
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 2/2018 
Dňa 15.2.2018 o 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v 
priestoroch Golf and Country Clubu Hron v Badíne. 
 
Prítomní: členovia prezídia: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Tibor Hubík, 

Pavol Bielik, Vladimír Balogh, Martin Maršálek, Ivan Šebök, Miroslav 
Rusnák 

                                    kontrolór: Slavomír Brudňák                                                
Ospravedlnení:         členovia prezídia: Martin Munka 
                                 
Sekretariát: Kamil Balga, Zuzana Soldánová 
   
Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Konferencia SKGA o.z. 2018 

3. Ostatné 

4. Záver 

 
1. Otvorenie 

 
Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  
 
 
Tomáš Stoklasa oboznámil prezídium s výsledkami hlasovaní per rollam, ktoré sa uskutočnili 
v čase po zasadnutí prezídia dňa 10.1.2018.  
 
Per rollam hlasovanie 01: 
 
16.1.2018 inicioval viceprezident Rastislav Antala per rollam hlasovanie podľa článku 16, 
bod 2 Stanov SKGA o.z. Dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
 
“Prezídium SKGA schvaľuje Plán činnosti reprezentácie na rok 2018, Success program 
SKGA na rok 2018, Plán výjazdov reprezentácie na rok 2018, Zloženie reprezentačných 
družstiev na rok 2018.” 
 
Dokumenty k uvedenému uzneseniu boli v prílohe emailu. Všetky tieto dokumenty 
rešpektujú výšku rozpočtu podľa návrhu prezentovanom na zasadnutí prezídia dňa 
10.1.2018.  
 
17.1.2018 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia:  
 
ZA: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Návrh bol schválený. 
 



Per rollam hlasovanie 02: 
 
26.1.2018 inicioval prezident Tomáš Stoklasa per rollam hlasovanie podľa Článku 16, bod 2 
Stanov SKGA o.z. Dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
 
“Prezídium SKGA schvaľuje návrh rozpočtu SKGA na rok 2018.". 
 
Návrh rozpočtu na rok 2018 bol prílohou emailu.   
 
28.1.2018 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia:  
 
ZA: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
 
Návrh bol schválený. 
 
2. Konferencia SKGA o.z. 2018 
 
2.1. Prebehla kontrola prihlášok uchádzačov o členstvo v SKGA:  
Golf Klub Bojnice žiada o prijatie za riadneho člena.  
Žiadosť o prijatie za člena a jej prílohy spĺňajú všetky náležitosti požadované stanovami 
SKGA a prezídium predloží na konferencii návrh na prijatie za riadneho člena. 
Golf Park Rajec žiada o prijatie za pridruženého člena. 
Žiadosť o prijatie za člena a jej prílohy spĺňajú všetky náležitosti požadované stanovami 
SKGA a prezídium predloží na konferencii návrh na prijatie za pridruženého člena. 
 
2.2. Správu o činnosti odprezentujú spoločne viacerí členovia prezídia, každý tú časť správy 
o činnosti týkajúcu sa agendy, za ktorú zodpovedá. 
Tibor Hubík  informoval o Správe o hospodárení SKGA za rok 2017 a o Správe audítora. 
Prebehla rozprava k téme.  
Tomáš Stoklasa navrhol vypracovať vnútorný predpis, ktorý bude podrobnejšie upravovať  
dokladovanie použitia financií rozdelených klubom na aktívnych športovcov do 23 rokov.  
Prebehla diskusia k téme ochrana osobných údajov v súvislosti s novou právnou úpravou 
zákona o ochrane osobných údajov a GDPR (General Data Protection Regulation).Tomáš 
Stoklasa požiadal o súčinnosť a usmernenie MŠVVaŠR a ďalší postup bude  konzultovať aj 
s Úradom na ochranu osobných údajov. 
 
 
3. Ostatné 
 
Slavomír Brudňák informoval o stave likvidácie SKGA z.z.p.o. v likvidácii. 
 
4. Záver 
 
Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 7.3.2018 o 10.00 hod. hod na 
adrese Kukučínova 26, Bratislava. 
 
 
 
 



SUMÁR UZNESENÍ: 
 
Per rollam hlasovanie 01: 
 
16.1.2018 inicioval vicepresident Rastislav Antala per rollam hlasovanie podľa Článku 16, 
bod 2 Stanov SKGA o.z. Dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
 
“Prezídium SKGA schvaľuje Plán činnosti reprezentácie na rok 2018, Success program 
SKGA na rok 2018, Plán výjazdov reprezentácie na rok 2018, Zloženie reprezentačných 
družstiev na rok 2018.” 
 
Dokumenty k uvedenému uzneseniu boli v prílohe emailu. Všetky tieto dokumenty 
rešpektujú výšku rozpočtu podľa diskusie na zasadnutí prezídia.  
 
17.1.2018 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia:  
 
ZA: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Návrh bol schválený. 
 
Per rollam hlasovanie 02: 
 
26.1.2018 inicioval prezident Tomáš Stoklasa per rollam hlasovanie podľa Článku 16, bod 2 
Stanov SKGA o.z. Dal hlasovať o nasledovnom uznesení: 
 
“Prezídium SKGA schvaľuje návrh rozpočtu SKGA na rok 2018.". 
 
Návrh rozpočtu na rok 2018 bol prílohou emailu.   
 
28.1.2018 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia:  
 
ZA: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
 
Návrh bol schválený. 
 
SUMÁR ÚLOH: 
 
Trvá úloha č. 03 7/2017: Prezident zreviduje návrh Smernice normovacej komisie a návrh 
pošle členom prezídia. 
Z: prezident 
T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium, v riešení 
 
 
Trvá úloha č. 02 10/2017: Prezídium poveruje Miroslava Rusnáka rokovať s potenciálnymi 
partnermi o financovaní SKGA MID - AM SENIOR Tour. 
Z: Miroslav Rusnák 
T: nasledujúce prezídium 
 



Trvá úloha č. 01 12/2017: Členovia prezídia predložia pripomienky k návrhu Smernice pre 
udeľovanie licencií trénerom a inštruktorom. 
Z: členovia prezídia 
T: nasledujúce prezídium 
 
Úloha č. 01 1/2018: Rozoslať pozvánky na slávnostne odovzdávanie cien Goflista roka 2017, 
ktoré sa uskutoční v rámci Golfového plesu v Trnave. 
Z: sekretariát 
T: splnená 
 
Úloha č. 02 1/2018: Sprístupnenie dokumentov pre členov prezídia elektronicky. 
Z: Kamil Balga 
T: 1splnená 
 
Úloha č. 03 1/2018: Členovia prezídia spripomienkujú správu o činnosti za rok 2017 a plán 
činnosti na rok 2018. 
Z: prezídium 
T: splnená 
 
Úloha č. 04 1/2018: Kamil Balga podá žiadosť na MOV cestou SOV na podporu rozvoja  
národných tímov. 
Z: Kamil Balga 
T: 31.3.2018 
 
 
 
 
Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  
 
 
Zapisovateľ: Kamil Balga         _____________________ 
 
 


