
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 6/2020 

Dňa 24.6.2020 o 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch golfového 

klubu Welten, Báč 113, 930 30 Báč. 

 

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

Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Pavol Bielik 

kontrolór: Slavomír Brudňák  

Ospravedlnení:         členovia prezídia: Tibor Hubík, Martin Maršálek, Martin Munka 

Pozvaný hosť:           predseda komisie pre reprezentáciu: Kamil Drocár   

Sekretariát: Kamil Balga, Zuzana Soldánová  

 

 

Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Rozpočet 2020 

4. Talentovaná mládež 

5. Reprezentácia 

6. Turnaje SKGA 

7. Udeľovanie licencií 

8. Ostatné  

9. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  

 

 

2. Kontrola úloh 

 

Úloha č. 01 5/2020: Predložiť návrh zmluvy s TCM.golf s.r.o. 

Z: Kamil Balga 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 02 5/2020: Predložiť informáciu o spolupráci a komunikáciu s NŠC. 

Z: Kamil Balga 

T: SPLNENÁ 

 

 

 

 



3. Rozpočet 2020 

 

Tomáš Stoklasa informoval o priebežnom stave členskej základne. Na strane príjmov z reklamy 

a príjmov z uzavretých turnajov sa očakáva pokles, čomu je potrebné prispôsobiť plánované 

výdavky. Miroslav Rusnák informoval o novom systéme realizácie golfových krúžkov, následne sa 

uskutočnia náhodné kontroly. Prebehla diskusia k ďalšiemu očakávanému vývoju príjmov 

v súvislosti s obmedzeniami v oblasti verejného zdravotníctva. Ďalším indikátorom vývoja bude 

odpočet členských hráčov v kluboch k 30.6.2020. 

 

 

4. Talentovaná mládež 

 

Miroslav Rusnák informoval o činnosti RTCTM a CTM. Uskutočnia sa stretnutia s jednotlivými 

klubmi, ktoré zastrešujú Centrá talentovanej mládeže, v zložení manažér mládeže Martin Richter 

a predseda komisie pre mládež Miroslav Rusnák, za účelom predstavenia osoby Martina Richtera 

a jeho zaškolenie. 

Prebehla rozprava k schvaľovaniu hráčov do RTCTM podľa schválených kritérií, na základe návrhu 

trénerov RTCTM a trénera reprezentácie. Ďalej, ako tréneri RTCTM komunikujú s klubmi, 

osobnými trénermi hráčov a informujú o termínoch sústredení. Výber hráčov by mal byť zložený 

z väčšiny z hráčov mimo reprezentácie. Komisia pre mládež a komisia pre reprezentáciu po dohode 

s trénermi predloží návrh na zaradenie nových talentov do RTCTM a preradenie reprezentantov do 

skupiny Future. Tréneri majú povinnosť spracúvať kvartálne správy. Kamil Balga požiadal 

o poskytnutie aktuálnej verzie termínového kalendára kempov RTCTM a tiež aktivít reprezentácie. 

 

Úloha č. 01 6/2020: Predložiť návrh nového výberu hráčov na zaradenie do RTCTM. 

Z: Komisia pre mládež, Komisia pre reprezentáciu 

T: 26.6.2020 

 

Úloha č. 02 6/2020: Zabezpečiť podpis zmluvy s TCM.golf s.r.o. 

Z: Kamil Balga 

T: 1.7.2020 

 

 

5. Reprezentácia 

 

Rastislav Antala informoval o organizácii a aktuálne prebiehajúcom sústredení reprezentácie 

v Hrubej Borši a o priebehu Slovak Senior Amateur Championship 2020 v Sedin Golf Resorte. 

Zabezpečil registrácie hráčov na turnaj European Young Masters v Českej republike a registráciu 

hráčok na turnaj Majstrovstvá Európy dievčat. Prevzal správu rebríčka od manažéra turnajov 

Rastislava Michaláka. Kamil Drocár informoval za komisiu pre reprezentáciu, že rokujú o vhodnom 

termíne zahraničného reprezentačného výjazdu v okolitých krajinách. 

 

 

6. Turnaje SKGA 

 

Ivan Šebök informoval o agende turnajov. Kalendár turnajov bude doplnený o rozpis odovzdávania 

cien členmi prezídia. 

Kamil Drocár upozornil na nevyhovujúci formát Livescoringu, ktorý bol zverejnený počas MSR 

v Sedin Golf Resorte. Rastislav Michalák zabezpečuje nápravu. 



Školenie rozhodcov sa uskutoční v novom termíne 1.7.2020. 

 

Úloha č. 03 6/2020: Doplniť rozpis odovzdávania cien členmi prezídia do Kalendára turnajov.  

Z: Kamil Balga 

T: 25.6.2020 

 

Úloha č. 04 6/2020: Pripomínať termín turnajov vždy 14 dní a následne aj pred uzávierkou turnajov 

na webe skga.sk a Facebooku.  

Z: Kamil Balga 

T: Podľa kalendára turnajov 

 

 

7. Udeľovanie licencií 

 

Predmetom rokovania neboli žiadne žiadosti o udelenie licencie. 

 

 

8. Ostatné 

 

Kamil Balga informoval o: 

 

- nariadení vlády a zrušení jednotlivých obmedzujúcich percentilov pre rozdelenie prostriedkov 

z PUŠ. Vzťahuje sa to iba pre rok 2020 z dôvodu mimoriadnej situácie v oblasti verejného zdravia. 

V roku 2021 majú byť percentily opätovne v platnosti. Pre rok 2021 sa PUŠ bude rátať podľa 

rovnakého počtu aktívnych športovcov ako pre rok 2020. 

 

- Návrhu zmluvy s TCM.golf s.r.o., navrhovaná funkcionalita software je v poriadku, bolo požiadané 

o dodatočnú úpravu zmluvy na trojstranný záväzok (SKGA/GolferIS/kluby) vzhľadom k použitiu 

prostriedkov z PUŠ a zmluvnému vzťahu s SKGA. Miroslav Rusnák doplnil informáciu o následnom 

školení k danému softwaru. 

 

- Spolupráci a komunikácii s NŠC. 

 

-  Mediálnej propagácii v rámci golfovej akcie, ktorá sa konala v Hrubej Borši v spolupráci so 

spoločnosťou Advantage, s.r.o. Pozvaní boli slovenskí športovci, novinári, influenceri s vysokou 

sledovanosťou na sociálnych sieťach. Hráči reprezentácie spolu s trénermi zabezpečili tréning a hru 

na ihrisku. Cieľom bolo, aby si novinári „na vlastnú kožu“ vyskúšali golfovú hru a začali pracovať 

s témou a podkladmi o golfe, ktoré im predkladáme. Je to krok k „budovaniu“ vzťahu s médiami. 

 

- Návrhu spolupráce a prebiehajúcej analytickej činnosti webových stránok SKGA so spoločnosťami 

Annasoft a Farenby. 

 

- Rokovaní s nadáciou Babie leto (pán Igor Kucej) o možnosti záštity nad projektom Hráte a tak 

pomáhate. 

 

 

 

 

 



9. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je vo štvrtok 30.7.2020 o 10.00 hod. na adrese Penati Golf 

Resortu, Šajdíkove Humence 453, 906 07 Šajdíkove Humence. 

 

SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Per rollam hlasovanie 01 

Na návrh prezidenta Tomáša Stoklasu zo dňa 27. mája 2020 formou per rollam v súlade s článkom 

16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na schválenie Rastislava Antalu ako 

manažéra reprezentácie, za podmienok uvedených v zmluve, ktorá tvorí prílohu tohto návrhu. 

 

 „Prezídium SKGA schvaľuje Rastislava Antalu ako manažéra reprezentácie, za podmienok 

uvedených v zmluve, ktorá tvorí prílohu tohto návrhu.“ 

28.5.2020 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 

Vylúčený z hlasovania: 1 

 

Návrh bol schválený. 

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

Úloha č. 01 6/2020: Predložiť návrh nového výberu hráčov na zaradenie do RTCTM. 

Z: Komisia pre mládež, Komisia pre reprezentáciu 

T: 26.6.2020 

 

Úloha č. 02 6/2020: Zabezpečiť podpis zmluvy s TCM.golf s.r.o. 

Z: Kamil Balga 

T: 1.7.2020 

 

Úloha č. 03 6/2020: Doplniť rozpis odovzdávania cien členmi prezídia do Kalendára turnajov.  

Z: Kamil Balga 

T: 25.6.2020 

 

Úloha č. 04 6/2020: Pripomínať termín turnajov vždy 14 dní a následne aj pred uzávierkou turnajov 

na webe skga.sk a Facebooku.  

Z: Kamil Balga 

T: Podľa kalendára turnajov 

 

 

 

 

Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  

 

Zapisovateľ: Kamil Balga          _____________________ 


