
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 10/2020 

Dňa 10.11.2020 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, Miroslav Rusnák, 

Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Pavol Bielik, Martin Maršálek 

Ospravedlnení:         členovia prezídia: Tibor Hubík, Martin Munka 

Pozvaní hostia:         predseda komisie pre reprezentáciu: Kamil Drocár 

kontrolór: Slavomír Brudňák  

Sekretariát: Kamil Balga, Zuzana Soldánová 

Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Reprezentácia 

4. Talentovaná mládež 

5. Rozpočet 2020/2021 

6. Turnaje SKGA – kalendár 2020/2021 

7. Udeľovanie licencií 

8. Ostatné  

9. Záver 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  

 

2. Kontrola úloh 

 

Úloha č. 01 9/20: Predložiť návrh smernice verejného obstarávania. 

Z: Kamil Balga 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 02 9/20: Posielať generálnemu sekretárovi reporty o činnosti za predchádzajúci mesiac vždy 

do 5. dňa kalendárneho mesiaca. 

Z: Rastislav Antala, Andrew Malley, Samo Valuch, Martin Ťavoda, Martin Richter 

T: vždy k 5. dňu kalendárneho mesiaca, AKTUÁLNE SPLNENÁ 

 

Úloha č. 03 9/20: Predložiť finálny návrh Kalendára turnajov pre roky 2021/2022. 

Z: Ivan Šebök 

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 04 9/20: Predložiť smernicu o obehu účtovných dokladov. 

Z: Tomáš Stoklasa 

T: NESPLNENÁ, nasledujúce prezídium 



3. Reprezentácia  

 

Rastislav Antala informoval o priebehu činnosti manažéra reprezentácie v mesiaci október, 

o asistencii pri spracúvaní stavu rozpočtu v spolupráci s Kamilom Balgom, o kontrole a vyúčtovaní 

success programu. 

Ďalej informoval o príprave a organizácii výjazdu na ME tímov chlapcov do Španielska, ktorý však 

bol vzhľadom na situáciu COVID-19 zrušený.  

Rastislav Antala pripravoval návrh výberu golfového vybavenia pre hráčov reprezentácie 

v spolupráci s komisiou pre reprezentáciu.  

Kamil Drocár informoval o potrebe zmeny štruktúry reprezentačných tímov vzhľadom na štúdium 

hráčov v zahraničí, najmä v USA, s perspektívou očakávania meniacej sa situácie, nakoľko väčšina 

hráčov odchádza do zahraničia. Presný návrh novej štruktúry je v procese diskusie v rámci komisie 

pre reprezentáciu. 

Rastislav Antala informoval o možných úrovniach vybavenia reprezentantov podľa priorít 

reprezentácie. Na základe požiadavky zo strany komisie pre reprezentáciu prebehne verejné 

obstarávanie a vyhodnotenie ponúk vystrojenia a vybavenia.  

Kamil Drocár navrhol členom reprezentačných tímov zabezpečiť lekárske prehliadky u športového 

lekára a testovanie v spolupráci s Národným športovým centrom, požiadame o predloženie návrhu 

testovania. 

 

Úloha č. 01 10/20: Predložiť návrh spolupráce s Národným športovým centrom pri testovaní členov 

reprezentácie. 

Z: Rastislav Antala, komisia pre reprezentáciu 

T: nasledujúce prezídium 

 

Rastislav Antala na základe odporúčania komisie pre reprezentáciu navrhol stanoviť, že ocenenie 

Hráč roka sa vyhlasuje vždy podľa umiestnenia hráčov v rebríčku SKGA k 31. októbru príslušného 

roka v zmysle jednotlivých kategórií. V kategóriách juniorov, kadetov a žiakov bude rozhodujúcim 

rebríčkom Mládežnícky rebríček SKGA. V kategórii Mid-Am bude rozhodujúcim rebríčkom Mid-

Am rebríček SKGA. V kategórii seniorov bude rozhodujúcim rebríčkom Seniorský rebríček SKGA. 

V ostatných kategóriách bude rozhodujúcim rebríčkom oficiálny rebríček SKGA. Vyhlásenie hráča 

roka pre príslušnú kategóriu bude vyhlásené ak v príslušnej kategórií bude viac ako 5 hráčov.  

 

Uznesenie č. 1 10/2020: Prezídium SKGA, na základe odporúčania komisie pre reprezentáciu, 

rozhodlo, že ocenenie Hráč roka sa vyhlasuje vždy podľa umiestnenia hráčov v rebríčku SKGA k 

31. októbru príslušného roka v zmysle jednotlivých kategórií. V kategóriách juniorov, kadetov a 

žiakov bude rozhodujúcim rebríčkom Mládežnícky rebríček SKGA. V kategórii Mid-Am bude 

rozhodujúcim rebríčkom Mid-Am rebríček SKGA. V kategórii seniorov bude rozhodujúcim 

rebríčkom Seniorský rebríček SKGA. V ostatných kategóriách bude rozhodujúcim rebríčkom 

oficiálny rebríček SKGA. Vyhlásenie hráča roka pre príslušnú kategóriu bude vyhlásené ak v 

príslušnej kategórií bude viac ako 5 hráčov. 

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

Maršálek 

Zdržal sa: Rastislav Antala 

Uznesenie č. 1 10/2020 bolo schválené.  

 

Komisia pre reprezentáciu informovala o žiadostiach o vyplatenie finančnej podpory zo success 

programu, ako aj o žiadosti o mimoriadnu podporu z tohto programu (tieto turnaje nie sú v zozname 



turnajov) pre Andreja Chochola za účasť na majstrovstvách Rakúska juniorov a Zuzany Bielikovej  

za účasť na ME Mid – Amatérov.  

Tomáš Stoklasa vzhľadom na význam podujatí a vzhľadom na umiestnenie na turnaji ME (5. miesto) 

navrhol priznať podporu Zuzane Bielikovej, avšak z inej rozpočtovej položky kapitoly 

reprezentácie, nakoľko to success program podľa jeho názoru neumožňuje. 

Rastislav Antala navrhol hlasovať o vyplatení finančných prostriedkov zo success programu pre 

hráčov podľa priloženého zoznamu, v celkovej výške 4.806,50 Eur.  

 

Uznesenie č. 2 10/2020: Prezídium schvaľuje na základe splnenia podmienok vyplatenie finančných 

prostriedkov zo success programu pre hráčov podľa priloženého zoznamu, v celkovej výške 4.806,50 

Eur. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Martin Maršálek 

Zdržal sa: Rastislav Antala, Pavol Bielik 

Uznesenie č. 2 10/2020 bolo schválené.  

 

Uznesenie č. 3 10/2020: Prezídium schvaľuje mimoriadny príspevok vo výške nákladov na turnaj 

ME Mid – Amatérov pre Zuzanu Bielikovú. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Martin Maršálek 

Zdržal sa: Rastislav Antala, Pavol Bielik 

Uznesenie č. 3 10/2020 bolo schválené.  

 

Rastislav Antala informoval o spracúvanom návrhu zoznamu hráčov pre ich zaradenie do 

Národného športového centra, finálny zoznam bude predmetom hlasovania per rollam po 

konzultácii a odsúhlasení Národným športovým centrom. 

 

4. Turnaje SKGA – kalendár 2020/2021 

 

Ivan Šebök predložil návrh kalendára súťaží pre rok 2021 a tiež predbežný návrh kalendára súťaží 

pre rok 2022. 

Kamil Drocár navrhol presunúť turnaj Slovak Amateur Championship 2021, ktorý koliduje s iným 

turnajom - Annika Invitational 2021, ktorého sa zúčastnia najlepšie hráčky reprezentácie Slovenska 

a turnaj je zároveň v termíne, kedy sa v školách uzatvárajú známky, čo by mohlo narušiť účasť 

ostatných reprezentantov. Ivan Šebök doplnil, že nie je možné vyhovieť požiadavkám všetkých 

hráčok a hráčov, a keďže o turnaji vedia o 6 mesiacov vopred, známky si môžu udržiavať prípadne 

upravovať už počas roka.  

 

Uznesenie č. 4 10/2020: Prezídium schvaľuje návrh kalendára súťaží pre rok 2021 a berie na vedomie 

predbežný návrh kalendára súťaží pre rok 2022. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Martin Maršálek 

Zdržal sa: Rastislav Antala, Pavol Bielik 

Uznesenie č. 4 10/2020 bolo schválené.  

 

5. Talentovaná mládež 

 

Miroslav Rusnák informoval o kontrole splnenia podmienok CTM, dodaných výkazov od 

jednotlivých klubov. V termíne podmienky splnilo 6 klubov, 2 kluby nesplnili. Z toho celkovo 54 

hráčov splnilo podmienky, 45 splnilo podmienku odohratia 5 turnajov, ostatní odohrali po 4 turnaje. 

Podmienky pridelenia podpory pre kluby spolupracujúce so školami splnilo 5 klubov. Ďalej 



informoval o zasadaní komisie pre mládež, ktoré sa bude konať po 15.11.2020, po dodaní všetkých 

návrhov od členov komisie k zmene predpisov. 

Kamil Balga predložil reporty trénerov o činnosti RTCTM v mesiaci október. 

 

6. Udeľovanie licencií 

 

Sekretariát predložil žiadosť o vydanie licencie inštruktora od Michala Hanzalíka, o udelenie 

licencie C.  

Žiadosť bude predmetom hlasovania per rollam po dodatočnom overení podkladov zo strany 

trénersko-metodickej komisie. 

 

7. Rozpočet 2020/2021 

 

Kamil Balga predložil prezentáciu vývoja a stavu tohtoročného rozpočtu k 30.9.2020. Rastislav 

Antala prezentoval stavy na príjmovej ako aj výdavkovej strane rozpočtu, zároveň doplnil a aktuálne 

upravil zdrojovanie rozpočtu podľa PUŠ a vlastných zdrojov, na základe pripomienok prítomného 

kontrolóra Slavomíra Brudňáka. 

Kontrolór Slavomír Brudňák odporúčal vytvorenie okrem ústnej dohody aj písomného dokumentu 

zaväzujúceho absolventov TARS k vykonaniu presne dohodnutých protiplnení voči SKGA pre 

slovenský golf. 

Na základe plusového reálneho čerpania rozpočtu prezídium navrhuje vyplatiť zamestnancom 

sekretariátu mimoriadne odmeny za rok 2019 vo výške priemernej mesačnej mzdy a manažérovi 

turnajov odmenu vo výške mesačnej fakturácie. 

 

Uznesenie č. 5 10/2020: Prezídium schvaľuje mimoriadnu odmenu zamestnancom sekretariátu za 

rok 2019 vo výške priemernej mesačnej mzdy a manažérovi turnajov vo výške mesačnej fakturácie. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Martin Maršálek, 

Rastislav Antala, Pavol Bielik 

Uznesenie č. 5 10/2020 bolo schválené.  

 

8. Ostatné 

 

Tomáš Stoklasa informoval o: 

 

- komunikácii so spoločnosťou TeeTime na tému nová aplikácia SKGA pre platformy iOS a 

Android, prebehla rozprava k aktuálnej spolupráci, ako aj o alternatívach poskytovateľa 

predmetných služieb;  

- ďalej informoval o virtuálnom valnom zhromaždení EGA, ktoré sa uskutoční v sobotu 

14.11.2020. 

 

Tomáš Stoklasa pripraví smernicu o obehu účtovných dokladov a kompetenciách schvaľovania 

objednávok a finančných transakcií. 

 

Úloha č. 02 10/20: Predložiť návrh vnútornej smernice o obehu účtovných dokladov 

a kompetenciách schvaľovania objednávok a finančných transakcií. 

Z: Tomáš Stoklasa 

T: 18.11.2020  

 

 



Kamil Balga informoval o:  

 

- vzniku členstva SKGA v EDGA (European Disabled Golfers Associaton); 

- virtuálnej valnej hromade IGF (International Golf Federation);   

- zvyšujúcom sa záujme o vzdelávací kurz trénerov a inštruktorov. 

Pavol Bielik ozrejmil návrhy zo zasadania trénersko-metodickej komisie, kurz by mohol 

prebiehať 1.-2. kvartál, prípadne vo všeobecnej časti aj online; 

- odporúčaní spoločnosti Annasoft vo veci vytvorenia mobilnej aplikácie, kedy v dnešnej 

dobe je praktickejšie a lacnejšie vytvoriť správnu responzívnu verziu webového sídla.  

 

Úloha č. 03 10/20: Zverejniť na webovom sídle SKGA prípravu vzdelávacieho kurzu 

tréner/inštruktor golfu, predpokladaný termín je 1.-2. kvartál, pre bližšie zistenie záujmu. 

Z: Kamil Balga 

T: asap 

 

Kamil Balga predložil návrh smernice verejného obstarávania, prebehla rozprava k danej téme. 

Rastislav Antala informoval o EKS systéme. Do 15.12.2020 je potrebné pripraviť plán verejného 

obstarávania na budúci rok.  

 

9. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 9.12.2020 o 10.00 hod. na adrese SKGA, 

Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. 

 

 

 

SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Uznesenie č. 1 10/2020: Prezídium SKGA, na základe odporúčania komisie pre reprezentáciu, 

rozhodlo, že ocenenie Hráč roka sa vyhlasuje vždy podľa umiestnenia hráčov v rebríčku SKGA k 

31. októbru príslušného roka v zmysle jednotlivých kategórií. V kategóriách juniorov, kadetov a 

žiakov bude rozhodujúcim rebríčkom Mládežnícky rebríček SKGA. V kategórii Mid-Am bude 

rozhodujúcim rebríčkom Mid-Am rebríček SKGA. V kategórii seniorov bude rozhodujúcim 

rebríčkom Seniorský rebríček SKGA. V ostatných kategóriách bude rozhodujúcim rebríčkom 

oficiálny rebríček SKGA. Vyhlásenie hráča roka pre príslušnú kategóriu bude vyhlásené ak v 

príslušnej kategórií bude viac ako 5 hráčov. 

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

Maršálek 

Zdržal sa: Rastislav Antala 

Uznesenie č. 1 10/2020 bolo schválené.  

 

Uznesenie č. 2 10/2020: Prezídium schvaľuje na základe splnenia podmienok vyplatenie finančných 

prostriedkov zo success programu pre hráčov podľa priloženého zoznamu, v celkovej výške 4.806,50 

Eur. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Martin Maršálek 

Zdržal sa: Rastislav Antala, Pavol Bielik 

Uznesenie č. 2 10/2020 bolo schválené.  

 



Uznesenie č. 3 10/2020: Prezídium schvaľuje mimoriadny príspevok vo výške nákladov na turnaj 

ME Mid – Amatérov pre Zuzanu Bielikovú. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Martin Maršálek 

Zdržal sa: Rastislav Antala, Pavol Bielik 

Uznesenie č. 3 10/2020 bolo schválené.  

 

Uznesenie č. 4 10/2020: Prezídium schvaľuje návrh kalendára súťaží pre rok 2021 a berie na vedomie 

predbežný návrh kalendára súťaží pre rok 2022. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Martin Maršálek 

Zdržal sa: Rastislav Antala, Pavol Bielik 

Uznesenie č. 4 10/2020 bolo schválené.  

 

Uznesenie č. 5 10/2020: Prezídium schvaľuje mimoriadnu odmenu zamestnancom sekretariátu za 

rok 2019 vo výške priemernej mesačnej mzdy a manažérovi turnajov vo výške mesačnej fakturácie. 

Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Miroslav Rusnák, Vladimír Balogh, Ivan Šebök, Martin Maršálek, 

Rastislav Antala, Pavol Bielik 

Uznesenie č. 5 10/2020 bolo schválené.  

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

Úloha č. 01 10/20: Predložiť návrh spolupráce s Národným športovým centrom pri testovaní členov 

reprezentácie. 

Z: Rastislav Antala, komisia pre reprezentáciu 

T: nasledujúce prezídium 

 

Úloha č. 02 10/20: Predložiť návrh vnútornej smernice o obehu účtovných dokladov 

a kompetenciách schvaľovania objednávok a finančných transakcií. 

Z: Tomáš Stoklasa 

T: 18.11.2020  

 

Úloha č. 03 10/20: Zverejniť na webovom sídle SKGA prípravu vzdelávacieho kurzu 

tréner/inštruktor golfu, predpokladaný termín je 1.-2. kvartál, pre bližšie zistenie záujmu. 

Z: Kamil Balga 

T: asap 

 

 

 

 

 

 

Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  

 

Zapisovateľ: Kamil Balga         _____________________ 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1: Success program SKGA 2020. 

 

Meno Podujatie Suma 

Tadeáš Teťák  Austrian International Amateur  € 680,00 

Tadeáš Teťák  European Amatuer Championship  € 660,00 

Tadeáš Teťák Southern Highlands Collegiate  € 1 008,00 

Katarína Drocárová  Amundi Czech Ladies Challenge  € 672,00 

Katarína Drocárová  Ladies European Tour  € 525,00 

Katarína Drocárová  European Ladies Amateur Championship  € 408,00 

Katarína Drocárová  Spanish International Ladies Amateur  € 445,50 

Rebecca Hnidková European Ladies Amateur Championship  € 408,00 

Spolu   € 4 806,50 

 

 

 

 

 

 

 


