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BLESK  02 – 21  zo dňa 27.4.2021 (z rokovania VR ASGS) 

 

 

 Ku koncu apríla evidujeme 70 členov ASGS, ktorí uhradili svoje poplatky. Prijali sme 

dvoch nových členov.  

 Dňa 26.4.2021 sa konala konferencia SKGA na ktorej bolo zvolené nové vedenie 

SKGA. Novým prezidentom SKGA, ktorý nahradil Tomáša Stoklasu, sa stal Rastislav Antala. 

Okrem volieb hlavným bolo odsúhlasenie hospodárenia za rok 2020 a prijatie návrhu 

rozpočtu na rok 2021. Pre ASGS bolo vyčlenených 2.000 € ako príspevok k organizovaniu 

turnaja K6+K MT. Konferencie sa zúčastnili Prezident ASGS Peter Muška a predseda ŠTK 

Jozef Fecko. Naša účasť bola bez možnosti hlasovania. SKGA pracuje na možnosti 

pridruženým asociáciám prideliť jeden symbolický hlas. 

 ASGS podalo v predpísanom čase do 31. 3. 2021 daňové priznanie. Podľa informácii 

včasné podanie daňového priznania bolo v záujme ASGS aby nezanikol nárok na 2% z daní. 

 SENIOR TOUR 2021- ŠTK konštatovala že prvé dva turnaje prebiehali za prísnych 

protipandemických opatrení. Turnaj v Nitre sa však už konal v atmosfére blížiacej sa našim 

turnajom. Predpokladáme, že turnaj v Lomnici bude už regulárnym turnajom Senior Tour. 

 Ekologický program: naša asociácia v spolupráci s KplusN s.r.o. pokračuje 

v ekologizácii našich turnajov, v odstraňovaní ekologickej stopy. Každý platiaci člen ASGS 

dostane na začiatku sezóny novú nerezovú termoflašku (bielu alebo čiernu) s oficiálnym 

logom ASGS. Spoločnosť KplusN, s.r.o. počas turnajov na vyznačených miestach umiestni 

nádoby s chladenou vodou kde si účastníci dočerpajú potrebné množstvo tekutiny.  

 SENIOR TOUR 2020: Putovné poháre majstrov, ako aj poháre pre jednotlivcov 

v súťažiach „Majstrovstvá v jamkovej hre“ a „Senior Tour 2020“ sú doplnené menami 

všetkých víťazov a pripravené na odovzdanie na najbližšom turnaji kde bude možné 

spoločenské stretnutie. VR  plánuje odovzdávanie trofejí na slávnostnej večeri. 

Pravdepodobne na Táľoch.         

 List Prezidenta ESGA pána Bart Constandse. V mailovom liste zo dňa 3.4.2021 

prezident ESGA pán Bart Constandse informoval národné asociácie o zrušení Európskych 

majstrovstiev družstiev v kategórii senior, supersenior a master. ESGA Board pripravuje 

kalendár turnajov pre roky 2022 – 2025. Organizátormi turnajov pre rok 2022 budú 

pravdepodobne Taliansko a Nórsko.  

 K + K MT 2021: I napriek nepriaznivej pandemickej situácie VR verila, že turnaj 

K+K MT 2021 bude realizovaný. Tejto problematike bolo venované aj mimoriadne rokovanie 

VR ASGS. Niektoré krajiny však v dôsledku neistoty prechodu hraníc spojených s karanténou 

a tiež z dôvodu ešte nezaočkovaných svoji členov navrhli presunúť turnaj na rok 2022. 

  

 

Spracoval:   Peter Muška 30. 4. 2021 

 


