
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 11/2019 
Dňa 18.12.2019 o 11.00 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, Ivan 

Šebök, Martin Munka, Miroslav Rusnák, Martin Maršálek, Vladimír 
Balogh 
kontrolór: Slavomír Brudňák  

Ospravedlnení:         členovia prezídia: Tibor Hubík 
Sekretariát: Kamil Balga, Zuzana Soldánová  
Hosť:                        Rastislav Michalák, manažér turnajov 
   
Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Vnútorné predpisy 

4. Činnosť v roku 2020 

5. Rozpočet 2020 

6. Reprezentácia 

7. Udeľovanie licencií 

8. Ostatné  

9. Záver 

 
1. Otvorenie 

 
Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  
 
2. Kontrola úloh 
 
Úloha č. 01 8/2019: Pripraviť návrh plánu činnosti reprezentácie 2020. 
Z: Rastislav Antala 
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 01 9/2019: Pripraviť finančný a marketingový plán TON pre rok 2020 v spolupráci 
s manažérom turnajov. 
Z: Miroslav Rusnák 
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 01 10/2019: Pripraviť kalendár turnajov 2021. 
Z: Rastislav Michalák 
T: SPLNENÁ 
 
 
3. Vnútorné predpisy 
 
Nasledovné dokumenty boli schválené 22.11.2019 per rollam. 



 
Hlasovanie č. 1: Kalendár turnajov 2020 
Hlasovanie č. 2: Smernica o nominovaní rozhodcov na turnaje organizované  Slovenskou 
golfovou asociáciou a na turnaje vedené na serveri SKGA 
Hlasovanie č. 3: Smernica Slovenskej golfovej asociácie pre usporiadanie turnajov s úpravou 
HCP na serveri SKGA 
Hlasovanie č. 4: Hard card - Podmienky súťaží a Miestne pravidlá pre súťaže usporiadané 
SKGA 
Hlasovanie č. 5: Zásady správania hráčov a postupy pri disciplinárnom priestupku na 
podujatiach SKGA (Kódex správania na podujatiach SKGA) 
Hlasovanie č. 6: Podmienky pre vyslanie rozhodcov na školenie rozhodcov Tournament 
Administrators and Referees School (TARS) organizované R&A v St. Andrews (Škótsko) 
 
Per rollam hlasovanie 01 
Na návrh prezidenta Tomáša Stoklasu zo dňa 22. novembra 2019 formou per rollam v súlade 
s článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na schválenie 
nasledovné návrhy: 
 
Hlasovanie č. 1: Kalendár turnajov 2020 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje Kalendár turnajov 2020. 
 Odôvodnenie: ŠTK SKGA predložila návrh Kalendára turnajov 2020. Je dôležité, aby mali 
hráči informáciu o už potvrdených turnajoch čím skôr, aby si vedeli plánovať svoje aktivity.   
 
Hlasovanie č. 2: Smernica o nominovaní rozhodcov na turnaje 
organizované  Slovenskou golfovou asociáciou a na turnaje vedené na serveri SKGA 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje Smernicu o nominovaní rozhodcov na turnaje 
organizované  Slovenskou golfovou asociáciou a na turnaje vedené na serveri SKGA. 
  
Hlasovanie č. 3: Smernica Slovenskej golfovej asociácie pre usporiadanie turnajov s 
úpravou HCP na serveri SKGA  
Uznesenie: Prezídium schvaľuje Smernicu Slovenskej golfovej asociácie pre usporiadanie 
turnajov s úpravou HCP na serveri SKGA. 
 
Hlasovanie č. 4: Hard card - Podmienky súťaží a Miestne pravidlá pre súťaže 
usporiadané SKGA 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje vnútorný predpis "Podmienky súťaží a Miestne pravidlá pre 
súťaže usporiadané SKGA". 
Odôvodnenie: Uvedený dokument je návrhom ŠTK SKGA, za účelom zjednotenia podmienok 
súťaží a miestnych pravidiel pre súťaže usporiadané SKGA.  
  
Hlasovanie č. 5: Zásady správania hráčov a postupy pri disciplinárnom priestupku na 
podujatiach SKGA (Kódex správania na podujatiach SKGA) 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje vnútorný predpis "Zásady správania hráčov a postupy pri 
disciplinárnom priestupku na podujatiach SKGA (Kódex správania na podujatiach SKGA)". 
Odôvodnenie: Uvedený dokument je návrhom ŠTK SKGA, ktorá ním reaguje na situácie, ktoré 
sa z dôvodu neakceptovateľného správania hráčov na turnajoch SKGA vyskytli počas roka 
2019 na turnajoch a ktoré si vyžadujú prísnejší postup zo strany súťažného výboru, vrátane 
možnosti následného disciplinárneho konania.  
Hlasovanie č. 6: Podmienky pre vyslanie rozhodcov na školenie rozhodcov Tournament 
Administrators and Referees School (TARS) organizované R&A v St. Andrews (Škótsko) 
Uznesenie: Prezídium určuje, že podmienkou na rozhodnutie o vyslaní rozhodcu na školenie 
rozhodcov Tournament Administrators and Referees School (TARS) organizované R&A v St. 
Andrews (Škótsko) je aktívny výkon činnosti rozhodcu s licenciou I. triedy a znalosť anglického 
jazyka umožňujúca absolvovanie prípravy a testov z pravidiel v anglickom jazyku.  



 
22.11.2019 bol výsledok hlasovania o návrhu uznesenia: 
Hlasovanie č. 1 až 5:  
ZA: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
 
Hlasovanie č. 6.:  
ZA: 6 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
 
Návrhy boli schválené. 
 
4. Reprezentácia 
 
Rastislav Antala informoval o rozpracovanom návrhu plánu činnosti reprezentácie 2020, ktorý 
predloží po aktualizácii návrhu rozpočtu na rok 2020 v dopracovanej forme na schválenie na 
nasledujúcom zasadnutí prezídia 15. januára 2020. 
 
5. Rozpočet 2020 
 
Kamil Balga informoval o výške percentilu predbežného plánu PUŠ-u (príspevok uznanému 
športu podľa zákona o športe). MŠVVaŠ SR ešte stále neuverejnilo potvrdené oficiálne a 
konkrétne čiastky.  
Kamil Balga odprezentoval položky návrhu rozpočtu na rok 2020. Prebehla široká diskusia ku 
každej rozpočtovej kapitole a položkám. S ohľadom na chýbajúcu oficiálnu výšku PUŠ pre 
rok 2020 a predpoklad, že s najvyššou pravdepodobnosťou nebude ani vyššia ani nižšia ako 
predbežný plán, upraví kancelária návrh rozpočtu tak, aby bol vyrovnaný. 
 
6. Konferencia 2020 
 
Kamil Balga informoval o potvrdení organizačného zabezpečenia Konferencie 2020 zo strany 
klubu RED OAK Golf Club (Korytovská 362/3, 951 41 Lužianky), v priestoroch ktorého sa 
Konferencia uskutoční dňa 26.2.2019.  
 
7. Udeľovanie licencií 
 
Kamil Balga informoval o vydaní trénerských licencií na základe hlasovania per rollam. 
 
 
 
Per rollam hlasovanie 03 
Na návrh viceprezidenta Miroslava Rusnáka zo dňa 13. decembra 2019 formou per rollam v 
súlade s článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na schválenie 
návrhu udelenia trénerských licencií nasledovne: 
 
Hlasovanie č. 1: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie A pre Sandru 
Jantovú 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie A pre Sandru Jantovú. 



 
Hlasovanie č. 2: Prezídium schvaľuje udelenie  trénerskej licencie B pre Samuela 
Valúcha 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie B pre Samuela Valúcha. 
 
Hlasovanie č. 3: Prezídium schvaľuje udelenie  trénerskej licencie B pre Jakuba Hrbáňa 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie B pre Jakuba Hrbáňa. 
 
13.12.2019 bol výsledok hlasovania návrhu uznesení: 
ZA: 7 
Proti: 2 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
 
Návrh bol schválený. 
 
8. Ostatné 
 
Kontrolór Slavomír Brudňák namietal v zápisnici č. 10/2019 časť týkajúcu sa výsledkov 
kontroly na strane 4. Žiada o uvedenie citácie zo správy revíznej komisie v plnom znení tak, 
ako informoval aj na prezídiu dňa 20.11.2019.  Uviedol nasledovné: 
 

- Všetky vyzvané kluby okrem Žilinsko-rajeckého golfového klubu predložili 
v požadovanom termíne, že majú vo vlastníctve alebo sú v právne platnom a účinnom 
dlhodobom výlučnom zmluvnom vzťahu s vlastníkom deväť a viac jamkového 
znormovaného a prevádzkyschopného golfového ihriska na území Slovenskej 
republiky. 

- Kontrolou na Serveri SKGA bolo preverované využívanie domovského ihriska klubov 
na rozvoj golfu v rokoch 2018 a 2019. Toto bolo preukázané u všetkých riadnych 
členov okrem Žilinsko-rajeckého golfového klubu. Ten v roku 2018 vyvíjal aktivity 
smerujúce k rozvoju golfu na ihrisku Public v Malackách – organizácia turnajov 
a detského kempu. Pre rok 2019 deklaruje ŽRGK ako ihrisko s dlhodobým výlučným 
zmluvným vzťahom ihrisko Golf Park Rajec, na ktorom pre nedohodu a rozpory 
s vlastníkom ihriska nevykonali žiadne aktivity smerujúce k vytváraniu podmienok pre 
golfový šport. 

 
Na základe vyššie uvedeného odporúčam prezídiu uplatniť bod 11. čl. 3 Stanov. 

 
Z dôvodu, aby sa predišlo nezrovnalostiam, žiada, aby Správa z kontrolnej činnosti bola  
prílohou zápisnice. 
 
Per rollam hlasovanie 02 
Na návrh viceprezidenta Miroslava Rusnáka zo dňa 11. decembra 2019 formou per rollam v 
súlade s článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na rozdelenie 
čiastky 15 000 eur pre podporu golfových krúžkov klubov podľa prílohy k návrhu. 
 „Prezídium SKGA schvaľuje rozdelenie čiastky 15 000 eur pre podporu golfových krúžkov 
klubov podľa prílohy č.1.“ 
 
11.12.2019 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 
ZA: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
 



Návrh bol schválený. 
 
Miroslav Rusnák informoval o prijatých 9 žiadostiach na dve pozície asistentov RTCTM. 
 
Úloha č. 01 11/2019: Vyzvať prihlásených záujemcov o pozíciu asistentov RTCTM na dodanie 
návrhu plánu činnosti RTCTM pre rok 2020. 
Z: Miroslav Rusnák 
T: asap 
 
9. Záver 
 
Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 15.1.2020 o 11.00 hod. na adrese 
SKGA, Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. 
 
SUMÁR UZNESENÍ: 
 
Per rollam hlasovanie 01 
Na návrh prezidenta Tomáša Stoklasu zo dňa 22. novembra 2019 formou per rollam v súlade 
s článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na schválenie 
nasledovné návrhy: 
 
Hlasovanie č. 1: Kalendár turnajov 2020 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje Kalendár turnajov 2020. 
 Odôvodnenie: ŠTK SKGA predložila návrh Kalendára turnajov 2020. Je dôležité, aby mali 
hráči informáciu o už potvrdených turnajoch čím skôr, aby si vedeli plánovať svoje aktivity.   
 
Hlasovanie č. 2: Smernica o nominovaní rozhodcov na turnaje 
organizované  Slovenskou golfovou asociáciou a na turnaje vedené na serveri SKGA 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje Smernicu o nominovaní rozhodcov na turnaje 
organizované  Slovenskou golfovou asociáciou a na turnaje vedené na serveri SKGA. 
  
Hlasovanie č. 3: Smernica Slovenskej golfovej asociácie pre usporiadanie turnajov s 
úpravou HCP na serveri SKGA  
Uznesenie: Prezídium schvaľuje Smernicu Slovenskej golfovej asociácie pre usporiadanie 
turnajov s úpravou HCP na serveri SKGA. 
 
Hlasovanie č. 4: Hard card - Podmienky súťaží a Miestne pravidlá pre súťaže 
usporiadané SKGA 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje vnútorný predpis "Podmienky súťaží a Miestne pravidlá pre 
súťaže usporiadané SKGA". 
Odôvodnenie: Uvedený dokument je návrhom ŠTK SKGA, za účelom zjednotenia podmienok 
súťaží a miestnych pravidiel pre súťaže usporiadané SKGA.  
  
Hlasovanie č. 5: Zásady správania hráčov a postupy pri disciplinárnom priestupku na 
podujatiach SKGA (Kódex správania na podujatiach SKGA) 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje vnútorný predpis "Zásady správania hráčov a postupy pri 
disciplinárnom priestupku na podujatiach SKGA (Kódex správania na podujatiach SKGA)". 
Odôvodnenie: Uvedený dokument je návrhom ŠTK SKGA, ktorá ním reaguje na situácie, ktoré 
sa z dôvodu neakceptovateľného správania hráčov na turnajoch SKGA vyskytli počas roka 
2019 na turnajoch a ktoré si vyžadujú prísnejší postup zo strany súťažného výboru, vrátane 
možnosti následného disciplinárneho konania.  
 
Hlasovanie č. 6: Podmienky pre vyslanie rozhodcov na školenie rozhodcov Tournament 
Administrators and Referees School (TARS) organizované R&A v St. Andrews (Škótsko) 



Uznesenie: Prezídium určuje, že podmienkou na rozhodnutie o vyslaní rozhodcu na školenie 
rozhodcov Tournament Administrators and Referees School (TARS) organizované R&A v St. 
Andrews (Škótsko) je aktívny výkon činnosti rozhodcu s licenciou I. triedy a znalosť anglického 
jazyka umožňujúca absolvovanie prípravy a testov z pravidiel v anglickom jazyku.  
 
22.11.2019 bol výsledok hlasovania o návrhu uznesenia: 
Hlasovanie č. 1 až 5:  
ZA: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
 
Hlasovanie č. 6.:  
ZA: 6 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
 
Návrhy boli schválené. 
 
Per rollam hlasovanie 02 
Na návrh viceprezidenta Miroslava Rusnáka zo dňa 11. decembra 2019 formou per rollam v 
súlade s článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na rozdelenie 
čiastky 15 000 eur pre podporu golfových krúžkov klubov podľa prílohy k návrhu. 
 
 „Prezídium SKGA schvaľuje rozdelenie čiastky 15 000 eur pre podporu golfových krúžkov 
klubov podľa prílohy č.1.“ 
 
11.12.2019 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 
ZA: 7 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 2 
 
Návrh bol schválený. 
Per rollam hlasovanie 03 
Na návrh viceprezidenta Miroslava Rusnáka zo dňa 13. decembra 2019 formou per rollam v 
súlade s článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na schválenie 
návrhu udelenia trénerských licencií nasledovne: 
 
Hlasovanie č. 1: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie A pre Sandru 
Jantovú 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie A pre Sandru Jantovú. 
 
Hlasovanie č. 2: Prezídium schvaľuje udelenie  trénerskej licencie B pre Samuela 
Valúcha 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie B pre Samuela Valúcha. 
 
Hlasovanie č. 3: Prezídium schvaľuje udelenie  trénerskej licencie B pre Jakuba Hrbáňa 
Uznesenie: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie B pre Jakuba Hrbáňa. 
 
13.12.2019 bol výsledok hlasovania návrhu uznesení: 
ZA: 7 
Proti: 2 



Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
 
Návrh bol schválený. 
 
SUMÁR ÚLOH: 
 
Úloha č. 01 11/2019: Vyzvať prihlásených záujemcov o pozíciu asistentov RTCTM na dodanie 
návrhu plánu činnosti RTCTM pre rok 2020. 
Z: Miroslav Rusnák 
T: asap 
 
 
 
 
Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  
 
Zapisovateľ: Kamil Balga         _____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1: Podpora golfových krúžkov klubov. 
 
 

Golfové krúžky 2019 

Klub Počet klubov Suma EUR celkom 
Airport Golf Club  1 500 
GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava - Bernolákovo  1 500 
Golf and Country Club Piešťany  1 500 
Golf Club Skalica  1 500 
Golfový a športový klub Trenčín  1 500 
Golfový klub Agama  1 500 
Golfový klub Borša  1 500 
Golfový klub Tále  1 500 
Golf Trnava  1 500 
Lomnický GK  1 500 
Spolu 10 15 000 

 
 


