Slovenský zväz dráhového golfu
Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

___________________________
Vec: Zápis zo zasadnutia Prezídia zväzu, konaného dňa 4.5.2019 vo Veľkom Krtíši.
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Členovia Prezídia skonštatovali, že zasadnutia sa zúčastňujú všetci členovia Prezídia
SZDG, tým pádom je Prezídiu uznášaniaschopné.
3. Prezídium odsúhlasilo zmeny vo financovaní zväzu, nakoľko informácia o pridelených
prostriedkoch uznanému športu od MŠSR bola zverejnená až po riadnej Konferencii
SZDG. Členovia Prezídia skonštatovali, že prerozdelenie financií bolo prekonzultované
so všetkými členskými subjektami SZDG a bolo nimi aj odobrené.
4. Začali prebiehať rozhovory jednotlivých krajín zo strednej Európy o obnovení turnajov
v rámci Karpatského pohára ( SR, Maďarsko, Poľsko, Česko, Rakúsko, Rumunsko ).
Prezídium rozhodlo, že Veľká cena Brezna sa stane v roku 2019 dejiskom jedného
z turnajov novodobého Karpatského pohára. Zástupca klubu MTGK Brezno, prizvaný
na zasadnutie Prezídia s týmto zámerom súhlasil.
5. Prezídium SZDG schválilo zmeny v súťažnom poriadku, predložené Športovou
technickou Komisiou.
6. Prezídium zobralo na vedomie návrhy nominačných kritérií jednotlivých trénerov
reprezentačných výberov na WAGM, MEJ, MES, MS mužov a žien.
7. Prezídium SZDG odsúhlasilo nomináciu na NC Seniorov konaný koncom mája
v Talianskom Predazze.
8. Prezídiu SZDG s radosťou konštatovalo oznámenie SOŠV, že SZDG bol prijatý za
člena SOŠV.
9. Prezident SZDG oznámil, že dohodol s prevádzkovateľom ihriska vo V. Krtíši jeho
certifikáciu, čím je umožnené pre SZDG organizovať domáce a medzinárodné turnaje
na tomto ihrisku.
Svoje podpisy pod tento zápis pripájajú členovia Prezídia SZDG:
v. r. prezident SZDG
v. r. generálny sekretár SZDG
v. r. predseda ŠTK
v.r. predseda TMK
v.r. registračný pracovník a zahr. kontakt
v.r. člen Prezídia SZDG – zvolený čl. základňou

František Drgoň
René Šimanský
Ľubomír Zontág
Ján Tolarovič
Adrián Obal
Slavomír Holický

vo Veľkom Krtíši dňa 4.5.2019

IČO: 31806431
DIČ: 2021741887

Číslo účtu: 1919986957/0200
Kontakt: 0905305338

Slovenský zväz dráhového golfu
Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika

___________________________
Vec: Zápis zo zasadnutia Prezídia zväzu, konaného dňa 26.7.2019 v Prievidzi.
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Členovia Prezídia skonštatovali, že zasadnutia sa zúčastňujú všetci členovia Prezídia
SZDG, tým pádom je Prezídiu uznášaniaschopné.
3. Prezídium odsúhlasilo nominácie reprezentácií SR na MES, MS mužov a žien.
4. Prezídium vysoko ohodnotilo úspech výpravy na Majstrovstvách Sveta v adrventure
golfe - WAGM vo Švédsku, kde dve juniorky SR získali striebornú a bronzovú medailu.
5. Prezídium SZDG schválilo ďalšie zmeny v súťažnom poriadku, predložené Športovo
technickou Komisiou.
6. Prezídium vyzvihlo prípravu a organizáciu prebiehajúcich MSR v Prievidzi.
7. Prezídium SZDG prerokovalo stav financií a čerpanie rozpočtu SZDG v roku 2019.
8. Členovia Prezídia jednomyselne prijali zmeny v najvyššej Slovenskej súťaži
družstiev, ktoré začnú platiť od novej sezóny 2019/2020. Športovo technická komisia
pripraví nové znenie Súťažného poriadku v zmysle týchto zmien s termínom
najneskôr do konca augusta 2019, aby sa so zmenami mohli oboznámiť všetky kluby,
pôsobiace v najvyššej Slovenskej súťaži.

Svoje podpisy pod tento zápis pripájajú členovia Prezídia SZDG:
v. r. prezident SZDG
v. r. generálny sekretár SZDG
v. r. predseda ŠTK
v.r. predseda TMK
v.r. registračný pracovník a zahr. kontakt
v.r. člen Prezídia SZDG – zvolený čl. základňou

František Drgoň
René Šimanský
Ľubomír Zontág
Ján Tolarovič
Adrián Obal
Slavomír Holický

v Prievidzi dňa 26.7.2019

IČO: 31806431
DIČ: 2021741887

Číslo účtu: 1919986957/0200
Kontakt: 0905305338

