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ASOCIÁCIA  
SENIORSKÝCH 
GOLFISTOV 
SLOVENSKA 
__________________________________________________________ 
 
ČLEN SLOVENSKEJ GOLFOVEJ ASOCIÁCIE (SKGA) 
ČLEN EURÓPSKEJ SENIORSKEJ GOLFOVEJ ASOCIÁCIE (ESGA) 

 

BLESK  05 – 21  zo dňa 05.10.2021 z on line a a osobného rokovania VR ASGS. 

 

 Pri kontrole uhrádzania členského za rok 2021sa zistili nezrovnalosti, ktoré 

vznikli nesprávnym pochopením definovania „člena siene slávy“ a „čestného člena  

ASGS“. Etická komisia pripraví na rokovanie konferencie nové doplňujúce znenie 

príslušných článkov stanov ASGS.  
 Práca VR a jej Komisii záleží na ich primeranom obsadení.  plnom obsadení. VR 

ASGS hľadá v radoch ASGS vhodných kandidátov na funkcie člena etickej komisie, člena 

revíznej komisie a pracovníka v oblasti IT. 

 V ročnom rozpočte SKGA bolo vyčlenených 2.000.- € za účelom podporovania K+K 

MT. VR poveruje PM prerokovať s SKGA možnosť čerpania zdrojov v prípravnej fáze 

organizovania medzinárodného turnaja K+K MT a tiež požiadať o dotáciu štartovného 

slovenským reprezentantom na tento turnja. 

 Príjmy ASGS sú tvorené jednak z členského a zo štartovného. Organizovanie turnajov 

je vykonávané v tesnej spolupráci s firmou KplusN, s.r.o. Finančné prostriedky zo 

štartovného presahujúce náklady turnaja sú po zúčtovaní v zúčtovacom protokole vkladané na 

účet ASGS. Revízna správa za rok 2020 bola doručená VR 4.8.2021. Výsledok revíznej 

správy neobsahuje žiadne  odporúčania. S obsahom správy revíznej komisie bude 

oboznámená najbližšia Konferencia ASGS. 

 SENIOR TOUR – VR berúc do úvahy pripomienky Konferencie 2020 ŠTK VR ASGS 

pracuje na príprave kalendára 2022 s cieľom zmenšovať nárok na dopravu pre našich hráčov 

počas pracovných dní. VR ASGS vykoná prieskum s cieľom získať názory členov na hranie 

v pondelok a v utorok.       

 ESGA TURNAJ SENIORSKÝCH DRUŽSTIEV - 2022, Francúzsko, Paríž. Na 

základe informácii, turnaj seniorov sa bude konať od 2. – do 5. augusta 2022. Turnaj 

Championship 55+ sa bude konať na ihrisku La Vallée, ktoré je charakteristické úzkymi 

fervejami a veľkými grínmi obkolesenými hlbokými bankrami. Turnaj Cup 55+ sa bude hrať 

na ihrisku La Forět. Ihrisko je situované v lesoch ponúkajúce atmosféru ticha. Prezidentský 

turnaj a turnaj sprevádzajúcich  osôb sa bude konať na ihrisku Saint-Nom-la-Bretéche GC.    

 ESGA TURNAJ SUPERSENIORských a kategórie MASTER – 2022, Taliansko, 

Padova. Zatiaľ ešte nie je oficiálne oznámené nové označenie mien jednotlivých kategórii. 

Diskutuje sa, že kategória supersenior (65 – 75) bude  premenovaná na „master“ . Kategória 

Máster (75+) na „supermaster“. Turnaj SuperSenior  Championship a Master sa bude konať 

na ihrisku Montecchia Golf Course a turnaj Supersenior Cup na ihrisku Frassanelle Golf 

Course. Obe ihriská sú v oblasti Padova.  

 Vianočný pohár.Z dôvodu pandémie boli zrušené ESGA 2021 turnaje a tiež i nami 

organizovaný turnaj K+K MT 2021. Na základe dohody niekoľko národných asociácii sa naša 

ASGS rozhodla pridať sa k výzve Českej asociácie ČSGA a spoločnosti Gabriel Tour 

a zúčastniť sa medzištátneho seniorského turnaja v Beleku. Kapitánom výjazdu je Michal 

Žeňuch. Jeho asistent je Anton Strnad. Slovenský tým budú tvoriť dve šesť členné družstvá 

 



2 

 

seniorov a jedno dvojčlenné družstvo master. Slovensko postaví aj jeden ženský šesťčlenný 

tím. Všetky náklady spojené s výjazdom si hradia účastníci sami. 

 K+K MT 2022 – TALE. Na základe predbežného jednania sa turnaj bude konať 

v dňoch 5. 6 – 8. 6. 2022, na golfovom ihrisku Tale. VR poverila PM vypracovať pozvánku 

na tento turnaj a obnoviť rokovanie s firmou HJC PROsport  s cieľom podpísania novej 

zmluvy.  

 

 VR konštatovala, že informovanosť členov ASGS prostredníctvom webstránky, ako aj 

majlingom a tiež prostredníctvom facebooku je dostatočná. I napriek tomu VR stále hľadá 

spolupracovníka v oblasti IT, ktorý by bol zodpovedný za skvalitnenie technickej stránky  

komunikácie.   

 Konferencia a voľby 2022. Na základe stanov dvakrát za volebné obdobie výkonnej 

rade vznikne povinnosť zorganizovať konferenciu. Na najbližšej konferencii v roku 2022 

budú prerokované štandardné body. Najvýznamnejším bodom tejto konferencie, ktorá by sa 

mala konať začiatkom roku 2022 bude prijatie rozpočtu a voľby funkcionárov ASGS. Termín 

konferencie bude stanovený v súlade s protipandemickými opatreniami platné v danom čase 

a na danom mieste. VR vyzýva všetkých členov ASGS, aby navrhovali vhodných kandidátov 

do funkcii VR. Je na navrhovateľovi, aby zvážil vhodnosť kandidáta, jeho schopnosti 

v oblasti administratívy, komunikácie a IT zručnosti.    

 

 
 

Spracoval:   Peter Muška 24.11.2021 


