
   

 PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 14/2021 

Dňa 23.11.2021 o 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. na adrese SKGA, 

Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. 

 
Prítomní: členovia prezídia: Rastislav Antala, Miroslav Rusnák odišiel o 14:15, vrátil sa o 

15:51, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Radomír Holečka 

odišiel o 15:30, pripojil sa cez Zoom o 15:50 a znovu sa odpojil o 16:20, pripojil 

sa telefonicky o 17:10, Pavol Bielik 

Aplikácia Zoom: Michal Paška 

kontrolór: Slavomír Brudňák, odišiel o 16:55, vrátil sa o 17:05   

Ospravedlnený: člen prezídia: Martin Munka 

Pozvaní hostia: predseda komisie pre mládež: Ľubomír Labanc sa pripojil o 11:23 a o 13:11 

odišiel  

 predseda ŠTK komisie: Rastislav Michalák sa pripojil o 14.15 a 15:35 odišiel 

 manažér reprezentácie: Adam Šangala sa pripojil o 15:45 a 16:40 odišiel 

Sekretariát:           Kamil Balga, Zuzana Soldánová 

Podkladové materiály k dispozícii na zdieľanom google disku tu:  

https://drive.google.com/drive/folders/1vP4eHwd2ZUgRexuLRDE5dt4m93W0WNpJ 
Plus materiály boli distribuované emailom všetkým členom prezídia a kontrolórovi v piatok 

19.11.2021. 

 Podkladové materiály 

1. Priebeh  

2. Kontrola úloh Zápisnica zo zasadnutia Prezídia 13/2021 

3. Marketing, PR  

4. Komisie  

5. Výhľad činnosti – mesiac vopred  

6. Kalendár 2022  

7. Rozpočet 2022  

8.        8.  Nové projekty 

        a. Charitatívne projekty 

        b. Šport pre všetkých 

        c. Digitalizácia 

        d. Turnaje - liga 

        e. Zelené karty 

 

9. Ostatné  

10. Záver  

https://drive.google.com/drive/folders/1vP4eHwd2ZUgRexuLRDE5dt4m93W0WNpJ


   

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 - liga 

             e. Zelené karty 

9. Ostatné  

10. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Rastislav Antala a informoval o posunutí termínu zasadnutia prezídia 

z 16.11. na 23.11. zo zdravotných a cestovných dôvodov a o dodatočnej  úprave zápisnice č. 12/2021. 

 

2. Kontrola úloh 

 

Úloha č. 03 9/21: Predložiť návrh ŠTK na systémové nastavenie vydávania a registrácie oprávnenia 

na hru. 

Z: Radomír Holečka 

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: SPLNENÁ  

 

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: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 03 12/21: Spracovať a predložiť návrh plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2022. 

Z: členovia prezídia, generálny sekretár 

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: SPLNENÁ, 2 termíny: 11.-13.3.2022 inštruktori, 25.-27.3.2022 tréneri, cenová ponuka do 26.11. 

 

Úloha č. 02 13/21: Požiadať legislatívnu komisiu o vypracovanie Štatútu činností odborných komisií 

SKGA.  

Z: generálny sekretár 

T: trvá, budúce prezídium 15.12.2021 

 

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: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 04 13/21: Požiadať legislatívnu komisiu o vypracovanie dodatku k zmluve s RTVS 

o presune celého objemu reklamného priestoru pre rok 2021 na rok 2022.  

Z: generálny sekretár 

T: SPLNENÁ, pripraví sa dodatok zmluvy. 

 

Úloha č. 05 13/21: Vytvoriť dokument – Schválený národný program SKGA pre golfovú výučbu. 

Z: Rastislav Michalák  

T: SPLNENÁ 

 

Úloha č. 06 13/21: Pripraviť update smernice SKGA o udeľovaní licencií pre výkon činnosti trénera 

a výkon činnosti inštruktora, kde chýba ustanovenie o povinnom stredoškolskom vzdelaní. 

Z: Ján Keher. Legislatívna komisia 

T: trvá, budúce prezídium 15.12.2021 

 

3. Marketing, PR 

 

Rastislav Antala informoval o prezentácii marketingových stratégií prizvanými agentúrami zo dňa 

27.10. v sídle SKGA, ktorého sa zúčastnili Rastislav Antala, Zuzana Kamasová, Michal Novotný, 

Kamil Balga. Spolu s Michalom Novotným priblížili ostatným členom prezídia jednotlivé 

prezentácie. Finálne odporúčanie prezídiu bude poslané najneskôr do budúceho prezídia.  

Rastislav Antala informoval o rozpracovaných rokovaniach s potenciálnymi marketingovými 

partnermi na oblečenie, ako aj reprezentácie na základe spracovanej marketingovej prezentácie 

SKGA. 

 

Úloha č. 01 14/21: Pripraviť odporúčanie agentúry pre zabezpečenie marketingovej komunikácie. 

Z: RA, MN, ZK, KB 

T: 15.12.2021 

 

4. Komisie 

 

Komisia pre mládež 

 

Prizvaný hosť, predseda komisie pre mládež Ľubomír Labanc prezentoval analýzu stavu mládeže, 

návrh plánu činnosti a s tým súvisiaci návrh rozpočtu za komisiu pre mládež pre rok 2022. 

Informoval o znižujúcich sa počtoch detí na TON-kach z dôvodu nízkej miery informovanosti 



   

rodičov. Predložil podklad mládežnícky golf – výzvy a priority pre rok 2022 a predstavil jednotlivé 

body. Navrhuje intenzívnejšiu komunikáciu s klubmi, ktoré by sa mali viac venovať informovanosti 

deti a ich rodičov o termínoch sústredení a turnajov. Radomír Holečka navrhuje vytvoriť návod pre 

kluby ako postupovať a vyžadovať ich dodržiavanie. Rastislav Antala doplnil, že klub by mal mať 

záujem vychovávať malých golfistov, aby mal kto hrávať.  

V RTCTM eviduje Ľubomír Labanc zlepšene organizácie oproti minulému roku ale pokles účasti na 

sústredeniach RTCTM. Identifikoval aj slabé stránky, kde sa neustále dá pracovať na zlepšení. 

Miroslav Rusnák doplnil, že koncepčne to je výborne prepracované, no reálne nevidí priestor, kam 

sa posunúť. Pripraviť prieskum rodičov a detí o záujme a spokojnosti RTCTM.  

Ľubomír Labanc navrhuje aby SKGA vytvorila príležitosti na rozvoj. Po konzultácii jednotlivých 

bodov komisia pre mládež predloží aktualizovaný rozpočet na rok 2022 podľa priorít. Ľubomír 

Labanc osloví sponzorov, v prípade zabezpečenia financií budú alokované na mládež. 

V rámci ocenenia víťazov TON budú tak, ako minulý rok zabezpečene vouchery v hodnote 500,- 

Eur pre víťazov. Možné pozvanie na podujatie The Amundi Evian Juniors Cup 2022 navrhuje 

financovať z rezervy v rozpočte. 

 

Komisia pre reprezentáciu 

 

Zuzana Kamasová informovala o zasadaní komisie pre reprezentáciu zo dňa 11.11.2021, kde riešili 

návrh plánu činnosti na rok 2022 vrátane rozpočtu, podklady boli predložené prezídiu.  

Prizvaný hosť, manažér reprezentácie Adam Šangala prezentoval návrh plánu činnosti a rozpočtu 

na rok 2022. Prebehla diskusia k jednotlivým položkám. Výjazdy na ME dievčat na Islande a ME 

mužov v Bulharsku boli vyradené z návrhu, z dôvodu vysokých nákladov. Zuzana Bieliková navrhla 

podporiť v rámci rozpočtu výjazd na ME Mid-Am vo Francúzsku. Reprezentačné sústredenie sa 

uskutoční pred začiatkom sezóny 2022, navrhujú na konci sezóny spojiť testovanie vybraných 

reprezentačných hráčov s testovaním RTCTM. Manager pre reprezentáciu informuje 

reprezentantov o štatistickom systéme Bryson. Kamil Balga odporúčal zaradenie bodu antidoping 

do programu komisie. Na základe upozornenia kontrolóra  na povinnosti športovej organizácie 

v oblasti boja proti dopingu vyplývajúce zo zákona o športe § 8, bod 6, písmeno c) Športová 

organizácia je povinná zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu a 

tento plán je povinná na základe § 86, čl. 4., písmeno i) odkonzultovať s Antidopingovou agentúrou 

komisia navrhuje Prezídiu zabezpečiť spracovanie Plánu vzdelávania v oblasti boja proti dopingu 

Kamilom Balgom. 

 

Úloha č. 02 14/21: Zabezpečiť spracovanie Plánu vzdelávania v oblasti boja proti dopingu pre rok 

2022. 

Z: generálny sekretár 

T: 15.12.2021 

 

Úloha č. 03 14/21: Informovať reprezentantov o štatistickom systéme Bryson. 

Z: Manažér pre reprezentáciu 

T: 15.12.2021 

 

Športovo-technická komisia  

 

Prizvaný hosť, predseda komisie Rastislav Michalák predložil a odprezentoval nasledovné návrhy 

ŠTK komisie: návrh plánu činnosti na rok 2022, rozpočet na rok 2022, základné podmienky 

k organizácii SKGA turnajov 2022 a návrh pojazdného leaderbordu pripraveného Igorom Tarabom. 

Informoval o rozpracovanej sponzorskej podpore turnajových trofejí od spoločnosti RONA a od 

umelkyne Gordany Turuk.  



   

Prezídium sa zoznámilo aj s návrhom kúpy reklamných nosičov vo výške až 4 000 Eur, ako aj s 

personálnym obsadením brigádnik turnajov, ktorý by sa staral komplexne o inštaláciu a likvidáciu 

reklamných nosičov na turnajoch. Rastislav Michalák informoval aj o návrhu ŠTK na zmenu 

spôsobu platenia za turnaje, a to platbou na účet SKGA prostredníctvom platobnej brány pri 

prihlasovaní sa na turnaj a následne by SKGA uhrádzalo platby ihriskám. K tejto téme prebehla 

diskusia, ako jeden z problémov sa javí koeficient DPH. Prezídium bolo informované aj o možnosti 

financovania pojazdného leaderboardu reklamným partnerom, s čím vyjadrilo predbežne súhlas. 

 

Uznesenie č. 1 14/2021: Prezídium schvaľuje Národný golfový program SKGA - Školy a krúžky. 

Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Radomír 

Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška 

Uznesenie č. 1 14/2021 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 2 14/2021: Prezídium schvaľuje Národný golfový program SKGA – Hraj golf Slovensko. 

Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Radomír 

Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška 

Uznesenie č. 2 14/2021 bolo schválené. 

 

Komisia pre digitalizáciu 

Komisia sa venovala finalizovaniu realizácie mobilnej aplikácie. Michal Paška informoval 

o vytvorení mobilnej aplikácie v rámci vysoko responzívneho webu do 31.3.2021. Prebehla diskusia 

ohľadne vyhlásenia verejného obstarávania – zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona o 

Verejnom obstarávaní a v zmysle Smernice o Verejnom obstarávaní́ SKGA vo výške 15 000,- Eur, 

predmetom je mobilná aplikácia slúžiaca na podporu organizovania súťaží a športových podujatí́.  

Uznesenie č. 3 14/2021: Prezídium schvaľuje vyhlásenia verejného obstarávania – 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, Radomír 

Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška 

Uznesenie č. 3 14/2021 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 4 14/2021: Prezídium schvaľuje opis predmetu zákazky verejného obstarávania – 

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. (viď Príloha zápisnice č. 2) 

Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Radomír 

Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška 

Uznesenie č. 4 14/2021 bolo schválené. 

 

Úloha č. 04 14/21: Vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazka 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. 

Z: Generálny sekretár 

T: 15.12.2021 

 

 



   

5. Výhľad činností – mesiac vopred 

 

Bez agendy. 

 

6. Kalendár 2022 

 

Rastislav Michalák informoval o úprave návrhu kalendára turnajov pre rok 2022.  

 

Uznesenie č. 5 14/2021: Prezídium schvaľuje Kalendár turnajov na rok 2022. 

Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Radomír 

Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška 

Uznesenie č. 5 14/2021 bolo schválené. 

 

7. Rozpočet 2022 

 

Rastislav Antala informoval o predložených návrhoch plánu činností na rok 2022 jednotlivých 

úsekov a návrhu rozpočtu pre rok 2022. Kamil Balga predložil priebežne čerpanie rozpočtu 2021. 

 

8. Nové projekty 

a) Charitatívne aktivity 

b) Šport pre všetkých 

c) Digitalizácia 

d) Turnaje - liga 

e) Oprávnenie na hru (zelené karty) 

 

9. Ostatné  

 

Radomír Holečka predložil a predstavil návrh ŠTK na systémové nastavenie vydávania a registrácie 

oprávnenia na hru. Ďalej informoval o predložených ponukách k tendru turnajového IT systému od 

spoločností TeeTime, Genius a Golfbox. Požiadal o udelenie výnimky ohľadne zaradenia žiadosti 

podpory CTM 2021 pre Penati Golf Club, ktoré bolo doručené SKGA s niekoľko hodinovým 

oneskorením. 

 

Uznesenie č. 6 14/2021: Prezídium schvaľuje udelenie výnimky ohľadne zaradenia žiadosti podpory 

CTM 2021 na základe žiadosti Penati Golf Clubu.  

Hlasoval za: Rastislav Antala, Zuzana Kamasová, Radomír Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška  

Hlasoval proti: Michal Novotný 

Zdržal sa: Vladimír Balogh 

Uznesenie č. 6 14/2021 bolo schválené. 

 

Prezídium berie na vedomie rozdelenie čerpania štátneho príspevku na účel talentovanej mládeže s 

jeho príslušnosťou, pomerne medzi športové kluby podľa počtu talentovaných športovcov v roku 

2021 v zmysle dokumentu, ktorý tvorí prílohu zápisnice č. 1. 

 

Uznesenie č. 7 14/2021: Prezídium schvaľuje preplatenie štartovného Lomnického golfového klubu 

na ME klubových družstiev vo výške 450,- Eur.  

Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Radomír 

Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška 

Uznesenie č. 7 14/2021 bolo schválené. 

 



   

Prezídium eviduje nomináciu GK Tále Juraja Klimenta do komisie pre reprezentáciu a bude o nej 

hlasovať po dokončení smernice o fungovaní odborných komisií SKGA. 

 

Prezídium tiež eviduje žiadosť ASGS o príspevok na štartovné na K+K Trophy. O žiadosti bude 

rokovať v rámci rozpočtu na budúcom zasadaní prezídia. 

 

Slavomír Brudňák informoval o vykonanom prieskume obľúbenosti športov, ktorý robilo MŠVVaŠ 

SR v mesiaci po konaní LOH Tokio 2020.  

 

Vladimír Balogh požiadal o zameranie sa komisie pre reprezentáciu na kondičné testy hráčov. 

 

Michal Novotný navrhol realizáciu prieskumu registrovaných golfistov so zameraním na ich 

potreby. 

 

Radomír Holečka požiadal o spracovanie zápisníc zo zasadnutia prezídia do 7 dní od ukončenia 

zasadnutia. Kontrolór upozornil, že táto povinnosť vyplýva zo smernice SKGA Zápisnice prijatej 

Prezídiom 14.1.2021. Rastislav Antala sa ospravedlnil za neskorú kontrolu poslednej zápisnice 

z dôvodu odcestovania na turnaj PGA Tour WWT Championship v Mayakoba v Mexiku. 

Ďalej sa Radomír Holečka spýtal na presnú formu ocenenia tohtoročných víťazov TON. 

 

Kamil Balga informoval o účasti na valnom zhromaždení EGA. Dochádza ku zmene na pozíciách 

predsedu súťažného výboru - JR Jonesa nahradí Yves Hofstetter a na pozícii Zone officera centrálnej 

zóny Zdeňka Kodejša strieda Gábor Gágyor. 

Ďalej informoval o rokovaniach so súťažným výborom (JR Jones, Yves Hofstetter a Arnaud 

Baratcabal) na základe podanej kandidatúry Green Rezortu Hrubá Borša na organizáciu ME tímov 

mužov a chlapcov, divízie 2 v roku 2023. 

 

Kamil Balga otvoril krátku diskusiu k termínu konania konferencie SKGA. Jej záverom je termín 

konania v piatok 18.2.2022 na FTVŠ UK v Bratislave. 

 

10. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 15.12.2021 o 10 hod. na adrese SKGA, 

Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. 

 

SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Uznesenie č. 1 14/2021: Prezídium schvaľuje Národný golfový program SKGA - Školy a krúžky. 

Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Radomír 

Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška 

Uznesenie č. 1 14/2021 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 2 14/2021: Prezídium schvaľuje Národný golfový program SKGA – Hraj golf Slovensko. 

Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Radomír 

Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška 

Uznesenie č. 2 14/2021 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 3 14/2021: Prezídium schvaľuje vyhlásenia verejného obstarávania – 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, Radomír 

Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška 

Uznesenie č. 3 14/2021 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 4 14/2021: Prezídium schvaľuje opis predmetu zákazky verejného obstarávania – 

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. (viď Príloha zápisnice č. 2) 

Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Radomír 

Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška 

Uznesenie č. 4 14/2021 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 5 14/2021: Prezídium schvaľuje Kalendár turnajov na rok 2022. 

Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Radomír 

Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška 

Uznesenie č. 5 14/2021 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 6 14/2021: Prezídium schvaľuje udelenie výnimky ohľadne zaradenia žiadosti podpory 

CTM 2021 na základe žiadosti Penati Golf Clubu.  

Hlasoval za: Rastislav Antala, Zuzana Kamasová, Radomír Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška  

Hlasoval proti: Michal Novotný 

Zdržal sa: Vladimír Balogh 

Uznesenie č. 6 14/2021 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 7 14/2021: Prezídium schvaľuje preplatenie štartovného Lomnického golfového klubu 

na ME klubových družstiev vo výške 450,- Eur.  

Hlasoval za: Rastislav Antala, Vladimír Balogh, Michal Novotný, Zuzana Kamasová, Radomír 

Holečka, Pavol Bielik, Michal Paška 

Uznesenie č. 7 14/2021 bolo schválené. 

 

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

Úloha č. 02 13/21: Požiadať legislatívnu komisiu o vypracovanie Štatútu činností odborných komisií 

SKGA.  

Z: generálny sekretár 

T: trvá, budúce prezídium 15.12.2021 

 

Úloha č. 06 13/21: Pripraviť update smernice SKGA o udeľovaní licencií pre výkon činnosti trénera 

a výkon činnosti inštruktora, kde chýba ustanovenie o povinnom stredoškolskom vzdelaní. 

Z: Ján Keher. Legislatívna komisia 

T: trvá, budúce prezídium 15.12.2021 

 

Úloha č. 01 14/21: Pripraviť odporúčanie agentúry pre zabezpečenie marketingovej komunikácie. 

Z: RA, MN, ZK, KB 

T: 15.12.2021 

 



   

Úloha č. 02 14/21: Zabezpečiť spracovanie Plánu vzdelávania v oblasti boja proti dopingu pre rok 

2022. 

Z: generálny sekretár 

T: 15.12.2021 

 

Úloha č. 03 14/21: Informovať reprezentantov o štatistickom systéme Bryson. 

Z: Manažér pre reprezentáciu 

T: 15.12.2021 

 

Úloha č. 04 14/21: Vyhlásiť verejné obstarávanie - zákazka 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. 

Z: Generálny sekretár 

T: 15.12.2021 

 

 

 

 

 

 

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. 



   

Príloha č. 1: Podpora talentovanej mládeže. 

 

Prezídium SKGA na zasadnutí č. 14/2021 dňa 23.11.2021 vzalo na vedomie rozdelenie finančných 

prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel talentovanej mládeže s jeho príslušnosťou, 

pomerne medzi športové kluby podľa počtu talentovaných športovcov. 

 

Počet klubov 7 

Počet hráčov spolu 58 

Počet hráčov min. 5 kôl  7 

Počet hráčov min. 7 kôl 51 

Klub 

Počet hráčov 

spolu  

za klub 

Počet hráčov, ktorí 

odohrali podiel z 

 2/3 

príspevku 

podiel z 

1/3 

príspevku Spolu 

5 - 6 kôl (5 

je min.)  

min. 7 

kôl 

Golf Trnava 11 1 10 3793,10 1960,78 5753,89 

Golfový klub PEGAS 6 2 4 2068,97 784,31 2853,28 

Penati Golf Club 9   9 3103,45 1764,71 4868,15 

Golfový klub Hrubá 

Borša 8 1 7 2758,62 1372,55 4131,17 

Golfový klub Tále 5   5 1724,14 980,39 2704,53 

Golfový a športový 

klub Trenčín 7 3 4 2413,79 784,31 3198,11 

Golf Club Welten 12   12 4137,93 2352,94 6490,87 

Spolu 58 7 51 20000,00 10000,00 30000,00 

 

  



   

Príloha č. 2: Opis predmetu zákazky – zákazka s nízkou hodnotou. 

 

Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie mobilnej aplikácie slúžiacej na podporu organizovania súťaží a 

športových podujatí SKGA. Ďalej obnova podporných systémov potrebných pre spoľahlivú 

prevádzku mobilnej aplikácie a systémov zabezpečujúcich komunikáciu so športovou verejnosťou.  

 

Podrobný opis predmetu zákazky: 

V rámci realizácie zákazky SKGA požaduje splnenie nasledovných požiadaviek: 

• Návrh a realizácia rozhrania pre prihlasovanie a informovanie o výsledkoch golfových 

turnajov pre mobilné zariadenia s operačným systémov Android a iOS. Vyžaduje sa 

responzívny design bez závislosti na grafickom rozlíšení zariadenia za predpokladu výmeny 

údajov prostredníctvom dátového pripojenia k technickému serveru SKGA. 

• Návrh a realizácia responzívnych webových stránok SKGA. Požaduje sa vytvorenie nového 

grafického návrhu a po schválení jeho implementácia. Grafický návrh musí byť v súlade 

s dizajnom mobilnej aplikácie. 

Predpokladá sa dodávka komplexného systému vrátane systému podpory pre správu 

webových stránok (Content Management System – systém pre správu obsahu) a integráciu 

zabezpečujúcu publikovanie údajov z technického servera SKGA. Systém musí v budúcnosti 

umožniť integráciu s prípadnými ďalšími dátovými zdrojmi (TCM/Bryson...). 

• Implementácia prihlasovania člena SKGA, vytvorenie osobného profilu a prístupu 

k službám technického servera SKGA. Zabezpečené prihlasovanie prostredníctvom e-

mailovej autentifikácie. Tiež systém umožní zasielanie notifikácií na základe voľby 

prihlásených členov. 

• Migrácia a publikovanie historických údajov z aktuálnych webových stránok www.skga.sk 

do nového systému pre správu webových stránok SKGA. 

• Zabezpečenie infraštruktúry a prevádzkového prostredia pre správne fungovanie 

obstarávaných aplikácií a systémov (housing, hosting...) na obdobie minimálne 24 mesiacov 

od ukončenia ich realizácie.  

• Servis a podpora dodaných aplikácii a systémov na obdobie 24 mesiacov. 

• Zaškolenie používateľov pre správu a dopĺňanie obsahu predmetných aplikácii a systémov. 

 

Dátum dodania zákazky je stanovený najneskôr na 31.3.2022. 

 

 

http://www.skga.sk/

