
   

PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 12/2021 
Dňa 13.9.2021 o 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. na adrese Penati 
Golf Resortu, Šajdíkove Humence 453, 906 07 Šajdíkove Humence. 
 
Prítomní: členovia prezídia: Rastislav Antala, Martin Munka, Vladimír Balogh, 

Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Radomír Holečka, Michal Paška, 
Pavol Bielik, Miroslav Rusnák 
kontrolór: Slavomír Brudňák  

Pozvaní hostia: členovia komisie pre digitalizáciu: Ján Kudláč, Stanislav Čekovský 
12:00  

 predseda komisie pre reprezentáciu: Zuzana Bieliková 13:30 
 predseda komisie pre vzdelávanie: Peter Petrovič 14:37  
Sekretariát:               Kamil Balga, Zuzana Soldánová 
 
 
Podkladové materiály k dispozícii na zdieľanom google disku tu:  
https://drive.google.com/drive/folders/1v4purNIM1jTP_XZXNl8rHgDGpcfuDkal 
 
Plus materiály boli distribuované emailom všetkým členom prezídia a kontrolórovi v piatok 
10.9.2021. 
 

 Podkladové materiály 

1. Priebeh  

2. Kontrola úloh Zápisnica zo zasadnutia Prezídia 11/2021 

3. Marketing, PR  

4. Komisie  

5. Výhľad činnosti – mesiac vopred  

6. Kalendár 2022  

7. Rozpočet 2022  

8. Nové projekty 

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

 

9. Ostatné  

10. Záver  

Priebeh: 
 



   

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Marketing, PR 

4. Komisie 

5. Výhľad činností – mesiac vopred 

6. Kalendár 2022 

7. Rozpočet 2022 

8. Nové projekty 

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

9. Ostatné  

10. 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 13.10.2021 
 
Úloha č. 01 10/21: Poslať návrh marketingovej stratégie členom prezídia. 
Z: Rastislav Antala 
T: trvá, budúce prezídium 13.10.2021 
 
Úloha č. 03 10/21: Zabezpečiť podklady na vzdelávanie podľa zákona o športe. 
Z: Pavol Bielik v spolupráci s generálnym sekretárom a Jánom Keherom  
T: trvá, budúce prezídium 13.10.2021 
 
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: SPLNENÁ, Ján Keher je GARANT podľa § 110 zákona o športe 
 
Úloha č. 02 11/21: Otvoriť diskusiu na tému vytvorenia manuálu, ako pracovať so školami 
a golfovými krúžkami a podporenou prezentačnou tour po slovenských kluboch za účasti 
Radomíra Holečku, Michala Novotného a Rastislava Antalu. 
Z: generálny sekretár  
T: doplniť návrh grafiky, budúce prezídium 13.10.2021 
 
Úloha č. 03 11/21: Spracovať stav a návrh postupu prípadných zmien stavu webových 
stránok skga.sk a hrajgolf.sk v spolupráci s Michalom Paškom. 



   

Z: generálny sekretár  
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 04 11/21: Spracovať ponuku spoločnosti TeeTime-turnajová časť pre porovnanie 
s ponukou Golf Genius. 
Z: Radomír Holečka  
T: doplniť o ponuku spoločnosti Golfbox, budúce prezídium 13.10.2021 
 
3. Marketing, PR 
 
Rastislav Antala informoval o stave prípravy podkladov pre zadanie marketingovej 
komunikácie v spolupráci s Kamilom Balgom. Konečný návrh bude predložený prezídiu 
vopred k pripomienkovaniu a následnému schváleniu. 
 
4. Komisie 
 
Komisia pre digitalizáciu 
 
Prizvaní hostia, členovia komisie pre digitalizáciu Ján Kudláč, a Stanislav Čekovský 
prezentovali návrh ako celkovo uchopiť IT/digitálny svet SKGA (vrátane rekonštrukcie 
webových stránok skga.sk a hrajgolf.sk). Požiadajú TeeTime o sprístupnenie servera a výstup 
zálohy dát. Následne budú definovať biznis analýzu. Navrhujú pre SKGA zriadiť pozíciu IT 
manažéra, ktorý bude zastrešovať celkovú správu IT. 
 
Komisia pre reprezentáciu 
 
Prizvaný hosť, predseda komisie pre reprezentáciu Zuzana Bieliková informovala o priebehu 
online zasadaní komisie pre reprezentáciu. Rastislav Antala podotkol, že je potrebná 
uznášania sa schopná komisia, nakoľko nie vždy reagujú pri hlasovaní a príprave podkladov 
pre reprezentáciu všetci členovia komisie pre reprezentáciu. Je potrebné pripraviť plán 
činnosti a rozpočet reprezentácie pre rok 2022. Kontrolór opätovne upozornil na nezasielanie 
pozvánok na komisiu a na nezverejňovanie zápisov z komisií na webe SKGA. 
 
Komisia pre vzdelávanie 
 
Pavol Bielik informoval, že v prípade žiadosti o udelenie trénerských licencií nie je 
akceptovaný absolvovaný 1. ročník vzdelania s porovnateľným rozsahom praxe. Navrhol 
presne definovať a upraviť smernicu o udeľovaní trénerských licencií. 
 
Prizvaný hosť, predseda komisie pre vzdelávanie Peter Petrovič predložil prezídiu na 
prerokovanie materiál od JUDr. Kočíkovej ÚPRAVA SMERNICE PRE UDEĽOVANIE LICENCIÍ 
NA VÝKON ČINNOSTI TRÉNERA A LICENCIE NA VÝKON ČINNOSTI INŠTRUKTORA 
ŠPORTU. K tomuto materiálu bolo taktiež spracované stanovisko legislatívnej komisie zo dňa 
8.9.2021. Kontrolór pri prerokovávaní predloženého materiálu uviedol, že tak, ako je uvádzané 
v stanovisku legislatívnej komisie už súčasné znenie smernice (článok III. bod 5 písm. d) ) 
umožňuje takúto odbornú spôsobilosť zo strany SKGA uznať a licenciu udeliť tak, ako je 
uvádzané v návrhu JUDr Kočíkovej. Táto možnosť bola použitá u Michala Hanzalíka na konci 
roka 2020. 
 
Úloha č. 01 12/21: Pripraviť komplexný zoznam zákonných podkladov pre vzdelávací program 
inštruktorov a trénerov. 
Z: generálny sekretár, komisia pre reprezentáciu  
T: budúce prezídium 
 
Úloha č. 02 12/21: Distribuovať emailom všetkým predsedom komisií informácie o záväzných 
lehotách pre pozvánky a zápisnice komisií. 



   

Z: generálny sekretár 
T: 22.9.2021 
 
5. Výhľad činností – mesiac vopred 
 
V mesiaci september dokončíme Junior SKGA Tour, MID AM Senior SKGA Tour V., MSR 
žiakov a The Amundi Evian Juniors Cup vo Francúzsku. Sekretariat aktualizuje čerpanie 
rozpočtu a predloží na nasledujúce prezídium. Spracuje analýza systémov. Kamil Balga pošle 
do ..... pozvánku ČGF na účasť na ČS pohári. 
 
6. Kalendár 2022 
 
Radomír Holečka informoval o predloženom návrhu kalendára turnajov pre rok 2022. 
Prebehla diskusia k jednotlivým turnajom. Radomír Holečka doplnil, že je potrebné do 
1.10.2021 predložiť finálny návrh kalendára turnajov pre rok 2022. Kamil Balga pošle ako 
pomôcku aktualizovaný kalendár Európskych šampionátov 2022. 
 
Rastislav Antala informoval o nutnosti plánovať možné kandidatúry pre usporiadanie 
Európskych šampionátov v horizonte rokov. Aktuálne sú potvrdené St Andrews Trophy 2022 
a European Young Masters 2023-2024. V procese je kandidatúra na šampionát družstiev 
mužov a juniorov, Divízie 2 v Green rezorte Hrubá Borša.. 
 
7. Rozpočet 2022 
 
Rastislav Antala informoval o komunikácii s MŠVVaŠ SR a vyzval členov prezídia a sekretariát 
k príprave návrhu plánu činností a rozpočtu pre rok 2022. 
 
Úloha č. 03 12/21: Spracovať a predložiť návrh plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2022. 
Z: členovia prezídia, generálny sekretár 
T: budúce prezídium  
 
8. 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  
 
Prebehla diskusia na tému ako pracovať so školami a golfovými krúžkami a podporenou 
prezentačnou tour po slovenských kluboch, na základe pripraveného manuálu budú kluby 
prezentovať golf na školách, metodická podpora a financovanie budú zabezpečené SKGA. 
 
Kamil Balga informoval o: 

- Česko-slovenskom pohári asociácii 2021, ktorý sa skutoční 14.-15.10.2021. 
- AGM Valnej hromade EGAzasadaní, ktoráé sa uskutoční na Islande 10.-13.11.2021. 
- Stretnutí  ku Kurzu vzdelávania trénerov a inštruktorov I. stupňa, ktoré sa skutoční na 

FTVŠ BA 20.9.2021. 
 

Úloha č. 04 12/21: Zabezpečiť Rokovať o potrebných podkladochy na kurz vzdelávania podľa 
zákona o  športe na stretnutí s FTVŠ BA, ktoré, ktorý  sa koná 20.9.2021. 

Okomentoval(a): [KB1]: Tyto dvě položky nechápu. Jakou 
analýzu, a kterých systémů? 
O přesném termínu zaslání pozvánky ČGF na ČS pohár jsme 
nemluvili. Jen jsem informoval, že oficiální pozvánku pošlu. Navíc 
hned v dalším týdnu jsme operativně jednali s ČGF  o náhradním 
termínu z důvodu kandidatury Rasťa do VV SOŠV ve středu 22.9. po 
jednání na SOŠV k vyhodnocení olympijské sezóny. Oficiální 
program byl tak hotový až po tom, co ČGF potvrdila účast v novém 
termínu 25.-26.10. Tedy navrhuji formulaci „Kamil Balga pošle ČGF 
oficiální pozvánku na ČS pohár.“ 



   

Z: Pavol Bielik v spolupráci s generálnym sekretárom, Jánom Keherom  
T: trvá, kurz vzdelávania 20.9.2021 
 
10. Záver 
 
Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 13.10.2021 o 10 hod. na adrese 
golfového klubu Skalica, Štvrte v jazernom poli 2650, 901 01 Skalica. 
 
SUMÁR UZNESENÍ: 
 
Per rollam hlasovanie 01 
Na návrh viceprezidenta Miroslava Rusnáka zo dňa 23. augusta 2021 formou per rollam v 
súlade s článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie na základe návrhu 
komisie pre mládež návrh dokumentu Podmienky pridelenia podpory klubom pre 
spoluprácu so základnými a materskými školami pre školský rok 2021/2022. 
 
„Prezídium schvaľuje Podmienky pridelenia podpory klubom pre spoluprácu so základnými a 
materskými školami pre školský rok 2021/2022.“ 
 
24.8.2021 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 
ZA: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 3 
Návrh nebol schválený. 
 
Per rollam hlasovanie 02 
Na návrh prezidenta Rastislava Antalu zo dňa 31. augusta 2021 formou per rollam v súlade s 
článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh komisie pre 
reprezentáciu návrh na účasť tímov na podujatí The Amundi Evian Juniors Cup vo 
Francúzsku.  
 
„Prezídium schvaľuje účasť U14 tímov chlapcov a dievčat v počte hráčov (2 + 2) a doprovod 
na podujatie The Amundi Evian Juniors Cup vo Francúzsku.“ 
EVIAN chlapci U14:  
Tomáš Šmicek 
Marek Choma 

EVIAN dievčatá U14: 
Laura Póšova 
Rebecca Ann Náhliková 

Doprovod: 
Andrew Malley (tréner reprezentácie) 
Adam Šangala (manažér reprezentácie) 
 
1.9.2021 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 
ZA: 9 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 0 
Návrh bol schválený. 
 
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 13.10.2021 
 



   

Úloha č. 01 10/21: Poslať návrh požiadavky na vypracovanie marketingovej stratégie pre 
agentúry  členom prezídia. 
Z: Rastislav Antala 
T: trvá, budúce prezídium 13.10.2021 
 
Úloha č. 03 10/21: Zabezpečiť podklady na vzdelávanie podľa zákona o športe. 
Z: Pavol Bielik v spolupráci s generálnym sekretárom a Jánom Keherom   
T: trvá, budúce prezídium 13.10.2021 
 
Úloha č. 02 11/21: Otvoriť diskusiu na tému vytvorenia manuálu, ako pracovať so školami 
a golfovými krúžkami a podporenou prezentačnou tour po slovenských kluboch za účasti 
Radomíra Holečku, Michala Novotného a Rastislava Antalu. 
Z: generálny sekretár  
T: doplniť návrh grafiky, budúce prezídium 13.10.2021 
 
Úloha č. 04 11/21: Spracovať ponuku spoločnosti TeeTime-turnajová časť pre porovnanie 
s ponukou Golf Genius. 
Z: Radomír Holečka  
T: doplniť o ponuku spoločnosti Golfbox, budúce prezídium 13.10.2021 
 
Úloha č. 01 12/21: Pripraviť komplexný zoznam zákonných podkladov pre vzdelávací program 
inštruktorov a trénerov. 
Z: generálny sekretár, komisia pre reprezentáciu Trénersko-metodická komisia 
T: budúce prezídium 
 
Úloha č. 02 12/21: Distribuovať emailom všetkým predsedom komisií informácie o záväzných 
lehotách pre pozvánky a zápisnice komisií. 
Z: generálny sekretár 
T: 22.9.2021 
 
Úloha č. 03 12/21: Spracovať a predložiť návrh plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2022. 
Z: členovia prezídia, generálny sekretár 
T: budúce prezídium 13.10.2021 
 
Úloha č. 04 12/21: Zabezpečiť podklady na kurz vzdelávania podľa zákona o športe, ktorý sa 
koná 20.9.2021. 
Z: Pavol Bielik v spolupráci s generálnym sekretárom, Jánom Keherom  
T: trvá, kurz vzdelávania 20.9.2021 
 
 
 
 
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. 


