
   

PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 13/2021 
Dňa 20.10.2021 o 10.00 hod. (v náhradnom termíne pre ochorenia členov prezídia) sa 
uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. na adrese SKGA, Kukučínova 26, 831 02 
Bratislava.. 
 
Prítomní: členovia prezídia: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, 

Zuzana Kamasová, Miroslav Rusnák 
Aplikácia WhatsApp:   Martin Munka, odpojil sa o 13:40 

kontrolór: Slavomír Brudňák  
Ospravedlnení:             členovia prezídia: Radomír Holečka, Michal Paška, Pavol Bielik 
Pozvaní hostia: predseda ŠTK komisie: Rastislav Michalák sa pripojil o 12:12 
  
Sekretariát:               Kamil Balga, Zuzana Soldánová 
 
 
Podkladové materiály k dispozícii na zdieľanom google disku tu:  
https://drive.google.com/drive/folders/1yDydqfpDYPcQUyPnsW2QwRnqMKINbngX 
 
Plus materiály boli distribuované emailom všetkým členom prezídia a kontrolórovi v piatok 
8.10.2021. 
 

 Podkladové materiály 

1. Priebeh  

2. Kontrola úloh Zápisnica zo zasadnutia Prezídia 12/2021 

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 - liga 
        e. Zelené karty 
 

 

9. Ostatné  

10. Záver  

Priebeh: 
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             d. Turnaje - liga 
             e. Zelené karty 

9. Ostatné  

10. Záver 

 
1. Otvorenie 
 
Zasadnutie otvoril prezident Rastislav Antala a informoval o posunutí termínu zasadnutia 
prezídia z 13.10. na 20.10. zo zdravotných dôvodov a o dodatočnej úprave zápisnice č. 
12/2021 na základe návrhu kontrolóra Slavomíra Brudňáka. 
 
2. Kontrola úloh 
 
Úloha č. 03 9/21: Predložiť návrh ŠTK na systémové nastavenie vydávania a registrácie 
oprávnenia na hru. 
Z: Radomír Holečka 
T: trvá, budúce prezídium 1623.11.2021 
 
Úloha č. 01 10/21: Poslať návrh požiadavky na vypracovanie marketingovej stratégie pre 
agentúry  členom prezídia. 
Z: Rastislav Antala 
T: trvá - SPLNENÁ Prezentácia prebehne v stredu 27.10. od 8-14:00 v sídle SKGA. 
 
 
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: SPLNENÁ  
 
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: trvá, budúce prezídium 2316.11.2021 - Doplniť iné návrhy grafiky, následne bude manuál 
distribuovaný.  
 
Úloha č. 04 11/21: Spracovať ponuku spoločnosti TeeTime-turnajová časť pre porovnanie 
s ponukou Golf Genius. Doplniť o relevantnú ponuku spoločnosti Golfbox. 
Z: Radomír Holečka  



   

T: TeeTime SPLNENÁ , trvá -, budúce prezídium 16.11.2021 - Doplniť o ponuku spoločnosti 
Golfbox. budúce prezídium 23.11.2021 
 
Úloha č. 01 12/21: Pripraviť komplexný zoznam zákonných podkladov pre vzdelávací program 
inštruktorov a trénerov. 
Z: generálny sekretár, komisia pre reprezentáciu  
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 01 13/21: Požiadať FTVŠ Bratislava a Jána Kehera o ponuku dodania  komplexného 
vzdelávacieho kurzu inštruktorov a trénerov I. stupňa v rámci ich trénerskej akadémie. 
Z: generálny sekretár 
T: budúce prezídium 23.11.2021 
 
Úloha č. 02 12/21: Distribuovať emailom všetkým predsedom komisií informácie o záväzných 
lehotách pre pozvánky a zápisnice komisií. 
Z: generálny sekretár 
T: SPLNENÁ  
Kontrolór Slavomír Brudňák navrhol v prípade neplnenia funkcie vymeniť predsedu komisie, 
odvolaním prezídiom. Navrhol zadať lLegislatívnej komisii zadať vypracovanie napísať Štatútu  
komisie SKGA. Diskusia – komisie budúce prezídium. 
 
Úloha č. 02 13/21: požiadať legislatívnu komisiu o vypracovanie Štatútu komisie  
Z: generálny sekretár 
T: budúce prezídium 23.11.2021 
 
Úloha č. 03 12/21: Spracovať a predložiť návrh plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2022. 
Z: členovia prezídia, generálny sekretár 
T: trvá, budúce prezídium 1623.11.2021 
 
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: SPLNENÁ - Kurz inštruktorov zabezpečuje FTVŠ v spolupráci s Jánom Keherom, predložia 
kompletnú cenovú ponuku. 
 
3. Marketing, PR 
 
Rastislav Antala informoval o stave prípravy podkladov pre zadanie marketingovej stratégie. 
Návrhy budú zaslane elektronicky prezídiu, následne prebehne osobná prezentácia návrhov 
marketingovej stratégie v stredu 27.10. v čase od 8:00-14:00 v sídle SKGA. 
Ďalej informoval o presune realizácie reklamného vysielania na programových službách 
RTVS, na budúci rok, reklamné vysielanie sa v roku 2022 zdvojnásobí. 
 
Úloha č. 03 13/21: Zorganizovať prezentácie návrhov jednotlivých agentúr na stredu 27.10. 
od 8-14:00 v sídle SKGA. 
Z: generálny sekretár 
T: 25.10.2021 
 
Úloha č. 04 13/21: požiadať legislatívnu komisiu o vypracovanie dodatku k zmluve s RTVS 
o presunu celého objemu reklamného priestoru pre rok 2021 na rok 2022.  
Z: generálny sekretár 
T: budúce prezídium 23.11.2021 
 
4. Komisie 
 
Komisia pre mládež 



   

 
Miroslav Rusnák informoval, o zasadaní komisie pre mládež 14.10.2021 a o ich návrhu 
rozpočtu, ktorý má medziročný nárast. Navýšenie o 50-60 tisíc Eur, ktoré sa budú čerpať na 
mládežOdporúčal, aby návrh prezentoval priamo predseda komisie.  
Predložil žiadosť Penati Golf Clubu o zaradenie výkazu k preplateniu CTM podanú po vopred 
danom termíne. Komisia pre mládež odporúča prezídiu neudeľovať žiadne termínové výnimky. 
Rastislav Antala doplnil, že v prípade, že kluby spĺňajú podmienky CTM a pracujú celý rok 
s deťmi, treba klubom vyjsť v ústrety. Martin Munka nesúhlasí, nakoľko potom nebudú 
dodávať včas podklady. Slavomír Brudňák informoval, že v prípade nedodržiavania termínov 
môže MŠVVaŠ SR žiadať vrátenie finančných prostriedkov určených na CTM.  
MŠVVŠ nebude akceptovať žŽiadne výnimky na vyplácanie podpory po termíne nebudú 
akceptované. 
Miroslav Rusnák navrhuje kompenzáciu odmienenu pre trénerov RTCTM, ktorí sa zúčastnili 
RTCTM vo Veľkej Lomnici, kam dorazili iba štyria hráči. Pprezídium berie na vedomie. 
Miro Rusnák povedal, že obecne nám klesajú počty účastí a je zrejmý určitý kvalitatívny 
prepad. Bude treba modifikovať formát a program RTCTM. 
Kamil Balga doplnil návrh na úpravu formátu respektíve zvýšiť význam súťaží družstiev tak, 
aby mali detskí hráči chuť zúčastňovať sa asociačných súťaží a reprezentovať tak klubové 
družstvá. Zároveň zamerať podporu klubom práve na výjazdy na súťaže družstiev detí a 
mládeže a ich prípravu. 
 
Uznesenie č. 1 13/2021: Prezídium schvaľuje udelenie výnimky ohľadne zaradenia podpory 
športových krúžkov na základe žiadosti Penati Golf Clubu.  
Hlasoval proti: Miroslav Rusnák, Martin Munka, Vladimír Balogh, Zuzana Kamasová 
Zdržal sa: Rastislav Antala, Michal Novotný 
Uznesenie č. 1 13/2021 nebolo schválené. 
 
Komisia pre reprezentáciu 
 
Zuzana Kamasová informovala o  pracovnom stretnutíiach s členom komisie pre 
reprezentáciu Kamilom Drocárom, a manažérom reprezentácie Adamom Šangalom 
a Kamilom Balgom ohľadne definovania priorít a naplánovania kalendára turnajov vpre roku 
2022. Požiadali Silne odporúča, aby reprezentanti dodali vlastnéo kalendáre turnajov na rok 
2022,  hráčov reprezentácie, aby bolo možné zladiť kalendár výjazdov na turnaje. Navrhuje 
dať podpísať Štatút reprezentanta, aby boli hráči plne  informovaní o právach a povinnostiach 
a akceptovali podmienky reprezentácie alebov prípade zaradenia oznámenie o zaradení do 
reprezentaáčného výberucie. V prípade akceptovania nominácie je potrebné dodržať Štatút 
reprezentanta, inak budú vyvodené dôsledky. Je potrebné predložiť finálny návrh plánu 
činnosti a rozpočet reprezentácie pre rok 2022 na prezídiu 2316.11.2021. Po diskusii sa zhodli 
na návrhu zrušiť komisiu pre reprezentáciu nakoľko sú všetky veci riešené manažérom 
reprezentácie v spolupráci s trénerom reprezentácie. neodporúčať výjazd na ME tímov 
mužov, Divízia 2 v roku 2022. 
 
Prebehla širšia diskusia o významu existencie komisie pre reprezentáciu. 
 
Kamil Balga informoval o úspechu Tomáša Šmičeka na turnaji The Amundi Evian Juniors 
Cup 2021 vo Francúzsku a  následne výnimočne vyrokovanejj pozvánke na turnaj 
Internationaux de France U14  French International U14v Golf de Chantilly. 
 
Športovo-technická komisia  
 
Prizvaný hosť, predseda komisie Rastislav Michalák predložil návrhy ŠTK komisie k formátu 
turnajov: - Národná golfová liga Juniorská liga do 16 rokov, Pohár prezidenta. V polovičke 
septembra by sa odohralo finále ligy.  
 



   

Rastislav Michalák informoval o návrhu vytvorenia- národného programu v rámci  
Amatérskéhoky štatútu tak, aby sme mali rámcovo ošetrenú činnosť  - národne programy
 a 
Amatérskýchi  tréneriov, a inštruktorovi golfu, ktorí momentálne nemôžu poberať žiadnu 
v súčasnosti finančnú odmenu za svoju prácu.  
Ani hráči golfu bez trénerského vzdelania a licencie nemôžu vypomáhať oficiálne pri detských 
krúžkoch, táboroch a pod. 
Podľa aktuálne platného Amatérského štatútu, ktorí je neoddelitelnou súčasťou golfových 
pravidiel R&A, môže amatér vypomáhať pri golfovom tábore a pod., musí však mať zmluvu 
s klubom a výučba golfu nesmie prekročiť 50% jeho pracovnej náplne a pracovného času. 
Pri dlhodobých a opakujúcich sa aktivitách (krúžky a pod.) je žiadúce vyhlásiť národný 
program, ktorý umožní amatérskym inštruktorom oficiálne dostávať od klubu, ktorý ich služby 
využíva finančnú odmenu 
 
- Návrh na vytvorenie národných asociačných programov: 

- v detských krúžkoch a aktivitách môžu kluby zapojené v národnom programe využívať 
služby amatérskych golfistov pri výučbe a tieto služby aj finančne odmeniť. 

- Amatéri vypomáhajúci v takýchto krúžkoch by mali povinnosť mať HCP 10 a menej 
a nesmeli by mať viac ako 18 rokov, dohľad PRO by bol povinný. 

- Mimo týchto podmienok by v krúžkoch trénovali už len PRO, alebo amatérski 
licencovaní tréneri. 

- Amatérski licencovaní tréneri by v ďalšom národnom programe mohli pôsobiť pri 
kluboch zapojených do programu a tu za odmenu trénovať aj dospelých záujemcov – 
nováčikov, firemné akcie a ukážky golfu. 

- Tréningy by poskytovali jednotlivcom, prípadne skupinám. 
- Zmluvu by mali priamo s klubom. 
- Nesmú osobne prevziať žiadne peniaze od klientov. 
- Nesmú byť zamestnancami komerčnej spoločnosti, len priamo lubu, alebo klubom 

zazmluvnenej komerčnej spoločnosti, ak tak rozhodne prezídium v podmienkach 
programu. 

- Ak splnia tieto podmienky a klub je účastníkom národného programu, výška ich 
finančnej odmeny nie je limitovaná. 

- Amatérski tréneri nesmú trénovať mimo mládeže a úplných začiatočníkov žiadne 
dospelé osoby, ktoré už majú HCP a chcú si zlepšiť výkonnosť a zručnosti. 

- Trénovanie iných, než povolených skupín by pre amatérskeho trénera automaticky 
znamenalo odobratie amatérskeho štatútu, bez dokazovania, či prevzal od klienta 
peniaze. 

- Rovnako, každý poskytnutý tréning mimo dohody s klubom a bez vedomia klubu by 
znamenal odobratie štatútu. 

Prezídium rozhodne, či a aké skupiny hráčov môže amatér trénovať a tiež či je potrebné pri 
všetkých aktivitách pracovať pod dohľadom PRO, prípadne kedy nie a pod. 
 
Úloha č. 051 13/21: Pripomienkovať návrhy ŠTK komisie. 
Z: generálny sekretár, členovia prezídia  
T: 29.10.2021 
 
Úloha č. 062 13/21: Vytvoriť dokument -– Schválený národný asociačný program SKGA pre 
goflovú výučbu. 
Z: generálny sekretár, Rastislav Michalák  
T: 2316.11.2021 
 
Úloha č. 073 13/21: Pripraviť update smernice o  vzdelávaní, kde chýba ustanovenie 
o povinnom stredoškolskom vzdelaní.. 
Z:  generálny sekretár v spolupráci s Jánom Keher. Legislatívna komisiaéherom a právnikom 



   

T: 2316.11.2021 
 
Komisia pre digitalizáciu 
 
Komisia sa venovala prípravám smerované k prípravám a realizácii mobilnej aplikácie 
a ďalším témam ako sú web a IT prostredie SKGA. Michal Paška následne odporúčil prezídiu 
prijať uznesenie smerujúce k realizácii mobilnej aplikácie. 
 
Uznesenie č. 2 13/2021: Prezídium schvaľuje realizáciu výberového konania - zákazky 
s nízkou hodnotou v zmysle zákona o Verejnom obstarávaní  a v zmysle Smernice o Verejnom 
obstarávaní  SKGA vo výške 15 000,- Eur, predmetom je mobilná aplikácia slúžiaca na 
podporu organizovania súťaží a športových podujatí. 
Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Miroslav 
Rusnák 
 
5. Výhľad činností – mesiac vopred 
 
Rastislav Antala informoval o náraste počtu členov SKGA. V Pripomenúl už  mesiaci 
oznámený nový  termín Česko-slovenského pohára v dňoch 25.-26.10.2021október sa koná 
Česko-slovenský pohár, AGM zasadanie valnej hromady EGA, ktoré sa uskutoční na Islande 
v termíne 10.-13.11.2021 a zúčastnia sa ho prezident a generálny sekretár SKGA. 
 
6. Kalendár 2022 
 
Rastislav Michalák informoval o návrhu kalendára turnajov pre rok 2022. Prebehla diskusia k 
jednotlivým turnajom. Po upravení návrhu podľa požiadaviek prezídia bude schválený 
prezídiom, následne zverejnený. 
 
7. Rozpočet 2022 
 
Rastislav Antala informoval o komunikácii s MŠVVaŠ SR, PUŠ bude vypočítaný rovnako ako 
minulý rok, z dôvodu ochorenia COVID-19 a vyzval členov prezídia a sekretariát k príprave 
finálneho návrhu plánu činností a rozpočtu pre rok 2022.  
Kamil Balga predložil priebežne čerpanie rozpočtu 2021 a  rámcovo informoval 
o predbežnomý návrhu rozpočtu 2022 za reprezentáciu, ktorý je pripravený podľa priorít 
definovaných členom komisie pre reprezentáciu Kamilom Drocárom a národným trénerom 
Andrew Malleym a je pripravený na dskusiu v komisii. A ďalej aj o návrhu na zavedenie 
inflačnej doložky pre profesionálny aparát SKGA v rámci kapitoly správyu a prevádzkyu.  
 
 
8. Nové projekty 

a) Charitatívne aktivity 
b) Šport pre všetkých 
c) Digitalizácia 
d) Turnaje - liga 

Viď bod Komisie. 
e) Oprávnenie na hru (zelené karty) 

 
Uznesenie č. 2 13/2021: Prezídium schvaľuje realizáciu výberového konania - zákazky 
s nízkou hodnotou v zmysle zákona o Verejnom obstarávaní  a v zmysle Smernice o Verejnom 
obstarávaní  SKGA vo výške 15 000,- Eur, predmetom je mobilná aplikácia slúžiaca na 
podporu organizovania súťaží a športových podujatí. 
Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Miroslav 
Rusnák 

 



   

9. Ostatné  
 
Kamil Balga predložil overenú žiadosť s overenými prílohami o vydanie licencie: 
 
Martina Suchánka o udelenie trénerskej licencie B. 
 
Uznesenie č. 3 13/2021: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie B pre Martina 
Suchánka. 
Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Miroslav 
Rusnák 
Uznesenie č. 3 13/2021 bolo schválené. 
 
Rastislav Michalák predložil žiadosť o vydanie licencie: 
 
Michaely Patzeltovej o udelenie rozhodcovskej licencie III. triedy. 
 
Uznesenie č. 4 13/2021: Prezídium schvaľuje udelenie rozhodcovskej licencie III. Michaele 
Patzeltovej. 
Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Miroslav 
Rusnák 
Uznesenie č. 4 13/2021 bolo schválené. 
 
Kamil Balga informoval o: 

- žiadosti o finančnú podporu Aniky Bolčíkovej na účasť na LET Qualifying school. 
Rastislav Antala zabezpečil finančný príspevok 1 000,- Eur z nadácie Roryho 
Sabbatini a navrhuje prispieť čiastkou 1 000,- Eur z SKGA; 
- zmene podmienok a nespĺňaní kritérií do športovcov NŠC; napriek tomu pošleme 
žíadosť v rámci kategórie C. 
- možnosti sťahovania sa do iných priestorov v ulici Kukuričná na základe stále viac 
zložitého parkovania a tiež potreby väčších priestorov vrátane lepšieho zázemia. 
V rámci najmä situácie s predpokladaným vývojom výšky PUŠ odporúčal zostať 
minimálne do konca roka 2022 na existujúcej adrese a rokovať s Olympijskou 
marketingovou, a.s. ako vlastníkom budovy o rozšírení priestor tam. Prezídium zobralo 
na vedomie.. 
 

Uznesenie č. 5 13/2021: Prezídium schvaľuje príspevok na turnaj pre Aniku Bolčíkovú vo 
výške 1 000,- Eur. 
Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Miroslav 
Rusnák 
Uznesenie č. 5 13/2021 bolo schválené. 
 
Rastislav Antala predložil návrh na schválenie kompenzácie cestovných nákladov R. 
Sabbatini a M. Sabbatini na Olympijské hry v Tokiu vo výške 2 470,- Eur. 
Uznesenie č. 6 13/2021: Prezídium schvaľuje kompenzáciu cestovných nákladov R. Sabbatini 
a M. Sabbatini na Olympijské hry v Tokiu vo výške 2 470,- Eur.  
Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Miroslav 
Rusnák 
Uznesenie č. 6 13/2021 bolo schválené. 
 
Slavomír Brudňák informoval o kontrolách čerpania PUŠ v iných športových zväzoch, kde sa 
objavili problémy s nesprávnym čerpaním PUŠ, chýbali relevatné záznamy v ISŠ 
a obchodnom registri u športových odborníkov a o fyzicky spravených inventúrach 
vykázaného vybavenia, a pod.. Ďalej o Žiadosti o zaslanie správy o úhrade poplatkov za 
členské Golf & Country Club Piešťany z Policajného zboru Piešťany. Faktúry Golf & Country 
Clubu Piešťany za členské boli uhradené inou osobou. Klub bol požiadaný o predloženie 



   

právneho dôvodu, alebo čestného prehlásenie platcu, že dobrovoľne uhrádzal záväzok za 
dlžníka so súhlasom dlžníka.  
 
10. Záver 
 
Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 23.11.2021 o 10 hod. na adrese 
SKGA, Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. 
 
SUMÁR UZNESENÍ: 
 
Per rollam hlasovanie 01 
Na návrh viceprezidenta Martina Munku zo dňa 23. septembra 2021 formou per rollam v 
súlade s článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na 
kandidatúru Rastislava Antalu za člena výkonného výboru SOŠV.  
 
„Prezídium schvaľuje kandidatúru Rastislava Antalu za člena výkonného výboru SOŠV.“ 
 
24.9.2021 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 
ZA: 6 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 
Nehlasoval: 2 
Návrh bol schválený. 
 
Uznesenie č. 1 13/2021: Prezídium schvaľuje udelenie výnimky ohľadne zaradenia podpory 
športových krúžkov na základe žiadosti Penati Golf Clubu.  
Hlasoval proti: Miroslav Rusnák, Martin Munka, Vladimír Balogh, Zuzana Kamasová 
Zdržal sa: Rastislav Antala, Michal Novotný 
Uznesenie č. 1 13/2021 nebolo schválené. 
 
Uznesenie č. 2 13/2021: Prezídium schvaľuje realizáciu výberového konania - zákazky 
s nízkou hodnotou v zmysle zákona o Verejnom obstarávaní  a v zmysle Smernice o Verejnom 
obstarávaní  SKGA vo výške 15 000,- Eur, predmetom je mobilná aplikácia slúžiaca na 
podporu organizovania súťaží a športových podujatí. 
Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Miroslav 
Rusnák 
 
Uznesenie č. 3 13/2021: Prezídium schvaľuje udelenie trénerskej licencie B pre Martina 
Suchánka. 
Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Miroslav 
Rusnák 
Uznesenie č. 3 13/2021 bolo schválené. 
Uznesenie č. 4 13/2021: Prezídium schvaľuje udelenie rozhodcovskej licencie III. 
Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Miroslav 
Rusnák 
Uznesenie č. 4 13/2021 bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 5 13/2021: Prezídium schvaľuje príspevok na turnaj pre Aniku Bolčíkovú vo 
výške 1 000,- Eur. 
Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Miroslav 
Rusnák 
Uznesenie č. 5 13/2021 bolo schválené. 
 
Uznesenie č. 6 13/2021: Prezídium schvaľuje kompenzáciu cestovných nákladov R. Sabbatini 
a M. Sabbatini na Olympijské hry v Tokiu vo výške 2 470,- Eur.  



   

Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Miroslav 
Rusnák 
Uznesenie č. 6 13/2021 bolo schválené. 
 
SUMÁR ÚLOH: 
 
Úloha č. 03 9/21: Predložiť návrh ŠTK na systémové nastavenie vydávania a registrácie 
oprávnenia na hru. 
Z: Radomír Holečka 
T: trvá, budúce prezídium 16.11.2021 
 
Úloha č. 01 10/21: Poslať návrh požiadavky na vypracovanie marketingovej stratégie pre 
agentúry  členom prezídia. 
Z: Rastislav Antala 
T: trvá - Prezentácia prebehne v stredu 27.10. od 8-14:00 v sídle SKGA. 
 
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: trvá, budúce prezídium 16.11.2021 - doplniť návrh grafiky, následne bude manuál 
distribuovaný.  
 
Úloha č. 04 11/21: Spracovať ponuku spoločnosti TeeTime-turnajová časť pre porovnanie 
s ponukou Golf Genius. 
Z: Radomír Holečka  
T: trvá, budúce prezídium 16.11.2021 - Doplniť o ponuku spoločnosti Golfbox. 
 
Úloha č. 03 12/21: Spracovať a predložiť návrh plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2022. 
Z: členovia prezídia, generálny sekretár 
T: trvá, budúce prezídium 16.11.2021 
 
Úloha č. 01 13/21: Pripomienkovať návrhy ŠTK komisie. 
Z: generálny sekretár, členovia prezídia  
T: 29.10.2021 
 
Úloha č. 02 13/21: Vytvoriť dokument - národný asociačný program. 
Z: generálny sekretár, Rastislav Michalák  
T: 16.11.2021 
 
Úloha č. 03 13/21: Pripraviť update smernice o vzdelávaní. 
Z: generálny sekretár v spolupráci s Jánom Kéherom a právnikom 
T: 16.11.2021 
 
 
 
 
 
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. 


