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Slovenská	golfová	asociácia	
Konferencia	SKGA	o.z.	2016	
Sliač	28.11.2016		
	

	
	

Zápisnica		
	

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

zo	dňa	28.11.2016,	so	začiatkom	o	13.30	hod.		
																										
	
Miesto	konania:		Golf	and	Country	Club	Hron,	Badín	692,	976	32	Badín		
	
Dátum	a	čas	konania:	dňa	28.11.2016,	od	13.30	hod.	do	16.30	hod.	
	
Program:	
	
1. Otvorenie,	prezentácia	
2. Voľba	orgánov	Konferencie	

1.1. Mandátová	komisia	
1.2. Návrhová	komisia	
1.3. Skrutátori	
1.4. Volebná	komisia	
1.5. Zapisovatelia	
1.6. Overovatelia	zápisnice	

3. Voľby	Prezídia	
4. Voľby	Revíznej	komisie	
5. Voľby	Disciplinárnej	komisie	
6. Voľby	Kontrolóra	
7. Diskusia		
8. Záver	
	
Bod	1	
Otvorenie,	prezentácia	
 
Konferenciu	 SKGA	 o.z.	 otvoril	 Tibor	 Hubík	 ako	 predsedajúci	 a	 privítal	 prítomných	
prezidentov	 golfových	 subjektov	 (športových	 organizácií),	 resp.	 nimi	 splnomocnené	
osoby	a	ostatných	delegátov.	Konštatoval,	 že	na	 začiatku	 zasadnutia	 sa	prezentovalo	
25	 športových	 organizácii	 z	32	 zakladajúcich	 športových	 organizácií	 (všetkých	
športových	organizácii	aktuálne	združených	v	národnom	športovom	zväze).	
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Tibor	Hubík	povedal	prítomným	členom,	že	je	potrebné	zvoliť	orgány	Konferencie.	Na	
minulom,	 ustanovujúcom	 zasadnutí	 najvyššieho	 orgánu	 SKGA	 o.z.	 sa	 hlasovalo	
spôsobom	1	športová	organizácia	(ďalej	len	„klub“)	=	1	hlas.	Prezídium	navrhlo,	aby	sa	
hlasovalo	 o	inom	 hlasovacom	 kľúči,	 podľa	 počtu	 individuálnych	 členov	 k	dátumu	
30.9.2016,	 nakoľko	 v	čase	 konania	 Konferencie	 SKGA	 o.z.	 nie	 sú	 splnené	 podmienky	
pre	použitie	spôsobu	hlasovania	určeného	Stanovami.	
	
Tibor	Hubík	 vyzval	 prítomných	 členov,	 aby	 si	 skontrolovali	 navrhnutý	 hlasovací	 kľúč,	
ktorý	bol	prítomným	delegátom	predložený.	Navrhol,	aby	bol	odsúhlasený	spôsobom	
hlasovania	 1	 klub	 =	 1	 hlas.	 S	odsúhlaseným	hlasovacím	kľúčom	budú	potom	delegáti	
hlasovať	počas	Konferencie	SKGA	o.z.	konanej	dňa	28.11.2016.	
	
Tomáš	Stoklasa	upozornil	na	to,	že	 je	potrebné	uvedomiť	si	rozdiel	medzi	hlasovacím	
kľúčom,	ktorý	členovia	používali	pri	hlasovaní	na	zasadnutí	najvyššieho	orgánu	 iného	
subjektu	-	 	SKGA,	záujmového	združenia	právnických	osôb.	SKGA	o.z.	 je	nový	subjekt,	
ktorý	 bol	 založený	 v	máji	 2016	 a	bol	 založený	 spôsobom	hlasovania,	 ktorý	 bol	 v	tom	
čase	 jediný	 možný,	 a	to	 1	 klub	 =	 1	 hlas.	 Neexistoval	 iný	 hlasovací	 kľúč	 pri	 novo	
vznikajúcom	subjekte.	Stanovy	neobsahujú	prechodné	ustanovenie	ako	budú	hlasovať	
nasledujúce	 Konferencie	 do	 okamihu,	 kedy	 bude	 možné	 aplikovať	 článok	 7	 ods.6	
Stanov.	 Ak	 by	 sa	malo	 hlasovať	 podľa	 kľúča	 uvedeného	 v	Stanovách,	 tak	 je	 obdobný	
ako	 mala	 SKGA	 z.z.p.o.	 v	minulosti,	 čiže	 z	počtu	 členov	 k	31.12.	 predchádzajúceho	
roka	 a	súčasne	 zaplatenom	 členskom.	 V	rámci	 novej	 SKGA	 o.z.	 však	 zatiaľ	 nebola	
odsúhlasená	výška	členského	a	ani	za	členov	klubov	v	SKGA	o.z.	nebolo	žiadne	členské	
zaplatené.	 Čiže	 hlasovací	 kľúč,	 ktorý	 obsahujú	 Stanovy	 nie	 je	 možné	 použiť.	 Táto	
situácia	nastane	aj	na	najbližšom	zasadnutí	Konferencie	v	nasledujúcom	roku,	pretože	
ani	tam	ešte	nebude	stav	k	31.12.	predchádzajúceho	roku,	nebude	schválené	členské	
a	členovia	v	novej	SKGA	o.z.	nebudú	mať	zaplatené	členské.		
Konferencia	tak	má	len	2	možnosti:	
	

1. vychádzať	z	hlasovacieho	kľúča	1	klub	=	1	hlas,	
2. potrebnou	2/3	väčšinou	prítomných	členov	dohodnúť	iný	hlasovací	kľúč.	

	
Tomáš	 Stoklasa	 a	členovia	 Prezídia	 navrhli	 dohodnúť	 sa	 na	 hlasovacom	 kľúči,	 ktorý	
vychádza	 z	relevantných	 čísiel,	 ktoré	 odzrkadľujú	 počty	 individuálnych	 členov	
jednotlivých	klubov	k	určitému	dátumu.	Tento	hlasovací	kľúč	považujú	za	spravodlivý	
pre	reprezentatívne	zastúpenie	klubov	v	najvyššom	orgáne	SKGA	o.z.	
	
Tibor	 Hubík	 sa	 spýtal	 na	 ďalšie	 návrhy	 spôsobu	 hlasovania.	 Žiadny	 iný	 návrh	 nebol	
predložený.	
	
Tibor	 Hubík	 vyzval	 prítomných	 členov,	 aby	 hlasovali	 za	 spôsob	 hlasovania,	 ktoré	
navrhlo	Prezídium.	Pri	tomto	hlasovaní	bude	použitý	hlasovací	kľúč	1	klub	=	1	hlas.	
	
Tomáš	Stoklasa	ešte	vysvetlil,	že	voľby	do	orgánov	prebiehajú	písomne	a	tajne,	preto,	
ak	 Konferencia	 schváli	 nový	 hlasovací	 kľúč,	 budú	 musieť	 byť	 Mandátovou	 komisiou	
vymenené	 pôvodné	 hlasovacie	 lístky	 za	 nové,	 ktoré	 by	 zodpovedali	 novému	
hlasovaciemu	kľúču.	
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Tibor	 Hubík	 vyzval	 aklamačne	 zdvihnutím	 ruky	 k	hlasovaniu	 za	 Prezídiom	 navrhnutý	
program	Konferencie	 a	navrhnutý	 spôsob	 hlasovania	 (t.j.	 podľa	 počtu	 individuálnych	
členov	k	30.9.2016).	
	
Od	prítomných	členov	vyznela	otázka	koľko	zúčastnených	členov	musí	byť	ZA,	aby	bol	
daný	návrh	schválený.	
Tibor	 Hubík	 odpovedal,	 že	 sú	 potrebné	 2/3	 hlasov	 z	25	 prítomných	 hlasov,	 čiže	 17	
hlasov.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 spresnil	 odpoveď	 Tibora	 Hubíka,	 že	 za	 normálnych	 okolností	 stačí	
nadpolovičná	 väčšina	 a	nie	 sú	 potrebné	 2/3	 hlasov,	 ale	 z	 hľadiska	 právnej	 istoty	
(nakoľko	 táto	otázka	sa	dotýka	Stanov)	 je	 snaha	o	dosiahnutie	dvojtretinovej	väčšiny	
hlasov	prítomných	delegátov	s	právom	hlasovať,	tak	ako	pri	zmene	Stanov.		
	
Ľubomír	 Ďurinďák	 sa	 spýtal	 k	akému	 dátumu	 sú	 prezentované	 počty	 hlasov	 a	či	 sa	
Prezídium	nebojí,	že	niekto	tieto	čísla	môže	napadnúť.	
	
Členovia	Prezídia	odpovedali,	že	prezentované	počty	hlasov	sú	k	30.9.2016.	
	
Ľubomír	 Ďurinďák	 navrhol,	 aby	 sa	 základné	 dokumenty	 SKGA	 o.z.	 odhlasovali	
spôsobom	 1	 klub	 =	 1	 hlas	 a	spýtal	 sa,	 či	 je	 v	Stanovách	 určený	 hlasovací	 kľúč	 do	
budúcnosti.	
	
Tomáš	Stoklasa	odpovedal,	že	hlasovací	kľúč	zo	Stanov	aktuálne	nie	 je	možné	použiť,	
s	ohľadom	 na	 absenciu	 prechodného	 ustanovenia	 k	použitiu	 článku	 7	 ods.6	 Stanov,	
preto	 navrhli	 iný	 spôsob	hlasovania,	 ktorý	 by	mal	 byť	 schválený	 2/3	 väčšinou	hlasov	
prítomných	delegátov	s	právom	hlasovať.		
	
Ľubomír	Ďurinďák	navrhol,	aby	sa	(na	nasledujúcej	Konferencii)	vo	 februári	použil	na	
hlasovanie	stav	k	31.12.2016.	
	
Tibor	 Hubík	 odpovedal,	 že	 je	 to	 možné,	 ale	 žiadny	 člen	 nebude	mať	 ešte	 zaplatené	
členské,	pretože	k	31.12.2016	nebudú	odsúhlasené	členské	poplatky.	
	
Ľubomír	 Ďurinďák	 navrhol,	 aby	 sa	 použil	 stav	 k	10.1.2017	 a	opýtal	 sa	 kedy	 sa	 bude	
konať	Konferencia	SKGA	o.z.	
	
Tibor	Hubík	odpovedal,	že	Konferencia	SKGA	o.z.	musí	byť	najneskôr	28.2.2017.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 upresnil,	 že	 až	 na	 nasledujúcej	 Konferencii	 bude	 schválené	 členské,	
ktoré	 bude	 až	 následne	 zaplatené.	 V	Stanovách	 sa	 nikdy	 neriešilo	 žiadne	 prechodné	
ustanovenie	ako	riešiť	situáciu,	kým	budú	mať	členovia	zaplatené	členské.	
	
Ľubomír	Ďurinďák	sa	spýtal,	či	niekto	nemôže	spochybniť	výpis	hlasov	k	30.9.2016.	
	
Ján	 Pečo	 potvrdil,	 že	 výpis	 počtu	 individuálnych	 členov	 k	30.9.2016	 je	 presný	 a	je	
vypracovaný	na	základe	údajov	z	TeeTimu.	
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Tomáš	Stoklasa	sa	spýtal,	či	má	niekto	návrh	na	iný	kľúč	hlasovania.		
	
Tibor	 Hubík	 vyzval	 prítomných	 delegátov	 k	hlasovaniu	 spôsobom	 1	 klub	 =	 1	 hlas	 za		
návrh	 programu	 Konferencie	 a	za	 navrhnutý	 spôsob	 hlasovania	 s	počtom	 hlasov	
k	30.9.2016,	ktorý	bude	použitý	v	ďalšej	časti	Konferencie.	
	
Hlasovanie:	
Za:	22		 Proti:	 3		 									Zdržal	sa:	0	 	 	 Nehlasoval:	0		
	
Tibor	Hubík	konštatoval,	že	za	návrh	programu	Konferencie	a	navrhnutý	spôsob	
hlasovania	hlasovalo	22	klubov	a	3	kluby	boli	proti.	Keďže	na	schválenie	bola	
potrebná	2/3	väčšina,	t.j.	17	klubov,	návrhy	boli	schválené.	
 
Tibor	Hubík	oznámil,	že	je	potrebné	zvoliť	jednotlivé	orgány	Konferencie.	Hlasovanie	
bude	aklamačné. 
 
Tomáš	Stoklasa	povedal,	že	hlasovací	kľúč	bude	prílohou	Zápisnice	z	Konferencie.	
Táto	Zápisnica	bude	do	15	dní	zaslaná	osobám	oprávneným	zúčastniť	sa	Konferencie	a	
členovi	SKGA	a	do	10	dní	musí	byť	zverejnená	na	webovej	stránke	v	zmysle	Zákona	
o	športe.	
 
Tibor	 Hubík	 konštatoval,	 že	 na	 zasadnutí	 je	 prítomných	 7	 139	 hlasov	 zo	 7	 531	
celkových	 hlasov,	 čo	 je	 94,8	 %	 celkového	 počtu	 hlasov,	 Konferencia	 SKGA	 o.z.	 je	
uznášania	schopná.	Nadpolovičná	väčšina	hlasov	je	3	570	hlasov,	2/3	väčšina	je	4	760	
hlasov.		
 
Bod	2	
Voľba	 orgánov	 Konferencie	 SKGA	 (mandátová	 komisia,	 návrhová	 komisia,	
skrutátori,	volebná	komisia,	zapisovatelia,	overovatelia	zápisnice)	
 
Tibor	Hubík	navrhol	členov	orgánov	konferencie.	Delegáti	boli	vyzvaní,	aby	navrhli	za	
členov	orgánov	konferencie	aj	iných,	ak	takých	majú.	Delegáti	nemali	iné	návrhy.	
 
Mandátová	komisia:	 Michala	Lašáková,	Klaudia	Horáková,	Ján	Pečo	 
Návrhová	komisia:	 	 Kamil	Balga,	Zuzana	Soldánová,	Michal	Novotný	
Volebná	komisia:																Maroš	Očadlík,	Miroslav	Mazúch,	Jiří	Frolka	
Skrutátori:		 	 	 Peter	Kadlíček,	Peter	Petrovič,	Klaudia	Horáková	
Zapisovatelia:		 	 Michala	Lašáková,	Kamil	Balga	
Overovatelia	zápisnice:		 Michal	Novotný,	Ján	Spura,	Zuzana	Soldánová	
	
	
Návrh	uznesenia	č.1	
Konferencia	SKGA	volí	členov	orgánov	Konferencie	SKGA	nasledovne:	
Mandátová	komisia:	 Michala	Lašáková,	Klaudia	Horáková,	Ján	Pečo	 
Návrhová	komisia:	 	 Kamil	Balga,	Zuzana	Soldánová,	Michal	Novotný	
Volebná	komisia:																Maroš	Očadlík,	Miroslav	Mazúch,	Jiří	Frolka	
Skrutátori:		 	 	 Peter	Kadlíček,	Peter	Petrovič,	Klaudia	Horáková	
Zapisovatelia:		 	 Michala	Lašáková,	Kamil	Balga	
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Overovatelia	zápisnice:		 Michal	Novotný,	Ján	Spura,	Zuzana	Soldánová	
	
Hlasovanie:	
Za:		7	139								 	 Proti:	 0	 											Zdržal	sa:	0	 																			Nehlasoval:	0		
	
Uznesenie	č.	1	bolo	prijaté.	
	
Diskusia	k	voľbám	
	
Tibor	 Hubík	 odovzdal	 slovo	 Tomášovi	 Stoklasovi,	 ktorý	 prítomným	 členom	 vysvetlil	
systém	 hlasovania,	 resp.	 kto	 môže	 a	nemôže	 byť	 zvolený,	 v	 zmysle	podmienok	
uvedených	v	zákone	o	športe	a		v	Stanovách.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 požiadal	 prítomných	 členov	 o	pozornosť,	 pretože	 v	porovnaní	
s	voľbami	na	 ktoré	boli	 zvyknutí	 pri	 SKGA	 záujmovom	združení	 právnických	osôb,	pri	
voľbách	 v	SKGA	 o.z.	 prišlo	 k	niekoľkým	 zmenám.	 Na	 Konferencii	 SKGA	 o.z.	 	 by	 mali	
zvoliť	členov	týchto	orgánov:	

- Prezídium,	
- Revíznu	komisiu,	
- Disciplinárnu	komisiu,	
- Kontrolóra.	

Do	prezídia	sa	volí	9	členov	a	kandidátov	písomne	predložia	delegáti	Volebnej	komisii.	
Do	 disciplinárnej	 komisii	 sa	 volia	 3	 členovia.	 Volí	 sa	 predseda,	 podpredseda	 a	člen	
disciplinárnej	 komisie.	 Tieto	 funkcie	 sa	 síce	 volia	 jednou	 voľbou,	 ale	 každá	 funkcia	
osobitne.	 To	 znamená,	 že	 k	menu	 kandidáta	 treba	 napísať	 „predseda“,	
„podpredseda“.	 Ak	 nebude	 uvedená	 funkcia	 pri	 návrhu	 kandidáta,	 tento	 kandidát	
bude	 volený	 za	 „člena“	 disciplinárnej	 komisie.	 Takéto	 zloženie	 disciplinárnej	 komisie	
predpokladá	zákon	o	športe.	
Revízna	 komisia	 je	 3	 členná	 a	osobitne	 sa	 volí	 predseda	 revíznej	 komisie,	 nakoľko	
tento	 bude	 zároveň	 kontrolórom,	 v	zmysle	 zákona	 o	športe.	 Konferencia	 priamo	 volí	
osobu	 predsedu	 –	 kontrolóra.	 Konferencia	 volí	 jednu	 osobu	 predsedu	 -	 kontrolóra	
a	dvoch	 členov	Revíznej	 komisie.	 Treba	 na	 to	myslieť	 aj	 pri	 písomných	 návrhoch,	 pri	
navrhovanom	 mene	 tak	 musí	 byť	 napísané	 „predseda“,	 aby	 mohol	 byť	 navrhnutý	
kandidát	zaradený	do	voľby	kontrolára	-	predsedu	komisie.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 dal	 do	 pozornosti	 zákonom	 stanovenú	 nezlučiteľnosť	 niektorých	
funkcií,	 napr.	 výkon	 funkcie	 v	revíznej	 komisii	 je	 nezlučiteľný	 s	výkonom	 funkcie	
v	prezídiu	 a	v	disciplinárnej	 komisii.	 Špecifickou	 nezlučiteľnosťou	 je	 výkon	 funkcie	
v	prezídiu	 s	výkonom	 funkcie	 v	štatutárnom	 orgáne	 alebo	 vo	 výkonnom	 orgáne	
dodávateľa	 tovarov	 alebo	 služieb	 pre	 SKGA	 o.z.	 alebo	 jeho	 člena.	 Navrhovaného	
kandidáta,	 ktorého	 sa	 týka	 táto	 špecifická	nezlučiteľnosť	 výkonu	 funkcie,	 nesmie	byť	
členom	 prezídia.	 Tomáš	 Stoklasa	 upozornil	 na	 článok	 13	 Stanov,	 v	ktorom	 bod	 2.	
objasňuje	aká	osoba	(kritériá)	môže	byť	volená	za	kontrolóra.		
	
Tomáš	 Stoklasa	 bol	 upozornený,	 že	 v	Stanovách	 sú	 dva	 články	 13.	 Reagoval	 na	 to	
odpoveďou,	 že	 v	Stanovách	 sú	 viaceré	 chyby	 v	písaní	 o	ktorých	 vie	 a	budú	 sa	
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odstraňovať	 na	 februárovej	 Riadnej	 konferencii	 SKGA	 o.z.	 formou	 riadnej	 zmeny	
Stanov.	
	
Tomáš	Stoklasa	prečítal	princípy	a	pravidlá	voľby	členov	prezídia	a	revíznej	komisie:	

- prítomní	 členovia	 na	 lístok,	 ktorý	 im	 dá	 volebná	 komisia,	 napíšu	 návrh	
kandidátov,	 z	ktorých	 volebná	 komisia	 vypracuje	 listinu	 kandidátov	
a	z	kandidátov	 uvedených	 na	 listine	 sa	 budú	 vpisovať	 mená	 do	 jednotlivých	
hlasovacích	lístkov,		

- samostatne	 sa	 budú	 voliť	 členovia	 prezídia,	 revíznej	 komisie	 a	disciplinárnej	
komisie,	 pričom	 pri	 revíznej	 a	disciplinárnej	 komisii	 treba	 za	 meno	 napísať	
funkciu,	

- hlasovacie	 lístky	 vydá	 mandátová	 komisia,	 keďže	 na	 nich	 musí	 byť	 uvedený	
počet	hlasov,	ktorý	sa	schválil.	

- voľby	sú	tajné.	
	
Tomáš	Stoklasa	upozornil,	že	hlasovací	lístok	je	neplatný,	ak	je:	

- vpísaný	väčší	počet	kandidátov	ako	určujú	stanovy,	
- nie	je	uvedený	ani	jeden	kandidát,	
- sú	doň	vpísaný	ďalší	kandidáti,	ktorí	neboli	na	listine	kandidátov,	
- v	zozname	kandidátov	je	niektoré	meno	škrtnuté.	

	
					Ak	 sa	delegát	pri	 vyplňovaní	 lístka	pomýli,	môže	požiadať	volebnú	komisiu	o	nový	
hlasovací	lístok.	Pôvodný	lístok	odovzdá.	
	
						Za	 člena	 orgánu	 SKGA	 o.z.	 je	 zvolený	 ten	 kandidát	 v	poradí	 podľa	 najvyššieho	
počtu	 získaných	 hlasov,	 ktorý	 získa	 nadpolovičnú	 väčšinu	 hlasov	 prítomných	
delegátov	s	právom	hlasovať.	
	
Ján	Pečo	podal	návrh,	ako	by	mohlo	prebiehať	označovanie	hlasovacích	lístkov.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 odpovedal,	 že	 na	 hlasovacie	 lístky	 napíše	 počet	 hlasov	 jednotlivých	
klubov	 predseda	 mandátovej	 komisie	 a	hlasovací	 lístok	 podpíše.	 Pri	 každej	 voľbe	 sa	
vypíše	a	podpíše	jednotlivý	hlasovací	lístok.	
	
Tomáš	 Stoklasa	 navrhol,	 aby	 bola	 prestávka	 počas	 ktorej	 predseda	 mandátovej	
komisie	pripraví	hlasovacie	lístky.	
	
Ľubomír	 Ďurinďák	 navrhol,	 aby	 sa	 pred	 prestávkou	 urobila	 prvá	 voľba,	 čiže	 návrh	
kandidátov	 do	 prezídia	 a	aby	 si	 každý	 klub	 napísal	 na	 hlasovací	 lístok	 názov	 klubu	
a	počet	hlasov.	
	
Tomáš	Stoklasa	spochybnil	takýto	spôsob	úpravy	hlasovacích	lístkov	a	zotrval	na	tom,	
aby	hlasovacie	lístky	označila	mandátová	komisia.	
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Bod	3	
Voľba	Prezídia	
	
Tibor	 Hubík	 a	Tomáš	 Stoklasa	 rozhodli	 o	rozdaní	 čistých	 zelených	 lístkov,	 na	 ktoré	
budú	 vypísaní	 navrhnutí	 kandidáti	 do	 Prezídia	 a	zelených	 hlasovacích	 lístkov,	 ktoré	
budú	parafované	predsedom	mandátovej	komisie.	
	
Tibor	Hubík	 vyzval	 členov	 volebnej	 komisie,	 aby	 pozbierali	 vyplnené	 zelené	 lístky	 od	
prítomných	členov.	
	
Tibor	 Hubík	 požiadal	 členov	 volebnej	 komisie,	 aby	 si	 zvolili	 predsedu	 volebnej	
komisie.		
Za	predsedu	komisie	bol	zvolený	Miroslav	Mazúch.	
	
Miroslav	Mazúch	 prečítal	 zoznam	 kandidátov	 navrhnutých	 prítomnými	 delegátmi	 do	
Prezídia:	
	
Rastislav	 Antala,	 Vladimír	 Balogh,	 Pavol	 Bielik,	 Slavomír	 Brudňák,	 Ľubomír	Ďurinďák,	
Peter	 Gál,	 Silvia	 Hrušková,	 Igor	 Chochol,	 Jozef	 Juhás,	 Peter	 Juhás,	Martin	Maršálek,	
Timotej	 Mikunda,	 Martin	 Munka,	 Maroš	 Očadlík,	 Roman	 Pagáč,	 Slavomír	 Pavle,	
Miroslav	Rusnák,	Jozef	Soták,	Tomáš	Stoklasa,	Ivan	Šebök.	
		
Tibor	 Hubík	 požiadal	 jednotlivých	 navrhnutých	 a	prítomných	 kandidátov,	 aby	 sa	
vyjadrili	ku	kandidatúre.	Kandidáti		sa	vyjadrili	nasledovne:	
	
Rastislav	Antala	–	prijal	kandidatúru	
Vladimír	Balogh	–	prijal	kandidatúru	
Pavol	Bielik	-	prijal	kandidatúru	
Slavomír	Brudňák	-	neprijal	kandidatúru	
Ľubomír	Ďurinďák	–	neprijal	kandidatúru	
Peter	Gál	–	prijal	kandidatúru	
Silvia	Hrušková	–	neprítomná	
Igor	Chochol	–	neprijal	kandidatúru	
Jozef	Juhás	–	prijal	kandidatúru	
Peter	Juhás	-	neprítomný	
Martin	Maršálek	-	prijal	kandidatúru	
Timotej	Mikunda	-	prijal	kandidatúru	
Martin	Munka	-	prijal	kandidatúru	
Maroš	Očadlík	-	prijal	kandidatúru	
Roman	Pagáč	-	prijal	kandidatúru	
Slavomír	Pavle	-	neprijal	kandidatúru	
Miroslav	Rusnák	-	prijal	kandidatúru	
Jozef	Soták	-	neprijal	kandidatúru	
Tomáš	Stoklasa	-	prijal	kandidatúru	
Ivan	Šebök	-	prijal	kandidatúru	
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Tibor	 Hubík	 skonštatoval,	 že	 je	 14	 kandidátov	 za	 členov	 do	 Prezídia	 a	vyzval	
prítomných	delegátov	k	hlasovaniu.	
	
Volebná	 komisia	 sa	 odobrala	 do	 inej	miestnosti,	 aby	 spracovala	 výsledky	 hlasovania	
(voľby).	
	
Tibor	Hubík	vyhlásil	30	minútovú	prestávku.	
	
Po	 prestávke	 o	14:50	 hod	 Tibor	 Hubík	 zahájil	 pokračovanie	 Konferencie	 a	odovzdal	
slovo	Miroslavovi	Mazúchovi,	ktorý	prečítal	výsledky	hlasovania	nasledovne:	
	
		
1.	Tomáš	Stoklasa												6	639	hlasov	
2.	Tibor	Hubík																		6	041	hlasov	
3.	Ivan	Šebök																			5	742	hlasov	
4.	Miroslav	Rusnák										5	623	hlasov	
5.	Rastislav	Antala											5	295	hlasov	
6.	Martin	Maršálek										4	695	hlasov	
7.	Martin	Munka														4	560	hlasov	
8.	Pavol	Bielik																			3	888	hlasov	
9.	Vladimír	Balogh												3	046	hlasov	
10.	Jozef	Juhás																		2	774	hlasov	
11.	Roman	Pagáč														2	576	hlasov	
12.	Peter	Gál																					1	797	hlasov	
13.	Maroš	Očadlík													1	165	hlasov	
14.	Timotej	Mikunda												536	hlasov		
	
Tibor	 Hubík	 zagratuloval	 novým	 členom	 Prezídia,	 ktorými	 sa	 stali	 Tomáš	 Stoklasa,	
Tibor	Hubík,	 Ivan	 Šebök,	Miroslav	 Rusnák,	 Rastislav	Antala,	Martin	Maršálek,	Martin	
Munka	a	Pavol	Bielik.	Minimálny	počet	hlasov	pre	zvolenie	za	člena	prezídia	bol	3570.	
	
Tibor	 Hubík	 na	 základe	 informácie	 mandátovej	 komisie	 oznámil	 nové	 kvórum	 a	
konštatoval,	že	na	zasadnutí	je	prítomných	6	671	hlasov	zo	7	531	celkových	hlasov,	čo	
je	 88,6	 %	 celkového	 počtu	 hlasov,	 Konferencia	 SKGA	 o.z.	 je	 uznášania	 schopná.	
Nadpolovičná	väčšina	hlasov	je	3	336	hlasov,	2/3	väčšina	je	4	448	hlasov.		
											
Bod	4	
Voľba	Revíznej	komisie	
	
Tibor	Hubík	vyzval	prítomných	členov,	aby	napísali	na	lístky	návrh	kandidátov	do	
Revíznej	komisie	s	tým,	že	jedna	osoba	je	predseda.	
	
Tomáš	Stoklasa	požiadal	prítomných,	aby	k	menu	navrhovanej	osoby,	ktorú	navrhujú	
za	predsedu	–	kontrolóra,	napísali	funkciu	„predseda“.	
	
Členovia	volebnej	komisie	pozbierali	lístky	s	návrhmi	kandidátov.	Volebná	komisia	
vytvorila	listinu	kandidátov:	
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Na	predsedu:	
- Slavomír	Brudňák		
- Vladimír	Balogh,		
- Maroš	Očadlík.	

Na	podpredsedu:	
Viera	Medeková,		
Členovia:	
Vladimír	Balogh,	Miroslav	Mazúch,	Roman	Pagáč,	Ján	Spura,	Jozef	Juhás,	Peter	Gál,	
Rastislav	Michalák,	Maroš	Očadlík.	
	
Tibor	Hubík	poprosil	navrhnutých	kandidátov	o	vyjadrenie	k	nominácii.	
	
Slavomír	Brudňák	sa	vyjadril,	že	kandidatúru	prijíma.	
	
Martin	Munka	sa	spýtal,	či	sa	nezmenil	program.	Podľa	programu	sa	má	kontrolór	
voliť	až	v	bode	6.	po	voľbe		Revíznej	komisie	a	po	voľbe	Disciplinárnej	komisie.	
	
Tomáš	Stoklasa	uznal	pripomienku	Martina	Munku	k	dodržaniu	bodov	programu	za	
relevantnú	a	povedal,	že	Slavomír	Brudňák	sa	môže	vyjadriť	ku	kandidatúre,	ale	
hlasovať	sa	bude	neskôr.	
	
Tibor	Hubík	vyzval	navrhnutých	kandidátov,	aby	sa	vyjadrili	k	nominácii:	
Vladimír	Balogh	-	neprijal	
Maroš	Očadlík	–	prijal	kandidatúru	za	člena	
Viera	Medeková	-	prijal	kandidatúru	za	člena	
Miroslav	Mazúch	-	neprijal	
Roman	Pagáč	-	neprijal	
Ján	Spura	-	prijal	kandidatúru	za	člena	
Jozef	Juhás	-	neprijal	
Peter	Gál	-	neprítomný	
Rastislav	Michalák	–	neprijal	
	
Tibor	Hubík	vyzval	prítomných	členov	k	voľbe	dvoch	členov	revíznej	komisie.	
	
Prebieha	diskusia	o	možnostiach	voľby	členov	revíznej	komisie.	
	
Členovia	volebnej	komisie	pozbierali	volebné	lístky	a	sčítali	hlasy.	
	
Miroslav	Mazúch	prečítal	výsledky:	
Ján	Spura																5	319	hlasov	
Maroš	Očadlík								4	788	hlasov	
Viera	Medeková					2	472	hlasov.	
Členmi	revíznej	komisie	sa	stávajú	Ján	Spura	a	Maroš	Očadlík.	
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Bod	5	
Voľba	Disciplinárnej	komisie	
	
Tibor	Hubík	prešiel	k	voľbe	Disciplinárnej	komisie.	Vysvetlil	ako	treba	navrhnúť	
kandidátov	a	vyzval	prítomných,	aby	napísali	na	papier	návrh	kandidátov.	
	
Členovia	volebnej	komisie	pozbierala	lístky	s	návrhmi	kandidátov.	Volebná	komisia	
vytvorila	listinu	kandidátov.	
Kandidáti	na	predsedu:	
-	Rastislav	Michalák,	Radoslav	Holečka,	Viera	Medeková,	Roman	Kianička,	Kamil	Balga,	
Ján	Pečo,	Vladimír	Balogh,	Marek	Bocko.	
Kandidáti	na	podpredsedu:	

- Ján	Pečo,	Viera	Medeková,	Marek	Bocko,	Rastislav	Michalák.	
Kandidáti	na	člena:	
Peter	Kadlíček,	Kamil	Balga,	Viera	Medeková,	Rastislav	Michalák,	Jiří	Frolka,	Jozef	
Juhás,	Roman	Kianička,	Ján	Pečo,	Peter	Petrovič,	Roman	Pagáč,	Timotej	Mikunda,	
Vladimír	Balogh,	Marek	Bocko.	
	
Tibor	Hubík	povedal,	že	o	každej	funkcii	sa	bude	voliť	osobitne	a	vyzval	kandidátov	
o	vyjadrenie.	
	
Kandidatúru	prijali:	
Kandidáti	na	predsedu:	
-	Rastislav	Michalák,	Radoslav	Holečka,	Viera	Medeková	
Kandidáti	na	podpredsedu:	
-	Ján	Pečo,	Viera	Medeková	
Kandidáti	na	člena:	
Peter	Kadlíček,	Kamil	Balga,	Viera	Medeková,	Rastislav	Michalák,	Jiří	Frolka,	Jozef	
Juhás,	Roman	Kianička,	Ján	Pečo,	Peter	Petrovič.	
	
Tibor	Hubík	vyzval	k	voľbe	predsedu	disciplinárnej	komisie.	
	
Členovia	volebnej	komisie	pozbierali	volebné	lístky	a	sčítali	hlasy.	
	
Tibor	Hubík	vyzval	k	voľbe	podpredsedu	disciplinárnej	komisie.	
	
Miroslav	Mazúch	prečítal	výsledky:	
	
Voľba	predsedu	Disciplinárnej	komisie	:	
Rastislav	Michalák											4	546	hlasov	
Radoslav	Holečka													1	921	hlasov	
Viera	Medeková																		172	hlasov	
	
Predsedom	disciplinárnej	komisie	sa	stal	Rastislav	Michalák		s	počtom	hlasov	4	546.	
	
Členovia	volebnej	komisie	pozbierali	volebné	lístky	a	sčítali	hlasy.	
		



Zápisnica	zo	zasadnutia	Konferencie	SKGA																																																																													strana	11	z	13	

Miroslav	Mazúch	prečítal	výsledky:	
Voľba	podpredsedu	Disciplinárnej	komisie	:	
Ján	Pečo																										5	035	hlasov	
Viera	Medeková													1	117	hlasov	
	
Podpredsedom	disciplinárnej	komisie	sa	stal	Ján	Pečo	s	počtom	hlasov	5	035.	
	
Peter	Petrovič	sa	vzdal	kandidatúry	na	člena	disciplinárnej	komisie.	
	
Tibor	Hubík	vyzval	k	voľbe	člena	disciplinárnej	komisie.		
	
Miroslav	Mazúch	prečítal	výsledky:	
Voľba	člena	Disciplinárnej	komisie	:	
Peter	Kadlíček																	2	649	hlasov	
Kamil	Balga																						1	770	hlasov	
Viera	Medeková														1	178	hlasov	
Jiří	Frolka																												721	hlasov	
	
Predseda	volebnej	komisie	vyhlási,	že	potrebný	počet	hlasov	nebol	splnený.	
Tomáš	Stoklasa	povedal,	že	ďalšia	voľba	člena	disciplinárnej	komisie	môže	prebehnúť	
aj	na	nasledujúcej	Konferencii	SKGA	o.z.	
	
Prítomní	delegáti	navrhli,	aby	sa	voľba	zopakovala.	
	
Tibor	Hubík	dal	o	tomto	návrhu	hlasovať.	
	
Návrh	hlasovania	
Hlasovanie	za	opakovanie	voľby	člena	disciplinárnej	komisie	
	
Hlasovanie:	
Za:	5	317	 	 Proti:	 0		 									Zdržal	sa:	1	323	 	 Nehlasoval:	0		
	
Tibor	Hubík	sa	spýtal	uvedených	kandidátov	či	s	kandidatúrou	súhlasia.		
	
Jiří	Frolka	a	Kamil	Balga	sa	vzdali	kandidatúry.	
	
Do	ďalšej	voľby	zostali	dvaja	kandidáti,	a	to	Peter	Kadlíček	a	Viera	Medeková.	
	
Tibor	Hubík	vyzval	k	ďalšej	voľbe	člena	disciplinárnej	komisie.		
	
Členovia	volebnej	komisie	pozbierali	volebné	lístky	a	sčítali	hlasy.	
	
Miroslav	Mazúch	prečítal	výsledky	voľby	člena	disciplinárnej	komisie:	
	
Peter	Kadlíček						5	879	hlasov	
Viera	Medeková						233	hlasov	
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Členom	disciplinárnej	komisie	sa	stal	Peter	Kadlíček	s	počtom	hlasov	5	879.	
	
Tibor	Hubík	oznámil,	že	už	je	potrebné	zvoliť	len	predsedu	revíznej	komisie	-	
kontrolóra.		
	
Boli	rozdané	hlasovacie	lístky	a	Tibor	Hubík	vyzval	prítomných	členov	k	voľbe	
predsedu	revíznej	komisie	–	kontrolóra.	
	
Jediným	kandidátom	bol	Slavomír	Brudňák.	
	
Tibor	Hubík	upozornil	prítomných	delegátov,	že	RMG	od	1.1.2017	končí	a	bude	
voľných	asi	300	golfistov,	ktorí	nebudú	evidovaní	v	žiadnom	klube.	
	
Miroslav	Mazúch	po	sčítaní	hlasov	predniesol	výsledky.		
	
Za	Slavomíra	Brudňáka	hlasovalo	6	639	hlasov.	
	
Martin	Munka	sa	ohradil	voči	výsledkom	hlasovania,	pretože	za	Slavomíra	Brudňáka	
nehlasoval,	čiže	nemôže	mať	6	639	hlasov.	
Po	kontrole	odovzdaných	hlasov	bola	volebnou	komisiou	zistená	chyba	v	spočítaní	
hlasov	a	došlo	k	zmene	výsledku	voľby.	
	
Za	Slavomíra	Brudňáka	ako	kontrolóra	a	predsedu	revíznej	komisie	hlasovalo	5	694	
hlasov.	
	
Slavomír	Brudňák	bol	zvolený	za	kontrolóra	a	predsedu	revíznej	komisie	s	počtom	
hlasov		5	694	hlasov.	
	
Bod		
Diskusia	
	
Tibor	Hubík	otvoril	diskusiu.	
	
Martin	Munka	sa	spýtal	ako	sa	bude	pokračovať.	Tomáš	Stoklasa	odpovedal,	že	
zvolení	členovia	prezidia	si	zvolia	medzi	sebou	prezidenta	a	dvoch	viceprezidentov.		
	
Takto	zložené	prezídium	zasadne	čo	najskôr	a	bude	pripravovať	plán	činnosti	a	
rozpočet	na	rok	2017,	ktoré	bude	prezentovať	členom	na	konferencii	najneskôr	do	
konca	februára	2017.	
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Záver	
	
Tibor	 Hubík	 poďakoval	 prítomným	 za	 účasť	 a	o	16.30	 hod.	 ukončil	 zasadnutie	
Konferencie	SKGA	o.z.	
	
	
	
Predsedajúci:	
	
Tibor	Hubík	 	 	 ...........................................	
	
Zapisovatelia:	
	
	
Michala	Lašáková	 	 ...........................................	
	
	
Kamil	Balga	 	 	 ...........................................	
	
Overovatelia	zápisnice:	
	
	
Zuzana	Soldánová	 	 ...........................................	
	
	
Michal	Novotný	 	 ...........................................	
	
	
Ján	Spura									 	 ...........................................	
	


