
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 8/2018 

Dňa 15.8.2018 o 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch golfového 

klubu Welten, na adrese Báč 113, 930 30 Báč. 

 

Prítomní: členovia prezídia: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír 

Balogh, Pavol Bielik, Rastislav Antala, Martin Munka 

                                    kontrolór: Slavomír Brudňák                                                                                 

  

Ospravedlnení:         členovia prezídia: Tibor Hubík, Martin Maršálek   

                                 

Sekretariát: Kamil Balga, Zuzana Soldánová 

   

Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Vnútorné predpisy 

4. Kalendár súťaží 2019 

5. Informačný systém športu 

6. Reprezentácia 

7. Ostatné 

8. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  

 

 

2. Kontrola úloh 

 

Úloha č. 01 7/2018: Kamil Balga zverejní výberové konanie na Športového riaditeľa na webe 

SKGA. 

Z: Kamil Balga 

T: NESPLNENÁ 

 

Úloha č. 02 7/2018: TMK vypracuje metodiku pre odbornú prípravu na nadobudnutie odbornej 

spôsobilosti trénerov a inštruktorov. 

Z: TMK 

T: 31.8.2018 

 

 

 



Úloha č. 03 7/2018: Kamil Balga prekonzultuje návrh projektu na podporu rozvoja národných 

tímov v zmysle výzvy IOC s SOV.  

Z: Kamil Balga 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 04 7/2018: Zapracovať pripomienky členov prezídia a predsedu revíznej komisie do 

návrhu vnútorných predpisov, následne prezident SKGA predloží návrh smernice na hlasovanie 

per rollam. 

Z: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 05 7/2018: Príprava návrhu Smernice   o poskytnutí príspevku na účel športu mládeže a 

príspevku na účel rozvoja talentovaných športovcov. 
Z: Tomáš Stoklasa 

T: SPLNENÁ 

 

 

3. Vnútorné predpisy 

 

Tomáš Stoklasa otvoril tému vnútorne predpisy – smernica o poskytnutí príspevku na účel športu 

mládeže a príspevku na účel rozvoja talentovaných športovcov bude pred zaslaním na hlasovanie 

per rollam konzultovaná s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Prebehla rozprava 

k danej téme. Kluby budú mať povinnosť dodať zoznam predkladaných dokladov s čestným 

prehlásením podpísaným štatutárnym zástupcom klubu. Miroslav Rusnák v spolupráci so 

Slavomírom Brudňákom pripravia formulár podľa informácií z webu Ministerstva školstva, a 

následne sa formulár rozpošle klubom k vyplneniu.  

 

 

4. Kalendár súťaží 2019 

 

Kamil Balga informoval o neúplnosti kalendára súťaží 2019. Ivan Šebök v spolupráci s ŠTK doplní 

kalendár. 

 

Úloha č. 01 8/2018: ŠTK doplní a predloží kalendár turnajov 2019 na schválenie prezídiu. 

Z: Ivan Šebök  

T: 31.8.2018 

 

 

5. Informačný systém športu 

 

Kamil Balga informoval o procese zhromažďovania údajov v informačnom systéme športu. Tomáš 

Stoklasa navrhol vyzvať kluby, aby zvýšili úsilie pri získaní chýbajúcich povinných údajov pre 

registráciu hráčov v informačnom systéme športu – registri fyzických osôb. Tomáš Stoklasa taktiež 

navrhol vyzvať kluby, aby vyvinuli maximálne úsilie  pre zvýšenie počtu aktívnych športovcov, 

podmienkou čoho je účasť hráčov do 23 rokov na aspoň troch športových súťažných podujatiach 

počas sledovaného obdobia.   

 

 

  



6. Reprezentácia 

 

Rastislav Antala informoval o výjazdoch na MEa European Young Masters. 

Nominácia na MS tímov v Írsku bola predložená po dôslednom výbere reprezentačnej komisie 

a reprezentačného trénera. Do nominácie hráčov na ME tímov seniorov bola zapojená okrem 

reprezentačnej komisie a reprezentačného trénera aj ASGS. Rastislav Antala upozornil na snahy 

niektorých rodičov hráčov z reprezentácie ovplyvňovať rozhodovanie komisie.  

 

Rastislav Antala navrhol zverejniť kvalifikačné kritéria na reprezentáciu seniorov a podmienky 

súvisiace s ich účasťou na reprezentačnom podujatí v budúcom roku už na začiatku hracej sezóny. 

 

Oliver Gábor bude informovať prezídium, ako je zabezpečený výjazd reprezentácie seniorov.  

 

Rastislav Antala informoval o nominácii na Duke of York – nominačné kritéria na nomináciu 

druhej hráčky na turnaj Duke of York, najlepšia hráčka v celkovom poradí do 18 rokov k termínu 

15.8.2018. 

 

Uznesenie č. 1 8/2018: Prezídium schvaľuje nominačné kritéria na nomináciu druhej hráčky na 

turnaj Duke of York, najlepšia hráčka v celkovom poradí podľa rebríčka do 18 rokov k termínu 

15.8.2018. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik, 

Rastislav Antala, Martin Munka 

 

Miroslav Rusnák navrhol komplexne oznámiť nomináciu seniorom. Navrhol pre budúci rok 

kompletné financovanie nákladov na reprezentačnom výjazde ME seniorov. 

 

 

7. Ostatné 

 

Rastislav Antala sa vyjadril k téme pozície športového riaditeľa, navrhuje nadefinovanie 

podmienok na danú pozíciu. 

Pripomienkoval agendu športového riaditeľa a uviedol, že v súčasnosti v SKGA rieši športovú 

agendu viacero osôb. Navrhuje túto pozíciu zriadiť tak, aby pokrývala tri oblasti (reprezentáciu, 

riadenie turnajov SKGA, vzdelávanie). Športový riaditeľ by zabezpečoval uvedenú agendu 

v spolupráci s viacerými osobami, ktoré v súčasnosti zabezpečujú plnenie týchto úloh, avšak bez 

dostatočnej koordinácie a bez konkrétnej zodpovednosti.  

 

Martin Munka sa vyjadril, že sa mu v princípe páči táto myšlienka, otázkou je či zoženieme na 

pozíciu športového riaditeľa osobu zodpovedajúcu požadovaným kritériám. Má výhradu 

k zvýšeniu finančných nákladov a dopadu na rozpočet SKGA.  

 

Miroslav Rusnák navrhuje rozdelenie kompetencie pre viac ľudí, nepáči sa mu, že by to mala byť 

jedna osoba. Pokiaľ ide o agendu reprezentácie a turnajovú agendu, jedna osoba nemôže byť 

osobne prítomná na všetkých turnajoch. Vie si predstaviť pozíciu manažéra reprezentácie v rámci 

reprezentácie. 

 

Ivan Šebok informoval, že všade v kluboch je agenda zabezpečovaná väčšinou jednou osobou 

a ostatné je založené na dobrovoľnej činnosti. Mali by sme požadovať to, čo robil Ján Pečo 

v spolupráci s klubmi, plus dobrovoľníci. Pripojil by k tejto funkcii administráciu reprezentácie 



/komplet výjazdy/. Vo vzťahu k agende vzdelávania súhlasí s potrebou zabezpečiť každoročné 

školenie rozhodcov, ŠTK-árov, príprava, skúšky rozhodcov.  

 

Pavol Bielik súhlasí, aby bol jeden človek zodpovedný za športovú časť SKGA. 

 

Vladimír Balogh navrhol predložiť aktuálnu pracovnú štruktúru sekretariátu a na základe toho 

pripraviť pracovnú náplň športového riaditeľa. 

 

Kamil Balga informoval aká je zodpovednosť a pozícia  športových riaditeľov v iných krajinách. 

 

Slavomír Brudňák uviedol, že SKGA je organizácia, ktorá sa vyvíja, zohľadňujúc konkrétnu 

agendu vyplývajúcu z plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona ako aj potrieb klubov. Profesionálny 

aparát je podľa aktuálneho znenia stanov generálny sekretár. Prezídium by sa malo vyjadriť, čo 

zabezpečuje sekretariát SKGA, aké by mali byť jeho kompetencie, zodpovednosť. Organizačná 

štruktúra by mala nadviazať na uvedené činnosti.   

 

Tomáš Stoklasa vyjadril potrebu prehodnotiť súčasnú organizačnú štruktúru SKGA, pričom by 

mali byť definované jednotlivé pozície osôb zabezpečujúcich agendu SKGA v rozsahu sekretariát, 

reprezentácia, manažment turnajov, správa rebríčka, správa servera. Každá pozícia musí byť 

definovaná z hľadiska náplne práce, kompetencií, zodpovednosti a vzťahov k ostatným osobám, 

vrátane prezídia a komisií SKGA. Tému zabezpečenia agendy SKGA je potrebné riešiť komplexne 

a pripraviť návrh novej organizačnej štruktúry, s jasným vymedzením uvedených parametrov.  

 

Kamil Balga informoval o prekonzultovaní návrhu projektu na podporu rozvoja národných tímov 

v zmysle výzvy IOC s SOV. Kamil Balga v spolupráci s Rastislavom Antalom doplnia návrh 

projektu o rozpočet. Dôležitým parametrom celého projektu je osoba odborníka, ktorého úlohou 

má byť koučing a rozvoj našich trénerov. 

 

Úloha č. 02 8/2018: Kamil Balga v spolupráci s Rastislavom Antalom dopracuje projekt na podporu 

rozvoja národných tímov v zmysle výzvy IOC s SOV a predloží na schválenie prezídiu. 

Z: Kamil Balga, Rastislav Antala 

T: nasledujúce prezídium 

 

Miroslav Rusnák navrhol spôsob preukazovania použitia prostriedkov určených na účel podpory 

klubov pre organizácii golfových krúžkov pre školy a materské školy. Súčasne navrhol, aby výška 

podpory pre klub nebola nižšia než 1.000 eur, za predpokladu preukázania použitia prostriedkov 

na určený účel.  

 

Kamil Balga informoval o stretnutí a komunikácii s R&A zastúpenou Clivom Edingtonom, 

Duncanom Weirom, Kevinom Barkerrom, Stevom Isaacom, Charlesom Harrisonom a Claire 

Hargan. Témou bola tohtoročná podpora promo aktivít SKGA a rozvoj golfovej hry, pripravovaný 

svetový handikepový systém, spracovaný materiál The Truth about golf – 9 universal truths pre 

PR aktivity.  

 

Kamil Balga informoval o stretnutí s agentúrou Content marketing, ktorá robí obsahový marketing 

k ovplyvneniu/vytvoreniu verejnej mienky. Spracujú prezentáciu, ktorá sa bude prezentovať 

prezídiu. 

Informoval tiež o stretnutiu s Janom Hubrechtom, členom výkonného výboru EGA, ktorý v rámci 

podvýboru pre majstrovské ihriská hľadá ihriska, na ktorých môžu rotovať  európske šampionáty.  



Kamil Balga informoval o výsledku prijímacieho pohovoru v  rámci vzdelávacieho programu  

Športovej diplomacie zastrešeným SOV a ČOV, ktorý bude prebiehať počas víkendov na VŠE 

Praha. Spolu s ďalšími piatimi bol vybraný Kamil Balga. Prezídium vyjadrilo súhlas s účasťou 

v programe. 

 

Uznesenie č. 2 8/2018: Prezídium schvaľuje odpredaj notebooku ASUS F751LJ-T4174T za cenu 

zodpovedajúcu všeobecnej hodnote. Prezídium schvaľuje odpredaj  motorového vozidla Hyundai 

i40, WIN: KMHLB81UACU010483 (EČV BL535HJ) za cenu zodpovedajúcu všeobecnej hodnote. 

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

Neprítomní: Martin Munka, Vladimír Balogh 

 

Úloha č. 03 8/2018: Kamil Balga predloží ponuku na odpredaj motorového vozidla Hyundai i40, 

WIN: KMHLB81UACU010483 (EČV BL535HJ). 

Z: Kamil Balga 

T: nasledujúce prezídium 

 

Per rollam hlasovanie 01 

 

Na návrh reprezentačného trénera a na odporúčanie Komisie pre reprezentáciu SKGA zo dňa 6. 

augusta 2018 bola formou per rollam schválená nasledovná nominácia na MS mužov 2018: 

Pavol Mach 

Michal Brezovský 

Branislav Lučanský 

 

Náhradníci: 

Lukáš Zušťák 

Matej Babic 

 

 „Prezídium SKGA schvaľuje nomináciu na MS mužov 2018.“ 

 

7.8.2018 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 8  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 

 

Návrh bol schválený. 

 

Per rollam hlasovanie 02 

 

Na návrh reprezentačného trénera a na odporúčanie Komisie pre reprezentáciu SKGA zo dňa 6. 

augusta 2018 bola formou per rollam schválená nasledovná nominácia na MS žien 2018: 

Anika Bolčíková 

Natália Hečková 

Katarína Drocárová 

 

Náhradníci: 

Laila Hrindová 

Lea Klimentová 



 „Prezídium SKGA schvaľuje nomináciu na MS žien 2018.“ 

 

7.8.2018 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 8  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 

 

Návrh bol schválený. 

 

Per rollam hlasovanie 03 

 

Na návrh reprezentačného trénera a na odporúčanie Komisie pre reprezentáciu SKGA a ASGS zo 

dňa 6. augusta 2018 bola formou per rollam schválená nasledovná nominácia na ME seniorov 

družstiev 2018: 

 

Na základe nominačných kritérií: 

Igor Taraba 

Juraj Šitina 

Michal Žeňuch 

Peter Straňák 

 

Divoké karty (na základe rozhodnutia ASGS): 

Ladislav Valíček 

Roland Hnilica 

 

Náhradníci: 

Ján Guniš  

Ľubomír Miščík  

 

„Prezídium SKGA schvaľuje nomináciu na ME seniorov družstiev 2018.“ 

 

10.8.2018 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 6 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 3 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

8. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je vo štvrtok 20.9.2018 o 10.00 hod. v priestoroch Grafobal 

Group Golf Resortu Skalica, na adrese Štvrte v Jazernom poli 2650, 909 01 Skalica. 

 

 

 



SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Uznesenie č. 1 8/2018: Prezídium schvaľuje nominačné kritéria na nomináciu druhej hráčky na 

turnaj Duke of York, najlepšia hráčka v celkovom poradí podľa rebríčka do 18 rokov k termínu 

15.8.2018. 

Hlasovali za: Tomáš Stoklasa, Ivan Šebök, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Pavol Bielik, 

Rastislav Antala, Martin Munka 

 

Uznesenie č. 2 8/2018: Prezídium schvaľuje odpredaj notebooku ASUS F751LJ-T4174T za cenu 

zodpovedajúcu všeobecnej hodnote. Prezídium schvaľuje odpredaj  motorového vozidla Hyundai 

i40, WIN: KMHLB81UACU010483 (EČV BL535HJ) za cenu zodpovedajúcu všeobecnej hodnote. 

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

Neprítomní: Martin Munka, Vladimír Balogh 

 

Úloha č. 03 8/2018: Kamil Balga predloží ponuku na odpredaj motorového vozidla Hyundai i40, 

WIN: KMHLB81UACU010483 (EČV BL535HJ). 

Z: Kamil Balga 

T: nasledujúce prezídium 

 

Per rollam hlasovanie 01 

 

Na návrh reprezentačného trénera a na odporúčanie Komisie pre reprezentáciu SKGA zo dňa 6. 

augusta 2018 bola formou per rollam schválená nasledovná nominácia na MS mužov 2018: 

Pavol Mach 

Michal Brezovský 

Branislav Lučanský 

 

Náhradníci: 

Lukáš Zušťák 

Matej Babic 

 

 „Prezídium SKGA schvaľuje nomináciu na MS mužov 2018.“ 

 

7.8.2018 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 8  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 

 

Návrh bol schválený. 

 

Per rollam hlasovanie 02 

 

Na návrh reprezentačného trénera a na odporúčanie Komisie pre reprezentáciu SKGA zo dňa 6. 

augusta 2018 bola formou per rollam schválená nasledovná nominácia na MS žien 2018: 

Anika Bolčíková 

Natália Hečková 

Katarína Drocárová 



Náhradníci: 

Laila Hrindová 

Lea Klimentová 

 

 „Prezídium SKGA schvaľuje nomináciu na MS žien 2018.“ 

 

7.8.2018 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 8  

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 

 

Návrh bol schválený. 

 

Per rollam hlasovanie 03 

 

Na návrh reprezentačného trénera a na odporúčanie Komisie pre reprezentáciu SKGA a ASGS zo 

dňa 6. augusta 2018 bola formou per rollam schválená nasledovná nominácia na ME seniorov 

družstiev 2018: 

 

Na základe nominačných kritérií: 

Igor Taraba 

Juraj Šitina 

Michal Žeňuch 

Peter Straňák 

 

Divoké karty (na základe rozhodnutia ASGS): 

Ladislav Valíček 

Roland Hnilica 

 

Náhradníci: 

Ján Guniš  

Ľubomír Miščík  

 

„Prezídium SKGA schvaľuje nomináciu na ME seniorov družstiev 2018.“ 

 

10.8.2018 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 6 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 3 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

 

 

 

 



SUMÁR ÚLOH: 

 

Trvá úloha č. 02 7/2018: TMK vypracuje metodiku pre odbornú prípravu na nadobudnutie 

odbornej spôsobilosti trénerov a inštruktorov. 

Z: TMK 

T: 31.8.2018 

 

Úloha č. 01 8/2018: ŠTK doplní a predloží kalendár turnajov 2019 na schválenie prezídiu. 

Z: Ivan Šebök  

T: 31.8.2018 

 

Úloha č. 02 8/2018: Kamil Balga v spolupráci s Rastislavom Antalom dopracuje projekt na podporu 

rozvoja národných tímov v zmysle výzvy IOC s SOV a predloží na schválenie prezídiu. 

Z: Kamil Balga, Rastislav Antala 

T: nasledujúce prezídium 

 

Úloha č. 03 8/2018: Kamil Balga predloží ponuku na odpredaj motorového vozidla Hyundai i40, 

WIN: KMHLB81UACU010483 (EČV BL535HJ). 

Z: Kamil Balga 

T: nasledujúce prezídium 

 

 

 

Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  

 

 

Zapisovateľ: Kamil Balga         _____________________ 


