
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 2/2020 

Dňa 5.2.2020 o 11.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch SKGA, na 

adrese Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. 

 

Prítomní: členovia prezídia: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Tibor Hubík, Martin 

Munka, Miroslav Rusnák 

kontrolór: Slavomír Brudňák  

Ospravedlnení:         členovia prezídia: Martin Maršálek, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Vladimír 

Balogh 

Sekretariát: Kamil Balga, Zuzana Soldánová  

   

Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Golfista roka 

4. Konferencia SKGA 

5. Rozpočet 2020 

6. Udeľovanie licencií 

7. Ostatné  

8. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  

 

 

2. Kontrola úloh 

 

Úloha č. 01 1/2020: Oznámiť klubom dátum a miesto konania Konferencie 2020 a odovzdávania cien 

Golfista roka 2019. 

Z: sekretariát 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 02 1/2020: Predložiť finálny návrh Výročnej správy za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020. 

Z: členovia prezídia 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 03 1/2020: Predložiť finálny návrh Rozpočtu 2020 doplnený o čerpanie PUŠ-u. 

Z: Kamil Balga 

T: SPLNENÁ 

 



Úloha č. 04 1/2020: Spracovať zoznam záujemcov o pozíciu asistentov RTCTM, ktorí dodali návrh 

plánu činnosti RTCTM pre rok 2020. Po uplynutí termínu oznámiť členom prezídia stav. 

Z: sekretariát 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 05 1/2020: V spolupráci s agentúrou Advantage, s.r.o aktualizovať marketingovú 

prezentáciu SKGA a spracovať cenovú ponuku pre marketingové partnerstvá. 

Z: sekretariát  

T: SPLNENÁ 

 

3. Golfista roka 

 

Kamil Balga informoval o prípravách podujatia Golfista roka 2019 v rámci Golfového plesu 

v Trnave.  

 

4. Konferencia SKGA 

 

Kamil Balga informoval o predložení podkladov na Konferenciu 2020 od členov prezídia, 

zodpovedných za dané oblasti. Členovia prezídia zodpovední za dané oblasti predložili finálny 

návrh dokumentov - Výročnú správu za rok 2019 a Plán činnosti na rok 2020, Kalendár turnajov 

2020, Program Konferencie 2020, prebehla diskusia. 

 

5. Rozpočet 2020 

 

Kamil Balga odprezentoval úsporné opatrenia vo výdavkoch aktualizovaného návrhu rozpočtu na 

rok 2020 v kapitolách kancelária, turnaje a reprezentácia. Prebehla široká diskusia k téme dane 

z pridanej hodnoty a celkovo novému formátu rozpočtu tak, aby obsahoval nákladové strediská 

podľa zmluvy s MŠVVŠ k PUŠ. 

Miroslav Rusnák sa vyjadril k agende RTCTM a ďalšiemu postupu výberového konania na pozície 

asistentov RTCM. 

 

6. Udeľovanie licencií 

 

Kamil Balga predložil žiadosti o vydanie licencie trénera od: 

- Martiny Svobodovej o udelenie trénerskej licencie B, 

- Jozefa Sotáka o udelenie trénerskej licencie A,  

 

Uznesenie č. 1 2/2020: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie B pre Martinu Svobodovú 

a trénerskej licencie A pre Jozefa Sotáka. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Tibor Hubík, Martin Munka, Miroslav Rusnák 

 

7. Ostatné 

 

Miroslav Rusnák informoval o uchádzačoch, ktorí splnili podmienky výberového konania 

na pozíciu asistentov RTCTM. Navrhol zúžiť ďalší výber na dvoch - troch uchádzačov na každú 

pozíciu. Prebehla diskusia k návrhu. Rastislav Antala a Miroslav Rusnák navrhnú spolu s komisiou 

pre reprezentáciu a komisiou pre mládež prezídiu na schválenie odporúčaného uchádzača na každú 

z pozícií. 

 



Tomáš Stoklasa informoval o stretnutí so spoločnosťou Advantage, s.r.o., kde sa odprezentovali 

mediálne výstupy za rok 2019 a návrh mediálneho plánu na rok 2020. Kamil Balga aktualizoval 

marketingovú prezentáciu SKGA a spracoval cenovú ponuku pre marketingové partnerstvá.  

 

Rastislav Antala informoval o zasadaní komisie pre reprezentáciu, kde jej členovia rokovali o 

návrhu, ako má reprezentácia fungovať v roku 2020. Tento návrh odprezentoval prezídiu. Súčasťou 

je aj vytvorenie pozície manažéra reprezentácie, ktorý by zastrešoval agendu reprezentácie.  

Pri širokej debate o položkách rozpočtu upozornil kontrolór Slavomír Brudňák na potenciálny 

konflikt záujmov v možnom súbehu výkonu funkcie člena výkonného orgánu a dodávateľa služieb. 

K tomu pri platbe z verejných zdrojov, je potrebné postupovať v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní. 

V tomto bode kontrolór uviedol a  opakovane upozornil na dlhodobé nedodržiavanie uznesenia 

prezídia č. 3 4/2018 zo dňa 5.4.2018 a taktiež porušovanie  Zákona o športe §13 ods. 4 c) niektorými 

členmi prezídia.  

Manažér reprezentácie 

Jeho hlavnou úlohou je vykonávať činnosť smerujúcu k permanentnému zvyšovaniu výkonnosti 

a úspešnosti slovenskej reprezentácie na vrcholných podujatiach. 

 

• dohliada na chod reprezentácie; 

• pripravuje návrh koncepcie reprezentácie a plány činnosti reprezentácie;  

• organizačne zabezpečuje zahraničné a domáce reprezentačné výjazdy a sústredenia; 

• komunikuje s reprezentantami a/alebo ich zákonnými zástupcami; 

• navrhuje realizačný tím, manažéra výjazdu na domáce a zahraničné reprezentačné turnaje; 

• navrhuje Team Advisorov pre reprezentačný výjazd; 

• v prípade potreby kontaktuje organizátora turnaja, na ktorom má slovenský reprezentant záujem 

hrať, vystavuje potvrdenia o HCP a iné súvisiace dokumenty; 

• je zodpovedný za sledovanie výkonnostného rozvoja reprezentantov, sledovanie výkonnosti 

hráčov na domácich turnajoch; 

• sleduje činnosť Regionálnych tréningových centier talentovanej mládeže (RTCTM); 

• zabezpečuje komunikáciu medzi osobnými trénermi reprezentantov a hlavným trénerom 

reprezentácie; 

• vykonáva analýzu štatistických výstupov hráčov v systéme Golf Data Lab. 

• Spravuje rebríček SKGA; 

• zodpovedá za plnenie úloh uložených prezídiom SKGA a koordinuje prácu reprezentačných; 

trénerov, ich asistentov a členov realizačných tímov; 

• pripravuje podklady v spolupráci s reprezentačným trénerom pre rozhodnutia prezídia SKGA a 

komisie pre reprezentáciu SKGA súvisiace s účasťou športovcov a realizačných tímov na 

reprezentačných akciách; pripravuje návrh dokumentov na úseku reprezentácie, ktoré schvaľuje 

prezídium SKGA; 

• kompletne zabezpečuje, v spolupráci s reprezentačným trénerom účasť reprezentantov SR 

a realizačných tímov na reprezentačných akciách  pod hlavičkou SVK / prihláška do súťaže, 

objednávka ubytovania vrátane stravy resp. Podklad pre vyplatenie stravného, zabezpečenie 

prepravy, oznámenie MZV SR o vycestovaní do zahraničia, zabezpečenie víz, zabezpečenie 

poistenia, zabezpečenie súhlasu rodičov pri vycestovaní neplnoletej osoby, nominačné listy na 

základe schválenia prezídia SKGA, zabezpečenie ošatenia, zodpovedá za zverejňovanie krátkych 

správ z jednotlivých podujatí na sociálnych sieťach); 

• je zodpovedný za podklady k objednávkam a vyúčtovaniam jednotlivých akcií; 



• zodpovedá za rozposlanie správy zo všetkých akcií reprezentácie SVK členom prezídia SKGA a 

členom Komisie pre reprezentáciu; 

• podieľa sa, v spolupráci s reprezentačným trénerom na príprave podkladových materiálov 

súvisiacich s výsledkami reprezentantov SR pre potreby MŠVVaŠ SR, SOŠV a rezortných stredísk; 

• prezídiu SKGA predkladá zistenia o porušení predpisov a smerníc SKGA zo strany členov SKGA, 

a to najmä členov reprezentačných družstiev SR; 

• kontroluje a schvaľuje spolu s reprezentačným trénerom tréningové plány reprezentantov, resp. 

Turnajové plány; 

• Koordinuje činnosť reprezentačného trénera a asistentov trénera, kompletne zabezpečuje, v 

spolupráci s reprezentačným trénerom účasť reprezentantov SR a realizačných tímov na 

reprezentačných sústredeniach; 

• predkladá návrh na Členstvo v NŠC, návrh nominácie schvaľuje prezídium SKGA; 

• je zodpovedný za včasné zverejňovanie nominácii a dodržiavanie termínov; 

• kontroluje plnenie reprezentačných povinností reprezentantov SR a informuje prezídium SKGA a 

komisiu pre reprezentáciu o neplnení si týchto povinností. 

 

Prebehla rozsiahla diskusia k danej téme. 

 

8. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 26.2.2020 o 10.00 hod. na adrese RED OAK Golf 

Clubu (Korytovská 362/3, 951 41 Lužianky), v priestoroch ktorého sa uskutoční Konferencia.  

 

 

SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Uznesenie č. 1 2/2020: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie B pre Martinu Svobodovú 

a trénerskej licencie A pre Jozefa Sotáka. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Tibor Hubík, Martin Munka, Miroslav Rusnák 

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

 

 

 

 

 

Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  

 

Zapisovateľ: Kamil Balga         _____________________ 

 

 

 

 

 


