
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 11/2021 
Dňa 11.8.2021 o 13.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. na adrese Golf 
Clubu Red Fox Malá Ida, 3405, 044 20 Malá Ida. 
 
Prítomní: členovia prezídia: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, 

Zuzana Kamasová, Radomír Holečka, Michal Paška 
kontrolór: Slavomír Brudňák  

Ospravedlnení: Miroslav Rusnák, Martin Munka, Pavol Bielik 
Sekretariát:               Kamil Balga 
 
 
Podkladové materiály k dispozícii na zdieľanom google disku tu: 
https://drive.google.com/drive/folders/1uGhKUolq05rFDIEOkIfF2GRIUEM9Ptef 
 
Plus materiály boli distribuované emailom všetkým členom prezídia a kontrolórovi v piatok 
6.8.2021. 
 

 Podkladové materiály 

1. Priebeh  

2. Kontrola úloh Zápisnica zo zasadnutia Prezídia 10/2021 

3. Marketing, PR  

4. Web, mobilná aplikácia  

5. Komisie  

6. Reprezentácia  

7. Mládež  

8. Výhľad činnosti – mesiac vopred  

9.   Nové projekty 

        a. Charitatívne projekty 
        b. Šport pre všetkých 
        c. Digitalizácia 
        d. Turnaje 
        e. Zelené karty 

 

 

10. Ostatné  

11. Záver  

 
 
 
 



Priebeh: 
1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Marketing, PR 

4. Web, mobilná aplikácia 

5. Komisie 

6. Reprezentácia 

7. Mládež 

8. Výhľad činností – mesiac vopred 

9. Nové projekty 

a. Charitatívne aktivity 
             b. Šport pre všetkých 
             c. Digitalizácia 
             d. Turnaje 
             e. Zelené karty 

10. Ostatné  

11. Záver 

 
1. Otvorenie 
 
Zasadnutie otvoril prezident Rastislav Antala. 
 
2. Kontrola úloh 
 
Úloha č. 03 9/21: Predložiť návrh ŠTK na systémové nastavenie vydávania a registrácie 
oprávnenia na hru. 
Z: Rado Holečka 
T: trvá, budúce prezídium 
 
Úloha č. 01 10/21: Poslať návrh marketingovej stratégie členom prezídia. 
Z: Rastislav Antala 
T: trvá, budúce prezídium 13.9.2021 
 
Úloha č. 02 10/21: Vyzvať opätovne trénerov a rozhodcov spolupracujúcich s SKGA /CTM, 
RTCTM, repre/ o zabezpečenie zápisu do ISŠ do 30.8.2021. Taktiež tých, ktorí činnosť 
športového odborníka chcú vykonávať ako podnikateľskú činnosť zabezpečiť oprávnenie na 
podnikanie v súlade s §6 Zákona o športe. V opačnom prípade im nebudú akceptované 
a preplatené faktúry.  
Z: generálny sekretár 
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 03 10/21: Zabezpečiť podklady na vzdelávanie podľa zákona o športe. 
Z: Pavol Bielik v spolupráci s generálnym sekretárom  
T: trvá, modifikuje sa  
 
 
 



Úloha č. 01 11/21: Zistiť kompetentnú osobu s vysokoškolským vzdelaním v obore golf alebo 
v príbuznom športe tak, ako požaduje vyhláška 110 o vzdelávaní odborníkov v športe pre 
vytvorenie podkladov pre vzdelávanie. Na odporúčanie kontrolóra aj v Českej republike. 
Z: generálny sekretár  
T: budúce prezídium 
 
Úloha č. 04 10/21: Distribuovať podklady k rokovaniu prezídia v piatok pred konaním prezídia 
aj formou emailu. 
Z: generálny sekretár 
T: SPLNENÁ 
 
 
3. Marketing, PR 
 
Rastislav Antala informoval o stave prípravy marketingovej komunikácie. 
Prebehla široká diskusia. Výsledkom je zhoda na potrebe definovať strategický cieľ/ciele ako 
najdôležitejší predpoklad. 
Stanoviť postupy. Dôležitým prvkom výsledkom komunikácie bude spolupráca klubov. 
 
Úloha č. 01 10/21: Poslať návrh marketingovej stratégie členom prezídia. 
Z: Rastislav Antala 
T: trvá, budúce prezídium  
 
Úloha č. 02 11/21: zahájiť debatu na tému vytvorenia manuálu, ako pracovať so školami 
a golfovými krúžkami a podporenou prezentačnou tour po kluboch za účasti Rada Holečku, 
Miša Novotného a Rasťa Antalu. 
Z: generálny sekretár  
T: pondelok 16.8. 
 
 
4. Web, mobilná aplikácia 
 
Kamil Balga informoval o poslanej žiadosti spoločnosti TeeTime v mene komisie pre 
digitalizáciu s žiadosťou o špecifikáciu spôsobu/-ou zálohovania. Táto dorazila. 
Otázka rekonštrukcie webových stránok skga.sk a hrajgolf.sk by mala byť aj predmetom 
debaty a odporúčaní odborníkov na marketing. 
 
Úloha č. 03 11/21: spracovať stav a návrh postupu prípadných zmien stavu webových stránok 
skga.sk a hrajgolf.sk v spolupráci s Mišom Paškom. 
Z: generálny sekretár  
T: budúce prezídium 
 
 
5. Komisie 
 
Garanti, ich zástupcovia a Kamil Balga prezentovali predložené návrhy predsedov 
jednotlivých komisii SKGA: 
 

- Mládež – Mišo Novotný prezentoval výstupy zo zasadnutia komisie pre mládež. 
- Digitalizácia – Mišo Paška informoval o zasadnutí komisie, ktorým výstupom bola 

požiadavka na spôsoby zálohovanie dát od spoločnosti TeeTime. Ďalej návrh postupu 
pre vytvorenie mobilnej aplikácie v spolupráci s rovnakou spoločnosťou. 

- ŠTK – Rado Holečka prezentoval výstupy zo zasadnutia komisie vrátanie diskusie 
k návrhu kalendára súťaží 2022. Jeho konečnú podobu predloží na budúcom prezídiu. 
Ďalej prezentoval návrh na zlúčenie podujatí. Prebehla debata.  
Slavomír Brudňák odporúčal prispôsobiť kalendár termínu Memoriálu Miška Sotáka. 



Rado Holečka prezentoval ponúku pre turnajový software Golf Genius. 
 

- Reprezentácia – Rastislav Antala, Zuzka Kamasová informovali o reprezentačných 
výjazdoch – štyri ME tímov, ženské ME indivinduálne, LOH Tokio.  
Prebehla diskusia k návrhu komisie realizovať výjazd na European Olympic Hopes 
Trophy (EOHT) v Slovinsku a Amundi Evian Junior Cup v Francúzsku vo vzťahu 
k plnení rozpočtu. Na EOHT sa ešte zistí presný formát hry a možnosť poslať iba jeden 
tím (chlapčenský alebo zmiešaný) podľa pôvodného zámeru alebo aj tím dievčat. 

 
Uznesenie č. 1 11/2021: Prezídium schvaľuje návrh na rozdelenie finančnej podpory klubom 
pre golfové krúžky v celkovej výške 6000Eur viď priložený prehľad, ktorý bol súčasťou vopred 
pripravených podkladov. 
Hlasoval za: 6/6 
Zdržal sa: 0/6 
Uznesenie č. 1 11/2021 bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 2 11/2021: Prezídium schvaľuje návrh na udelenie licencie rozhodcu III. triedy 
pre Vanessu Fajkusovú a Luciu Kuzmovú. 
Hlasoval za: 6/6 
Zdržal sa: 0/6 
Uznesenie č. 2 11/2021 bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 3 11/2021: Prezídium schvaľuje návrh na opätovné „rozmrazenie“ rebríčka. 
Hlasoval za: 6/6 
Zdržal sa: 0/6 
Uznesenie č. 3 11/2021 bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 4 11/2021: Prezídium schvaľuje návrh na obsadenie pracovnej pozície manažér 
reprezentácie a v súlade so schváleným rozpočtom pánom Adamom Šangalom. 
Hlasoval za: 6/6 
Zdržal sa: 0/6 
Uznesenie č. 4 11/2021 bolo schválené. 
 
 
Úloha č. 04 11/21: spracovať ponuku spoločnosti TeeTime pre porovnanie s ponukou Golf 
Genius. 
Z: Rado Holečka  
T: budúce prezídium 
 
 
6. Reprezentácia 
 
Rastislav Antala informoval o priebehu Olympijského turnaja.  
 
Kamil Balga informoval o výberovom konaní na pozíciu manažér reprezentácie, ktorého sa 
zúčastnila ako zástupkyňa prezídia Zuzka Kamasová. Odporúčal kandidáta Adama Šangalu. 
Prebehla široká diskusia k výjazdu na ME tímov mužov a chlapcov v Estónsku na základe 
písomných reportov trénerov. Prezídiu sa zhodlo, že vzniklo organizačné nedorozumie, 
ktorým sa bude snažiť v budúcnosti vyhnúť. 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 5 11/2021: Prezídium schvaľuje návrh nominácie hráčov na ME tímov seniorov 
2021 v Sedin Golf Rezorte v zložení: Juraj Šitina, Igor Taraba, Roland Hnilica, Peter Straňák, 
Róbert Osvald,, Milan Dobrocký a Milan Slimák ako náhradník v prípade nutnosti zmeny pred 
začiatkom súťaže. 
 
Hlasoval za: 6/6 
Zdržal sa: 0/6 
Uznesenie č. 5 11/2021 bolo schválené. 
 
 
7. Mládež 
 
Viď bod Komisie 
 
 
8. Výhľad činností – mesiac vopred 
 
Kamil Balga informoval o prípravách ME tímov seniorov mužov v Sedin Golf Rezorte. 
 
9. Nové projekty 

a) Charitatívne aktivity 
b) Šport pre všetkých 
c) Digitalizácia 

Viď bod Komisie. 
d) Turnaje  

Viď bod Komisie. 
 

e) Oprávnenie na hru (zelené karty) 
Viď bod Kontrola úloh. 
 

9. Ostatné  
 
Kamil Balga informoval o: 

- Možnosti presťahovať kanceláriu do nových priestor, čo je v súvislosti na objektívny 
fakt vytvorenia rezidenčnej zóny v ulici Kukučínova a nemožnosti parkovať nie len 
zamestnancom ale aj všetkým dodávateľom ako aj všetkým prichádzajúcim. 

 
Kamil Balga predložil overené žiadosti o vydanie licencií: 
 
Peter Wieger a Martin Rudecký o udelenie trénerskej licencie B a Anton Dzurej o udelenie 
inštruktorskej licencie C. 
 
Uznesenie č. 6 11/2021: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie B pre Petra Wiegera 
a Martina Rudeckého a inštruktorskej licencie C pre Antona Dzureja. 
Hlasoval za: 6/6 
Nehlasoval: 0/6 
Uznesenie č. 6 11/2021 bolo schválené. 
 
 
10. Záver 
 
Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v pondelok 13.9.2021 o 10. hod. na adrese 
golfového klubu Penati. 



 
 
SUMÁR UZNESENÍ: 
 
Uznesenie č. 1 11/2021: Prezídium schvaľuje návrh na rozdelenie finančnej podpory klubom 
pre golfové krúžky v celkovej výške 6000Eur viď priložený prehľad, ktorý bol súčasťou vopred 
pripravených podkladov. 
Hlasoval za: 6/6 
Zdržal sa: 0/6 
Uznesenie č. 1 11/2021 bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 2 11/2021: Prezídium schvaľuje návrh na udelenie licencie rozhodcu III. triedy 
pre Vanessu Fajkusovú a Luciu Kuzmovú. 
Hlasoval za: 6/6 
Zdržal sa: 0/6 
Uznesenie č. 2 11/2021 bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 3 11/2021: Prezídium schvaľuje návrh na opätovné „rozmrazenie“ rebríčka. 
Hlasoval za: 6/6 
Zdržal sa: 0/6 
Uznesenie č. 3 11/2021 bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 4 11/2021: Prezídium schvaľuje návrh na obsadenie pracovnej pozície manažér 
reprezentácie a v súlade so schváleným rozpočtom pánom Adamom Šangalom. 
Hlasoval za: 6/6 
Zdržal sa: 0/6 
Uznesenie č. 4 11/2021 bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 5 11/2021: Prezídium schvaľuje návrh nominácie hráčov na ME tímov seniorov 
2021 v Sedin Golf Rezorte v zložení: Juraj Šitina, Igor Taraba, Roland Hnilica, Peter Straňák, 
Róbert Osvald,, Milan Dobrocký a Milan Slimák ako náhradník v prípade nutnosti zmeny pred 
začiatkom súťaže. 
Hlasoval za: 6/6 
Zdržal sa: 0/6 
Uznesenie č. 5 11/2021 bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 6 11/2021: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie B pre Petra Wiegera 
a Martina Rudeckého a inštruktorskej licencie C pre Antona Dzureja. 
Hlasoval za: 6/6 
Nehlasoval: 0/6 
Uznesenie č. 6 11/2021 bolo schválené. 
 
 
Per rollam hlasovanie 01 - Presunutie turnaja Mid Am – Senior Tour z Malacek do 
Sedina. 
 
Per rollam hlasovanie 02 - Nominácia hráčov na Czech Open. 
 
Per rollam hlasovanie 03 - Účasť na Amundi Evian Junir Cup. 
 
 
 
SUMÁR ÚLOH: 
 
 



Úloha č. 03 9/21: Predložiť návrh ŠTK na systémové nastavenie vydávania a registrácie 
oprávnenia na hru. 
Z: Rado Holečka 
T: trvá, budúce prezídium 
 
Úloha č. 01 10/21: Poslať návrh marketingovej stratégie členom prezídia. 
Z: Rastislav Antala 
T: trvá, budúce prezídium 13.9.2021 
 
Úloha č. 01 11/21: Zistiť kompetentnú osobu s vysokoškolským vzdelaním v obore golf alebo 
v príbuznom športe tak, ako požaduje vyhláška 110 o vzdelávaní odborníkov v športe pre 
vytvorenie podkladov pre vzdelávanie. Na odporúčanie kontrolóra aj v Českej republike. 
Z: generálny sekretár  
T: budúce prezídium 
 
Úloha č. 02 11/21: zahájiť debatu na tému vytvorenia manuálu, ako pracovať so školami 
a golfovými krúžkami a podporenou prezentačnou tour po kluboch za účasti Rada Holečku, 
Miša Novotného a Rasťa Antalu. 
Z: generálny sekretár  
T: pondelok 16.8. 
 
Úloha č. 03 11/21: spracovať stav a návrh postupu prípadných zmien stavu webových stránok 
skga.sk a hrajgolf.sk v spolupráci s Mišom Paškom. 
Z: generálny sekretár  
T: budúce prezídium 
 
Úloha č. 04 11/21: spracovať ponuku spoločnosti TeeTime pre porovnanie s ponukou Golf 
Genius. 
Z: Rado Holečka  
T: budúce prezídium 
 
 
 
 
Predsedajúci: Rastislav Antala  _______v.r.___________ 
 
Zapisovateľ: Kamil Balga         _______v.r.___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.r.  
Originálne podpísané listinné dokumenty sú v prípade oprávneného záujmu uložené na 
sekretariáte / v sídle Slovenskej golfovej asociácie na adrese Kukučínova 26, 831 02 
Bratislava. 
 


