bolo 
prehľadnejšie a jednoduchšie priebežné sledovanie  čerpania schváleného rozpočtu a 
taktiež priebežné sledovanie čerpania verejných zdrojov.   
  

V priebehu roka 2019 boli zabezpečené štyri školenia pre kluby z oblasti zákona o športe, 

informácií o plnení podmienok prijímateľa verejných zdrojov, podmienok, ktoré musia plniť 

športoví odborníci a  spôsobov poskytovania ich služieb pre golfistov a kluby.  

Pri úprave systému účtovníctva boli vytvorené nákladové strediská, ktoré kopírujú zmluvu 

prijímateľa verejných zdrojov tak, aby umožňovali priebežne sledovať jednak plnenie čerpania 

rozpočtu, ako aj čerpanie zdrojov z príspevku uznanému športu. K takto upravenému rozpočtu 

bol prispôsobený a prepracovaný aj rozpočet pre rok 2020, v ktorom je vidieť aj priradenie 

vlastných, komerčných a verejných zdrojov k jednotlivým nákladovým položkám, tak aby sa 

zjednodušilo vykazovanie príspevku uznanému športu.  

  

Slavomír Brudňák upozornil na svoje zistenia a poznatky, ktoré vedú k obmedzovaniu 

informovanosti členov prezídia a kontrolóra a tým aj k možnému zhoršeniu činnosti SKGA:  

- predsedovia niektorých komisií (komisia pre reprezentáciu, trénersko-metodická 

komisia) napriek upozorneniam priebežne porušujú Uznesenie prezídia č. 3 4/2018 zo 

dňa 5.4.2018 a taktiež zákon o športe §13 ods. 4 c),  

- prezídium bolo opakovane upozornené na možné porušenie zákona o športe v §20 

(konflikt záujmov - dodávateľ tovarov alebo služieb je zároveň člen prezídia),  

- prezídium bolo upozornené na povinnosť postupovať pri použití príspevku uznanému 

športu  podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Slavomír Brudňák ako kontrolór SKGA odporúča:  

  

- venovať zvýšenú pozornosť komunikácii a práci s klubmi ohľadom použitia verejných 

zdrojov,   

- venovať primeranú pozornosť a priebežne riešiť zúčtovanie prostriedkov poskytnutých 

MŠVVaŠ, ako aj ostatnými partnermi (sponzorské zmluvy),  

- intenzívne pracovať na príprave nových projektov, ktoré by boli zamerané  ako na 

nových golfistov, tak aj na prácu s talentovanou mládežou. 
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Prebehla diskusia medzi Jiřím Frolkom a Slavomírom Brudňákom, v ktorej Jiří Frolka 
poukázal na web SKGA, kde je zložka vyhradená pre zverejňovanie správ kontrolóra, ale 
zložka je prázdna. Slavomír Brudňák ubezpečil, že do spomínanej zložky budú nahraté všetky 
správy kontrolóra za rok 2019.  
  

Prebehla ďalšia diskusia medzi Slavomírom Brudňákom, Jiřím Frolkom, Timotejom Mikundom 

a Miroslavom Kubisom.  

  

Tomáš Stoklasa predniesol návrh uznesenia a vyzval delegátov k hlasovaniu.  

    

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje Výročnú správu činnosti kontrolóra za rok 2019  

  

Hlasovanie č.4:  

Za: 6 817         Proti: 0                  Zdržal sa: 0     

  

Uznesenie č. 4  bolo prijaté.  

 

Bod 5  

Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2019  

  

Tomáš Stoklasa otvoril bod č. 5 Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2020.  

 

Tomáš Stoklasa sa vyjadril k návrhu plánu činnosti na rok 2019:  

- 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), udržanie záujmu 

existujúcich hráčov, členov SKGA,  

- pokračovanie v spolupráci s časopisom Golf-Report,  

- propagovať Slovensko v zahraničí ako golfovú destináciu,  

- zabezpečiť vo väčšom rozsahu podporu golfových klubov pri organizácii golfových 

krúžkov v spolupráci so školami a materskými školami,  

- pokračovať v intenzívnejšej spolupráci s golfovými zväzmi z Českej republiky a 

Rakúskej republiky a Maďarskej republiky,  

- v súvislosti so zmenou hendikepového systému v dôsledku vstupu do World 

Handicap System v priebehu roka 2020 SKGA zorganizuje vzdelávanie a školenie ŠTK 

klubov  

- plánovaná mediálna spolupráca s RTVS v podobnom rozsahu ako v roku 2019.  

  

  



 

Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SKGA                                                                             strana 10 z 19  

Tomáš Stoklasa upozornil na možnosť zrušenia niektorých plánovaných podujatí kvôli výskytu 

Corona vírusu a odovzdal slovo Miroslavovi Rusnákovi.  

  

Slovo prevzal Miroslav Rusnák a vyjadril sa k téme CTM, TON, REG TON a RCTCM:  

- v roku 2020 bude na CTM rozdelená veľká časť zo štátneho príspevku (30 000 EUR z 

celkového objemu príspevku navrhnutá v rozpočte 2020). Do 31.3.2020 bude 

rozoslaná všetkým klubom informácia o možnosti zriadiť CTM za podmienok 

schválených prezídiom SKGA. Súčasťou informácie bude dokument s podmienkami 

pre získanie statusu CTM a konečný termín pre zaslanie žiadostí, ktorý bude 

stanovený na 30.4.2020. Komisia pre mládež požiada jednotlivé CTM o stručné 

písomné vyhodnotenie práce s mládežou ako kontrolu funkčnosti CTM. SKGA vykoná 

náhodné kontroly funkčnosti CTM. SKGA preverí podmienky lekárskych prehliadok 

požadovaných pre talentovanú mládež.  

- v roku 2020 prejde TON viacerými zmenami. Najdôležitejšia bude zmena názvu TON 

na TON by Rory Sabbatini, ktorá vychádza z dohodnutej podpory nášho 

reprezentanta Roryho Sabbatiniho a jeho účasti na OH 2020 v Tokiu. Pre hráčov s 

najväčším počtom odohratých turnajov je naplánované stretnutie s Rorym 

Sabbatinim na vybranom ihrisku. SKGA i v roku 2020 finančne, materiálovo a 

metodicky podporí TON. Podpora bude pozostávať z personálneho zabezpečenia 

jednotlivých turnajov, organizácie a cien. TON sa bude v r. 2020 organizovať na 18-

jamkových a 9-jamkových ihriskách. Na 18jamkových ihriskách sa TON bude konať 

spoločne s SKGA  Junior TOUR a SKGA TOUR. TON 2020 sa bude konať v 8 

samostatných vekových a HCP kategóriách hráčov max. do HCP 45. Novinkou TON v 

roku 2020 bude rozšírenie o kategórie do 16 rokov a pridanie kategórií pre hráčov 

od 11 do 16 rokov s HCP 37-45 a kategórie hráčov do 10 rokov, ktorí budú hrať zo 

skrátených odpalísk bez úpravy HCP. TON bude mať v r. 2020 celkovo 8 

samostatných jednodňových turnajov usporiadaných v 4 víkendových dňoch, + 

turnaj O pohár prezidenta SKGA.  

- SKGA bude metodicky riadiť a finančne podporovať REG TON, vyplácaním podpory 

klubom podľa počtu zúčastnených hráčov a poskytovaním cien tak ako to bolo aj v 

roku 2019. Organizovanie REG TON bude ako v minulosti zamerané hlavne na 9-

jamkové ihriská. Podmienkou vyplatenia podpory klubom je účasť minimálne 10 

hráčov na turnaji REG TON. Podpora SKGA pre klub, ktorý organizuje REG TON je 10 

EUR/hráč, maximálna podpora však môže byť 500 EUR. Taktiež bude SKGA 

pokračovať s organizáciou a podporou úspešnej túry SKGA Junior Tour. SKGA Junior 

Tour bude v roku 2020 pozostávať z celkovo 2 trojdňových turnajov zaradených do 

WAGR.  

- pre podporu spolupráce klubov a škôl SKGA vyčlenila v rozpočte pre rok 2020 sumu 

15 000 EUR. Komisia pre mládež oznámi klubom podmienky, na základe ktorých 

budú môcť jednotlivé kluby požiadať o finančnú podporu pre spoluprácu so školami. 

Ďalej komisia pre mládež požiada kluby o spoluprácu a spätnú väzbu o skúsenostiach 

integrácie golfu do škôl. Na základe týchto informácií a poznatkov pripraví projekt, 

ktorý bude obsahovať metodické informácie pre vytvorenie golfových krúžkov na 

školách. Tento projekt by mal fungovať na spolupráci SKGA - klub – škola.  
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- na základe zákona o športe bude  v roku 2020 rozdelených do jednotlivých klubov 

celkovo 15% z celkovej finančnej podpory štátneho príspevku. Jedná sa o účelovú 

dotáciu poskytovanú na účel športu mládeže. Finančná čiastka bude rozdelená 

pomerne medzi kluby podľa počtu aktívnych hráčov - mládeže do 23 rokov. Jedinou 

podmienkou je účasť hráča do 23 rokov na minimálne 3 turnajoch na úpravu HCP, 

zaregistrovaných na serveri SKGA. SKGA požiada kluby o podporu zabezpečenia 

účasti ich členov vo vekovej hranici do 23 rokov na minimálne 3 turnajoch na úpravu 

HCP počas roka 2020. Športové kluby sú povinné preukázať sekretariátu SKGA 

použitie príspevku na účel športu mládeže.  

  

Miroslav Rusnák sa vyjadril k RTCTM:  

- vysvetlil čo je cieľom a náplňou RTCTM,   

- spôsob financovania RTCTM,   

- vedenie RTCTM,  

- asistenti RTCTM a ich hlavné povinnosti,  

- činnosť RTCTM a výber hráčov RTCTM.   

  

Prebehla diskusia o informovanosti jednotlivých klubov o RTCTM a CTM.  

  

Miroslav Rusnák sa ďalej vyjadril k sprísneniu podmienok pre CTM, poukázal na to, že v CTM 

je talentovaná mládež, ktorá je a mala by byť schopná zúčastniť sa na minimálne štyroch 

turnajoch organizovaných SKGA.   

  

Miroslav Rusnák sa taktiež vyjadril k vyplácaniu príspevkov pre CTM a ich povinnému 

prerozdeleniu a  využitiu.  

  

Jiří Frolka poznamenal, že sprísnenie podmienok nebolo zásadné. Kritériá pre CTM sú už 5 

rokov rovnaké a zmena je len vo zvýšení počtu povinných turnajov z troch na štyri.  

  

Peter Petrovič podal hypotetický návrh, či by sa počet turnajov nemohol znížiť z troch na dva 

a tým pádom by klub dostal viac finančných prostriedkov na svojich aktívnych hráčov.  

  

Prebehla diskusia k zmene počtu povinných turnajov a prerozdeľovaniu finančných 

prostriedkov.   

  

Tomáš Stoklasa reagoval na diskusiu tak, že odporučil, aby debaty k navrhovaným zmenám 

prebiehali na zasadaní Komisie pre mládež a vyjadril sa, že je potrebné dodržať kľúč 

prerozdeľovania finančných prostriedkov pre CTM.  

  

Tomáš Stoklasa apeloval na kluby, aby sa zúčastňovali a podávali podnety na zasadnutiach 

komisií, nielen raz ročne na zasadnutí konferencie.  

  

Maroš Očadlík upozornil na to, že informácie o zakladaní RTCTM do jednotlivých klubov neboli 

zaslané a na jeho mail s otázkou fungovania RTCTM dostal odpoveď, že RTCTM sa nechystá.  
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Na danú otázku zareagoval Miroslav Rusnák otázkou, kedy Maroš Očadlík odosielal email 

ohľadom fungovania RTCTM.  

  

Slavomír Brudňák odpovedal, že prvýkrát sa o zriadení RTCTM hovorilo už na Konferencii SKGA 

v roku 2019. Vysvetlil kroky zriadenia RTCTM a spôsob prijímania členov do RTCTM. RTCTM je 

nad CTM, financuje a zastrešuje ho priamo SKGA.  

  

Tomáš Stoklasa hovoril o povinnej lekárskej prehliadke  a vyzval Vladimíra Balogha, aby sa k 

tejto téme vyjadril.  

  

Vladimír Balogh upozornil, že každý klub je povinný zabezpečiť, aby sa hráč zaradený do CTM 

najmenej raz ročne podrobil lekárskej prehliadke podľa zákona o športe 440/2015 Z.z., § 15, 

ods. 3. V tomto zákone je presne určené čo musí prehliadka obsahovať, prehliadka u pediatra 

postačuje o talentovaných športovcov, ale výstup z prehliadky musí zodpovedať požiadavkám 

zákona o športe.  

  

Tomáš Stoklasa vyzval Ivan Šeböka, aby prítomných oboznámil s informáciami, ktoré sa týkajú 

súťažnej a turnajovej agendy.  

  

Ivan Šebök prevzal slovo a informoval prítomných o kalendári turnajov na rok 2020.   

- bude ponechaná zabehnutá štruktúra turnajov, systém súťaží, ktoré dostali pevný rámec 

a propozície. Turnajový kalendár 2020 zahŕňa všetky ihriská, ktoré prejavili záujem a 

potvrdili súhlas s podmienkami organizácie majstrovských súťaží bez akýchkoľvek 

subjektívnych podmienok a výhrad.  

- snaha spojiť niektoré turnaje, ako napríklad MID AGE a seniori,  

- hlavnou úlohou pri príprave sezóny 2020 je uvedenie nového svetového hendikepového 

systému do praxe, pri napĺňaní HCP autority zo strany golfových klubov – členov SKGA. K 

uvedenej téme boli zverejnené informačné články na webe SKGA a prezentácia 

informačnej brožúry EGA. Prioritou je spolupráca s poskytovateľom služieb servera SKGA 

a Českou golfovou federáciou pri aktualizácii softwaru na spracovanie súťažných i 

nesúťažných výsledkov a vedenie individuálnych hendikepových indexov hráčov. V 

priebehu mesiacov február a marec sa uskutočnia 3 školenia k aplikácii nových pravidiel a 

softwaru pre ŠTK-árov klubov, manažérov i pracovníkov klubov, ako aj rozhodcov. Po celý 

rok budú poskytované konzultácie klubom pri správe systému.      

  

Ivan Šebök odovzdal slovo Rastislavovi Michalákovi, ktorý sa vyjadril k téme nového 

hendikepového systému, ktorý vstúpi do platnosti k 1.4.2020 a k prerátavaniu aktuálnych 

hendikepov.  

  

Anton Zelenaj sa spýtal, či je možné usporiadať do 1.4.2020 hendikepové turnaje.  

  

Rastislav Michalák odpovedal, že hendikepové turnaje sa môžu konať aj pred termínom 

1.4.2020.  
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Tomáš Stoklasa požiadal Rastislava Michaláka, aby predstavil delegátom  nové formáty súťaží, 

zmeny v súťažiach.  

  

Rastislav Michalák informoval, že je viacero zmien, napr.:  

- zmena názvu TON na TON by Rory Sabbatini,   

- novinkou TON v roku 2020 bude rozšírenie o kategórie do 16 rokov a pridanie kategórií 

pre hráčov od 11 do 16 rokov s HCP 37-45 a kategórie hráčov do 10 rokov, ktorí budú hrať 

zo skrátených odpalísk bez úpravy HCP, - nosičmi nesmú byť profesionáli, musia mať max. 

21 rokov,  

- ďalšie zmeny, o ktorých SKGA informovala aj na svojej webovej stránke.  

  

Tomáš Stoklasa poznamenal, že v roku 2020 sa chce SKGA zúčastniť ôsmich eventov „Športuj 

Slovensko“ a prezentovať verejnosti sa na nich môžu všetky kluby, ktoré majú záujem.  

  

Kamil Balga odprezentoval všetky termíny a miesta jednotlivých eventov. Počas Olympijských 

hier sa bude konať „Olympijský festival Zlaté piesky“. Všetky podklady k spomínaným eventom 

SKGA rozpošle do všetkých klubov.  

  

Igor Chochol sa spýtal, či je na toto spomínanú akciu vyhradených 16 000 EUR v rozpočte.  

  

Tomáš Stoklasa odpovedal, že v roku 2019 získala SKGA sponzorské prostriedky od T.O.B. 

BMW na výrobu a zverejnenie spotov propagujúcich jednotlivé golfové ihriská, ale projekt sa 

nepodarilo uskutočniť. T.O.B. BMW súhlasilo, že tento účelový sponzorský príspevok bude 

využitý na propagáciu golfu počas akcie „Športuj Slovensko“. Myšlienky propagovať slovenské 

golfové kluby sa SKGA nevzdalo a hľadá finančné prostriedky na pravidelnú golfovú reláciu, 

ktorá by bola vysielaná na novom športovom programe RTVS.  

  

Igor Chochol sa spýtal, či je možné dostať sa v rozpočte na sumy vyhradené na jednotlivé 

podujatia v rámci výjazdov reprezentácie, rozložiť celkovú sumu na jednotlivé položky.  

  

Tomáš Stoklasa poznamenal, že rozpočet má novú formu, prechádza sa aj k zmenám v 

účtovníctve.  

  

Igor Chochol sa spýtal, čo je zahrnuté v rámci mesačného paušálu reprezentačného trénera.  

  

Tomáš Stoklasa sa vyjadril, že na otázku nevie komplexne odpovedať, s ohľadom na 

neprítomnosť Rastislava Antalu či členov komisie pre reprezentáciu.  

  

Prebehla diskusia medzi Igorom Chocholom a Kamilom Balgom ohľadom nákladov, ktoré 

znáša rodič reprezentanta.  

  

Na žiadosť ohľadne predpokladaných výdavkov na jednotlivé výjazdy prečítal Kamil Balga 

výjazdy reprezentácie 2020 a k nim plánované finančné náklady:  

- IMG Callaway Championship, Kunetická Hora, apríl 2020, U16   
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- Majstrovstvá Európy družstiev žien - Club de Golf Escorpion, Španielsko    

- Majstrovstvá Európy družstiev mužov Divízia 2 - GC Borša, Slovensko,   

- Majstrovstvá Európy družstiev chlapcov U18 Divízia 2 - GC Borša, Slovensko,  

- Majstrovstvá Európy družstiev dievčat U18 - Rosa Private GC, Poľsko    

- European Young Masters, Golf & Spa Kunetická Hora, Česká republika    

- The Junior Open (U18) - TBA, United Kingdom, Júl 2020  

- Olympijské hry 2020 - Tokyo, Japonsko  

- The Duke of York Young Champions Trophy (U18) - TBA, United Kingdom   

- Majstrovstvá Európy družstiev seniorov - Diamond GC, Rakúsko   

- Majstrovstvá sveta družstiev ženy (Espirito Santo Trophy) - Singapúr   

- Majstrovstvá sveta družstiev muži (Eisenhower Trophy) - Singapúr  

  

Miroslav Kubis navrhol prerozdelenie finančných prostriedkov vyhradených v kapitole 
reprezentácia na výjazd na majstrovstvá sveta tímov mužov a žien. Prebehla diskusia k 
vyčleneniu finančných prostriedkov z prerozdelených finančných prostriedkov z 
reprezentácie na nahratie videí, spotov, ktoré by propagovali výhody golfu.  
  

Tomáš Stoklasa poznamenal, že spoty, ktoré sú vysielané ako reklama v televízii, majú 30 
sekúnd a je to veľmi krátky čas na to, aby tento spot propagoval konkrétne výhody golfu. 
Rozhodnutie o prerozdelení finančných prostriedkov je však na Konferencii SKGA.  
  

Prebehla diskusia ohľadom tvorby spotov a možnostiach ich vysielania v rôznych médiách. Do 

diskusie sa zapojil aj Slavomír Brudňák.  

  

Tomáš Stoklasa sa spýtal, či má Konferencia SKGA pozmeňovacie návrhy.  

  

Ľubomír Labanc – ak je možné, chceli by prerozdeliť finančné prostriedky v rozpočte z 

reprezentácie na podporu mládeže CTM.  

  

Nasledovala diskusia o ďalších možnostiach, kde by sa dali použiť finančné prostriedky 

vyhradené na reprezentáciu určené na výjazd na majstrovstvá sveta tímov mužov a žien.  

  

Jiří Frolka navrhol, aby časť finančných prostriedkov určená na výjazd na majstrovstvá sveta 
tímov mužov a žien bola prerozdelená na aktívnych hráčov jednotlivých klubov a časť na 
hromadné výjazdy reprezentácie do okolitých krajín, aby hráči zbierali skúsenosti.  
  

Slavomír Brudňák poznamenal, že kluby vedia podporiť výjazdy mládeže z finančných 

prostriedkov získaných na CTM.  

  

Ivan Šebök prevzal slovo a navrhol zobrať 50% finančnej čiastky vyhradenej na účasť 
reprezentácie na MS v Singapure pre účely podpory klubov pre talentovanú mládež (CTM) a 
50% nechali reprezentácii na zorganizovanie výjazdov do okolitých krajín.  
  

Tomáš Stoklasa sa spýtal či má niekto ešte pozmeňujúce návrhy.  
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Igor Chochol podal návrh na zrušenie výjazdu na MS v Singapure vo výške 27 780 EUR a peniaze 

ponechať na reprezentáciu a rozdeliť ich na iné účely v rámci kapitoly reprezentácie.  

  

Anton Zelenaj upozornil na odchod GC Alpinka z konferencie, čím sa zmenilo kvórum 

nasledovne:  

- 6 523 prítomných hlasov, - 3 262 nadpolovičná väčšina,  

- 4 349 dvojtretinová väčšina.  

  

Tomáš Stoklasa vyzval k hlasovaniu o návrhu plánu činnosti v znení pozmeňujúceho návrhu 
Igora Chochola zrušiť výjazd na Majstrovstvá sveta družstiev ženy a Majstrovstvá sveta 
družstiev muži  
  

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA schvaľuje Plán činnosti SKGA na rok 2020 v znení pozmeňujúceho 

návrhu Igora Chochola zrušiť výjazd na Majstrovstvá sveta družstiev ženy a Majstrovstvá 

sveta družstiev muži.  

  

Hlasovanie č.5:  

Za: 6 523         Proti: 0                  Zdržal sa: 0        

  

Uznesenie č. 5  bolo prijaté.  

   

 

Bod 6  

Kalendár turnajov na rok 2020  

  

Tomáš Stoklasa pristúpil k bodu č.7 Kalendár turnajov na rok 2020 a otvoril diskusiu k tomuto 

bodu.  

  

Peter Petrovič navrhol zmenu odporúčaného termínu konania majstrovstiev jednotlivých 

klubov, kvôli konaniu turnaja v Tatranskej Lomnici.  

  

K zmene sa vyjadril Rastislav Michalák a odporučil zobrať na vedomie navrhovaný kalendár 

turnajov.  

  

Petra Dzúriková požiadala o určenie termínu Národného dňa golfu. Po diskusii bol určený 

termín 23.5.2020.  

  

Tomáš Stoklasa predniesol návrh uznesenia a vyzval k hlasovaniu.  

  

Návrh uznesenia    

Konferencia SKGA berie na vedomie Kalendár turnajov SKGA na rok 2020.  

  

Hlasovanie č.6:  
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Za: 6 150         Proti: 0                  Zdržal sa: 373         

Uznesenie č. 6  bolo prijaté.  

  

Tomáš Stoklasa navrhol zmenu programu, posunúť prestávku pred bod č.7 Rozpočet.  

 

Delegáti aklamačne navrhovanú zmenu programu schválili. 

  

Bod 8  

Prestávka  

  

16:45 hod začiatok prestávky  

  

17:00 hod koniec prestávky  

  

 

Bod 7  

Rozpočet 2020  

  

Tomáš Stoklasa vysvetlil prítomným, ako je možné podľa stanov SKGA predkladať návrhy na 

zmeny v rozpočte a vyjadril sa k jednotlivých položkám nového rozpočtu.  

  

K rozpočtu na rok 2020 sa viedla diskusia, do ktorej sa zapojil Jiří Frolka, ktorého prekvapila 

príjmová časť rozpočtu, najmä „Tržby z reklamy“, dotácie z ministerstva a zaujímalo ho, či sú 

zinkasované pohľadávky vo výške 14 000 EUR zohľadnené v rozpočte na rok 2020.  

  

Na pripomienky a otázky odpovedali Tomáš Stoklasa, Slavomír Brudňák, Tibor Hubík a Kamil 

Balga. Slavomír Brudňák vysvetlil novú štruktúru rozpočtu a účtovníctva.   

  

Igor Chochol sa vyjadril k nákladovej položke týkajúcej sa reprezentačného trénera a na 

nepomer prostriedkov, ktoré plánujeme dať reprezentačnému trénerovi v porovnaní s 

plánovaným manažérom reprezentácie.  

  

Miroslav Kubis sa vyjadrili k poplatkom za vedenie účtu v Tatra banke a poplatku Tee Time. 

Odporučili pokúsiť sa o zníženie poplatkov.  

  

Tomáš Stoklasa skonštatoval, že spolupráca so spoločnosťou TeeTime a dohodnuté platby sú 

korektné, SKGA priebežne vyhodnocuje aj alternatívne možnosti a snaží sa o čo najlepšiu 

hospodárnosť.  

  

Kamil Balga vysvetlil, prečo je účet v Tatra banke a vzal na vedomie návrh, aby vyskúšal 

komunikovať so Slovenskou sporiteľnou ohľadom výhodnejšieho vedenia účtu ako v Tatra 

banke. K vysvetleniu založenia účtu práve v Tatra banke sa pripojil aj Tomáš Stoklasa 

a poukázal na s tým súvisiacu predchádzajúcu spoluprácu s jednou z bánk z tejto skupiny.  
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Igor Chochol sa spýtal, prečo SKGA platí FTVŠ za to, že zahrnuli do výučby golf.  

  

Vysvetlenie podali Tomáš Stoklasa, Slavomír Brudňák a Pavol Bielik, pričom uviedli, že ide 

o dofinancovanie celkových nákladov za výučbu.  

 

V dôsledku schváleného plánu činnosti na rok 2020 sa položka EOHT v kapitole reprezentácia, 

časť „výjazdy + tréneri“ mení na položku IMG Callaway Championship, Kunetická Hora, apríl 

2020, U16.   

Prebehla diskusia k prerozdeleniu sumy 27 870 EUR, ktorá bola vyhradená v rozpočte v 

kapitole reprezentácia za výjazd na majstrovstvá sveta tímov mužov a žien.   

  

Jednotlivé návrhy podali Igor Chochol (navrhuje ponechať sumu 27 870 EUR v kapitole 

„Reprezentácia“ a presunúť ju do položky „Sústredenia“, ktorá sa premenuje na „Sústredenia 

a podpora účasti na iných reprezentačných podujatiach a výjazdoch“, pričom bude použitá na 

ďalšie výjazdy reprezentácie, do okolitých krajín), Ivan Šebök (navrhuje 50% sumy 27 870 EUR 

z kapitoly „Reprezentácia“ položka „Výjazdy a tréneri“ presunúť do položky „Príspevok 

klubom“ v kapitole „Aktívni športovci“ a 50% sumy 27 870 EUR ponechať v kapitole 

„Reprezentácia“ a presunúť ju do položky „Sústredenia“, ktorá sa premenuje na „Sústredenia 

a podpora účasti na iných reprezentačných podujatiach a výjazdoch“, pričom bude použitá na 

ďalšie výjazdy reprezentácie, do okolitých krajín) a Soňa Postová (navrhuje sumu 27 870 EUR 

z kapitoly „Reprezentácia“ položka „Výjazdy a tréneri“ presunúť do položky „Príspevok 

klubom“ v kapitole „Aktívni športovci“). 

  

Tomáš Stoklasa ukončil diskusiu a vyzval prítomných k hlasovaniu o rozpočte v znení 

pozmeňujúcich návrhov.  

 

Tomáš Stoklasa vyzval prítomných k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu Sone Psotovej.  

  

Návrh uznesenia    

Konferencia schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2020 v znení pozmeňujúceho návrhu Sone 

Postovej tak, že suma 27 870 EUR z kapitoly „Reprezentácia“ položka „Výjazdy a tréneri“ sa 

presúva do položky „Príspevok klubom“ v kapitole „Aktívni športovci“..  

  

Hlasovanie č.7:  

Za: 837         Proti: 2 521                  Zdržal sa: 3 165      

  

Uznesenie č. 7  nebolo prijaté.  

  

Tomáš Stoklasa vyzval prítomných k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu Ivana Šeböka.  

  

Návrh uznesenia    

Konferencia schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2020 v znení pozmeňujúceho návrhu Ivana 

Šeböka tak, že suma 27 870 EUR z kapitoly „Reprezentácia“ položka „Výjazdy a tréneri“ 

sa presúva do položky „Príspevok klubom“ v kapitole „Aktívni športovci“ a 50% sumy 27 
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870 EUR sa ponecháva v kapitole „Reprezentácia“, kde sa presúva do položky 

„Sústredenia“, ktorá sa premenováva na „Sústredenia a podpora účasti na iných 

reprezentačných podujatiach a výjazdoch“.  

  

Hlasovanie č.8:  

Za: 5 928         Proti: 0                  Zdržal sa: 595    

  

Uznesenie č. 8 bolo prijaté.  

  

Tomáš Stoklasa skonštatoval, že bol prijatý rozpočet v znení pozmeňujúceho návrhu Ivana 

Šeböka.  

  

 

Bod 9  

Prijímanie nových členov  

  

Tomáš Stoklasa pristúpil k bodu č.9 Prijímanie nových členov. Tomáš Stoklasa požiadal Kamila 

Balgu o predstavenie prvého žiadateľa.  

  

Ako prvý žiadateľ o riadne členstvo v SKGA požiadal Golfový klub Borša o.z., ktorého žiadosť a 

dôvody pre ktoré žiada o prijatie za  riadneho člena v SKGA odprezentoval Martin Munka.  

  

Tomáš Stoklasa požiadal prítomných o hlasovanie a predniesol návrh uznesenia.  

  

Návrh uznesenia    

Konferencia prijíma Golfový klub Borša o.z. za riadneho člena SKGA.  

  

Uznesenie č.9:  

Za: 5 904                        Proti: 0                             Zdržal sa: 619                  

  

Uznesenie č. 9  bolo prijaté.  

  

Ďalšia žiadosť o prijatie za riadneho člena SKGA bola doručená od Žilinsko-Rajeckého 
golfového klubu. Prezídium žiadosť prerokovalo a dospelo k názoru, že nie sú splnené 
podmienky na prijatie za riadneho člena. Konkrétne nebola splnená podmienka podľa článku 
3, bod 1.5 písmeno l) Stanov SKGA.  Žiadosť z uvedeného dôvodu nemôže byť predložená 
Konferencii SKGA na hlasovanie. 
  

K žiadosti sa vyjadril zástupca Žilinsko-Rajeckého golfového klubu a Tomáš Stoklasa na jeho 

vyjadrenie reagoval.  
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Bod 10  

Diskusia  

  

Do diskusie sa zapojil Jaroslav Lacuška, ktorý sa ohradil voči informácii vo Výročnej správe 

SKGA, v ktorej sa píše, že počet registrovaných golfistov klesol, ale SKGA počíta podľa 

plánovanej sumy za členské v roku 2020, že počet golfistov vzrastie o 280.   

  

Jaroslav Lacuška vyjadril svoju nespokojnosť s podporou SKGA klubom, ktorá je podľa neho 

nízka.  

  

Tomáš Stoklasa odpovedal na položenú otázku a prebehla diskusia o reklamných spotoch 

a videách za účelom väčšej propagácie golfu.  

  

Roland Hnilica upozornil na potrebu spropagovať golf v školách a iných inštitúciách.  

  

Anton Zelenaj dal návrh na vedenie zoznamu golfistov bez HCP.  

  

Tomáš Stoklasa ukončil diskusiu, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie Konferencie SKGA 

a o 18.55 hod. ukončil.  

 

  

Zapisovatelia:  

  

  

Michala Lašáková    ...........................................  

  

  

Kamil Balga     ...........................................  

  

  

  

  

  

Overovatelia zápisnice:  

  

  

Igor Chochol      ...........................................  

  

  

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


