
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 6/2019 

Dňa 12.6.2019 o 11.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch golfového 

klubu Trnava, Kamenný mlyn 11, 917 01 Trnava. 

 

Prítomní: členovia prezídia: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol 

Bielik, Ivan Šebök, Martin Munka 

kontrolór: Slavomír Brudňák  

Ospravedlnení:         členovia prezídia: Vladimír Balogh, Tibor Hubík, Martin Maršálek 

Pozvaní:  manažér turnajov: Rastislav Michalák     

 tréner reprezentácie: Andrew Malley                           

Sekretariát: Kamil Balga  

 Zuzana Soldánová  

   

Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Vnútorné predpisy 

4. Reprezentácia 

5. Udeľovanie licencií 

6. Ostatné  

7. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  

 

2. Kontrola úloh 

 

Trvá úloha č. 02 4/2019: Sekretariát SKGA v spolupráci so Slavomírom Brudňákom pripraví 

školenia pre riadnych členov a pridružených členov SKGA o spôsobe a podmienkach vykazovania 

príspevku z MŠVVaŠ SR podľa zákona o športe. 

Z: Kamil Balga 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 01 5/2019: Tomáš Stoklasa pripraví návrh, ktorý bude riešiť aktuálny stav trénerov 

oprávnených viesť centrá talentovanej mládeže, v kontexte s ustanovením článku III. bod 2 a 3 

Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na 

výkon činnosti inštruktora športu. 

Z: Tomáš Stoklasa 

T:  V RIEŠENÍ 

 

 



3. Vnútorné predpisy 

 

4. Reprezentácia 

 

Andrew Malley informoval o priebehu prípravy reprezentantov. Trénujú dlhú aj krátku hru. 

Avšak, hlavná rezerva je patovanie. Rastislav Antala doplnil, že sa zakúpi diagnostický prístroj pre 

meranie patovania a jeho rozbor. Iba takáto detailná činnosť a rozbor môže pomôcť hráčom 

napredovať. 

Andrew Malley navrhuje doplniť špecifický tréning zameraný na patovanie už na kempe 

začiatkom júla v Hrubej Borši. 

Reprezentanti by si mali viesť a odovzdať trénerovi osobný tréningový plán/denník. Jeho skladba 

je napríklad 21% short game, 21% putting, 21% practise... atď. Navrhuje viac kempov pre 

reprezentáciu v jednom roku. 

Pavol Bielik položil otázku, prečo Miroslav Gordan trénuje reprezentáciu bez trénerskej licencie. 

Prebehla rozprava k danej téme. Miroslav Gordan je asistentom logistiky národných tímov. 

 

Rastislav Antala informoval o nominácii na ME 2019 na základe návrhu reprezentačného trénera 

a komisie pre reprezentáciu. 

 

Uznesenie č. 3 6/2019: Prezídium schvaľuje nomináciu na európske šampionáty, ktorá tvorí 

prílohu zápisnice.  

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

5. Udeľovanie licencií 

 

Kamil Balga predložil žiadosti trénerov o udelenie trénerskej licencie A, B a inštruktor (C). Podľa 

splnených podmienok na udelenie licencií pre trénerov a inštruktorov bola udelená licencia 

nasledovne: Licencia B - Alexander Nagy, Juraj Zvarík, Peter Bučko, Mário Turner 

                     Licencia A - Martin Ťavoda 

                     Licencia C – Martin Richter 

 

Uznesenie č. 4 6/2019: Prezídium schvaľuje udelenie licencie B pre trénerov - Alexander Nagy, 

Juraj Zvarík, Peter Bučko, Mário Turner, licencie A - Martin Ťavoda, licencie C – Martin Richter. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

6. Ostatné 

 

Tomáš Stoklasa sa spýtal Pavla Bielika na stav kurzu pre trénerov a inštruktorov z hľadiska 

úspešnosti uchádzačov pri skúške a z hľadiska možnosti vykonať opakovanú skúšku v prípade 

neúspešných účastníkov. Pavol Bielik informoval o počte úspešných a neúspešných účastníkov 

kurzu, s tým, že neúspešní účastníci kurzu absolvujú opakovanú skúšku v Golfovom klube Borša. 

Pavol Bielik navrhol, aby poplatok za opakovanú skúšku vo výške 120 eur zmenil tak, že poplatok 

za opakovanú skúšku bude 60 eur a účastník bude mať možnosť za ďalších 60 eur absolvovať 

odbornú prípravu na opakovanú skúšku. Tomáš Stoklasa navrhuje nemeniť podmienky kurzu a už 

stanovené poplatky, s tým, že účastníkom bude v cene poplatku 120 eur ponúknutá v rámci tohto 

poplatku možnosť absolvovať odbornú prípravu na opakovanú skúšku a je na účastníkovi, či takýto 

benefit využije. 



Uznesenie č. 1 6/2019: Prezídium schvaľuje zmenu poplatku za opakovanú skúšku pre účastníkov 

kurzu trénerov a inštruktorov zo sumy 120 eur na sumu 60 eur a fakultatívny poplatok 60 eur za 

odbornú prípravu na opakovanú skúšku pre absolvovanie kurzu trénerov a inštruktorov. 

Hlasovali za: Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin Munka 

Hlasoval proti: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Martin Munka 

Zdržal sa hlasovania: Rastislav Antala, Miroslav Rusnák 

Uznesenie č. 1 6/2019 nebolo schválené.  

 

Miroslav Rusnák informoval o žiadostiach klubov o pridelenie statusu CTM. Tomáš Stoklasa 

informoval o potrebe nanovo zadefinovať kritériá pre trénerov CTM v smernici CTM. 

 

Úloha č. 01 6/2019: Komisia pre mládež predloží návrh kvalifikačných kritérií pre trénerov CTM. 

Z: Miroslav Rusnák 

T: 27.6.2019 

 

Uznesenie č. 2 6/2019: Prezídium schvaľuje dodatočné pridelenie statusu CTM Lomnickému 

golfovému klubu. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Rastislav Michalák informoval o kvalite ihrísk, na ktorých boli v tomto roku doposiaľ odohraté 

turnaje SKGA. Okrem kvality ihrísk bola spomenutá aj úroveň spolupráce s klubmi, ktoré na 

daných ihriskách pôsobia a majú byť nápomocné pri organizácii turnajov. Následná diskusia bola 

uzavretá s tým, že bude rozšírený manuál pre usporiadanie majstrovských turnajov SKGA na 

ihriskách, a to o prípravu ihriska, kosenie, aktualizáciu značenia a pod. Bude tiež upravený 

kontrolný zoznam, podľa ktorého bude presne definované, ktoré náležitosti má klub splniť. Kluby, 

ktoré nebudú schopné, alebo ochotné dodržiavať platné smernice a spolupracovať pri príprave 

turnajov, v budúcnosti turnaje top kategórie nebudú spoluorganizovať, bez ohľadu na zaužívanú 

rotáciu podujatí.  

 

Aby sa neopakovala situácia ohľadne, kedy turnaj SKGA Tour musel byť zrušený 7 dní pred 

konaním, turnajový manažér bol poverený vypracovaním postupu, akým budú kontroly 

pripravenosti ihrísk prebiehať v budúcnosti. 4 týždne pred plánovaným termínom turnaja 

uskutoční turnajový manažér kontrolnú návštevu na ihrisku, kde sa má turnaj konať. V prípade, že 

ihrisko podľa jeho názoru nebude v danej chvíli spôsobilé pre daný turnaj, uskutoční sa do 5 dní 

ďalší výjazd, na ktorom sa zúčastnia traja členovia ŠTK SKGA. Ak táto skupina potvrdí, že ihrisko 

nie je spôsobilé, turnaj bude s vedomím prezídia SKGA zrušený a preložený. O navrhovanom 

náhradnom termíne a mieste musí byť prezídium informované včas a zmena miesta podujatia bude 

komunikovaná až po hlasovaní prezídia, ktoré má v tomto smere ako jediný orgán SKGA 

rozhodovaciu právomoc. 

 

Ako ďalší bod manažér turnajov zhodnotil Túru olympijských nádejí 2019, ktorá v súčasnosti 

nespĺňa očakávania, čo sa týka návštevnosti a úrovne. Pre zlepšenie stavu navrhuje manažér 

turnajov upraviť TON-ku na nový formát, kedy deti do 10 rokov budú hrať 9 jamiek a zo 

špeciálnych odpalísk. Tiež budú otvorené HCP limity podujatia, kedy účasť bude možná aj pre 

hráčov do HCP 54. Ďalšie zmeny sa dotknú nosičov a motivačného programu podujatia ako 

celoročnej série. Hráči z Trnavy sa najviac zapájajú do TON-ky.  



Tomáš Stoklasa navrhuje nastaviť motivačný systém pre deti novým spôsobom a motivovať aj 

ostatné deti. Miroslav Rusnák súhlasí s turnajovým manažérom. Informoval o štatistike, ktorá 

ukazuje, že po  sprísnení kritérií v minulosti sa výrazne znížil počet detí.  

Rastislav Michalák prezentoval názor, že TON a US Kids si nekonkurujú, máme obrovskú dieru vo 

výkonnostnom golfe, málo turnajov pre deti. Navrhuje viac komunikovať s hráčmi a ich rodičmi. 

 

Pavol Bielik sa dotazuje, aký je počet detí, ktoré by podľa servera mohli hrávať detské turnaje. 

Takýchto detí je okolo 160, nie všetky však aktívne hrávajú.  

Rastislav Michalák informuje o zlom nastavení systému, navrhuje skrátenie odpalísk, 9 jamkový 

formát a ešte kratšie odpaliská pre deti do 10 rokov. 

  
Úloha č. 02 6/2019: Rastislav Michalák v spolupráci s Miroslavom Rusnákom pripraví návrh 

formátu TON a analýzu US Kids. 

Z: Miroslav Rusnák 

T: 31.7.2019 

 

Rastislav Michalák informoval o priebehu a stave SKGA túry – prospieva, keď o nej vedia ľudia zo 

zahraničia, zúčastňuje sa viac zahraničných hráčov. Dosah našich je 30-40 hráčov, ostatní sú zo 

zahraničia. 

Mid-Am túry sa zúčastňuje 50 hráčov, počet seniorských hráčov je nižší, aj z dôvodu, že ASGS 

nespolupracuje s SKGA pri organizácii podujatí pre seniorov. 

 

Rastislav Michalák informoval o plánovanej kontrole stavu ihrísk. Rastislav Antala navrhol robiť 

kontrolu všetkých ihrísk formou bodovacieho zoznamu (check listu), štandardizovaným spôsobom. 

Ivan Šebök navrhuje dať podpísať klubom štandardy pred spracovaním Kalendára turnajov. Kamil 

Balga navrhol pracovať s check listom EGA pre prípravu turnajov a prispôsobiť ho našim 

podmienkam. 

 

Uznesenie č. 5 6/2019: Prezídium schvaľuje zmenu koncepcie formátu TON - skrátenie odpalísk, 9 

jamkový formát pre vekovú kategóriu do 10 rokov a kritérium HCP 54. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Tomáš Stoklasa informoval o rozhodnutí prezídia, ktorým bol zrušený turnaj SKGA Tour 

v Lomnickom GK na návrh ŠTK. V prípade nápravy stavu ihriska do 15 dní sa bude hlasovať 

o znovuzaradení turnaja do Kalendára turnajov SKGA 2019. 13.6.2019 navštívi ihrisko 

Lomnického GK za účelom prerokovania nápravy skupina zástupcov SKGA. 

 

Tomáš Stoklasa otvoril tému Regionálnych tréningových centier talentovanej mládeže. Miroslav 

Rusnák informoval o stretnutí, na ktorom sa dohodli podmienky, pripravil sa materiál. Pavol 

Bielik objasňoval situáciu, prečo detaily práce trénerov pri RTCTM budú zapracované až po 

stanovenom termíne. 

 

Úloha č. 03 6/2019: Komisia pre mládež dopracuje a predloží návrh formátu Regionálnych 

tréningových centier talentovanej mládeže. 

Z: Miroslav Rusnák 

T: 18.6.2019 

 



Tomáš Stoklasa informoval o návrhu na spoluprácu so subjektom prevádzkujúcim aplikáciu 

umožňujúci stávkovanie hráčov týkajúce sa ich účasti na golfových turnajoch a o potvrdení MF SR, 

že systém aplikácie  nie je považovaný za hazardnú hru v zmysle zákona o hazardných hrách. 

Prevádzkovatelia aplikácie navrhli SKGA spoluprácu, súčasťou ktorej by mal byť ich obmedzený 

prístup k výsledkom v aplikácii registrovaných na serveri SKGA. Požiadame preveriť Tee Time, 

ako je zabezpečená ochrana dát po technickej stránke a prezídium sa následne vyjadrí k návrhu 

spolupráce.  

 

Ďalej informoval o priebehu marketingového partnerstva s RTVS. 

Prezídium berie informáciu na vedomie. 

 

Tomáš Stoklasa sa zúčastní 19.6.2019 Mimoriadneho valného zhromaždenia EGA v Amsterdame 

ako zástupca SKGA. Hlavnou témou bude schvaľovanie Svetového hendikepového systému 

(WHS). 

 

Uznesenie č. 6 6/2019: Prezídium poveruje prezidenta Tomáša Stoklasu ako zástupcu SKGA, aby 

hlasoval za WHS 19.6.2019 na Mimoriadnom valnom zhromaždení EGA v Amsterdame. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Kamil Balga informoval o spolupráci s PR agentúrou Advantage, ktorá má zastrešovať: FB profil 

SKGA a nový FB profil Hrajgolf, Instagram, štatistiky, vytvoria archív tlačových správ, videí, 

fotografií, organizovanie stretnutí s novinármi. Detaily rozsahu spolupráce prečítal z návrhu 

zmluvy. 

 

Uznesenie č. 7 6/2019: Prezídium schvaľuje spoluprácu s agentúrou Advantage. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Bola predložená žiadosť Airport Golf Club o čiastočnú podporu na nákup 4ks odpaľovacích 

podložiek pre ich detašovaný driving range v Leviciach. Rozpočet SKGA neráta s rezervnými 

položkami na individuálne žiadosti o podporu. V danom prípade je však možnosť financovať 

podložky z rozpočtovej kapitoly projektu Steet promo, na ktorý prispela R&A.  

 

Uznesenie č. 8 6/2019: Prezídium schvaľuje zakúpenie podložiek pre Airport Golf Club. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

7. Hlasovanie per rollam 

 

Per rollam hlasovanie 01 

 

Tomáš Stoklasa v zmysle záverov zasadnutia ŠTK zo dňa 6.6.2019 a na základe požiadavky ŠTK 

predložil na hlasovanie per rollam návrhy ŠTK na zmenu miesta konania turnajov, ktoré sa podľa 

schváleného kalendára turnajov majú konať na ihrisku Black Stork Veľká Lomnica. 

Dôvodom je nevyhovujúci stav ihriska, ktorý konštatovala ŠTK na základe kontroly ihriska.   

 

 



1. ŠTK SKGA prerokovala stav ihriska Black Stork Veľká Lomnica na základe vykonanej kontroly 

a fotodokumentácie, ktorý označila za nevyhovujúci pre organizáciu výkonnostného turnaja 

SKGA Tour v dňoch 15.-17.6.2019. Z uvedeného dôvodu navrhuje uvedený turnaj zrušiť a poveriť 

turnajového manažéra predložiť do 15.6. návrh náhradného termínu a ihriska pre uskutočnenie 

uvedeného kola SKGA Tour dospelých. 

 

2. ŠTK SKGA konštatovala, že do termínu organizovania International Slovak Junior 

Championship v termíne 14.-16.8.2019 na ihrisku Black Stork Veľká Lomnica nie je reálny 

predpoklad k takej náprave (najmä z dôvodov agrotechnických termínov a rozsahu poškodenia 

ihriska) uviesť ihrisko do stavu spôsobilého pre usporiadanie medzinárodného podujatia tohto 

významu. Z uvedeného dôvodu navrhuje ŠTK SKGA poveriť usporiadaním International Slovak 

Junior Championship v roku 2019 Golf Club Sedin. Organizáciou tohto turnaja International 

Slovak Junior Championship navrhuje poveriť Lomnický Golfový Klub v roku 2020, za 

podmienky, že ku termínu kontroly stavu ihriska 30.9.2019 preukáže splnenie opatrení na 

odstránenie nedostatkov stavu ihriska. 

 

Návrh č. 1 bol schválený: 8 hlasov ZA (1 nehlasoval, resp. hlasoval proti, avšak prostredníctvom 

sms) 

Návrh č. 2 bol schválený: 6 hlasov ZA, 2 hlasy PROTI (1 nehlasoval, resp. hlasoval proti, avšak 

prostredníctvom sms). 

 

Návrhy boli schválené. 

 

8. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 17.7.2019 o 10.00 hod. na adrese golfového 

klubu GGGR Skalica, Štvrte v Jazernom poli 2650, 909 01 Skalica. 

 

SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Uznesenie č. 1 6/2019: Prezídium schvaľuje zmenu poplatku za opakovanú skúšku pre účastníkov 

kurzu trénerov a inštruktorov zo sumy 120 eur na sumu 60 eur a fakultatívny poplatok 60 eur za 

odbornú prípravu na opakovanú skúšku pre absolvovanie kurzu trénerov a inštruktorov. 

Hlasovali za: Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin Munka 

Hlasoval proti: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Martin Munka 

Zdržal sa hlasovania: Rastislav Antala, Miroslav Rusnák 

Uznesenie č. 1 6/2019 nebolo schválené.  

 

Uznesenie č. 2 6/2019: Prezídium schvaľuje dodatočné pridelenie statusu CTM Lomnickému 

golfovému klubu. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Uznesenie č. 3 6/2019: Prezídium schvaľuje nomináciu na európske šampionáty, ktorá tvorí 

prílohu zápisnice.  

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 



Uznesenie č. 4 6/2019: Prezídium schvaľuje udelenie licencie B pre trénerov - Alexander Nagy, 

Juraj Zvarík, Peter Bučko, Mário Turner, licencie A - Martin Ťavoda, licencie C – Martin Richter. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Uznesenie č. 5 6/2019: Prezídium schvaľuje zmenu koncepcie formátu TON - skrátenie odpalísk, 9 

jamkový formát pre vekovú kategóriu do 10 rokov a kritérium HCP 54. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Uznesenie č. 6 6/2019: Prezídium poveruje prezidenta Tomáša Stoklasu ako zástupcu SKGA, aby 

hlasoval za WHS 19.6.2019 na Mimoriadnom valnom zhromaždení EGA v Amsterdame. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Uznesenie č. 7 6/2019: Prezídium schvaľuje spoluprácu s agentúrou Advantage. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Uznesenie č. 8 6/2019: Prezídium schvaľuje zakúpenie podložiek pre Airport Golf Club. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

 

Per rollam hlasovanie 01 

 

Tomáš Stoklasa v zmysle záverov zasadnutia ŠTK zo dňa 6.6.2019 a na základe požiadavky ŠTK 

predložil na hlasovanie per rollam návrhy ŠTK na zmenu miesta konania turnajov, ktoré sa podľa 

schváleného kalendára turnajov majú konať na ihrisku Black Stork Veľká Lomnica. 

Dôvodom je nevyhovujúci stav ihriska, ktorý konštatovala ŠTK na základe kontroly ihriska.   

 

 

1. ŠTK SKGA prerokovala stav ihriska Black Stork Veľká Lomnica na základe vykonanej kontroly 

a fotodokumentácie, ktorý označila za nevyhovujúci pre organizáciu výkonnostného turnaja 

SKGA Tour v dňoch 15.-17.6.2019. Z uvedeného dôvodu navrhuje uvedený turnaj zrušiť a poveriť 

turnajového manažéra predložiť do 15.6. návrh náhradného termínu a ihriska pre uskutočnenie 

uvedeného kola SKGA Tour dospelých. 

 

2. ŠTK SKGA konštatovala, že do termínu organizovania International Slovak Junior 

Championship v termíne 14.-16.8.2019 na ihrisku Black Stork Veľká Lomnica nie je reálny 

predpoklad k takej náprave (najmä z dôvodov agrotechnických termínov a rozsahu poškodenia 

ihriska) uviesť ihrisko do stavu spôsobilého pre usporiadanie medzinárodného podujatia tohto 

významu. Z uvedeného dôvodu navrhuje ŠTK SKGA poveriť usporiadaním International Slovak 

Junior Championship v roku 2019 Golf Club Sedin. Organizáciou tohto turnaja International 

Slovak Junior Championship navrhuje poveriť Lomnický Golfový Klub v roku 2020, za 

podmienky, že ku termínu kontroly stavu ihriska 30.9.2019 preukáže splnenie opatrení na 

odstránenie nedostatkov stavu ihriska. 

 

Návrh č. 1 bol schválený: 8 hlasov ZA (1 nehlasoval, resp. hlasoval proti, avšak prostredníctvom 

sms) 



Návrh č. 2 bol schválený: 6 hlasov ZA, 2 hlasy PROTI (1 nehlasoval, resp. hlasoval proti, avšak 

prostredníctvom sms). 

 

Návrhy boli schválené. 

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

Trvá úloha č. 01 5/2019: Tomáš Stoklasa pripraví návrh, ktorý bude riešiť aktuálny stav trénerov 

oprávnených viesť centrá talentovanej mládeže, v kontexte s ustanovením článku III. bod 2 a 3 

Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na 

výkon činnosti inštruktora športu. 

Z: Tomáš Stoklasa 

T:  V RIEŠENÍ 

 

Úloha č. 01 6/2019: Komisia pre mládež predloží návrh kvalifikačných kritérií pre trénerov CTM. 

Z: Miroslav Rusnák 

T: 27.6.2019 

 

Úloha č. 02 6/2019: Rastislav Michalák v spolupráci s Miroslavom Rusnákom pripraví návrh 

formátu TON a analýzu US Kids. 

Z: Miroslav Rusnák 

T: 31.7.2019 

 

Úloha č. 03 6/2019: Komisia pre mládež dopracuje a predloží návrh formátu Regionálnych 

tréningových centier talentovanej mládeže. 

Z: Miroslav Rusnák 

T: 18.6.2019 

 

 

Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  

 

Zapisovateľ: Kamil Balga         _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1: Nominácia na ME 2019. 

 

EUROPEAN MEN’S TEAM CHAMPIONSHIP, Division 2 

Toya G&CC Wroclaw, 10-13 July 

 

Pavol Mach 

Lukáš Zušťák  

Braňo Lučanský  

Tadeáš Teťák   

Jakub Hrinda  

Matej Babic     

 

Náhradníci 

Lukáš Gabura  

Matej Zeman    

 

 

EUROPEAN BOYS‘ TEAM CHAMPIONSHIP, Division 2 

Toya G&CC Wroclaw, 10-13 July 

 

Lukáš Gabura  

Jakub Plech 

Samuel Husárik 

Andrej Chochol   

Michal Prokop      

Sebastian Vida           

 

Náhradníci 

Tobias Munk  

Matúš Kudláč   

René Bergendi 

 

 

EUROPEAN LADIES‘ TEAM CHAMPIONSHIP 

IS MOLAS GC, 9-13 July 

 

Natália Hečková 

Anika Bolčíková  

Laila Hrindová  

Lea Klimentová 

Katarína Drocárová   

Michaela Vavrová      

 

Náhradníčky 

Rebecca Hnidková  

Táňa Čičová  

 

 

EUROPEAN GIRLS‘ TEAM CHAMPIONSHIP 

EL SALER Golf Course, 9-13 July 

 

Ema Dobiášová 

Antónia Zacharovská  

Linda Illavská  

Viktória Krnáčová        

Alexandra Rock       



Alexandra Malíková 

 

Náhradníčky 

Alexandra Šulíková    

Lívia Škrovinová  


