
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 8/2019 

Dňa 5.9.2019 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, Pavol Bielik, Vladimír 

Balogh, Ivan Šebök, Martin Munka, Miroslav Rusnák 

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. Reprezentácia 

5. Udeľovanie licencií 

6. Ostatné  

7. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  

 

2. Kontrola úloh 

 

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

formátu TON a analýzu US Kids. 

Z: Miroslav Rusnák 

T: 9.10.2019 

 

Úloha č. 01 7/2019: Pripraviť prehľad plnenia a čerpania rozpočtu 2019. 

Z: sekretariát 

T: 9.10.2019 

 

Úloha č. 02 7/2019: Pripraviť podklady týkajúce sa finančných prostriedkov PUŠ pre analýzu 

verejného obstarávania. 

Z: sekretariát 

T: 30.9.2019 

 

 

 

 



3. Vnútorné predpisy 

 

Predmetom rokovania neboli žiadne vnútorné predpisy. 

 

 

4. Reprezentácia 

 

Rastislav Antala informoval o priebehu ME mužov a ME chlapcov v Poľsku na základe reportov 

trénera Andrewa Malleyho. Na ME chlapcov boli očakávania nízke a výsledok neprekvapil. Bol 

tam veľmi mladý tím (14 až 15 rokov), ktorý reprezentoval v súťaži juniorov do 18 rokov. Starší 

hráči hrali v kategórii mužov. Andrew Malley navrhuje viac prípravných sústredení s osobnými 

trénermi hráčov a zimnú prípravu. 

ME mužov znamenalo rozhodnutie, že mladší hráči nastúpili v kategórii mužov. Skončili na 5. 

mieste v kvalifikácii, nehrali o postup. V hre na jamky jednoznačne vyhrali, pričom ďalšie kolo 

bolo pre búrku zrušené. Tento tím bude v nasledujúcom roku silný. 

Pavol Bielik informoval o turnaji European Young Masters 2019 v Českej republike. Výkonnosť 

veľmi slabá s výnimkou Antónie Zacharovskej. Každým rokom sa znižuje všeobecná výkonnosť 

hráčov. Hráči zbierajú skúsenosti.  

 

Tomáš Stoklasa uvítal návrh Andrewa Malleyho na zimnú prípravu reprezentácie. Prezídium 

očakáva návrh konkrétnych bodov, ako chceme zlepšiť fungovanie reprezentácie. Prezídium 

pozve Andrew Malleyho na budúce zasadanie prezídia. 

Ivan Šebök doplnil, že je treba vytvoriť hráčom podmienky na oficiálne organizovanie 

reprezentačných výjazdov do okolitých krajín. Podobne ako to robia reprezentačné výbery ČR, 

Poľska, Slovinska a Maďarska. Reprezentačný výber navrhuje zúžiť tak, aby sa jednalo o výberovú 

záležitosť, kam sa hráči majú prebojovať. 

Rastislav Antala informoval o turnaji MSR Mid-Age, ktorý sa konal 23.-25.8.2019. Podľa neho šlo 

z organizačného hľadiska o neuspokojivý stav, kde chýbalo viac reklamných nosičov a sprievodný 

program. S tým sa stotožnil aj Pavol Bielik a doplnil, že pokiaľ ide o Mid-Age, kde bola veľmi 

nízka účasť, 40 hráčov, z toho 20 zahraničných, vidí problém v nevhodnom termíne a zlej 

propagácii podujatia. 

Ivan Šebök navrhol viac propagovať tento turnaj.  

 

Úloha č. 01 8/2019: Pripraviť návrh plánu činnosti reprezentácie 2020. 

Z: Rastislav Antala 

T: 9.10.2019 

 

 

5. Udeľovanie licencií 

 

Kamil Balga predložil žiadosti o vydanie licencie trénera od: 

- Tomáša Becka o udelenie trénerskej licencie A, 

- Soni Jenčušovej o udelenie trénerskej licencie A, prezídium požiadalo o konkretizáciu a 

doplnenie podkladov. 

- Miroslava Gordana o udelenie trénerskej licencie B, prezídium požiadalo o konkretizáciu a 

doplnenie podkladov. 

 

- Michala Wirdzeka o udelenie trénerskej licencie B,  

prezídium požiadalo o konkretizáciu a doplnenie podkladov. 



Uznesenie č. 1 8/2019: Prezídium schvaľuje udelenie licencie A pre trénera Tomáša Becka. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Pavol Bielik, Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

Nehlasoval: Miroslav Rusnák 

 

 

6. Ostatné 

 

Slavomír Brudňák a Kamil Balga informovali ohľadne stretnutia k téme verejné obstarávanie, bola 

predložená ponuka vytvorenia smernice s presne definovanými postupmi s ohľadom na zákon 

o verejnom obstarávaní od spoločnosti obstaráme, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 2 8/2019: Prezídium schvaľuje externú spoluprácu pre verejné obstarávanie so 

spoločnosťou obstaráme, s.r.o. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Martin Munka 

Zdržal sa: Pavol Bielik 

Nehlasoval: Miroslav Rusnák 

 

Sekretariát vykoná kontrolu, ako sú zosúladené registre rozhodcov a trénerov, ktoré máme na 

webovom sídle, s Informačným systémom športu. 

 

Úloha č. 02 8/2019: Kontrola súladu registrov trénerov a rozhodcov s ISŠ. 

Z: generálny sekretár 

T: 9.10.2019 

 

Vladimír Balogh informoval ohľadne stavu zdravotných prehliadok ME seniorov. 

 

Miroslav Rusnák informoval o reportoch k RTCTM východ Martina Ťavodu, ktoré sa konali (13.7. 

na Táľoch, účasť 10 detí, 20.7. v Malej Ide, účasť 10 detí, 18.8. na Táľoch, účasť 7 detí, 7.9. sa 

uskutoční na Táľoch). 

Miroslav Rusnák informoval o  o reporte Pavla Bielika za RTCTM západ v termínoch 14.7. v Borši, 

účasť 6 detí, 5.8. v Sedine, účasť 6 detí, 12.8. v Sedine, účasť 11 detí, 26.8. v Penati účasť 4 deti.  

 

Je potrebné realizovať mesačné vyhodnotenie, komplexnú správu o fungovaní RTCTM za rok 

2019, s návrhmi na rok 2020 a pripomienkami rodičov hráčov. Anonymným dotazníkom sa bude 

realizovať spätná väzba účastníkov. 

 

Úloha č. 03 8/2019: Predložiť vyhodnotenie fungovania RTCTM za rok 2019 s návrhmi na rok 

2020 a pripomienkami rodičov hráčov. 

Z: Miroslav Rusnák 

T: zasadnutie prezídia v mesiaci november 2019 

 

Tomáš Stoklasa otvoril tému CTM. Prebehnú kontroly vyúčtovania čerpania prostriedkov na 

činnosť CTM. 

Tomáš Stoklasa navrhuje dôsledne kontrolovať plnenie podmienok pre fungovanie CTM. 

V súvislosti s činnosťou trénerov informoval kontrolór Slavomír Brudňák o zákonnej povinnosti 

trénerov byť držiteľmi oprávnenia k podnikaniu v odbore tréner/trénerská činnosť. 

 

 



Kamil Balga informoval o: 

- žiadosti PGA SK o príspevok na reprezentáciu na turnaji International Team Championship 

v Costa Navarino vo výške 1380,- Eur. Prezídium bude reagovať podľa stavu rozpočtu úseku 

reprezentácie, 

- o žiadosti Penati GC o príspevok na EGA štartovné na ME klubových družstiev mužov a žien. 

Prezídium bude reagovať podľa stavu rozpočtu úseku sekretariátu, respektíve reprezentácie, 

- Československom pohári, ktorý sa bude konať  11.-12.10.2019 v Panorama rezorte na Kácove, 

- záveroch rokovaní s SOŠV a organizácii slávnostného podpisu prihlášky Slovenskej republiky na 

LOH 2020 v Tokiu 11.9.2019, kde sa zúčastní aj Rory Sabbatini, 

-  pracovnom školení k svetovému hendikepovému systému v Maďarsku, 

- stretnutiach s R&A počas The Open. Napríklad o reportoch, ako využíva SKGA podporu R&A 

v roku 2019 a plánoch požiadať v roku 2020 nielen o finančnú podporu, ale aj dodanie štartovacích 

setov palíc pre deti, 

-  štatúte na Symetra tour, ktorý si uhrala v kvalifikačných turnajoch Aneta Abrahámová. Ďalej 

o jej nielen herných plánoch pre rok 2020, keď začala spolupracovať so športovou agentúrou, ktorá 

má záujem o viac informácií o slovenských hráčoch. Navrhla aj odovzdávanie skúseností členom 

reprezentačných tímov.  

 

 

7. Hlasovanie per rollam 

 

Per rollam hlasovanie 01 

 

Prezident Tomáš Stoklasa dal na základe podnetu viceprezidenta SKGA Miroslava Rusnáka dňa 

1.8.2019 formou per rollam v súlade s článkom 16 bod 2 Stanov SKGA na hlasovanie návrh na 

schválenie zmenu vnútorných predpisov: 

 

Prezídium schvaľuje zmenu Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon 

činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu, nasledovne: 

1. V článku III. bod 2 písm. b) znie: „viesť akadémie golfu pre deti a dospelých,“. 

2. V článku III. sa bod 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „viesť centrá talentovanej mládeže.“. 

3. V článku III. bod 3 písm. b) znie: „viesť akadémie golfu pre deti a dospelých,“. 

4. V článku III. sa bod 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „viesť centrá talentovanej mládeže, za 

podmienok určených v predpise SKGA.“. 

 

Prezídium schvaľuje zmenu vnútorného predpisu Podmienky pridelenia statusu „Centrum 

talentovanej mládeže“ klubom, nasledovne: 

1. Časť „Podmienky pridelenia statusu CTM klubom“ sa dopĺňa novým odsekom, ktorý znie: 

„- kvalifikovaný tréner na účely tohto predpisu je (1) držiteľ licencie „A“ vydanej podľa smernice 

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

činnosti inštruktora športu alebo (2) držiteľ licencie „B“ vydanej podľa smernice Slovenskej 

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

inštruktora športu, ak získal najmenej trojročnú prax vo vedení akadémie pre športovcov vo veku 

do 23 rokov v klube, ktorý je členom SKGA; získanie praxe sa preukazuje potvrdením, ktoré 

podpisujú štatutárny zástupca klubu a predseda komisie pre mládež SKGA.“. 

 

Návrh rieši aktuálnu disproporciu medzi obomi vnútornými predpismi a zohľadňuje reálne 

možnosti pre rok 2019.  

 



2.8.2019 bol výsledok hlasovaní o návrhoch uznesení: 

 

ZA: 7 

Proti: 2 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

Per rollam hlasovanie 02 

 

Viceprezident Rastislav Antala dal dňa 6.8.2019 formou per rollam v súlade s článkom 16 bod 2 

Stanov SKGA na hlasovanie návrh o nominácii na ME seniorov. V prvom rade komisia pre repre 

navrhuje nasledovne kritéria na nomináciu: 5 miest podľa rebríčka SKGA a 1 divoká karta. 

 

Návrh nominácie je nasledovný: 

 

Igor Taraba (16.) 

Jozef Fecko (34.) 

Juraj Šitina (38.) 

Peter Straňák (39.) 

Milan Dobrocký (42.) 

Michal Žeňuch (divoká karta) 

 

Náhradníci: 

Roland Hnilica 

Martin Melišek 

 

Michal Žeňuch je navrhnutý na divokú kartu z dôvodu, že sa jedna dlhodobo o jedného z 

najlepších seniorských golfistov v SR, ktorý sa síce nezúčastňuje podujatí SKGA, ale výkonnostne 

kvality sú jednoznačné. 

 

 „Prezídium SKGA schvaľuje nomináciu na ME seniorov.“ 

 

6.8.2019 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 9 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

Per rollam hlasovanie 03 

 

Prezident Tomáš Stoklasa dal dňa 8.8.2019 formou per rollam v súlade s článkom 16 bod 2 Stanov 

SKGA na hlasovanie návrh rozhodnutia prezídia o odvolaní XXXXX proti rozhodnutiu 

Disciplinárnej komisie SKGA o uložení disciplinárneho opatrenia. 

 



Návrh uznesenia:  

Prezídium odvolanie XXXXX, nar. XX.XX.XXXX, trvalé bydlisko XXXXX proti rozhodnutiu 

Disciplinárnej komisie Slovenskej golfovej asociácie zo dňa 04.07.2019 podľa článku 21 ods.1 písm. 

b) Disciplinárneho poriadku SKGA zamieta. 

 

10.8.2019 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

8. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 9.10.2019 o 10.00 hod. na adrese SKGA, 

Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. 

 

 

SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Uznesenie č. 1 8/2019: Prezídium schvaľuje udelenie licencie A pre trénera Tomáša Becka. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Pavol Bielik, Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Martin 

Munka 

Nehlasoval: Miroslav Rusnák 

 

Uznesenie č. 2 8/2019: Prezídium schvaľuje externú spoluprácu pre verejné obstarávanie so 

spoločnosťou obstaráme, s.r.o. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Martin Munka 

Zdržal sa: Pavol Bielik 

Nehlasoval: Miroslav Rusnák 

 

Per rollam hlasovanie 01 

 

Prezident Tomáš Stoklasa dal na základe podnetu viceprezidenta SKGA Miroslava Rusnáka dňa 

1.8.2019 formou per rollam v súlade s článkom 16 bod 2 Stanov SKGA na hlasovanie návrh na 

schválenie zmenu vnútorných predpisov: 

 

Prezídium schvaľuje zmenu Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon 

činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu, nasledovne: 

1. V článku III. bod 2 písm. b) znie: „viesť akadémie golfu pre deti a dospelých,“. 

2. V článku III. sa bod 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „viesť centrá talentovanej mládeže.“. 

3. V článku III. bod 3 písm. b) znie: „viesť akadémie golfu pre deti a dospelých,“. 

4. V článku III. sa bod 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „viesť centrá talentovanej mládeže, za 

podmienok určených v predpise SKGA.“. 

 

Prezídium schvaľuje zmenu vnútorného predpisu Podmienky pridelenia statusu „Centrum 

talentovanej mládeže“ klubom, nasledovne: 



1. Časť „Podmienky pridelenia statusu CTM klubom“ sa dopĺňa novým odsekom, ktorý znie: 

„- kvalifikovaný tréner na účely tohto predpisu je (1) držiteľ licencie „A“ vydanej podľa smernice 

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

činnosti inštruktora športu alebo (2) držiteľ licencie „B“ vydanej podľa smernice Slovenskej 

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

inštruktora športu, ak získal najmenej trojročnú prax vo vedení akadémie pre športovcov vo veku 

do 23 rokov v klube, ktorý je členom SKGA; získanie praxe sa preukazuje potvrdením, ktoré 

podpisujú štatutárny zástupca klubu a predseda komisie pre mládež SKGA.“. 

 

Návrh rieši aktuálnu disproporciu medzi obomi vnútornými predpismi a zohľadňuje reálne 

možnosti pre rok 2019.  

 

2.8.2019 bol výsledok hlasovaní o návrhoch uznesení: 

 

ZA: 7 

Proti: 2 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

Per rollam hlasovanie 02 

 

Viceprezident Rastislav Antala dal dňa 6.8.2019 formou per rollam v súlade s článkom 16 bod 2 

Stanov SKGA na hlasovanie návrh o nominácii na ME seniorov. V prvom rade komisia pre repre 

navrhuje nasledovne kritéria na nomináciu: 5 miest podľa rebríčka SKGA a 1 divoká karta. 

 

Návrh nominácie je nasledovný: 

 

Igor Taraba (16.) 

Jozef Fecko (34.) 

Juraj Šitina (38.) 

Peter Straňák (39.) 

Milan Dobrocký (42.) 

Michal Žeňuch (divoká karta) 

 

Náhradníci: 

Roland Hnilica 

Martin Melišek 

 

Michal Žeňuch je navrhnutý na divokú kartu z dôvodu, že sa jedna dlhodobo o jedného z 

najlepších seniorských golfistov v SR, ktorý sa síce nezúčastňuje podujatí SKGA, ale výkonnostne 

kvality sú jednoznačné. 

 

 „Prezídium SKGA schvaľuje nomináciu na ME seniorov.“ 

 

6.8.2019 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 9 

Proti: 0 



Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

Návrh bol schválený. 

 

Per rollam hlasovanie 03 

 

Prezident Tomáš Stoklasa dal dňa 8.8.2019 formou per rollam v súlade s článkom 16 bod 2 Stanov 

SKGA na hlasovanie návrh rozhodnutia prezídia o odvolaní XXXXX proti rozhodnutiu 

Disciplinárnej komisie SKGA o uložení disciplinárneho opatrenia. 

 

Návrh uznesenia:  

Prezídium odvolanie XXXXX, nar. XX.XX.XXXX, trvalé bydlisko XXXXX proti rozhodnutiu 

Disciplinárnej komisie Slovenskej golfovej asociácie zo dňa 04.07.2019 podľa článku 21 ods.1 písm. 

b) Disciplinárneho poriadku SKGA zamieta. 

 

10.8.2019 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

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

formátu TON a analýzu US Kids. 

Z: Miroslav Rusnák 

T: 9.10.2019 

 

Úloha č. 01 7/2019: Pripraviť prehľad plnenia a čerpania rozpočtu 2019. 

Z: sekretariát 

T: 9.10.2019 

 

Úloha č. 02 7/2019: Pripraviť podklady týkajúce sa finančných prostriedkov PUŠ pre analýzu 

verejného obstarávania. 

Z: sekretariát 

T: 30.9.2019 

 

Úloha č. 01 8/2019: Pripraviť návrh plánu činnosti reprezentácie 2020. 

Z: Rastislav Antala 

T: 9.10.2019 

 

Úloha č. 02 8/2019: Kontrola súladu registrov trénerov a rozhodcov s ISŠ. 

Z: generálny sekretár 

T: 9.10.2019 

 



Úloha č. 03 8/2019: Predložiť vyhodnotenie fungovania RTCTM za rok 2019 s návrhmi na rok 

2020 a pripomienkami rodičov hráčov. 

Z: Miroslav Rusnák 

T: zasadnutie prezídia v mesiaci november 2019 

 

 

Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  

 

Zapisovateľ: Kamil Balga         _____________________ 

 

 


