
   
Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SKGA                                                                              Strana 1 z 17 

Slovenská golfová asociácia 
Konferencia SKGA 2019 
Bratislava, 7.2.2019 
 

 
 

Zápisnica  
 

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

zo dňa 7.2.2019, so začiatkom o 13.20 hod.  
                          
 
Miesto konania:  Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Nábrežie armádneho generála 
Ludvíka Svobodu 42e98/9, 814 69  Bratislava-Staré Mesto 
 
Dátum a čas konania: dňa 7.2.2019, od 13.20 hod. do 18.10 hod. 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 

2. Voľba orgánov Konferencie  

Mandátová  komisia 

Návrhová komisia 

Volebná komisia 

Skrutátori 

Zapisovatelia 

Overovatelia zápisnice 

3. Výročná správa o činnosti SKGA za rok 2018 

4. Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2018 

5. Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2019  

6. Kalendár turnajov na rok 2019  

7. Rozpočet 2019 

8. Prestávka 

9. Zmena stanov SKGA 

10.  Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie  
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11.  Prijímanie nových členov 

12.  Diskusia 

13.  Záver 

 

Bod 1 
Otvorenie 
 

O 13.20 hod. zahájil Tomáš Stoklasa Konferenciu SKGA a privítal prítomných 
prezidentov golfových subjektov, resp. nimi splnomocnené osoby a delegátov. Vyzval 
všetkých prítomných k ucteniu si pamiatky zomrelého Jána Peča II. minútou ticha.  
Na základe informácií od pracovníkov sekretariátu SKGA, oznámil Tomáš Stoklasa, že 
z celkového počtu 7 745 hlasov je na konferencii prítomných 6 699 hlasov, z čoho 
nadpolovičná väčšina je 3350 hlasov a dvojtretinová väčšina je 4466.  
 
Tomáš Stoklasa upozornil prítomných, že pri počte hlasov sa prihliadlo na ustanovenie 
Stanov SKGA kluby, podľa ktorých členovia majú jeden hlas aj za každého domovského 
(individuálne) člena, ktorý sa umiestnil v top 10 rebríčku SKGA hráčov v mužskej 
kategórii a ženskej kategórii. Naopak subjekty, ktoré sú riadnymi členmi alebo 
pridruženými členmi SKGA, ale nemajú žiadneho individuálneho člena, ktorého by 
zastupovali, nemajú žiadny hlas. 
 
Bod 2 
Voľba orgánov Konferencie SKGA (mandátová komisia, návrhová komisia, volebná 
komisia, skrutátori, zapisovatelia, overovatelia zápisnice)  
 
Tomáš Stoklasa predniesol návrh prezídia na obsadenie orgánov konferencie. 
Navrhované obsadenie orgánov konferencie:  
 
Mandátová komisia: Antonk Zelenaj, Martin Maršálek, Rastislav Michalák  
Návrhová komisia: Tibor Hubík, Zuzana Soldánová, Timotej Mikunda  
Volebná komisia: Andrej Mellen, Michal Novotný, Peter Heneš  
Skrutátori: Peter Petrovič, Martin Richter, Patrik Bordáč 
Zapisovatelia: Kamil Balga, Zuzana Soldánová  
Overovatelia zápisnice: Igor Chochol, Michal Novotný  
 
Iné návrhy na obsadenie orgánov Konferencie SKGA zo strany delegátov neboli 
predložené. 
 
Návrh uznesenia 
Konferencia SKGA  volí členov orgánov Konferencie SKGA nasledovne:  
 
Mandátová komisia: Antonk Zelenaj, Martin Maršálek, Rastislav Michalák  
Návrhová komisia: Tibor Hubík, Zuzana Soldánová, Timotej Mikunda  
Volebná komisia: Andrej Mellen, Michal Novotný, Peter Heneš  
Skrutátori: Peter Petrovič, Martin Richter, Patrik Bordáč  



Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SKGA                                                                             strana 3 z 17 

Zapisovatelia: Kamil Balga, Zuzana Soldánová  
Overovatelia zápisnice: Igor Chochol, Michal Novotný  
 
Tomáš Stoklasa požiadal navrhovaných skrutátorov, aby sčítali hlasy.  
 
Hlasovanie č. 1: 
Za: 6 699               Proti: 0                 Zdržal sa: 0     
 
Uznesenie č. 1 bolo prijaté. 
 
Tomáš Stoklasa vyzval zvolených členov jednotlivých komisií, aby si zvolili predsedov 
jednotlivých komisií a ujali sa svojich úloh.  
 
Počas overovania mandátov Tomáš Stoklasa oznámil prítomným delegátom, že ku 
každému bodu programu bude prebiehať diskusia.  
 
Za predsedu mandátovej komisie bol zvolený Anton Zelenaj, ktorý potvrdil, že 
z celkového počtu klubov a asociácií 37 s počtom hlasov 7 745, je na konferencii 
prítomných 24 klubov a asociácií s počtom hlasov 6 699, z čoho je 3 350 hlasov 
nadpolovičná väčšina a 4 466 hlasov je 2/3 väčšina.  
 
Tomáš Stoklasa vyzval prítomných k možnosti doplnenia alebo zmeny programu , 
odprezentoval program Konferencie SKGA a podal návrh na vypustenie bodu 
programu č. 11 – Prijímanie nových členov a  prečíslenie bodu č. 12 Diskusia na bod č. 
11 Diskusia a bodu č. 13 Záver na bod č. 12 Záver. Do dátumu konania Konferencie 
SKGA neboli prijaté žiadne žiadosti o  prijatie za člena SKGA. 
 
Návrh uznesenia 
Konferencia SKGA schvaľuje zmenu návrhu programu Konferencie SKGA v 
nasledovnom znení: 

1. Otvorenie 

2. Voľba orgánov Konferencie  

Mandátová  komisia 

Návrhová komisia 

Volebná komisia 

Skrutátori 

Zapisovatelia 

Overovatelia zápisnice 

3. Výročná správa o činnosti SKGA za rok 2018 

4. Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2018 

5. Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2019  

6. Kalendár turnajov na rok 2019  

7. Rozpočet 2019 

8. Prestávka 

9. Zmena stanov SKGA 



Zápisnica zo zasadnutia Konferencie SKGA                                                                             strana 4 z 17 

10.  Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie  

11.  Diskusia  

12.  Záver 

Hlasovanie č. 2: 
Za: 6 699               Proti: 0                 Zdržal sa: 0     
 
Uznesenie č. 2  bolo prijaté. 
 
Bod 3 
Výročná správa o činnosti SKGA  za rok 2018 
 
Tomáš Stoklasa poukázal na vybrané body Výročnej správy, ktoré považuje za 
dôležité.  
 
Tomáš Stoklasa oznámil, že v roku 2018 pribudlo 1 188 nových registrovaných hráčov, 
súčasne však zanikla registrácia 964 hráčom.  Ako správny krok SKGA v roku 2018 sa 
ukázalo rozhodnutie znížiť dolnú hranicu hendikepového limitu pre HCP turnaje hrané 
na 9 jamiek z úrovne 18,5 na úroveň 4,5. Tento krok priniesol výrazné zvýšenie počtu 
odohraných kôl na turnajoch hraných na 9 jamiek. 
Slovenská golfová asociácia plnila  v roku 2018 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, Túru olympijských nádejí (TON) a regionálne TON. SKGA premiérovo 
zorganizovala aj novú SKGA Mid-Am Senior Tour, ktorá ukázala potenciál pre jej ďalší 
rozvoj. V roku 2018 sa uskutočnili  aj všetky plánované majstrovské podujatia. 
Majstrovstvá SR na rany, Majstrovstvá SR na jamky, Majstrovstvá SR družstiev, 
Majstrovstvá SR juniorov, Majstrovstvá SR Mid-Am a Majstrovstvá SR seniorov.  
SKGA zabezpečovala športovú reprezentáciu SR. Naďalej boli spravované webové 
stránky www.skga.sk a www.hrajgolf.sk .  
V oblasti propagácie slovenského golfu v zahraničí bola v roku 2018 v spolupráci 
s Ministerstvom dopravy SR dokončená a vytlačená propagačná brožúra „Golf in 
Slovakia“, ktorá bola a bude distribuovaná na výstavách a podujatiach v zahraničí 
prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia cestovného ruchu. 
  
SKGA sa historicky prvýkrát zúčastnila aj na medzinárodnom golfovom veľtrhu 
cestovného ruchu IGTM. V slovinskej Ľubľane predstavila Slovensko ako atraktívnu 
krajinu s vynikajúcimi podmienkami pre golf.  
Prezídium SKGA pripravilo a schválilo viaceré vnútorné predpisy, ktoré upravujú 
činnosť SKGA a jej členov. Vydaná nová Smernica SKGA o udeľovaní  hendikepu 
s hodnotou 54 hráčovi golfu podľa Hendikepového systému EGA, ktorá zaviedla jasné 
pravidlá na prideľovanie HCP 54 a zjednodušila jeho získanie a ďalej Smernica SKGA 
o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora 
športu.   
 
Tomáš Stoklasa dal do pozornosti, že SKGA sa ako aktívny člen European Golf 
Association (EGA) a International Golf Federation (IGF) zúčastnila na zasadnutiach 

http://www.skga.sk/
http://www.hrajgolf.sk/
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najvyššieho orgánu oboch organizácií, kde diskutovala o aktuálnych otázkach 
a hlasovala o predložených  návrhoch. V septembri 2018 sa zúčastnila zasadnutí 
valného zhromaždenia IGF v Írsku, v októbri 2018 sa zúčastnila na zasadnutí Central 
Zone EGA v Prahe a v novembri 2018 sa zúčastnila na výročnom zasadnutí EGA na 
Malte.   
 
Tomáš Stoklasa poďakoval Rastislavovi Antalovi za jeho aktivitu pri získaní štátneho 
občianstva Slovenskej republiky pre hráča Roryho Sabbatiniho, ktorý sa stal.  
 
Tomáš Stoklasa vyjadril svoj osobný názor na fungovanie pracovných komisií. Uvítal 
by väčšiu aktivitu predsedov týchto komisií. 
 
Tomáš Stoklasa vyzval prítomných  delegátov, či majú otázky do diskusie k prílohám 
Výročnej správy ako sú Výkaz ziskov a  strát, Správa nezávislého audítora, Účtovná 
zavierka, a pod. Tieto prílohy boli účastníkom Konferencie SKGA vopred doručené.  
 
Ján Spura mal otázku k návšteve ŠTK komisie v Malackách. Vyjadril svoju 
nespokojnosť so spôsobom nahlásenia návštevy a návštevou ihriska v Malackách 
Normovacou komisiou. Ďalej sa Ján Spura vyjadril k výsledkom reprezentácie. 
Poukázal na argumentáciu hráča k strate formy, že sa nemohol pár týždňov pred 
dôležitým turnajom pripravovať so svojím trénerom, keďže si tréner zobral 
dovolenku. 
 
Rastislav Antala odpovedal, že hráč k dátumu nominácie spĺňal kritéria výberu na 
turnaj. O dovolenke trénera nevedeli a hráčovej nepripravenosti sa dozvedeli až na 
turnaji. 
 
Tomáš Stoklasa odpovedal Jánovi Spurovi na otázku ohľadom návštevy ŠTK komisie 
v Malackách. Oznámil Jánovi Spurovi, že ŠTK ako orgán SKGA nepotrebuje súhlas 
vlastníka ihriska na návštevu vybraného ihriska , predmetom kontroly je plnenie si 
povinností zo strany členov SKGA, nie vlastníkov ihrísk .  
 
Jiří Frolka sa spýtal prečo klub nedostal avízo, oznámenie o plánovanej návšteve ŠTK 
komisie a či bolo vykonaných viac takýchto kontrol aj na iných ihriskách.  
 
Ivan Šebök odpovedal, že ako predseda ŠTK reagoval na podnet prezídia SKGA 
k vykonaniu kontroly ihriska v Malackách. Aby bola lepšie vyhodnotená ob jektivita 
informácie z kontroly ihriska, prizval si ku kontrole predsedu normovacej komisie 
Igora Tarabu, ktorý je vyškolený na posudzovanie ihrísk z  hľadiska obtiažnosti ihrísk, 
udeľovania hendikepu a iných odborných parametrov pre overenie spôsobiosti ihriska 
k prevádzke. Ihrisko nespĺňalo požiadavky ratingu ihriska. Bola prijatá informácia, že 
sa vykoná opätovná kontrola na jar, či sa začali nedostatky  odstraňovať. Doposiaľ 
neboli prijaté žiadne opatrenia. 
 
Tomáš Stoklasa si nemyslí, že je potrebné posielať členom SKGA a ani vlastníkom 
ihrísk vopred oznámenie ŠTK o plánovanej kontrole ihriska. 
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Jiří Frolka ešte raz vyjadril nespokojnosť.  
 
Slavomír Brudňák sa vyjadril k podanému podnetu, ktorý bol uvedený aj v  zápisnici zo 
zasadnutia prezídia a uviedol postup ako prebieha kontrola a možnosti dopadu 
výsledkov z kontroly. 
 
Jiří Frolka poďakoval za vysvetlenie.  
 
Tomáš Stoklasa ukončil diskusiu k daným otázkam a vyzval prítomných k hlasovaniu. 
 
Návrh uznesenia 
Konferencia SKGA schvaľuje Výročnú správu o činnosti SKGA za rok 2018. 
 
Hlasovanie č. 3: 
Za: 6 699       Proti: 0                 Zdržal sa: 0   
 
Uznesenie č. 3 bolo prijaté. 
 
Bod 4 
Výročná správa o činnosti kontrolóra za rok 2018 
 
Tomáš Stoklasa uviedol, že ďalším bodom programu je výročná správa o  činnosti 
kontrolóra za rok 2018, ktorá je súčasne správou revíznej komisie o  kontrolnej 
činnosti a odozvdal slovo Slavomírovi Brudňákovi.  
 
Slavomír Brudňák oboznámil prítomných s  činnosťou kontrolóra SKGA za rok 2018.  
 
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. 

 
Tomáš Stoklasa predniesol návrh uznesenia a  vyzval prítomných k hlasovaniu. 
 
Návrh uznesenia 
Konferencia SKGA schvaľuje Výročnú správu činnosti kontrolóra za rok 2018. 
 
Hlasovanie č. 4: 
Za: 6 219       Proti: 0                 Zdržal sa: 480    
 
Uznesenie č. 4  bolo prijaté. 
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Bod 5 
Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2019  
 
Tomáš Stoklasa otvoril bod č. 5 Návrh plánu činnosti SKGA na rok 2019.  
 
Tomáš Stoklasa predstavil návrh plánu činnosti na rok 2019, súčasťou ktorého sú 
najmä nasledovné činnosti SKGA: 

- 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 mediách), 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, 

Poľskej republiky, Rakúskej republiky a  Maďarskej republiky, s cieľom 
spoločného postupu a spolupráce predovšetkým v oblasti marketingu, v oblasti 
práce s mládežou a v oblasti cestovného ruchu, 

- v súvislosti so zmenou pravidiel golfu, SKGA zorganizuje vzdelávanie a  školenie 
rozhodcov, 

- SKGA bude v roku 2019 organizovať turnaje SKGA TOUR, SKGA JUNIOR TOUR, 
Túru olympijských nádejí (TON) a regionálne TON, Majstrovstvá SR na rany, 
Majstrovstvá SR na jamky, Majstrovstvá SR družstiev a  Majstrovstvá SR 
juniorov, golfovú túru SKGA Mid-Am Senior Tour 

- plánovaná mediálna spolupráca s RTVS  
 

Tomáš Stoklasa odovzdal slovo Rastislavovi Antalovi, ktorý oboznámil prítomných 
delegátov o vykonaných zmenách v reprezentácii, o plánoch reprezentácie a 
o turnajoch, ktorých by sa mala reprezentácia zúčastniť.  
 
Miroslav Rusnák informoval delegátov, že i v roku 2019 bude na CTM rozdelená veľká 
časť zo štátneho príspevku (25 000 EUR z celkového objemu príspevku v rozpočte 
2019). Komisia pre mládež požiada jednotlivé CTM o písomné vyhodnotenie práce s 
talentovanou mládežou ako kontrolu funkčnosti CTM. SKGA vykoná kontroly plnenia 
podmienok CTM. SKGA preverí splnenie podmienky zdravotnej spôsobilosti (l ekárske 
prehliadky) pre talentovanú mládež. TON sa bude v r. 2019 organizovať na 18 -
jamkových ihriskách spoločne s rozšírenou SKGA  Junior TOUR vo výkonnostných 
kategóriách hráčov max. do HCP 26,4 v 6 samostatných vekových a HCP kategóriách. 
TON bude mať v r. 2019 celkovo 8 samostatných jednodňových turnajov 
usporiadaných v 4 víkendových dňoch, ako súčasť hracích dní SKGA Junior TOUR + 
turnaj O pohár prezidenta SKGA. SKGA bude i naďalej metodicky a finančne 
podporovať REG TON, vyplácaním podpory klubom podľa počtu zúčastnených hráčov 
a poskytovaním cien. Sekretariát SKGA včas oznámi klubom podmienky a možnosti 
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organizovania REG TON na ich ihriskách a zahrnie turnaje REG TON do SKGA kalendára 
turnajov. Organizovanie REG TON bude ako v minulosti zamerané hlavne na 9-
jamkové ihriská. V roku 2019 bude pokračovať SKGA s organizáciou a podporou 
úspešnej túry SKGA Junior Tour. SKGA Junior Tour bude v roku 2019 pozostávať z 
celkovo 3 trojdňových turnajov zaradených do WAGR.  
Novým projektom v roku 2019 sú Regionálne tréningové centrá mládeže. SKGA zriadi 
Regionálne tréningové centrá mládeže, ktoré budú svoju činnosť vykonávať na 
vybraných ihriskách v regiónoch Západ a Východ.  Jednotlivé Regionálne centrá 
talentovanej mládeže budú viesť vybraní asistenti, ktorí budú podliehať trénerovi 
reprezentácie. 
 
Tomáš Stoklasa vyzval k diskusii. 
 
Jiří Frolka sa spýtal, kde budú alokované Regionálne tréningové centrá mládeže.  
 
Rastilav Antala odpovedal, že ku dňu konania Konferencie SKGA nie je ešte 
rozhodnuté, kde sa budú jednotlivé Regionálne tréningové centrá nachádzať. 
 
Rastilav Antala oboznámil prítomných o vzniku myšlienky a potreby založiť Regionálne 
tréningové centrá. 
 
Ján Spura sa vyjadril k Správe o činnosti Komisie pre reprezentáciu za rok 2018 , kde  
sa píše o návrhu zakázať používanie laserových zameriavačov na vybraných turnajoch 
SKGA, hlavne v juniorských a dorasteneckých kategóriách. Navrhuje obmedziť 
používanie laserových zameriavačov, aby sa hráči naučili správne odhadnúť 
vzdialenosť. 
 
Rastislav Antala vidí najväčší problém u detí, ktoré vzdialenosť odhadnúť nevedia, 
pretože sú od malička učené merať si vzdialenosť laserovým meračom  a mali by to 
vedieť. Touto problematikou sa budú ešte zaoberať.  
 
Tomáš Stoklasa odovzdal slovo Ivanovi Šebökovi, aby odprezentoval správu  o činnosti 
ŠTK SKGA za rok 2018 a taktiež vysvetlil plánované zmeny v niektorých turnajoch. 
 
Ivan Šebök uviedol nasledujúce zmeny v turnajoch: 

- SKGA Tour zostávajú zachované ako v roku 2018, 3 turnaje Junior Tour a 4 
turnaje pre dospelých. Jedinou zmenou v  SKGA Tour je, že sa už nebude hrať 
v mesiaci október. SKGA Tour bude ukončená v  mesiaci september. 

- Najväčšie zmeny v kalendári sa týkajú turnajov pre kategórie Mid-Am a Senior 
pod gesciou SKGA. Viac ako 75 % členov SKGA je vo veku Mid-Am a Senior, 
preto sa naplánovali 4 víkendové termíny, čo by malo pomôcť zvýšiť účasť na 
turnajoch. Spoločný turnaj pre Mid-Am a Senior, každý organizovaný 
samostatne, ale na jednom mieste. Na Mid-Am Senior Tour budú hrať hráči bez 
obmedzenia veku spoločne. 

- SKGA Senior Tour – rozšírenie o kategóriu Masters, teda o kategóriu nad 70 
rokov. Na dvoch turnajoch Mid-Am Senior Tour bude taktiež Senior Tour 
prípravka. 
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- Majstrovstvá Slovenskej republiky na jamky prebehnú na jednom mieste 
v troch kategóriách. 

 
Ivan Šebök oznámil, že po smrti Jána Peča II. nastúpil na pozíciu nového turnajového 
manažéra Rastislav Michalák. 
 
Ivan Šebök ďalej oboznámil prítomných s ďalšími činnosťami, ktoré bude v roku 2019 
ŠTK vykonávať. 
 
Martin Uhrák sa spýtal, či sa neuvažuje o zmene alebo zrušení hranice 18,4 HCP ako 
hranice pre úpravu HCP. 
 
Ivan Šebök odpovedal, že na zasadnutí športovo technickej komisie bol prijatý návrh 
na zvýšenie tejto hranice na 26,4 od rôznych klubov, ale prezídium tento návrh 
odmietlo aj s ohľadom na to, že od roku 2020 má začať platiť nový svetový 
hendikepový poriadok a budú sa zavádzať nové pravidlá. Táto požiadavka bude braná 
na zreteľ pri návrhoch na zmeny.  
 
Tomáš Stoklasa v súvislosti s požiadavkou na zvýšenie hranicu pre úpravu HCP na 26,4 
poukázal na  štruktúru golfistov v SR a aký počet sa nachádza v jednotlivých 
výkonnostných kategóriách. Cieľom SKGA je pozitívne motivovať hráčov k vyššej 
účasti na turnajoch s úpravou HCP. 
 
Jiří Frolka sa spýtal, či by sa nemohol niektorý z  turnajov pomenovať ako memoriál po 
Jankovi Pečovi II.  
 
Ivan Šebök odpovedal, že na januárovom zasadnutí ŠTK bol prijatý návrh, že každý rok 
pri stretnutí ŠTKárov klubov sa bude hrať turnaj venovaný Jankovi Pečovi II.  
 
Tomáš Stoklasa doplnil vyjadrenie Ivana Šeböka o informáciu, že takýto turnaj 
(memoriál) nie je uvedený v kalendári turnajov z dôvodu, že nejde o podujatie 
spadajúce pod súťaže SKGA. Zámerom je, aby sa konal každý rok na inom ihrisku. 
 
Tomáš Stoklasa apeloval na vyššiu účasť golfistov do 23 rokov na minimálne 3 
turnajoch, aby mohli byť uznanými za aktívnych športovcov. 
 
Tomáš Stoklasa vyzval prítomných k hlasovaniu. 
 
Návrh uznesenia 
Konferencia SKGA schvaľuje Plán činnosti SKGA na rok 2019. 

 
Hlasovanie č. 5: 
Za: 6 118       Proti: 0                 Zdržal sa: 581      
 
Uznesenie č. 5  bolo prijaté. 
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Bod 6 
Kalendár turnajov na rok 2019 
 
Tomáš Stoklasa pristúpil k bodu č. 6 Kalendár turnajov na rok 2019 a otvoril diskusiu 
k tomuto bodu. 
 
Roman Teťák mal pripomienku k zhodnému termínu konania ME mužov jednotlivcov 
a MSR mužov a žien. Zhodný termín konania týchto turnajov núti hráčov vybrať si len 
jeden. Tento problém pripomienkoval už minulý rok.  
 
Rastislav Antala odpovedal, že o tomto probléme vie, už 3. rok sa snaží o to, aby sa 
termíny nekryli. 
 
Rastislav Michalák vysvetlil situáciu, vie o  kolízii termínov a od roku 2020 táto kolízia 
pominie. 
 
Roman Teťák sa spýtal na konanie sa Slovak Amateur Championship v  Golf Club 
WELTEN, Báč, v súvislosti s medializovanými informáciami týkajúcimi sa vlastníka 
golfového ihriska.  
 
Tomáš Stoklasa na túto otázku odpovedal, že SKGA nezdružuje vlastníkov golfových 
ihrísk a z hľadiska morálneho profilu SKGA nezaujíma ani kto je vlastníkom ihriska, na 
ktorom pôsobí športový klub Golf Club WELTEN. SKGA združuje športové kluby, ktoré 
pokiaľ ide o riadnych členov majú povinnosť preukázať SKGA právny vzťah ku 
golfovému ihrisku, čo v danom prípade je v súlade s vnútornými predpismi SKGA.  
 
Ľuboš Ďurinďák uviedol, že netreba strkať hlavu do piesku, SKGA organizuje najväčšie 
podujatie a časť peňazí skončí v klube, v ktorom sa turnaj organizuje a podotkol, že 
v minulosti bol odobratý turnaj Majstrostiev Slovenska juniorov GK Tále, za to, že 
vzniesli výhradu voči niektorým členom prezídia. Teraz hrozí väčší problém 
z organizovania turnaja v Golf Club WELTEN, Báč. 
 
Tomáš Stoklasa sa vyjadril, že rešpektuje názor každého avšak stojí si za svojím 
stanoviskom ako prezidenta k článku v zverejnenom na www.aktuality.sk, ktoré 
prítomným delegátom prečítal v plnom znení. 
 
Ivan Šebök sa vyjadril, že občianske združenie Golf club WELTEN funguje od roku 2007 
a vždy si plnilo svoje povinnosti. V  roku 2011 sa zmenil vlastník ihriska a naďalej sa 
k spokojnosti všetkých klubov a SKGA organizovali na tomto ihrisku turnaje. 
 
 
Prebehla diskusia medzi Rastislavom Michalákom a Romanom Teťákom o princípe 
rotácie usporadúvanie Majstrostiev Slovenska.  
 
Tomáš Stoklasa predniesol návrh uznesenia a  vyzval k hlasovaniu. 
 
 

http://www.aktuality.sk/
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Návrh uznesenia 
Konferencia SKGA berie na vedomie Kalendár turnajov SKGA na rok 2019 . 

 
Hlasovanie č. 6: 
Za: 4 423       Proti: 648                 Zdržal sa: 1628      
 
Uznesenie č. 6  bolo prijaté. 
 
Bod 7 
Rozpočet 2019 
 
Tomáš Stoklasa pristúpil k bodu č. 7 Rozpočet 2019. Navrhol ponechať výšku 
členských poplatkov za individuálnych členov a taktiež vstupných poplatkov 
v nezmenenej výške.  
 
Tomáš Stoklasa sa vyjadril k príjmovej a výdavkovej stránke rozpočtu. 
 
Tomáš Stoklasa  oboznámil delegátov z listom od výkonnej rady Asociácie seniorských 
golfistov Slovenska a požiadavkou uvedenej asociácie na podporu ich aktivít. 
 
Tomáš Stoklasa otvoril diskusiu k bodu č. 7 Rozpočet. 
 
Andrej Mellen položil otázky: 

- rokuje niekto s Golf Channel o možnosti sponzorovania?  
- prihlasovanie sa cez TeeTime a ďalšej možnosti prihlasovania sa na turnaj cez 

skga.sk a ešte aplikáciu TeeTime. Nemôžeme mať vlastnú aplikáciu 
prihlasovania sa na turnaje? 

 
Tomáš Stoklasa odpovedal, že sa rokuje s RTVS, nie však s Golf Channel. Aktuálnou 
prioritou je väčšia propagácia golfu medzi negolfovou verejnosťou.   Pokiaľ ide o druhú 
otázku, že je viac možností nad ktorými SKGA uvažuje  a informoval o rokovaní so 
spoločnosťou TeeTime a vytvorení vlastnej aplikácie SKGA.  
 
Peter Heneš sa opýtal, či by nebolo dobré využiť meno Roryho Sabbatiniho k  náboru 
nových členov a väčšej propagácii golfu na Slovensku. 
 
Rastislav Antala odpovedal, že Rory Sabbatini pomôže slovenskému golfu vo viacerých 
oblastiach. 
 
Tomáš Stoklasa by bol rád, keby mal Rory Sabbatini viac času venovať sa aktivitám na 
Slovensku, s ohľadom na jeho turnajový kalendár v USA je však komplikované 
zabezpečiť jeho častejšiu prítomnosť na Slovensku . 
 
Tomáš Stoklasa poznamenal, že zvýšený mediálny záujem o golf musela SKGA 
finančne podporiť. Doposiaľ chýba prirodzený záujem médií o golf a golfové 
podujatia. 
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Peter Petrovič poznamenal, že jednal s českými televíziami, ktoré majú väčšiu 
sledovanosť, pretože sú lacnejšie ako slovenské televízne stanice.  Navrhol jednať 
s českými televíziami. 
 
Ján Spura sa spýtal, prečo sú na serveri SKGA reklamy  T.O.B. Trenčín, keď už nie sú 
reklamnými partnermi. 
 
Tomáš Stoklasa odpovedal, že sa mu zdalo korektné ešte logo ponechať na stránke, 
keďže prebiehajú rokovania o pokračovaní spolupráce. 
 
Ján Spura sa spýtal prečo SKGA platí za minerálne vody, keď je Lucka partnerom 
SKGA. 
 
Kamil Balga vysvetlil ako funguje spolupráca so spoločnosťou Lucka  a výhody takejto 
spolupráce pre SKGA.  
 
Anton Zelenaj sa spýtal na funkčnosť systému TeeTime.  
 
Tomáš Stoklasa odpovedal, že SKGA má možnosť uplatňovať nové požiadavky na 
zlepšenie funkcionality existujúceho softwaru a je aj na členoch SKGA, aby svoje 
požiadavky či návrhy oznamovali SKGA. SKGA aj do budúcnosti bude hľadať také 
riešenie, ktoré je z hľadiska ekonomického a aj z hľadiska funkcionality čo 
najvýhodnejšie. 
 
Jozef Fecko podal návrh na prerozdelenie čiastky 10 000 EUR určenej pre seniorov na 
turnaj ME tímov seniorov v Dánsku. Jozef Fecko navrhol, aby bola táto čiastka  na 
podporu seniorov rozdelená, 50% na seniorské ME organizované EGA a 50% na ESGA 
majstrovstvá. 
 
Tomáš Stoklasa odpovedal, že sa prezídium dohodlo na preferencii výjazdu seniorov 
do Dánska, ktoré sú oficiálnymi ME podla EGA.  
 
Jiří Frolka povedal, že SKGA by mala podporovať všetkých seniorských členov SKGA. 
Spýtal sa koľko seniorov – členov ASGS bolo na výjazde podporovanom SKGA v roku 
2018?  
 
Rastislav Antala povedal, že seniori sa môžu zúčastňovať všetkých turnajov SKGA 
a postúpiť aj na ME a spýtal sa prečo sa turnajov zúčastňuje tak málo seniorov.  
Jozef Fecko podal návrh na hlasovanie o  rozdelení podpory 50% na seniorské ME 
organizované EGA a 50% na ESGA majstrovstvá.  
 
Rastislav Antala sa vyjadril, že s návrhom Jozefa Fecka nesúhlasí.  
 
Jiří Frolka sa spýtal na položku „vzdelávanie“.  
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Tomáš Stoklasa vysvetlil existujúci model vzdelávania zabezpečovaný priamo FTVŠ, 
ktorý bude pokračovať aj v roku 2019 a nové aktivity SKGA, ktorá bude v spolupráci 
s FTVŠ zabezpečovať odbornú prípravu pre trénerov a  inštruktorov športu. 
 
Ľuboš Ďurinďák sa spýtal kto organizuje oficiálne ME seniorov. EGA?  Potom podľa 
neho „nie je o čom“. 
 
Ivan Mičko sa spýtal aký zmysel má takéto delenie plánovanej čiastky 50 na 50. Nevidí 
v tom žiadny zmysel.  „Nemá to logiku.“ Hrozí deficit obom dvom výjazdom.  
 
Tomáš Stoklasa predložil pozmeňujúci návrh Jozefa Fecka  a vyzval k hlasovaniu. 
 
Návrh uznesenia 
Konferencia SKGA schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019 predložený prezídiom 
v znení pozmeňujúceho návrhu, ktorým sa v časti „Výdavky 2019“ v kapitole 
„Reprezentácia“ mení položka ME seniorov Dánsko zo sumy 10 000 EUR na sumu 5 
000 EUR a dopĺňa sa nová položka „Podpora účasti hráčov ASGS na nimi vybraných 
turnajoch ESGA“ v sume 5.000 EUR.   

 
Hlasovanie č. 7: 
Za: 0       Proti: 3 860                 Zdržal sa: 2 839   
 
Uznesenie č. 7  nebolo prijaté. 
 
Tomáš Stoklasa predložil na hlasovanie návrh rozpočtu predložený prezídiom.  
 
Návrh uznesenia 
Konferencia SKGA schvaľuje návrh rozpočtu SKGA na rok 2019 predložený prezídiom. 

 
Hlasovanie č. 8: 
Za: 5 632       Proti: 0                 Zdržal sa: 1 067      
 
Uznesenie č. 8  bolo prijaté. 
 
Bod 8 
Prestávka 
  
O 16:45 hod. vyhlásil Tomáš Stoklasa prestávku. 
 
 17:01 hod. koniec prestávky  a bolo vykonané prepočítanie kvóra.  
Anton Zelenaj predložil výsledky prepočítania kvóra, ktoré Tomáš Stoklasa ohlásil 
nasledovne: 
   

- 6 286 prítomných hlasov, 
- 3 143 hlasov nadpolovičná väčšina, 
- 4 191 hlasov 2/3 väčšina, 
- 23 klubov z 37 klubov. 
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Bod 9 
Zmena stanov SKGA 
 
Tomáš Stoklasa oboznámil prítomných s obsahovými a ostatnými legislatívno- 
technickými navrhovanými zmenami Stanov SKGA. Dokument so všetkými 
vyznačenými navrhovanými zmenami bol zaslaný členom SKGA ako súčasť materiálov 
na zasadnutie Konferencie SKGA, spolu s pozvánkou na zasadnutie. 
 
Tomáš Stoklasa otvoril diskusiu.  
Prebehla diskusia k navrhovanej zmene Stanov SKGA, do ktorej sa zapojili otázkami 
týkajúcimi sa obsahových zmien Stanov SKGA Ján Spura, Jiří Frolka a Martin Uhrák. Na 
položené otázky odpovedal Tomáš Stoklasa a  Slavomír Brudňák. 
 
Jiří Frolka sa vyjadril k zmene Stanov SKGA a navrhol zmenu formulácie v článku 3 
bode 2 podbode 2.1 tak, aby slovo „niektorú“ bolo nahradené slovom „nijakú“. 
 
Tomáš Stoklasa reagoval na predložený návrh, namiesto slova „nijakú“ považuje za 
vhodnejšie slovo „žiadnu“. Jiří Frolka takúto formuláciu považuje za akceptovateľnú.  
 
Jiří Frolka vyjadril názor súvislosti s navrhovaným novým bodom 11 v článku 3, aby v 
prípade zmeny členstva z riadneho člena na pridruženého člena nešlo o  automatickú 
zmenu členstva pri splnení danej podmienky, ale aby o  takejto zmene členstva 
rozhodovalo prezídium, ktoré by malo aj možnosť opätovne rozhodnúť o zmene 
statusu pridruženého člena na riadneho člena. Poukázal pritom na situáciu, kedy 
golfové ihrisko prestane byť spôsobilé na usporiadanie turnajov s  úpravou HCP 
a v dodatočnej lehote môže opäť takúto spôsobilosť nadobudnúť.   
 
Tomáš Stoklasa reagoval, že rozhodovanie o zmene statusu z pridruženého člena na 
riadneho člena by malo byť podľa jeho názoru len v právomoci Konferencie SKGA, aby 
sa v čo najväčšej možnej miere eliminovala subjektívnosť rozhodovania . Ochranu 
riadneho člena SKGA už tým, že jeho členstvo v SKGA nezanikne a len sa zmení na 
pridružené členstvo, považuje za dostatočnú.  
 
Do diskusie sa zapojil Martin Uhrák, ktorý podporil názor Jiřího Frolku.  
 
Do diskusie sa zapojil Slavomír Brudňák, ktorý vysvetlil, že zánik právneho vzťahu 
riadneho člena SKGA ku golfovému ihrisku (ktorého dôsledkom je zánik riadneho 
členstva a zmena statusu na pridružené členstvo) je potrebné odlišovať od 
nespôsobilosti golfového ihriska usporiadať turnaje s  úpravou HCP. Strata spôsobilosti 
golfového ihriska na usporiadanie turnajov s  úpravou HCP, ktoré je domovským 
ihriskom riadneho člena SKGA, nie je dôvodom pre automatický zánik riadneho 
členstva. 
 
Jiří Frolka uviedol, že nebude predkladať iný pozmeňujúci návrh než už navrhnutú 
zmenu v článku 3, bod 2 podbod 2.1. 
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Tomáš Stoklasa ukončil diskusiu a vyzval prítomných k hlasovaniu o pozmeňujúcom 
návrhu. 
 
Návrh uznesenia 
Konferencia SKGA schvaľuje návrh prezídia na zmenu Stanov SKGA v znení 
pozmeňujúceho návrhu, podľa ktorého sa v  článku 3 v bode 2 podbode 2.1 slovo 
„niektorú“ nahrádza slovom „žiadnu“. 
 
Hlasovanie č. 9: 
Za: 6 286                         Proti: 0                             Zdržal sa: 0                 
 
Uznesenie č. 9  bolo prijaté. 
 
Bod 10 
Voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie  
 
Tomáš Stoklasa pristúpil k bodu 10. Podpredsedom Disciplinárnej bol Ján Pečo II., 
ktorý v roku 2018 zomrel a je potrebné zvoliť nového podpredsedu Disciplinárnej 
komisie. 
 
Tomáš Stoklasa navrhol za kandidáta Radomíra Holečku a vyzval delegátov k podaniu 
ďalších návrhov kandidátov na post podpredsedu Disciplinárnej komisie. 
 
Predsedajúci Tomáš Stoklasa vyzval členov volebnej komisie, aby pozbierali vyplnené 
rúžové lístky od prítomných delegátov s menami kandidátov. 
 
Predseda Volebnej komisie Andrej Mellen prečítal zoznam kandidátov navrhnutých na 
miesto podpredsedu Disciplinárnej komisie: 
 

- Radomír Holečka 

- Timotej Mikunda 
  
Predsedajúci Tomáš Stoklasa požiadal navrhnutých kandidátov, aby sa vyjadrili ku 
kandidatúre po korekcii volebných lístkov mandátovou komisiou .  
Radomír Holečka a Timotej Mikunda prijali kandidatúru.  
 
Tomáš Stoklasa vyzval prítomných delegátov k  hlasovaniu. 
 
Po hlasovaní sa volebná komisia odobrala do inej miestnosti, aby spracovala výsledky 
hlasovania (voľby). 
 
Bod 11 
Diskusia 
 
Tomáš Stoklasa otvoril bod 11 Diskusia. 
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Diskusia sa týkala najmä CTM a povinnosti absolvovania vyšetrenia zdravotnej 
spôsobilosti.  
Do diskusie sa zapojilo viacej prítomných. Vyjadrili sa k práci s deťmi, 110. výročiu 
golfu na Slovensku a potrebe absolvovať prehliadku u  športového lekára s deťmi. 
 
Igor Chochol požiadal o upresnenie typu lekárskej prehliadky členov reprezentácie. 
 
Tomáš Stoklasa uviedol, že absolvovanie lekárskej prehliadky je predpokladané 
zákonom o športe a rozsah prehliadky vyplýva z vykonávacieho právneho predpisu  -
vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
č.51/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej 
prehliadky vrcholového športovca a talentovaného športovca . Vzťahuje sa na 
talentovanú mládež a aj na reprezentáciu.  
 
Ďalšiu otázku položil Igor Chochol. Týkala sa podpory golfového vybavenia pre 
reprezentáciu. 
 
Odpovedal Rastislav Antala a Kamil Balga. Značka Titleist  vie dodať program „Gloves, 
shoes and balls.“ K tomu ešte 25% zľavu z VOC na vybavenie. 
 
Pavol Vravko sa spýtal na fungovanie voľnej hry prezidentov GC na ihriskách v  SR. 
 
Dostal reakciu z pléna, že ide o zaužívaný zvyk, že prezidenti klubov hrajú zdarma. 
 
Pavol Vravko sa spýtal na dátum splatnosti členských poplatkov na SKGA.  
 
Kamil Balga odpovedal, že nárast stavu členov klubov sa robí kvartálne. Prvým 
termínom je 1.3. 
 
Martin Richter sa spýtal na termín konania Národného dňa golfu. 
 
Kamil Balga odpovedal, že by sa mohol konať dňa 18.5.2019. 
 
Peter Petrovič mal pripomienku k navrhovanému turnaju, keďže 18.5.2019 sa koná 
semifinále MS v hokeji. Kamil Balga doplnil, že v tom istom termíne sa koná SKGA 
Junior Tour a TON na Táľoch. Návrhom bol termín 25.5.2019, ktorý zjavnou väčšinou 
akceptovali prítomní delegáti. 
 
Tomáš Stoklasa ukončil diskusiu a vrátil sa k voľbe podpredsedu Disciplinárnej 
komisie. 
 
Predseda Volebnej komisie Andrej Mellen prečítal výsledky voľby podpredsedu 
Disciplinárnej komisie. 
 
Výsledky hlasovania: 

1. Kandidát – Radomír Holečka 5 543 hlasov 
2. Kandidát – Timotej Mikunda    684 hlasov 
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Neodovzdané hlasy: 59. 
 
Podpredsedom Disciplinárnej komisie bol zvolený Radomír Holečka.  
 
Tomáš Stoklasa oznámil, že volebná komisia pripraví zápisnicu z  volieb. 
 
Tomáš Stoklasa poďakoval prítomným za účasť a hlasovanie na Konferencii SKGA 
a o 18.10 hod. konferenciu ukončil. 
 
 
Zapisovatelia: 
 
 
Zuzana Soldánová  ...........................................  
 
 
Kamil Balga   ...........................................  
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Igor Chochol    ...........................................  
 
 
Michal Novotný  ........................................... 
                           
 


