
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 8/2020 

Dňa 16.9.2020 o 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch Golf and 

Country Club Piešťany, Kúpeľný ostrov 3612, 921 01 Piešťany. 

 

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

Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Pavol Bielik, Martin Munka 

kontrolór: Slavomír Brudňák  

Ospravedlnení:         členovia prezídia: Tibor Hubík, Martin Maršálek 

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

Z: Kamil Balga 

T: v riešení 

 

Úloha č. 01 7/2020: Pripraviť vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.7.2020. 

Z: Kamil Balga 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 02 7/2020: Predkladať report o aktivite národného trénera a manažéra reprezentácie na 

mesačnej báze. 

Z: Rastislav Antala 

T: aktívna 



Úloha č. 03 7/2020: Prezentácia kompletnej verzie brožúry „Základy techniky golfového švihu“ od 

Michala Štefíka. 

Z: Kamil Balga 

T: nasledujúce prezídium 

 

3. Rozpočet 2020 

 

Kamil Balga predložil vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.7.2020. Informoval o nenaplnení 

niektorých položiek na strane príjmu. Prebehla rozprava k danej téme. K výdavkovej strane 

inicioval stretnutie s účtovníkmi pre ďalšiu špecifikáciu položiek v účtovnej osnove. 

 

Úloha č. 01 8/2020: Pripraviť vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.8.2020.  

Z: Kamil Balga 

T: nasledujúce prezídium 

 

4. Talentovaná mládež 

 

Miroslav Rusnák informoval o fungovaní CTM. Tomáš Stoklasa navrhol pripraviť v rámci komisie 

pre mládež zmeny v podmienkach CTM a predložiť prezídiu. V spolupráci s Martinom Richterom 

sa rozbieha TCM.golf systém v kluboch. Rozsah napĺňania systému dátami hráčom budú súčasťou 

budúcoročných podmienok pre udelenie štatútu CTM. V decembri sa uskutoční školenie aplikácie 

TCM.golf pre trénerov. 

Miroslav Rusnák ďalej informoval o reportoch trénerov RTCTM. Tréner RTCTM východ Martin 

Ťavoda bude prizvaný na najbližšie prezídium za účelom podania vysvetlenia k otázkam fungovania 

RTCTM východ. 

 

5. Reprezentácia 

 

Rastislav Antala informoval o aktuálnej situácii reprezentácie, najmä o pripravovanom turnaji ME 

tímov junioriek v Hrubej Borši a opatreniach v súvislosti s  COVID-19. Sekretariát SKGA inicioval 

druhé koordinačno-organizačné stretnutie v Hrubej Borši 16.9.2020 o 16 hod.   

Rastislav Antala ďalej informoval o priebehu a výsledkoch na výjazdoch reprezentácie na ME žien 

vo Švédsku a ME tímov chlapcov v Holandsku. Navrhuje viac zahraničných reprezentačných 

výjazdov, reprezentačných kempov v zahraničí a praxe reprezentantov na daných ihriskách. 

Kamil Drocár zhodnotil výjazdy reprezentácie a navrhuje repre kempy v zahraničí ešte tento rok. 

 

Úloha č. 02 8/2020: Predložiť report o aktivite národného trénera. 

Z: Rastislav Antala 

T: 20.9.2020 

 

6. Turnaje SKGA 

 

Ivan Šebök informoval o zasadnutí ŠTK komisie, kde sa dohodli na úprave návrhu kalendára 

turnajov 2021 a prípravách kalendára turnajov 2022. Budú predložené na nasledujúcom prezídiu. 

Na najbližšom stretnutí ŠTK komisie sa prerokuje smernica a bude navrhnuté zvýšenie poplatkov 

za účasť na turnajoch a zvýšenie odmien rozhodcov. Návrh bude predložený na schválenie na 

najbližšom prezídiu v októbri.  

 



Tomáš Stoklasa predložil na návrh Rastislava Michaláka návrh zmeny smernice HCP v súvislosti 

s prechodom z EGA Handicap System na World Handicap System a predĺženie doby osvedčenia 

o udelení HCP indexu s hodnotou 54, ktoré získa hráč po úspešnom vykonaní skúšky na preverenie 

teoretickej a praktickej spôsobilosti hráča na hru, z 12 mesiacov na dobu 24 mesiacov. 

 

Uznesenie č. 1 8/2020: Prezídium schvaľuje návrh zmeny Smernice SKGA o udelení HCP indexu 

s hodnotou 54 hráčovi golfu podľa World HCP system, podľa návrhu predloženého manažérom 

turnajov Rastislavom Michalákom.  

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

Munka 

Nehlasoval: Miroslav Rusnák 

 

7. Udeľovanie licencií 

 

Sekretariát predložil žiadosť Juraja Fruhwalda o udelenie trénerskej licencie B. 

 

Uznesenie č. 2 8/2020: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie B pre Juraja Fruhwalda. 

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

Munka 

Nehlasoval: Miroslav Rusnák 

 

8. Ostatné 

 

Kamil Balga: 

- informoval o golfovej akcii CHARITY GOLF CUP, ktorú organizuje Golfový klub Agama v 

spolupráci so Slovenskou asociáciou hendikepovaných golfistov dňa 19.9.2020 a ktorej sa za SKGA 

zúčastní Tomáš Stoklasa. 

 

- informoval o blížiacom sa termíne pre predĺženie platnosti ochrannej známky Slovenská golfová 

asociácia. 

 

- informoval o návšteve klubov Royal Valley Golf Club, Lomnický GK, Golfový klub Alpinka 

Košice, Red Fox golf club Malá Ida. 

 

- informoval o termíne a mieste valného zhromaždenia EGA. Je plánované v termíne 11.-14.11.2020 

v Ríme. R&A v predstihu posunula svetovú konferenciu Working for golf o rok, na jar 2022. 

 

- informoval o výsledku rokovania s EGA, ME tímov seniorov mužov v roku 2021 sa budú konať 

v Sedin Golf Clube. Ambíciou SKGA je organizovať v budúcnosti European Young Masters.  

 

Tomáš Stoklasa informoval o návšteve  v budove Domu športu na Junáckej 6, v rámci ponuky 

priestorov nových kancelárskych priestorov. Nájomné za priestory je výrazne nákladnejšie ako 

nájomné za v súčasnosti užívané priestory a SKGA bude nad nimi uvažovať len v prípade, ak by 

vznikla nevyhnutnosť odsťahovať sa zo súčasných priestorov v dôsledku ukončenia nájomného 

vzťahu. Podľa Kamila Balgu a informácií z Olympijskej marketingovej, a.s., ktorá nám prenajíma 

existujúce priestory, nakoniec nebude nevyhnutné sťahovať sa z doterajších priestorov a naopak sa 

ponúka možnosť väčšieho priestoru v budove na Kukučínovej 26. 

 



Rastislav Antala informoval o účasti na novinárskom tripe organizovaného Ministerstvom dopravy 

SR. 

 

Pavol Bielik sa spýtal na stav programu vzdelávania trénerov  a inštruktorov a dôvod rozposlania 

výzvy možným dodávateľom lektorských služieb prostredníctvom PGA SK, bez jeho vedomia. 

Vyzval Kamila Balgu k vysvetleniu situácie. Nakoľko bol vyzvaný, aby dodal podkladový materiál 

k školeniu k nahliadnutiu. Kamil Balga informoval – opakovane po predchádzajúcich emailových 

informáciách - o termíne konania vzdelávania Fakultou telesnej výchovy a športu v októbri 2020 

a vo februári 2021. Momentálne sa v súlade s predpismi o verejnom obstarávaní realizuje prieskum 

trhu, kto a za akých podmienok by mohol realizovať lektorskú činnosť pre SKGA.  

 

Tomáš Stoklasa odpovedal k danej téme, že po poslednom kurze trénerov a inštruktorov boli v cene 

kurzu dodávateľovi lektorských služieb zaplatené aj študijné materiály, pričom však podľa jeho 

informácie účastníkom kurzu neboli dodané. Tomáš Stoklasa pripomenul Pavlovi Bielikovi konflikt 

záujmov, pričom podľa jeho názoru – ak sa bude chcieť osobne podieľať na odplatnom poskytovaní 

lektorských služieb pre SKGA  - by nemal byť ako člen prezídia a predseda TMK prítomný ani pri 

prerokovaní podmienok spolupráce pri poskytovaní služieb pre SKGA. 

 

Kontrolór Slavomír Brudňák avizoval vykonanie kontroly plnenia zmluvy medzi SKGA a Floren, a. 

s. (najmä čl. 4., ods. 1. zmluvy), ako aj priebehu odbornej prípravy, spôsob a formu obhajoby 

záverečných prác a  spôsob a formu vykonania záverečných skúšok.  

 

Vladimír Balogh zdôraznil dodržiavanie všetkých potrebných protiepidemických opatrení 

v priestoroch sekretariátu a hygienických zásad, ako napr. nosenie rúška v interiéri budovy, 

dezinfekcia rúk. Usmernenie je vyvesené pri vstupe do budovy ako aj na dverách kancelárie SKGA. 

 

9. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 14.10.2020 o 11.00 hod. v priestoroch 

Eurovalley Golf Park Clubu,  na adrese Továrenská ulica 5486, 901 01 Malacky. 

 

SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Uznesenie č. 1 8/2020: Prezídium schvaľuje návrh zmeny Smernice SKGA o udelení HCP indexu 

s hodnotou 54 hráčovi golfu podľa World HCP system, podľa návrhu predloženého manažérom 

turnajov Rastislavom Michalákom.  

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

Munka 

Nehlasoval: Miroslav Rusnák 

 

Uznesenie č. 2 8/2020: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie B pre Juraja Fruhwalda. 

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

Munka 

Nehlasoval: Miroslav Rusnák 

 

Per rollam hlasovanie 01 

Na návrh viceprezidenta Rastislava Antalu zo dňa 17. augusta 2020 formou per rollam v súlade s 

článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na schválenie návrhu 

potvrdenia účasti na ME jednotlivcov. Na ME sa do uzávierky prihlásili dvaja hráči - Pavol Mach a 



Tadeáš Teťák. Pavol Mach dostal miesto na základe svojho postavenia vo WAGR a EGA automaticky 

pridelila naše miesto Tadeášovi Teťákovi a žiadajú nás o potvrdenie. 

 

 „Prezídium SKGA schvaľuje automatické pridelenie miesta na ME jednotlivcov EGA Tadeášovi 

Teťákovi.“ 

 

18.8.2020 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 2 

 

Návrh bol schválený. 

 

Per rollam hlasovanie 02 

Na návrh viceprezidenta Miroslava Rusnáka zo dňa 18. augusta 2020 formou per rollam v súlade s 

článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na schválenie 2 návrhy: 

Návrh č. 1: 

Zmena smernice SKGA Podmienky pridelenia statusu "Centrum talentovanej mládeže" klubom v 

časti týkajúcej sa kľúča pre rozdelenie príspevku na podporu CTM, nasledovne: 

Príspevok schválený na podporu CTM bude pridelený CTM podľa nasledovného kľúča: 

2/3 schválených finančných prostriedkov pre hráčov ktorí sa zúčastnia minimálne troch (3) turnajov 

SKGA podľa tohto predpisu a splnia podmienky podľa tohto predpisu, 

1/3 schválených finančných prostriedkov pre hráčov ktorí sa zúčastnia minimálne piatich (5) 

turnajov SKGA podľa tohto predpisu a splnia podmienky podľa tohto predpisu. 

 

Odôvodnenie: V dôsledku objektívnej nemožnosti golfových klubov usporiadať pôvodne 

predpokladaný počet turnajov v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa šírenia nákazlivej choroby 

COVID-19, komisia pre mládež navrhuje zníženie počtu turnajov, ktoré sa uplatňujú v kľúči pre 

výpočet príspevku, o jeden turnaj (zo 4 na 3, resp. zo 6 na 5).“ 

Uznesenie 1: 

 „Prezídium SKGA schvaľuje zmenu smernice SKGA Podmienky pridelenia statusu "Centrum 

talentovanej mládeže" klubom v časti týkajúcej sa kľúča pre rozdelenie príspevku na podporu CTM.“ 

Návrh č. 2: 

Člen SKGA, ktorému bol pridelený status CTM, je povinný zaregistrovať všetkých hráčov CTM do 

aplikácie TCM.golf. Súčasne je člen SKGA, ktorému bol pridelený status CTM povinný zabezpečiť, 

aby tréneri a hráči CTM používali aplikáciu TCM.golf ako tréningový denník a komunikačný systém 

medzi trénermi a hráčmi CTM. 

Uznesenie 2: 

„Prezídium SKGA schvaľuje, že Člen SKGA, ktorému bol pridelený status CTM, je povinný 

zaregistrovať všetkých hráčov CTM do aplikácie TCM.golf. Súčasne je člen SKGA, ktorému bol 



pridelený status CTM povinný zabezpečiť, aby tréneri a hráči CTM používali aplikáciu TCM.golf 

ako tréningový denník a komunikačný systém medzi trénermi a hráčmi CTM.“ 

 

19.8.2020 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia 1 a 2: 

ZA: 8 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 1 

 

Návrh bol schválený. 

 

Per rollam hlasovanie 03 

Na návrh predsedu Športovo-technickej a rozhodcovskej komisie Ivana Šeböka predkladá prezident 

Tomáš Stoklasa zo dňa 19. augusta 2020 formou per rollam v súlade s článkom 16 bod 2 Stanov 

SKGA na hlasovanie návrh na schválenie návrhu udelenia licencie rozhodcom, ktorí úspešne 

absolvovali skúšku a splnili podmienky pre udelenie licencie III. Oliverovi Gáborovi, Michalovi 

Hanzalíkovi, Jaroslavovi Lacuškovi, Miroslavovi Šukolovi. 

 

 „Prezídium SKGA schvaľuje udelenie licencie rozhodcom, ktorí úspešne absolvovali skúšku a 

splnili podmienky pre udelenie licencie III., Oliverovi Gáborovi, Michalovi Hanzalíkovi, Jaroslavovi 

Lacuškovi, Miroslavovi Šukolovi.“ 

 

19.8.2020 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 3 

 

Návrh bol schválený. 

 

Per rollam hlasovanie 04 

Na návrh viceprezidenta Rastislava Antalu zo dňa 24. augusta 2020 formou per rollam v súlade s 

článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na schválenie návrhu komisie 

pre reprezentáciu, nominácie hráčok a hráčov na ME žien a ME mužov.  

 

Uznesenie 1: 

„Prezídium SKGA schvaľuje nomináciu hráčok na ME žien v nasledujúcom zložení.“ 

Antónia Zacharovská 

Katarína Drocárová 

Sára Zrníková 

Anika Bolčíková 

 

Náhradníčky: 

Zuzana Bieliková 

Alexandra Maliková 

Linda Ilavská

25.8.2020 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia 1: 

ZA: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Nehlasoval: 1 

Návrh bol schválený. 



Uznesenie 2: 

„Prezídium SKGA schvaľuje nomináciu hráčov na ME mužov v nasledujúcom zložení.“ 

 

Pavol Mach 

Tadeáš Teťák 

Lukáš Zušťák 

Lukáš Gabura 

 

Náhradníci: 

Matej Babic 

Lukáš Ružek 

 

25.8.2020 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia 2: 

ZA: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Nehlasoval: 1 

 

Návrh bol schválený. 

 

Per rollam hlasovanie 05 

Na návrh viceprezidenta Rastislava Antalu zo dňa 11. septembra 2020 formou per rollam v súlade s 

článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na schválenie návrhu komisie 

pre reprezentáciu, nomináciu hráčok na ME dievčat.  

 
Uznesenie 1:  

„Prezídium SKGA schvaľuje nomináciu na ME dievčat v nasledujúcom zložení.“ 

Antónia Zacharovská 

Alexandra Šulíková 

Alexandra Maliková 

Petra Babicová 

 

Náhradníčky: 

Elena Mária Tarabová 

Katarína Chynoranská

 

12.9.2020 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Nehlasoval: 2 

 

Návrh bol schválený. 

 

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

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

Z: Kamil Balga 

T: v riešení 

 

Úloha č. 03 7/2020: Prezentácia kompletnej verzie brožúry „Základy techniky golfového švihu“ od 

Michala Štefíka. 

Z: Kamil Balga 

T: nasledujúce prezídium 

 

 



Úloha č. 01 8/2020: Pripraviť vyhodnotenie plnenia rozpočtu k 31.8.2020.  

Z: Kamil Balga 

T: nasledujúce prezídium 

 

Úloha č. 02 8/2020: Predložiť report o aktivite národného trénera. 

Z: Rastislav Antala 

T: 20.9.2020 

 

 

 

Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  

 

Zapisovateľ: Kamil Balga          _____________________ 


