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Slovenská	golfová	asociácia	
Konferencia	SKGA	2017	
Bratislava	15.02.2017		
	

	
	

Zápisnica		
	

zo	zasadnutia	Konferencie	Slovenskej	golfovej	asociácie		
(ďalej	len	„Konferencia	SKGA“)	

zo	dňa	15.02.2017,	so	začiatkom	o	13.00	hod.		
																										
	
Miesto	konania:		Súkromné	gymnázium	Mercury,	Bratislava		
	
Dátum	a	čas	konania:	dňa	15.02.2017,	od	13.00	hod.	do	21.15	hod.	
	
Program:	
	

1. Otvorenie,	prezentácia	

2. Voľba	orgánov	Konferencie	

3. Správa	o	činnosti	SKGA	o.z.	a	SKGA	z.z.p.o.	za	rok	2016	

4. Správa	o	hospodárení	SKGA	za	rok	2016	

5. Správa	Revíznej	komisie	o	hospodárení	SKGA	za	rok	2016	

6. Návrh	plánu	činnosti	SKGA	na	rok	2017	

7. Kalendár	turnajov	na	rok	2017	

8. Schválenie	vstupných	poplatkov,	výšky	členských	príspevkov	a	rozpočtu	2017	

9. Zmena	stanov	–	zosúladenie	stanov	s	požiadavkami	hlavného	kontrolóra	športu	SR	

10. Voľba	členov	orgánov	SKGA	vyvolaná	zmenou	stanov	

11. Prestávka	

12. Prijímanie	nových	členov	SKGA	

13. Diskusia	

14. Záver	
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Bod	1	
Otvorenie,	prezentácia	
	
Konferenciu	 SKGA	 otvoril	 prezident	 SKGA	 Tomáš	 Stoklasa,	 predsedajúci	 Konferencie	
SKGA	privítal	 prítomných	prezidentov	 golfových	 subjektov,	 resp.	 nimi	 splnomocnené	
osoby	 a	delegátov.	 Tomáš	 Stoklasa	 oboznámil	 prítomných	 s	programom	 Konferencie	
SKGA.	 Konštatoval,	 že	 na	 začiatku	 zasadnutia	 sa	 prezentovalo	 27	 športových	
organizácii	z	32	pozvaných	organizácii	(aktuálne	združených	v	športovom	zväze),	čo	je	
95,43	%	celkového	počtu	hlasov,	Konferencia	SKGA	je	uznášania	schopná.		
	
Tomáš	Stoklasa	predložil	návrh	spôsobu	hlasovania,	každý	člen	má	toľko	hlasov	koľko	
mal	klub	individuálnych	členov	k	31.12.2016.	
	
Tomáš	Stoklasa	požiadal	o	schválenie	kľúča	hlasovania.		
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	schvaľuje	navrhnutý	spôsob	hlasovania.	
	
Hlasovanie:	
Za:	27		 Proti:	0	 	 Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	0	
	
Uznesenie	č.	1	bolo	prijaté.	
Tomáš	 Stoklasa	 požiadal	 sekretariát	 o	rozdanie	 hlasovacích	 kariet	 s	počtom	 bodov	
hlasovania.	
	
Bod	2	
Voľba	 orgánov	 Konferencia	 SKGA	 (mandátová	 komisia,	 návrhová	 komisia,	 volebná	
komisia,	skrutátori,	zapisovatelia,	overovatelia	zápisnice)	
 
Tomáš	 Stoklasa	 predložil	 návrh	 na	 personálne	 obsadenie	 jednotlivých	 orgánov	 a	to	
nasledovne:			
 
Mandátová	komisia:	 Ján	Pečo	II.,	Rastislav	Michalák,	Anton	Zelenaj 
Návrhová	komisia:	 	 Tibor	Hubík,	Michal	Novotný,	Marek	Bocko	
Volebná	komisia:	 	 Jiři	Frolka,	Mário	Letko,	Miroslav	Rusnák	
Skrutátori:		 	 	 Peter	Kadlíček,	Peter	Petrovič,	Denis	Barna		
Zapisovatelia:		 	 Zuzana	Soldánová,	Kamil	Balga	
Overovatelia	zápisnice:		 Ján	Spura,	Tomáš	Lendel,	Michal	Novotný	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	volí	členov	orgánov	Konferencie	SKGA	nasledovne:	
Mandátová	komisia:	 Ján	Pečo	II.,	Rastislav	Michalák,	Anton	Zelenaj, 
Návrhová	komisia:	 	 Tibor	Hubík,	Michal	Novotný,	Marek	Bocko	
Volebná	komisia:	 	 Jiři	Frolka,	Mário	Letko,	Miroslav	Rusnák	
Skrutátori:		 	 	 Peter	Kadlíček,	Peter	Petrovič,	Denis	Barna	
Zapisovatelia:		 	 Zuzana	Soldánová,	Kamil	Balga	
Overovatelia	zápisnice:		 Ján	Spura,	Tomáš	Lendel,	Michal	Novotný	
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Hlasovanie	un	block:	
Za:	6993	 	 Proti:	 0	 									Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	0		
	
Uznesenie	č.	2	bolo	prijaté.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 požiadal	 mandátovú	 komisiu	 o	zvolenie	 si	 predsedu	 do	 mandátovej	
komisie,	overenie	mandátov	a	po	overení	oznámili	výsledky	overovania	mandátov:	na	
zasadnutí	 je	 prítomných	 6	 993	 hlasov	 z	7	 328	 pozvaných	 hlasov,	 čo	 je	 95,43	 %	
celkového	počtu	 hlasov.	Nadpolovičná	 väčšina	 hlasov	 je	 3	497	 hlasov,	 2/3	 väčšina	 je	
4	662	hlasov.	Mandátová	komisia	si	zvolila	predsedu	mandátovej	komisie	Jána	Peča	II.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 informoval	 o	možnosti	 zmeny	 Programu	 a	 navrhol	 za	 Prezídium	
zmenu	 Programu	 Konferencie,	 zmenu	 názvu	 bodu	 5.	 Správa	 Revíznej	 komisie	
o	hospodárení	 SKGA	 za	 rok	 2016	 –	 zosúladenie	 so	 Stanovami	 –	 Správa	 Revíznej	
komisie	o	kontrolnej	činnosti	SKGA	za	rok	2016,	bodu	9.	Zmena	stanov	/bez	dovedku	
–	 zosúladenie	 stanov	 s	požiadavkami	 hlavného	 kontrolóra	 športu	 SR/,	 taktiež	 zmena	
názvu	 bodu	 10.	 Voľba	 členov	 orgánov	 SKGA	 vyvolaná	 zmenou	 stanov	 -	 Voľba	 členov	
orgánov	SKGA.	
	
Návrh	uznesenia	
Prezídium	 navrhuje	 zmenu	 Programu	 Konferencie,	 zmenu	 názvu	 bodu	 5.	 Správa	
Revíznej	 komisie	 o	kontrolnej	 činnosti	 SKGA	 za	 rok	 2016,	 bodu	 9.	 Zmena	 stanov,	
taktiež	zmena	názvu	bodu	10.	Voľba	členov	orgánov	SKGA.	
	
Hlasovanie:	
Za:	6993	 	 Proti:	 0	 									Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	0		
	
Uznesenie	č.	3	bolo	prijaté.	
 
Bod	3	
Správa	o	činnosti	SKGA	o.z.	a	SKGA	z.z.p.o.	za	rok	2016	
	
Tomáš	 Stoklasa	 informoval	 o	priebehu	 registrácie	 SKGA	 o.z.	 na	 Ministerstve,	 dňa	
22.7.2016	 bolo	 SKGA,	 o.z.	 prijaté	 za	 člena	 Slovenského	 olympijského	 výboru.	
V	septembri	 2016	 bolo	 získané	 uznanie	 od	 Medzinárodnej	 golfovej	 federácie,	 ktoré	
vyžadovalo	Ministerstvo	 školstva	 SR.	Dňa	19.11.2016	bol	 potvrdený	 vstup	 SKGA,	o.z.	
do	 štruktúry	 Európskej	 golfovej	 asociácie.	 SKGA,	 o.z.	 je	 uznaným	 národným	
športovým	 zväzom.	 K	31.12.2016	 došlo	 k	prevodu	 majetku,	 záväzkov,	
pracovnoprávnych	vzťahov	na	SKGA	o.z.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 vyzval	 Tibora	 Hubíka,	 aby	 prevzal	 slovo	 a	informoval	 o	 Správe	
o	činnosti	SKGA	o.z.	a	SKGA	z.z.p.o.	za	rok	2016.	
	
Tibor	Hubík	 predložil	 Správu	 o	činnosti	 SKGA	 z.z.p.o.	 za	 rok	 2016,	 ktorej	 súčasťou	 je	
Správa	 o	činnosti	 Športovo-technickej	 komisie	 SKGA	 2016,	 Správa	 o	činnosti	 Komisie	
pre	 reprezentáciu	 SKGA	 2016,	 Správa	 o	činnosti	 Komisie	 pre	 mládež	 SKGA	 2016,	
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Správa	 o	činnosti	 Normovacej	 course	 rating	 komisie	 SKGA	 za	 rok	 2016,	 Správa	
o	činnosti	ASGS	SKGA	za	rok	2016.	
Rozprava	k	predloženému	materiálu:	
K	predloženému	materiálu	nebola	žiadna	pripomienka.	
	
Bod	3	bol	ukončený	bez	uznesenia.	
	
Bod	4	
Správa	o	hospodárení	SKGA	za	rok	2016	

	
Tomáš	 Stoklasa	 vyzval	 Slavomíra	 Brudňáka,	 aby	informoval	 o	 Správe	 o	hospodárení	
SKGA	 za	 rok	 2016,	 aby	 oboznámil	 prítomných	 členov	 SKGA	 so	 spôsobom	 presunu	
záväzkov,	 pohľadávok	 a	majetku	 SKGA,	 záujmového	 združenia	 právnických	 osôb	 na	
nové	združenie	SKGA,	o.z.	
	
Slavomír	 Brudňák	 predložil	 Správu	 o	hospodárení	 SKGA	 z.z.p.o.	 za	 rok	 2016	 a	
informoval	 o	stave	 a	 spôsobe	 presunu	 záväzkov,	 pohľadávok	 a	majetku.	 SKGA,	
záujmove	 združenie	 právnických	 osôb	presúva	 na	 nové	 združenie	 SKGA,	 o.z.	 záväzok	
voči	TeeTimu	vo	výške	takmer	24.000,-	eur	a	starý	záväzok	spred	5	rokov	vo	výške	cca	
17.000,-	 eur	 s	tým,	 že	 tento	 záväzok	 sa	 umoruje	 formou	 reklamy	 po	 dobu	 3	 rokov.	
Správa	likvidátora	bude	prednesená	a	schválená	až	na	Valnom	zhromaždení	SKGA,	o.z.	
2018.	
	
Tibor	Hubík	predložil	Správu	o	hospodárení	SKGA	o.z.	za	rok	2016,	výnosy	za	rok	2016	
boli	 2.000,-	 eur	 dotácia	 od	 Raiffeisen	 Bank,	 účelovo	 viazaná	 na	 kondičné	 testy	
reprezentantov	a	celkové	náklady	boli	8.728,-	eur,	zároveň	boli	použité	na	nákup	auta	
a	majetku	 z	SKGA	 z.z.p.o.	 Taktiež	 bol	 zaúčtovaný	 vstupný	 poplatok	 do	 EGA	 vo	 výške	
4.495,-	CHF.	
	
Rozprava	k	predloženému	materiálu:	
K	predloženému	materiálu	nebola	žiadna	pripomienka.	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	schvaľuje	Správu	o	hospodárení	SKGA	za	rok	2016.	

Hlasovanie:	
Za:	6993	 	 Proti:	 0	 									Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	0		
	
Uznesenie	č.	4	bolo	prijaté.	
	
Bod	5	
Správa	Revíznej	komisie	o	kontrolnej	činnosti	SKGA	za	rok	2016	

Kontrolór	a	predseda	Revíznej	komisie	Slavomír	Brudňák	predložil	v	zmysle	stanov,	čl.	
12,	ods.	6	správu	o	kontrolnej	činnosti	za	rok	2016.	
Slovenská	golfová	asociácia	o.z.,	bola	založená	23.5.2016.	Ako	Národný	športový	zväz	
bola	 uznaná	 Ministerstvom	 školstva,	 vedy,	výskumu	 a	športu	 Slovenskej	 republiky	
22.9.2016	a	do	EGA	bola	prijatá	19.11.2016.	V	roku	2016	okrem	prípravných	činností,	
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ktoré	 smerovali	 k	zahájeniu	 plnohodnotného	 fungovania	 ako	 Národného	 športového	
zväzu	 od	 1.1.2017	 SKGA	 nevykazovala	 žiadnu	 činnosť.	 Vzhľadom	 na	 vyššie	 uvedené	
Revízna	komisia		v	roku	2016	nevykonávala	žiadnu	kontrolnú	činnosť.	
	
Rozprava	k	predloženému	materiálu:	
K	predloženému	materiálu	nebola	žiadna	pripomienka.	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	schvaľuje	Správu	Revíznej	komisie	o	kontrolnej	činnosti	SKGA	za	rok	

2016.	

Hlasovanie:	
Za:	6993	 	 Proti:	 0	 									Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	0		
	
Uznesenie	č.	5	bolo	prijaté.	
	
Bod	6	
Návrh	plánu	činnosti	SKGA	na	rok	2017.	

	
Tomáš	 Stoklasa	 predniesol	 návrh	 plánu	 činnosti	 SKGA	na	 rok	 2017,	 informoval	 čo	 sa	
robilo	 doteraz	 a	podrobne	 informoval	 o	plánovaných	 aktivitách	 SKGA	 v	oblastiach	
všeobecného	 rozvoja	 golfu,	 reprezentácie,	 mládeže,	 súťaží,	 vzdelávania,	
a	financovania.	 Za	 absolútnu	 prioritu	 si	 Prezídium	 stanovilo	 aktivity	 smerujúce	
k	zvýšeniu	 počtu	 golfistov	 na	 Slovensku.	 Aktivity	 budú	 závisieť	 aj	 od	 mieri	
financovania.	 Okrem	 doterajších	 aktivít	 ako	 sú	 KPMG	 Túra,	 reprezentácie	 a	ostatné	
prirodzené	 súčasti	 aktivít,	 by	 sa	 Prezídium	 chcelo	 sústrediť	 na	 podstatné	 zlepšenie	
marketingu	 a	PR,	 zlepšenie	 mena	 golfu	 na	 verejnosti.	 Používanie	 komunikačného	
kanálu,	ktorý	sleduje	bežná	verejnosť	–	negolfisti.	Jedným	zo	zámerov	je	spustiť	novú	
webovú	 stránku	 SKGA,	 ktorá	 slúži	 aj	 na	 predaj	 mediálneho	 priestoru	 a	spĺňanie	
požiadaviek	 našich	 sponzorov.	 Ďalej	 webstránka	 hrajgolfslovensko.sk,	 ktorá	 by	mala	
súžiť	 ako	 vstupná	 brána	 do	 golfu	 pre	 negolfistov,	 kde	 by	 boli	 základné	 informácie	
a	kontakty	o	kluboch.	Tieto	stránky	treba	zmeniť	a	obsahovo	upraviť.	Tomáš	Stoklasa	
informoval	 o	spolupráci	 s	novou	 internetovou	 televíziou,	 ktorá	 začne	 vysielať	 na	
Slovensku,	 umožňuje	 aj	 Live	 prenosy.	 Nezaťažuje	 finančný	 rozpočet.	 Plánuje	 sa	
naďalej	 spolupracovať	 s	Golf	 Report	 Slovensko.	 Spolupráca	 s	televíziami	 aj	 tlačovými	
agentúrami.	 Významnou	 súčasťou	 je	 spolupráca	 s	profesionálnou	 agentúrou,	 ktorá	
nám	v	merateľnej	miere	pomôže	zviditeľniť	golf	na	Facebooku,	na	YouTube	kanály.		
Významnou	 mierou	 sa	 podarila	 spolupráca	 s	Ministerstvom	 dopravy	 sekcia	
cestovného	 ruchu,	 na	 výstave	 v	Prahe	 bude	 odprezentovaná	 fotoprezentácia	 o	golfe	
prezentujúca	 golf	 na	 Slovensku.	 Dohodlo	 sa,	 že	 SKGA	 dodá	 fotografie	 a	 video	
materiáli,	 ktoré	 spracujú	 a	budú	 prezentovať	 v	zahraničí.	 V	prípade,	 že	 zabezpečíme	
bedeker	o	golfe,	Ministerstvo	dopravy	je	ochotné	ho	od	nás	odkúpiť	a	distribuovať	na	
výstavách,	 ktoré	 zastrešuje	 v	rámci	 cestovného	 ruchu.	 Ďalšie	 prostriedky	 by	 sme	
navrhovali	investovať	do	programov	ako	Golf	do	škôl,	Deň	otvorených	dverí.	
Prezídium	 SKGA	 pripravuje	 nové	 interné	 predpisy,	 kompletne	 nový	 disciplinárny	
poriadok,	 licenčný	 poriadok	 a	ďalšie	 dôležité	 predpisy.	 Po	 schválení	 Prezídiom	 budú	
oznámene	klubom	a	zverejnené	na	webovej	stránke	SKGA.		
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Rastislav	 Antala	 predniesol	 Koncepciu	 reprezentáciu	 SKGA	 na	 rok	 2017	 a	Rozpočet	
reprezentácie	 SKGA	 na	 rok	 2017.	 Oboznámil	 prítomných	 s	výjazdami	 reprezentácie,	
ktorých	 sa	 v	roku	 2017	 plánujeme	 zúčastniť.	 Plánujeme	 účasť	 na	 štyroch	ME	mužov,	
dívizia	 2	 (Maďarsko),	 žien	 (Portugalsko),	 chlapcov	 (Španielsko)	 a	dievčat	 (Fínsko),	
ďalej	 účasť	 na	 EOHT	 v	ČR,	 European	 Young	 Masters	 v	Nórsku.	 Informoval	 o	Success	
programe	–	program	preplácania	nákladov	na	 individuálne	výjazdy	hráčov	 s	dôrazom	
na	 úspešný	 výsledok,	 čím	 sú	 hráči	 motivovaní	 chodiť	 individuálne	 po	 najväčších	
turnajoch	 po	 Európe.	 Naďalej	 chceme	 pokračovať	 v	sústredeniach	 hráčov	 v	TOP	
Teame,	 kde	 budú	 sústredení	 najlepší	 hráči	 a	 hráčky	 a	FUTURE	 TEAM,	 kde	 budú	
nádejní	 hráči	 a	hráčky	do	16	 rokov.	 Sústredenia	prebehnú	 za	účasti	 reprezentačných	
trénerov	a	špecialistov	ako	patovací	coach,	mentálny	coach	a	kondičného	trénera.		
	
Miroslav	 Rusnák	 predniesol	 plán	činnosti	 Komisie	 pre	 mládež	 SKGA	 2017,	 uvítajú	
nových	 členov,	 ktorí	 budú	 nápomocní	 pri	 práci	 s	mládežou.	 Informoval	
o	podmienkach	 k	 dotáciám	CTM,	 o	zmene	 podmienky	 zaradenia	 hráčov	 do	 23	 rokov	
do	 CTM.	Navrhujú	 zmenu	 TON	 hrať	 na	 18	 jamkových	 ihriskách,	 aby	 sa	 hrala	 v	rámci	
SKGA	Junior	túry	súťaže	aby	boli	zaradené	do	WAGR-u.	Dotácia	pre	kluby	kde	sa	bude	
TON	 organizovať	 bude	 závislá	 na	 počte	 prihlásených	 hráčoch,	 maximálna	 suma	
dotácie	 bude	 500,-	 eur.	 Vyčlenená	 suma	 na	 projekt	 Golf	 do	 škôl	 je	 9.000,-	 eur.	
Z	dotácii	 od	 Ministerstva	 sa	 bude	 klubom	 prerozdeľovať	 15%	 na	 základe	 zákonných	
podmienok.		
	
Tomáš	 Stoklasa	 upresnil	 predstavu	 spolupráce	 propagácie	 projektu	 Golf	 do	 škôl	
s	klubmi.	Je	tu	možnosť	súčinnosti	s	PGA	Slovensko,	ktorí	by	vyškolili	učiteľov	golfu	na	
školách.		
	
Rozprava	k	predloženému	materiálu:	
	
Prvou	otázkou	bolo	koľko	CTM	bolo	evidovaných	za	rok	2016?	
	
Miroslav	 Rusnák	 odpovedal,	 že	 počet	 zapojených	 klubov	 do	 CTM,	 ktorým	 bola	
prerozdelená	dotácia	20.000,-	eur	bol	12	a	hráčov	89.	
	
Alexander	 Medek	 pochválil	 Prezídium,	 že	 chce	 zaviesť	 nové	 marketingové	 aktivity,	
avšak	 v	správe	 chýba	 priama	 podpora	 klubom.	 Ďalej	 predložil	 návrh	 odpustiť	 klubu	
poplatok	za	každého	nového	mladého	člena	10,-	eur,	alebo	podobnú	podporu.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 informoval	 o	pokračovaní	 vo	 zvyku,	 že	 pre	 členov	 do	 21	 rokov	 je	
polovičný	 členský	 poplatok,	 v	prípade	 riadneho	 člena	 je	 to	 navrhované	 členské	 11,-	
eur.	 V	prípade	 podpory	 klubu	 informoval,	 že	 15%	 z	príspevku	 od	 štátu	 je	 povinne	
vyčlenených	na	rozdelenie	pre	aktívnych	hráčov	do	23	rokov,	ktorí	sa	zúčastnia	aspoň	
3	turnajov	v	rámci	Slovenska.	20.000,-	eur	bude	rozdelených	klubom,	podľa	toho	ako	
bude	 ktorý	 klub	 aktívny.	 Ďalej	 20%	 zo	 štátneho	príspevku	 je	 účelovo	 určená	 na	
talentovaných	 športovcov.	 Deň	 otvorených	 dverí	 je	 celoslovenský	 marketingový	
projekt,	ktorý	je	na	podporu	klubov.	
	



Zápisnica	zo	zasadnutia	Konferencie	SKGA																																																																													strana	7	z	20	

Alexander	 Medek	 reagoval,	 že	 väčšina	 čo	 vymenoval	 Tomáš	 Stoklasa	 je	 stanovené	
zákonom	a	on	sa	pýta	akú	formu	aktivity	plánuje	SKGA	vyvinúť,	aby	kluby	mali	záujem	
zvýšiť	počet	golfistov.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 reagoval,	 že	 niektoré	 položky	 citoval	 zo	 zákona	 o	športe,	 ale	
spomenie	špeciálne	položky,	ktoré	sú	vyčlenené	v	rozpočte	a	nemajú	nič	spoločné	so	
zákonom	o	športe	-	marketingové	aktivity	20.000,-	eur,	NDG	12.000,-	eur,	projekt	Golf	
do	 škôl	 9.000,-	 eur.	 Myslí	 si,	 že	 10%	 z	celkového	 rozpočtu	 vyčlenených	 na	 nové	
projekty	je	adekvátne.	
	
Petra	Dzuriková	vyžaduje	 spresniť	 či	 a	kedy	budú	v	kalendári	 SKGA	 turnaje	TON	na	9	
jamkových	ihriskách.	
	
Miroslav	Rusnák	 informoval,	 že	budú	v	kalendári	SKGA.	Hneď	po	Konferencií	 sa	budú	
riešiť	 aj	 s	lubmi.	 CTM	 podmienky	 budú	 nastavené	 podobne	 ako	 minulý	 rok.	 Ďalšou	
dotáciou	je	15%	zo	štátneho	príspevku	podmienené	odohratím	troch	akýchkoľvek	hcp	
turnajov,	ktoré	sú	na	serveri	SKGA.		
	
Petra	Dzuriková	navrhla,	 aby	 sa	na	 začiatku	 roka	 vždy	 stanovil	 deň	pre	Národný	deň	
golfu,	aby	vedela	pozháňať	sponzorov.	
	
Tomáš	Stoklasa	doplnil,	že	ten	kto	sa	tri	krát	počas	kalendárneho	roka	zúčastní	súťaže	
môže	 byť	 zaradený	 do	 žiadosti	 o	príspevok.	 Prezídium	 nestanovilo	 presný	 deň	 kedy	
bude	Národný	deň	golfu	a	myslí	si,	že	je	to	na	diskusiu	na	tomto	fóre.	Predložil	návrh	
usporiadania	DOD	dva	krát	ročne,	pred	sezónou,	aby	sa	marketingová	kampaň	využila	
jednorazovo.		
	
Petra	 Dzuriková	 si	 myslí,	 že	 keď	 ide	 o	Národný	 deň	 golfu	 mal	 by	 to	 byť	 jeden	 deň	
v	roku.		
	
Tomáš	Stoklasa	oponoval,	že	sa	to	môže	volať	napríklad	Deň	otvorených	dverí.	
	
Petra	 Dzuriková	 navrhuje	 anketové	 lístky	 pre	 zúčastnených,	 ktoré	 by	 mohlo	 byť	
ocenené	napríklad	golfovým	bagom	pre	vylosovaného.	
	
Tomáš	Stoklasa	navrhol	zjednotiť	názov,	aby	bola	jednotná	kampaň.	
	
Alexander	Medek	navrhol	víkend	národného	golfu.	Prebehla	diskusia.	
	
Anton	Zelenaj	má	dobrý	pocit	z	toho	čo	plánuje	Prezídium	robiť	a	myslí	si,	že	by	tomu	
mali	pomôcť	všetci.	Myslí	si,	že	by	golfistom	malo	byť	umožnená	hra	na	ihrisku	každý	
deň,	aby	sa	mu	mal	kto	venovať.	Zdôraznil	vzdelávanie	amatérskych	trénerov.		
	
Tomáš	 Stoklasa	navrhol	 Prezídiu	 SKGA	 rozšíriť	 kompetencie,	 aby	bolo	 licenčný	orgán	
a	udeľovalo	licencie	trénerom	a	inštruktorom	golfu.		
Ďalej	 informoval,	 že	Deň	otvorených	dverí	 by	mala	byť	 vec	 konsenzu	 s	klubmi.	Kluby	
by	mali	navrhnúť	formát	aký	je	pre	nich	najefektívnejší.	
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Jiři	 Frolka	 pripomienku	 k	plánu	 reprezentácie,	 aby	 sa	 sústredenia	 s	dôrazom	 na	
patovaciu	 a	švihovú	 techniku	 nerobili	 pred	 dôležitými	 turnajmi	 a	aby	 sa	 konzultovali	
s	osobnými	 trénermi	 reprezentantov.	 Druhá	 pripomienka	 sa	 týka	 zaradenia	 do	 ELITE	
GROUP,	aby	boli	špecifikované	kritéria	a	nominácie	pred	zimou.	
	
Rastislav	 Antala	 odpovedal,	 že	 február	 z	dôvodu	 HCP	 rôznosti	 hrania	turnajov	
v	zahraničí.	 S	druhou	 pripomienkou	 súhlasí,	 ale	 nevedia	 presne	 špecifikovať	 kritéria	
kvôli	vekovej	hranici	U16,	treba	ich	podchytiť	v	mladšom	veku,	aby	sa	vedeli	posunúť	
v	rámci	výkonnosti.	
	
Miloš	 Šimkovič	 informoval	 o	kategórii	 seniorov,	 jediná	 skupina	 ktorá	 neklesá	 je	
skupina	 seniorov.	Táto	 skupina	 je	 zároveň	 prínosná	 a	 do	 golfovej	 rodiny	 privádzajú	
ďalších	 členov	 z	vlastnej	 rodiny	 čím	 prinášajú	 financie	 do	 SKGA.	 ASGS	 predložili	
Ročenku	 a	žiadajú	 priradenie	 finančných	 prostriedkov	 na	 reprezentáciu	 na	EGA	
turnajoch.	Navrhol	preplatiť	štartovné	pre	troch	mužov	a	tri	ženy	na	ME	jednotlivcov,	
ME	 troch	 družstiev	 po	 šesť	 mužov.	 Vypočítal	 sumu	 10.000,-	 eur.	 Zahrňuje	 to	 aj	
poplatok	 do	 ESGA	 a	príspevok	 na	Medzinárodné	majstrovstvá	 seniorov	mužov	 a	žien	
nad	 50	 rokov.	 Prípadne	 vyčleniť	 financie	 zo	 sponzorstva.	 Taktiež	 majú	 záujem	
o	jednotné	 reprezentačné	 tričká.	 Zároveň	 ponúkol	 spoluprácu	 seniorov	 ako	
športových	inštruktorov	pre	nových	golfistov.		
	
Tomáš	 Stoklasa	 reagoval	 na	vzťah	 SKGA	 k	seniorom,	 informoval	 o	stretnutí	 s	pánom	
prezidentom	 ASGS	 Petrom	 Gálom	 a	deklarovaní	 podpory	 seniorov	 a	navrhol	 do	
rozpočtu	 v	časti	 reprezentácie	 na	 podujatia	 seniorov	 2.500,-	 eur.	 V	prípade	
reprezentácie	sú	kritéria	trochu	iné.	Nato	aby	mohli	byť	seniori	financovaní	z	rozpočtu	
reprezentácie	 museli	 by	 byť	 zaradení	 do	 reprezentácie,	 splniť	 nominačné	 kritéria.	
V	prípade,	navýšenia	financovania	od	sponzorov	budú	prerozdelené	aj	seniorom.	
	
Rastislav	 Antala	 odôvodnil	 balík,	 ktorý	 treba	 rozdeliť.	 Zdôraznil	 dôležitosť	
prerozdelenia	financií	podľa	nominačných	kritérií.	Samozrejme	sa	počíta	s	vyčlenením	
prostriedkov	pre	seniorov,	ale	aj	ministerstvo	dáva	dôraz	na	mladých	do	23	rokov.		
	
Miloš	 Šimkovič	 pochváli	 spoluprácu	 SKGA.	 Požaduje	 z	reprezentácie	 2.000,-	 eur	
a	8.000,-	 eur	 aby	 sa	 našlo	 v	rozpočte	 SKGA.	 Odôvodnil,	 že	 seniorov	 je	 veľa	 a	tiež	
prinášajú	peniaze	do	SKGA.		
	
Roman	Kianička	požaduje	transparentnejšie	informácie	ohľadne	reprezentácie,	aby	sa	
informácie	 zverejňovali	 a	dávali	 vedieť	 včas.	 Čo	 sa	 týka	 reprezentačných	 sústredení,	
aby	 sa	 pozývali	 aj	 osobní	 tréneri	 hráčov,	 prípadne	 konzultácie	 osobných	 trénerov	
s	reprezentačnými	trénermi.	
	
Rastislav	 Antala	 sa	 ospravedlňuje	 neoznámenie	 zaraďovania	 a	 vyraďovania	 hráčov	
z	reprezentácie,	 navrhuje	 zlepšenie	 komunikácie.	 Čo	 sa	 týka	 reprezentačných	
trénerov	plánuje	sa	sedenie	s	rodičmi	v	marci	a	taktiež	s	osobnými	trénermi	a	nastaviť	
komunikáciu	medzi	trénermi.	
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Rastislav	 Michalák	 informoval,	 že	 TON	 upadá,	 nová	 zlatá	 generácia	 neprichádza	
a	v	prípade,	 že	 sa	 nezachová	 dotácia,	 zanikne.	 Navrhuje	motivovať	 kluby	 a	 urobiť	 ju	
v	rámci	 Junior	 túry,	 keď	 sú	pripravené	 ihriská.	Rozdelenie	 financií	 podľa	účasti	 vedie	
k	definitívnemu	koncu	TON.		
	
Miroslav	Rusnák	nevidí	zmysel	v	dotovaní	turnaja	500,-	eurami,	na	ktorom	sa	zúčastní	
malý	počet	hráčov.	Chce	motivovať	kluby	pritiahnuť	deti	na	turnaje.		
	
Tomáš	 Stoklasa	 doplnil	 informáciu	 o	novú	 položku	 štátneho	 príspevku	 20.000,-	 eur	
pre	hráčov	do	23	rokov,	čo	znamená	prínos	peňazí	do	klubov.	
	
Rastislav	Michalák	čo	sa	týka	NDG	a	DOD	odporúča	študijný	program,	kde	tréner	môže	
vyučovať	 golf	 raz,	 dvakrát	mesačne	napr.	 v	nedeľu.	Hráč	 dostane	motivujúci	 balíček.	
Navrhuje	pravidelnosť	a	odmena	trénerov	5,-	eur	na	hodinu	a	nie	40,-.		
Navrhuje	aby	sa	niektoré	komerčné	turnaje	nehrali	na	úpravu	HCP.			
	
Tomáš	 Stoklasa	 reagoval,	 že	 prebehla	 debata	 na	 túto	 tému	 a	Prezídium	 sa	 s	tým	
vysporiada.	 	 Informoval,	 že	 SKGA	 bude	 za	 akýkoľvek	 projekt	 DOD,	 ktorý	 získa	 čo	
najväčšiu	 podporu	 klubov.	 Úloha	 sekretariátu	 rozoslať	 dotazník	 s	otázkami	 aby	 sa	
kluby	 vyjadrili	 aký	 formát	 očakávajú	 a	k	tomu	 sa	 prispôsobí	 marketing.	 Tomáš	
Stoklasa	navrhuje	pravidelnosť.	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	schvaľuje	Návrh	plánu	činnosti	SKGA	na	rok	2017.	

Hlasovanie:	

Za:	6599	 	 Proti:	 0	 									Zdržal	sa:	394	 	 	 Nehlasoval:	0		
	
Uznesenie	č.	6	bolo	prijaté.	
	
Bod	7	
Kalendár	turnajov	na	rok	2017	

Tomáš	Stoklasa	predložil	a	odprezentoval	kalendár	turnajov.		
	
Rozprava	k	predloženému	materiálu:	
K	predloženému	materiálu	nebola	žiadna	pripomienka.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 predložil	 návrh,	 že	 Konferencia	 SKGA	 poverí	 Prezídium	 SKGA	
organizáciou	súťaží	SKGA,	aby	boli	formálne	zastrešené.	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	zobrala	na	vedomie	kalendár	turnajov	na	rok	2017.	
	
Hlasovanie:	
Za:	6653	 	 Proti:	 0	 									Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	340	
	
Uznesenie	č.	7	bolo	prijaté.	
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Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	poveruje	Prezídium	organizáciou	súťaží	SKGA.	

Hlasovanie:	

Za:	6653	 	 Proti:	 0	 									Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	340		
	
Uznesenie	č.	8	bolo	prijaté.	
	
Bod	8	
Schválenie	vstupných	poplatkov,	výšky	členských	príspevkov	a	rozpočtu	2017	

	
Prezídium	navrhuje	stanovenie	výšky	členských	príspevkov	pre	rok	2017:	
a:	Riadni	členovia	4.000,-	eur	
b:	Pridružení	členovia	2.000,-	eur	
c:	z	pridruženého	na	riadneho	člena	2.000,-	eur	
	
Rozprava	k	predloženému	materiálu:	
K	predloženému	materiálu	nebola	žiadna	pripomienka.	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	schvaľuje	vstupné	poplatky	2017.	

Hlasovanie:	

Za:	6165	 	 Proti:	 0	 									Zdržal	sa:	828	 	 	 Nehlasoval:	0		
	
Uznesenie	č.	9	bolo	prijaté.	
	
Prezídium	navrhuje	členské	poplatky	za	individuálneho	člena:	
Riadny	člen	do	21	rokov	–	11,-	eur	
Riadny	člen	nad	21	rokov	–	22,-	eur	
	
Pridružený	člen	do	21	rokov	–	22,-	eur	
Pridružený	člen	nad	21	rokov	–	44,-	eur	
	
Rozprava	k	predloženému	materiálu:	
Alexander	 Medek	 komentoval	 návrh	 členských	 poplatkov	 ako	 nevhodnú	 podporu	
mládežníckeho	 golfu.	 Vyjadril	 svoj	 názor,	 že	 100%	 rozdiel	 poplatkov	 medzi	
pridruženým	a	riadnym	členom	nie	je	adekvátny.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 odpovedal,	 že	 z	hľadiska	 SKGA	 pridružení	 členovia	 tvoria	 cca	 10%	
z	celkového	 počtu	 golfistov.	 Jediný	 rozdiel	 medzi	 pridruženým	 a	riadnym	 členom	 je	
len	vo	výške	poplatkov	a	vychádza	to	z	dôvodu	nákladov	na	budovanie	infraštruktúry,	
musí	byť	vlastníkom	alebo	mať	právny	vzťah	k	ihrisku.	Všetky	práva	aj	povinnosti	majú	
rovnaké.		
Výška	 bola	 navrhnutá	 v	takejto	 výške	 z	dôvodu	 zrušenia	 Registra	 mimoklubových	
golfistov	od	1.1.2017	vďaka	čomu	došlo	k	výpadku	v	príjmovej	stránke	o	15.000,-	eur,	
logicky	väčšina	členov	RMG	sa	prerozdelí	do	klubov.	
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Alexander	Medek	navrhol	členské	poplatky	za	individuálneho	člena:	
Riadny	člen	do	21	rokov	–	11,-	eur	
Riadny	člen	nad	21	rokov	–	23,-	eur	
	
Pridružený	člen	do	21	rokov	–	11,-	eur	
Pridružený	člen	nad	21	rokov	–	33,-	eur	
	
Milan	Dobrocký	poverený	klubom	Welten	sa	nevie	stotožniť	s	navýšením,	keďže	majú	
rozpočet	 uzavretý	 v	decembri	 2016,	 kedy	 robili	 cenníky	 na	 rok	 2017.	 Je	 zato,	 aby	 sa	
navýšilo	ale	pred	uzavretím	rozpočtu	na	ďalší	 rok.	Stanovisko	správnej	 rady	Weltenu	
je,	že	nesúhlasia	s	výškou	členský	poplatkov.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 berie	 na	 vedomie,	 s	touto	 skutočnosťou	 sa	 rátalo,	 pôvodné	 návrhy	
boli	 väčšie	 príspevky,	 ale	 stanovili	 sa	 nižšie	 aby	 nezasiahli	 do	 už	 rozbehnutého	
hospodárskeho	 roka.	 Myslí	 si,	 že	 nemá	 to	 až	 taký	 veľký	 dopad	 na	 kluby	 a	nevie	 si	
predstaviť	 kedy	 inokedy	 schvaľovať	 členské	 poplatky.	 Na	 druhej	 strane	 je	 tu	
kompenzačná	položka	zo	štátneho	príspevku	20.093,-	určená	pre	kluby	s	hráčmi	do	23	
rokov,	kde	sa	časť	príspevkov	klubom	vráti.		
	
Rastislav	Antala	 informoval,	že	Konferencia	bude	vždy	v	januári	a	vždy	budú	uzavreté	
rozpočty,	 v	tom	 prípade	 kedy	 schvaľovať	 členské	 príspevky.	 V	novej	 organizácií	 sa	
teraz	stanovuje	prvé	členské,	ktoré	by	mal	každý	člen	zaplatiť.	
	
Martin	 Munka	 súhlasí	 s	argumentami,	 ktoré	 povedal	 Tomáš	 Stoklasa,	 príjmová	
a	výdavková	stránka	nepustí.	
	
Rastislav	Antala	doplnil,	že	dnes	máme	troch	marketingových	sponzorov,	čo	znamená,	
že	sa	pracuje	na	marketingu.		
	
Jiři	Frolka	si	myslí,	že	by	sa	nemali	zvyšovať	a	má	jeden	návrh	ako	vykryť	príjmovú	časť	
formou	spoplatnenia	turnajov	zapísaných	na	serveri	0,50	eur	za	prihláseného	hráča	čo	
by	znamenalo	cca	12.000,-	eur.	
	
Martin	 Munka	 reagoval,	 že	 v	tom	 prípade	 platia	 hráči	 čo	 najviac	 hrajú.	 Zároveň	
informoval,	že	dotácie	prichádzajú	počas	celého	roka	a	faktúry	treba	platiť.	
	
Jiři	 Frolka	argumentoval,	 že	aj	 v	prípade	nezvýšenia	poplatkov	90%	príde	na	 začiatku	
roka.	
	
Tomáš	Lendel	sa	spýtal	či	sa	ráta	s	výpadkom	peňazí	za	RMG.	
	
Tomáš	Stoklasa	reagoval,	že	rátame	s	tým,	že	budú	v	inom	klube.	Doplnil,	že	výpadok	
je	aj	z	uzavretých	turnajov.	
	
Alexander	Medek	dal	 návrh,	 aby	 sa	nezvyšovali	 poplatky	 a	aby	 sme	 sa	pokúsili	 znížiť	
réžiu	kancelárie.	
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Tomáš	 Stoklasa	 reagoval	 v	prípade	 škrtania	 výdavkových	 položiek	 v	rozpočte,	 že	 je	
potrebné	 upresniť,	 o	ktoré	 sa	 jedná.	 Výdavky	 kancelárie	 sú	 oprávnené	 a	je	 tam	
zahrnutý	dlh	starej	SKGA	z.z.p.o.		
	
Ľubomír	 Ďurinďák	 sa	 pýta,	 prečo	 sa	 nenašla	 iná	 cesta	 ponechať	 RMG,	 mohli	 by	 sa	
vykryť	oprávnené	výdavky	seniorov.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 informoval,	 že	 RMG	 je	 otázkou	 zákona,	 neexistuje.	 Iná	 alternatíva	
k	RMG	nebola	a	nie	 je.	Rozpočet	sa	nerobí	alternatívne.	V	prípade	výpadku	príjmovej	
časti	musí	vypadnúť	strana	výdavková.	Je	na	Konferencii	ako	schválila	rozpočet.	
	
Rastislav	Antala	 informoval,	 že	poplatky	 sa	nemenili	 desať	 rokov.	Hodnota	peňazí	 sa	
zmenila.	Vzhľadom	na	náklady	SKGA	sa	o	infláciu	zvyšujú.	
	
Martin	Munka	najväčší	 rozdiel	 vo	 výdavkovej	 časti	 sú	peniaze	na	 rozvoj,	marketing	a	
medializáciu	 golfu.	 Stagnáciu	 členskej	 základne	 chce	 prezídium	 zvýšiť	 popularizáciou	
golfu.	
	
Alexander	Medek	podotkol,	že	sa	má	zohnať	viac	peňazí	od	sponzorov,	aby	sa	mohol	
navýšiť	rozpočet.	Je	tu	viacej	návrhov	za,	ktoré	treba	hlasovať.	
	
Rastislav	 Antala	 informoval,	 že	 do	 reprezentácie	 sa	 zohnali	 partneri	 na	 32.000,-	 eur	
a	nenavýšil	 sa	 rozpočet	 reprezentácie	 o	32.000,-	 eur.	 Rozpočet	 bol	 robený	
transparentne.	 Jedine	 čo	 prezídium	 požaduje	 je,	 aby	 sa	 kluby	 spolupodieľali	 na	
podpore	golfu.	
	
Juraj	Čermák	povedal,	že	kolega	z	Weltenu	má	pravdu	a	nesúhlasí	s	poplatkami,	 je	za	
pôvodne	poplatky.	
	
Petra	 Dzuriková	 podotkla,	 že	 sa	 jedná	 o	2,-	 eurá.	 A	myslí	 si,	 že	 je	 to	 pozitívna	
myšlienka	a	je	to	posun	práce	SKGA.	
	
Tomáš	Stoklasa	dal	návrh	hlasovať	za	pozmeňovací	návrh	prezídia	SKGA:	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	schvaľuje	výšky	členských	príspevkov.	

Riadny	člen	do	21	rokov	–	10,-	eur	
Riadny	člen	nad	21	rokov	–	20,-	eur	
	
Pridružený	člen	do	21	rokov	–	20,-	eur	
Pridružený	člen	nad	21	rokov	–	40,-	eur	
	

Hlasovanie:	

Za:	1627	 	 Proti:	 4836	 									Zdržal	sa:	0	 	 Nehlasoval:	530		
Uznesenie	č.	10	nebolo	prijaté.	
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Tomáš	Stoklasa	dal	návrh	hlasovať	za	druhý	pozmeňovací	návrh	prezídia	SKGA:	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	schvaľuje	výšky	členských	príspevkov.	

Riadny	člen	do	21	rokov	–	11,-	eur	
Riadny	člen	nad	21	rokov	–	23,-	eur	
	
Pridružený	člen	do	21	rokov	–	11,-	eur	
Pridružený	člen	nad	21	rokov	–	33,-	eur	
	

Hlasovanie:	

Za:	403		 	 Proti:	 6185	 									Zdržal	sa:	405	 	 Nehlasoval:		0	
	
Uznesenie	č.	11	nebolo	prijaté.	
	
Tomáš	Stoklasa	dal	návrh	hlasovať	za	pôvodný	návrh	prezídia	SKGA:	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	schvaľuje	výšky	členských	príspevkov.	

Riadny	člen	do	21	rokov	–	11,-	eur	
Riadny	člen	nad	21	rokov	–	22,-	eur	
	
Pridružený	člen	do	21	rokov	–	22,-	eur	
Pridružený	člen	nad	21	rokov	–	44,-	eur	
	

Hlasovanie:	

Za:	5015	 	 Proti:	 951	 									Zdržal	sa:	1016	 	 Nehlasoval:	11		
	
Uznesenie	č.	12	bolo	prijaté.	
	
Návrh	rozpočtu	na	rok	2017	
	
Rozprava	k	predloženému	materiálu:	
	
Tomáš	 Stoklasa	 odprezentoval	 predložený	 rozpočet	 na	 rok	 2017	 tvorený	 príjmovými	
a	výdavkovými	položkami.		
	
Ľubomír	 Ďurinďák	 navrhol	 presunúť	 5.000,-	 eur	 z	položky	 Národný	 deň	 golfu	 do	
položky	príspevok	na	reprezentačné	podujatia	seniorov.	
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Tomáš	 Stoklasa	 dal	 návrh	 hlasovať	 za	 pozmeňovací	 návrh	 presunúť	 5.000,-	 eur	
z	položky	 Národný	 deň	 golfu	 do	 položky	 príspevok	 na	 reprezentačné	 podujatia	
seniorov.	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	schvaľuje	návrh	rozpočtu	2017.	

Hlasovanie:	

Za:	5652	 	 Proti:	 242	 									Zdržal	sa:	1088		 	 Nehlasoval:	11		
	
Uznesenie	č.	13	bolo	prijaté.	
	
Tomáš	Stoklasa	vyhlásil	10	minútovú	prestávku.	
	
Po	prestávke	Tomáš	Stoklasa	zahájil	pokračovanie	Konferencie	a	dal	návrh	hlasovať	za	
zmenu	 poradia	 bodov	 programu	 v	poradí	 Prijímanie	 nových	 členov	 SKGA,	 následne	
Voľba	členov	orgánov	SKGA	vyvolaná	zmenou	stanov	a	bod	Zmena	stanov.	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	 SKGA	 schvaľuje	 zmenu	 poradia	 bodov	 programu	 v	poradí	 Prijímanie	
nových	členov	SKGA,	následne	Voľba	členov	orgánov	SKGA	vyvolaná	zmenou	stanov	
a	bod	Zmena	stanov.	
	

Hlasovanie:	

Za:	6143	 	 Proti:	 394	 									Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	456		
	
Uznesenie	č.	14	bolo	prijaté	
	
	
Bod	9	
Prijímanie	nových	členov	SKGA	

	
Tomáš	 Stoklasa	 uviedol,	 že	 Prezídiu	 SKGA	 boli	 doručené	 2	 žiadosti	 o	prijatie	 za	
riadneho	člena	SKGA,	a	 to	GOLF	PARK	RAJEC	o.z.	 a	pridruženého	člena	Red	Oak	Golf	
Club	 o.z.,	 a	4	 žiadosti	 o	prijatie	 za	 pridruženého	 člena	 Full	 Swing	 Indoor	 Golf	 Club,	
Golfový	 klub	 Elán,	 Mercury	 Golf	 Club,	 Prvý	 Ružomberský	 Golfový	 Klub,	 ktorých	
zástupcovia	bližšie	predstavili	kluby,	ich	golfové	 ihriská	a	prezentovali	 zámery	klubov	
v	oblasti	rozvoja	golfového	športu.	Kluby	požiadali	o	odpustenie	poplatkov.	
	

• Full	Swing	Indoor	Golf	Club	
	
Návrh	uznesenia		
Konferencia	SKGA	prijíma	Swing	Indoor	Golf	Club	za	pridruženého	člena	SKGA.		
	
Hlasovanie:	
Za:	6537	 	 Proti:	0	 	 Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	456	



Zápisnica	zo	zasadnutia	Konferencie	SKGA																																																																													strana	15	z	20	

	
Uznesenie	č.	15	bolo	prijaté.	
	
Návrh	uznesenia		
Konferencia	 SKGA	 schvaľuje	 odpustenie	 vstupného	 poplatku	 do	 SKGA	 klubu	 Full	
Swing	Indoor	Golf	Club.	
	
Hlasovanie:	
Za:	6537	 	 Proti:	0	 	 Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	456	

	
Uznesenie	č.	16	bolo	prijaté.	
	
• Golfový	klub	Elán	

	
Návrh	uznesenia		
Konferencia	SKGA	prijíma	Golfový	klub	Elán	za	pridruženého	člena	SKGA.		
	
Hlasovanie:	
Za:	6537	 	 Proti:	0	 	 Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	456	

	
Uznesenie	č.	17	bolo	prijaté.	
	
Návrh	uznesenia		
Konferencia	SKGA	schvaľuje	odpustenie	vstupného	poplatku	do	SKGA	klubu	Golfový	
klub	Elán.	
	
Hlasovanie:	
Za:	6537	 	 Proti:	0	 	 Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	456	

	
Uznesenie	č.	18	bolo	prijaté.	

	
• Mercury	Golf	Club	

	
Návrh	uznesenia		
Konferencia	SKGA	prijíma	Mercury	Golf	Club	za	pridruženého	člena	SKGA.		
	
Hlasovanie:	
Za:	6537	 	 Proti:	0	 	 Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	456	

	
Uznesenie	č.	19	bolo	prijaté.	
	
Návrh	uznesenia		
Konferencia	SKGA	schvaľuje	odpustenie	vstupného	poplatku	do	SKGA	klubu	Mercury	
Golf	Club.	
	
Hlasovanie:	
Za:	6537	 	 Proti:	0	 	 Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	456	
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Uznesenie	č.	20	bolo	prijaté.	

	
• Prvý	Ružomberský	Golfový	Klub	

	
Návrh	uznesenia		
Konferencia	 SKGA	 prijíma	 Prvý	 Ružomberský	 Golfový	 Klub	 za	 pridruženého	 člena	
SKGA.		
	
Hlasovanie:	
Za:	6537	 	 Proti:	0	 	 Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	456	

	
Uznesenie	č.	21	bolo	prijaté.	
	
Návrh	uznesenia		
Konferencia	 SKGA	 schvaľuje	 odpustenie	 vstupného	 poplatku	 do	 SKGA	 klubu	 Prvý	
Ružomberský	Golfový	Klub.	
	
Hlasovanie:	
Za:	6537	 	 Proti:	0	 	 Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	456	

	
Uznesenie	č.	22	bolo	prijaté.	
	
• Red	Oak	Golf	Club	

	
Návrh	uznesenia		
Konferencia	 SKGA	prijíma	pridruženého	 člena	Red	Oak	Golf	 Club	 za	 riadneho	 člena	
SKGA.		
	
Hlasovanie:	
Za:	6454	 	 Proti:	0	 	 Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	539	

	
Uznesenie	č.	23	bolo	prijaté.	
	
• GOLF	PARK	RAJEC	

	
GOLF	PARK	RAJEC	zmenil	žiadosť	o	prijatie	za	pridruženého	člena	SKGA.	
	
Návrh	uznesenia		
Konferencia	SKGA	prijíma	GOLF	PARK	RAJEC	za	pridruženého	člena	SKGA.		
	
Hlasovanie:	
Za:	4191	 	 Proti:	892	 	 Zdržal	sa:	1409	 	 Nehlasoval:	501	

	
Uznesenie	č.	24	nebolo	prijaté.	
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Bod	10	
Voľba	členov	orgánov	SKGA	vyvolaná	zmenou	stanov	

Tomáš	 Stoklasa	 informoval	 o	možnosti	 voľby	 člena	 prezídia	 a	rozhodol	 o	rozdaní	
čistých	papierov,	na	ktoré	budú	vypísaní	navrhnutí	kandidáti	do	prezídia.		
Tomáš	 Stoklasa	 vyzval	 členov	 volebnej	 komisie,	 aby	 pozbierali	 vyplnené	 papiere	 od	
prítomných	členov.		
	
Tomáš	 Stoklasa	 vyzval	 členov	 volebnej	 komisie,	 aby	 si	 zvolili	 predsedu	 volebnej	
komisie.	
Za	predsedu	komisie	bol	zvolený	Miroslav	Rusnák.	
	
Miroslav	 Rusnák	 prečítal	 zoznam	 kandidátov	 navrhnutých	 prítomnými	 delegátmi	 do	
prezídia:	
Vladimír	Balogh	
		
Tomáš	 Stoklasa	 požiadal	 navrhnutého	 kandidáta,	 aby	 sa	 vyjadril	 ku	 kandidatúre.	
Kandidát	Vladimír	Balogh	kandidatúru	prijal.	
	
Golf	 Clubu	Pegas	bol	 vymenený	 stratený	hlasovací	 lístok,	 podpísaný	 a	opečiatkovaný	
mandátovou	komisiou	a	oznámený	skrutátorom.	
	
Tomáš	Stoklasa	podporil	návrh	člena	prezídia	Vladimíra	Balogha.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 poprosil	 volebnú	 komisiu,	 aby	 vyzbierala	 hlasovacie	 lístky	 a	doplnila	
počet	hlasov	delegátov	a	podpísala	hlasovacie	lístky.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 skonštatoval,	 že	 je	 jeden	 kandidát	 za	 člena	 do	 prezídia	 a	vyzval	
delegátov	k	hlasovaniu.	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	 SKGA	 schvaľuje	 Voľbu	 člena	 orgánu	 SKGA	 vyvolanú	 zmenou	 stanov	

Vladimíra	Balogha.	

Hlasovanie:	

Za:	6588	 	 Proti:	 394	 									Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	11		
	
Uznesenie	č.	25	bolo	prijaté	
	
	
Bod	12	
Zmena	stanov	

	
Tomáš	 Stoklasa	 predstavil	 všetky	 návrh	 zmeny	 stanov.	 Stanovy	 obsahujú	 zmeny	
vyžiadané	hlavným	kontrolórom	športu,	ktorý	posudzoval	súlad	stanov	so	zákonom	o	
športe.		
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Rozprava	k	predloženému	materiálu:	
	
Rastislav	Michalák	dal	návrh	zmeny	stanov	na	vypustenie	odseku	na	strane	23	v	Čl.	16	
v	bode	3:	

„Delegát	s	právom	hlasovať	sa		preukazuje	pri	prezentácii	do	listiny	prítomných	
právnu	subjektivitu	riadneho	člena	alebo	pridruženého	člena	výpisom	z	registra	
právnických	osôb	nie	starším	ako	90	dní	ku	dňu	konania	konferencie	SKGA.“	

	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	 SKGA	 schvaľuje	 pozmeňovací	 návrh	 zmeny	 stanov	 na	 vypustenie	

odseku	na	strane	23	v	Čl.	16	v	bode	3.	

Hlasovanie:	

Za:	6982	 	 Proti:	 0	 									Zdržal	sa:		0				 	 	 Nehlasoval:	11		
	
Uznesenie	č.	26	bolo	prijaté	
	
Alexander	Medek	 predložil	 návrh	 zmeny	 vypustenie	 slov	 v	Čl.	 3,	 bod	 1.5	 písmeno	 l,	
bod	 1	 „na	 území	 Slovenskej	 republiky“	 a	za	 slová	 pre	 rozvoj	 sa	 vloží	 slovo	
„slovenského“	golfu.	Bod	by	znel	nasledovne:		

má	 vo	 vlastníctve	 alebo	 je	 v	 právne	 platnom	 a	 účinnom	 dlhodobom	 výlučnom	
zmluvnom	vzťahu	s	vlastníkom		

1. aspoň	9	a	viac	jamkového	znormovaného	a	prevádzky	schopného	
golfového	ihriska,	ktoré	ako	materský	klub	pravidelne	využíva	pre	
rozvoj	slovenského	golfu,	alebo		

2. golfového	 ihriska	 vo	 výstavbe,	 pričom	 musí	 mať	 v	 prevádzke	
funkčný	driving	range,	minimálne	jeden	patovací	a	jeden	čipovací	
green	a	v	prevádzke	minimálne	tri	jamky,	ktorých	úhrnná	dĺžka	je	
väčšia	 ako	 600	 m	 a	 doba	 výstavby	 9	 jamiek	 a	ich	 znormovanie	
nepresiahne	3	roky	od	doby	prijatia	za	riadneho	člena;		

	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	schvaľuje	pozmeňovací	návrh	zmeny	stanov	vypustenie	slov	v	Čl.	

3,	bod	1.5	písmeno	l,	bod	1	„na	území	Slovenskej	republiky“	a	za	slová	pre	rozvoj	sa	

vloží	slovo	„slovenského“	golfu.	

Hlasovanie:	

Za:	1287	 	 Proti:	 2622	 									Zdržal	sa:	3073	 	 Nehlasoval:	11		
	
Uznesenie	č.	27	nebolo	prijaté	
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Ladislav	 Smatana	 predložil	 návrh	 zmeny	 stanov	 v	Čl.	 3	 bod	 1.5	 písmeno	 l,	 vypustiť	
slová	„dlhodobom,	výlučnom“	a	vypustiť	celý	bod	1.6.	
	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	 SKGA	 schvaľuje	 pozmeňovací	 návrh	 zmeny	 stanov	 v	Čl.	 3	 bod	 1.	 5	
písmeno	l,	vypustiť	slová	„dlhodobom,	výlučnom“	a	vypustiť	celý	bod	1.6.	
	
Hlasovanie:	

Za:	2698	 	 Proti:	 651	 									Zdržal	sa:	3633	 	 Nehlasoval:	11		
	
Uznesenie	č.	28	nebolo	prijaté	
	
Tomáš	Stoklasa	dal	hlasovať	za	pôvodný	pozmeňovací	návrh	prezídia	za	zmeny	stanov	
tak	ako	bola	predložené	v	znení	schváleného	pozmeňovacieho	návrhu.	
	
Návrh	uznesenia	
Konferencia	SKGA	schvaľuje	pozmeňovací	návrh	prezídia	za	zmeny	stanov.	

Hlasovanie:	

Za:	6982	 	 Proti:	 0	 									Zdržal	sa:	0					 	 	 Nehlasoval:	11		
	
Uznesenie	č.	29	bolo	prijaté	
	
	
Bod	13	
Diskusia	

Tomáš	Stoklasa	otvoril	diskusiu.	
	
K	diskusii	nebola	žiadna	pripomienka.	
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Bod	14	
Záver	
	
Tomáš	 Stoklasa	 poďakoval	 prítomným	 za	 účasť	 a	o	21.15	 hod.	 ukončil	 zasadnutie	
Konferencie	SKGA.	
	
Zapisovatelia:	
	
	
Zuzana	Soldánová	 	 ...........................................	
	
	
Kamil	Balga					 	 ...........................................	
	
	
Overovatelia	zápisnice:	
	
	
Ján	Spura																 	 ...........................................	
	
	
Tomáš	Lendel												 ...........................................	
	
	
Michal	Novotný									 ...........................................	


