
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 3/2019 

Dňa 13.3.2019 o 10.00 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, Miroslav Rusnák, 

Vladimír Balogh, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Tibor Hubík, Martin Munka 

kontrolór: Slavomír Brudňák  

Ospravedlnení:         členovia prezídia: Martin Maršálek 

                               

Sekretariát: Kamil Balga  

 Zuzana Soldánová  

   

Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Reprezentácia 

4. Hlasovania per rollam 

5. Ostatné  

6. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  

 

2. Kontrola úloh 

 

Žiadne úlohy k riešeniu. 

 

3. Reprezentácia 

 

Rastislav Antala informoval o plánoch reprezentácie, v piatok 15.3. sa uskutoční stretnutie 

s trénerom Andrewom Malleym. Zasadnutie komisie pre reprezentáciu sa uskutoční v budúcom 

týždni. Komisia pre reprezentáciu navrhne zloženie reprezentačného tímu a nomináciu na EOHT, 

ktoré Rastislav Antala predloží na schválenie prezídiu per rollam. Zvolané stretnutie rodičov 

reprezentantov prebehne najneskôr začiatkom apríla, pred začiatkom sezóny. Hráči budú 

podpisovať Štatút reprezentanta, kde budú stanovené podmienky a povinnosti reprezentantov. 

Fungovanie administratívy a logistiky reprezentácie zabezpečuje Rastislav Antala.  

 

Regionálne tréningové centrá - RTC 

Slavomír Brudňák informoval o návrhu vytvoriť postupne dve RTC, ako súčasť podpory 

talentovanej mládeže a jej prechodu do reprezentačných družstiev. RTC by mali tvoriť nadstavbu 

CTM. Mali by zabezpečovať systematickú prípravu vybraných hráčov do 16 rokov z regiónov (ako 



letnú, tak aj zimnú). Každé RTC by malo mať svojho asistenta zodpovedného trénerovi 

reprezentácie. Upozornil aj na potrebu urýchlenej prípravy konceptu, vzhľadom k tomu, že 

v rozpočte sú na tento účel schválené prostriedky. Detaily konceptu RTC vypracujú spoločne 

Miroslav Rusnák a Rastislav Antala.  

 

4. Hlasovanie per rollam 

 

V čase od konania posledného zasadnutia prezídia vo štvrtok 7.2.2019 a stredou 13.3.2019 

neprebehlo žiadne hlasovanie per rollam. 

 

5. Ostatné 

 

Slavomír Brudňák upozornil na povinnosť informovať o zmenách stanov MŠVVaŠ SR.  

Informoval o ukončení kontroly výročnej správy a výsledku pracovného stretnutia s hlavnou 

kontrolórkou športu pani Fisterovou vo veci prerokovania výsledku kontroly. Výstupom kontorly 

je poučenie prezídia v zmysle výsledku kontroly, o potrebe dodržiavať ako obsahovú stránku 

výročnej správy, tak aj termíny stanovené Zákonom o športe. 

V rámci čerpania rozpočtu dal tiež do pozornosti povinnosť postupovať v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní, podľa článku 8, bod 1. Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu 

v roku 2019.  

Upozornil aj na účelovosť výdajov.  

 

Kamil Balga informoval o stretnutí V4 v Budapešti. Témou bola myšlienka usporiadať spoločnú 

akciu – turnaj, kemp. Prebehla rozprava o golfe a skúsenostiach s rozvojom. Výsledkom rokovania 

je záujem usporadúvať spoločný projekt – turnaj alebo kemp. Ideálne s finančnou podporou 

Vyšehradského fondu.  

Tomáš Stoklasa informoval o pôvodnej myšlienke, ktorá mala diplomatický rozmer a mala pomôcť 

viac komunikovať národným zväzom v rámci krajín V4, čo sa prakticky podarilo. Všetky štyri 

krajiny spolu komunikujú intenzívnejšie. 

 

Kamil Balga informoval o každoročnom stretnutí generálnych sekretárov v Amsterdame, kde sa 

preberal okrem iného aj svetový hendikepový systém za účasti zástupcov z R&A, USGA a World 

Handicap Boardu. Došlo k vyjasneniu posledných 11 bodov, čo pomohlo odstrániť obavy zo 

systému pre HCP autority. 

Tomáš Stoklasa podotkol, že je potrebné zachovať pre prípad, ak sa o pár rokov napr. zmení systém 

nevhodným spôsobom, možnosť vrátiť sa späť k súčasnému systému. Technické parametre systému 

bude mať na starosti ŠTK, športové a technické parametre predloží prezídiu Rastislav Michalák.  

 

Kamil Balga informoval o stretnutí s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky, ktorého sa 

zúčastnil aj člen prezídia MUDr. Vladimír Balogh. V rámci kvalitnejšej informovanosti hráčov 

dôjde k úprave webovej stránky tak, aby obsahovala všetky informácie podobne ako web 

Medzinárodnej golfovej federácie S obsahovou stránkou veci nám pomôže SADA. Bol predložený 

aj návrh na náhodné testovanie na turnajoch. Vladimír Balogh doplnil informácie po odbornej 

stránke. Súčasťou sústredení reprezentácie bude aj antidopingové školenie.  

 

Úloha č. 01 3/2019: Rastislav Michalák predloží prezídiu športové a technické parametre 

svetového hendikepového systému (WHS).  

Z: Sekretariát 

T: 31.3.2019 



Tomáš Stoklasa oslovil renomované krajčírstvo s dopytom o šitie reprezentačného oblečenia, 

financované čiastočným barterom. Očakávame cenovú ponuku. Rastislav Antala navrhol 

spoluprácu s ďalším krajčírstvom, taktiež predloží cenovú ponuku. 

 

Prebehla rozprava k zmluve so spoločnosťou TeeTime.  

 

Prebehlo čiastočné rozdelenie termínov účastí a odovzdávania cien na SKGA turnajoch členmi 

prezídia. Zostávajúcich členov prezídia doplní na základe zaslaného pracovného kalendára 2019 

Kamil Balga. 

 

Tomáš Stoklasa hovoril o otvorení kurzu vzdelávania trénerov a inštruktorov I. kvalifikačného 

stupňa v golfe na FTVŠ, prebehla všeobecná časť v počte 20 hodín, následne prebehne špeciálna 

časť 40 hodín pre inštruktorov a 60 hodín pre trénerov.  

 

Tomáš Stoklasa informoval o propagácii golfu v televízii , ako reklamné plnenie zmluvy 

o sponzorstve s T.O.B. BMW, ktorú sa podarilo dodatočne uzatvoriť.   

 

Tomáš Stoklasa predložil návrhy dvoch smerníc, ktoré budú po pripomienkovaní predložené 

k následnému per rollam hlasovaniu na schválenie. Smernica určujúca nominácie rozhodcov a 

Licenčný poriadok /podmienky/. Prebehla rozprava k smerniciam.   

ŠTK predloží smernicu Podmienky pre usmernenie organizácie turnajov SKGA. 

Tomáš Stoklasa navrhol doplniť podmienku do licenčnej smernice – preukázanie možnosti 

využívať športovú infraštruktúru riadnych členov SKGA na výkon praxe licencovaných 

inštruktorov a rozhodcov. Návrh zjavnou väčšinou nebol členmi prezídia akceptovaný, Tomáš 

Stoklasa nenavrhol hlasovanie o takomto návrhu. 

 

Miroslav Rusnák informoval o priebehu regionálnej TON-ky, prihlásené sú iba štyri kluby. 

V prípade, ak 9-kové akadémie nebudú, navrhuje ich usporiadať v Hrubej Borši. Kluby nemajú 

záujem usporiadať regionálne TON-ky. Miroslav Rusnák navrhol odmeňovanie víťazov regionálnej 

TON-ky trofejami. 

 

Miroslav Rusnák podal návrh na nových členov do Komisie pre reprezentáciu – Juraja Šitinu a do 

Športovo-technickej komisie - Maroša Ďuríka. 

 

6. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v utorok 10.4.2019 o 10.00 hod. na adrese golfového 

klubu Borša, Golfová ulica 592/61, 900 50 Hrubá Borša. 

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

Úloha č. 01 3/2019: Rastislav Michalák predloží prezídiu športové a technické parametre 

svetového hendikepového systému (WHS).  

Z: Sekretariát 

T: 31.3.2019 

 

Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  

 

Zapisovateľ: Kamil Balga         _____________________ 


