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Zápisnica

zo spoločného zasadnutia valnej hromady  Professional Golfers Association of 
Slovakia 

Miesto konania:      Hotel Max Inn, Bratislava

Dátum konania:      14. 01. 2015 o 10.00 hod.

Prítomní z prezídia PGA sk:                                         
1. Martin Forró- prezident   

2. Michal Oravec – viceprezident    

3. Martina Svobodová – člen prezídia   

Prítomní členovia PGA SK

BODY PROGRAMU:

1. Úvod 
2. Finančný prehľad za rok 2014 
3. Turnaje 
4. Prijatie nových členov
5. Školenia 
6. Vzdelávanie 
7. Diskusie 
8. Záver 
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K bodu č. 1

Zasadnutie Správnej rady zahájil Prezident PGA SK Martin Forró.  Program bol schválený 
všetkými prítomnými.  Zapisovateľ Lukáš Valuch a overovatelia Jozef Zvonček a Martin 
Bestvina boli zvolení všetkými prítomnými.

K bodu č.2:

 Hospodárenie za rok 2014 bolo uznané a zároveň bol prijatý návrh, aby GS preveril poplatky 
bánk, pripadne dal návrh prezídiu PGA sk na výmenu spoločnosti, ktorá poskytuje bankové 
služby. Rozpočet 2015 bude dodatočne dodaný mailom.
- Prijal sa návrh na doplnenie ( voľba ) komisií a to menovite: revízna, športovo-technická, 
disciplinárna komisia. Voľba do komisií bude po prestávke – v diskusii.

K bodu č.3:

Turnaje PGA sk
- Senior muži ( 50 rokov + ) odpaliská biele. Hlasovanie Za - všetci. Nikto nebol proti a nikto 
sa nezdržal hlasovania.
- schválenie price money z rozpočtu PGA sk na turnajoch PGA sk. 
Hlasovanie Za - 5.členov - 13.členov proti - 2.členovia sa zdržali hlasovania. Návrh sa 
neprijal, pre rok 2015 sa nebudú poskytovať price money z rozpočtu PGA sk.
- turnaje PGA sk sa naďalej budú organizovať. 
Hlasovanie Za - 15.členov - 1.člen proti - 6.členov sa zdržalo hlasovania.

K bodu č.4:
 
4. Prijatie nových členov do PGA sk
- Barbora Gajanová / všetci Za
- Jakub Hrbáň / všetci Za
- Alexander Nagy / všetci Za
- Martin Kubečka / všetci Za
Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Zároveň sa upresnil termín podania prihlášky a to 30.11. pre nasledujúcich nových členov a 
to formou mailovej komunikácie, ktorí požiadajú o vstup do PGA sk, tento termín a mailová 
komunikácia bude ako ďalšia s podmienok prijatia do PGA sk. 
Hlasovanie Za - všetci. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.
Člen PGA sk Peter Švajlen požiadal o zmenu štatútu z playing Pro na teaching Pro. 

K bodu č.5:
 
Schválenie rozpočtu na Školenia PGA sk.
Suma 2500€ z rozpočtu PGA SK bude použitá na školenie členov PGA sk. PGA SK 
preferuje reprezentačného trénera SR Garyho Alissa, na základe spolupráce s skga, keď 
skga sa bude podieľať pri spolufinancovaní nákladov spojených so školením PGA sk členov.
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K bodu č.6:

 Peter Švajlen a nový členovia pga sk Barbora Gajanová, Jakub Hrbáň, Alexander Nagy, 
Martin Kubečka sa musia podľa schválených pravidiel prihlásiť na vybranú školu 5star A. a 
pod. Hlasovanie Za - všetci. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

K bodu č.7

- voľba do športovo-technickej komisie: 
Pavol Bielik Hlasovanie Za - všetci. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 
Alexander Nagy Hlasovanie Za - všetci. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania. 
Propozície turnajov pripraví ŠTK PGA sk a GS PGA sk.
- voľba do revíznej komisie: 
predseda Andrea Struhárová Hlasovanie Za - všetci. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania. Lukáš Valuch Hlasovanie Za - všetci. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania. Renáta Petrášová Hlasovanie Za - všetci. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.
- voľba do disciplinárnej komisie: 
predseda Jozef Zvonček Hlasovanie Za - všetci. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania. Miroslav Wieger st. Hlasovanie Za - všetci. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania. Barbora Gajanová Hlasovanie Za - všetci. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal 
hlasovania.

Generálna sekretárka Martina Svobodová odstúpila so svojej funkcie. Na pozíciu GS sa ako 
jediný prihlásil člen PGA sk Peter Petrovič. Voľba nového GS SA nemohla uskutočniť, 
nakoľko nebolo prítomných 2/3 členov PGA sk. Prezídium PGA sk po skonzultovaní 
rozhodlo, že pri najbližšom stretnutí kooptuje do prezídia jediného kandidáta na GS Petra 
Petroviča, ktorý bude dočasne zastávať funkciu GS. Na valnom zhromaždení v roku 2016 
bude voľba GS. 

K bodu č.8:

Prezident Martin Forró ukončil zasadnutie valnej hromady o 13:30.

Zápisnicu vypracoval: Peter Petrovič .....................................................

Zápis overil: Martin Bestvina ....................................................

Zápis overil: Jozef Zvonček ...................................................


