
   

 PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 1/2022 

Dňa 14.1.2022 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, Martin Munka, Vladimír 

Balogh, kontrolór: Slavomír Brudňák 

Online cez aplikáciu Zoom: Zuzana Kamasová, Michal Novotný, Pavol Bielik, Radomír Holečka 

Ospravedlnený: člen prezídia: Michal Paška 

Sekretariát:            Kamil Balga, Zuzana Soldánová 

 

Podkladové materiály k dispozícii na zdieľanom google disku tu:  

https://drive.google.com/drive/folders/1gnpyJUx55lpK-LJzSdsSHYdN85UAJYPL 

 

Plus materiály boli distribuované emailom všetkým členom prezídia a kontrolórovi v pondelok 

10.1.2022. 

 Podkladové materiály 

1. Priebeh  

2. Kontrola úloh Zápisnica zo zasadnutia Prezídia 15/2021 

3. Rozpočet 2022 Zdieľaný disk 

4. Konferencia 2022 Zdieľaný disk 

5. Ostatné  

6. Záver  

 

Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Rozpočet 2022 

4. Konferencia 2022 

5. Ostatné  

6. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie otvoril prezident Rastislav Antala. 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1gnpyJUx55lpK-LJzSdsSHYdN85UAJYPL


   

2. Kontrola úloh 

 

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

SKGA.  

Z: generálny sekretár 

T: trvá, finálne pred začiatkom sezóny 

 

Úloha č. 01 15/21: Pripomienkovať dokumenty na konferenciu 2022. 

Z: členovia prezídia 

T: trvá, 20.1.2022 

 

Úloha č. 02 15/21: Zorganizovať stretnutie s hráčmi reprezentácie a rodičmi. 

Z: manažér reprezentácie, generálny sekretár 

T: trvá, 20.3.2022 

 

3. Rozpočet 2022 

 

Rastislav Antala informoval o návrhu rozpočtu pre rok 2022, prebehla rozprava k jednotlivým 

položkám. Novinkou je zaradenie Roryho Sabbatiniho do programu MŠVVaŠ Top Tím Slovakia 

a s tým súvisiaca podpora jeho prípravy vo výške 40 000,- na základe zisku striebornej medaile na 

LOH Tokio 2020. Rastislav Antala dohodol marketingovú podporu spoločnosti Pierre Baguette. 

Kamil Balga navrhuje pitný režim formou barelu a zabezpečením znovu použiteľných fliaš, tiež 

ideálne partnersky. Radomír Holečka má rovnaký názor. Zároveň prebehala diskusia 

k predloženému plneniu rozpočtu 2021. Finálne predložený rozpočet pre rok 2022 na schválenie 

bude na nasledujúcom prezídiu. Miroslav Rusnák komentoval položky pojednávajúce o mládeži.  

 

4. Konferencia 2022 

 

Kamil Balga informoval o aktualizácii a finalizácii podkladov na konferenciu. Členovia prezídia 

budú pripomienkovať dokumenty zhromažďované na google disku. Konferencia sa uskutoční 

v piatok 18.2.2022 na FTVŠ UK v Bratislave. Informácia o mieste a termíne konania konferencie 

bude odoslaná elektronicky 17.1.2022. Podklady v zmysle stanov SKGA budú odoslané následne. 

Program bude obsahovať aj voľbu kontrolóra a revíznej komisie. Prezídium navrhuje založenie 

dcérskej spoločnosti s ručením obmedzeným.  

 

5. Ostatné  

 

Kamil Balga informoval o: 

 

- aktivitách marketingových agentúr k prezentácii plánu komunikácie na rok 2022; 

- príprave webu a aplikácie, pracovné stretnutie (ApkaGon) bude v stredu 19.1.2022; 

- podaní žiadosti o podporu na rozvoj trénerov na Medzinárodný olympijský výbor cestou     

  SOŠV; 

- návrhu dodatku nájomnej zmluvy na adrese Kukučínova 26; 

- absolvovaní programu vzdelávanie Olympijské hodnoty; 

- návrhu pripraviť vyhodnotenie Golfista roka 2021 v rovnakom móde ako v roku 2021, 

navrhuje založiť kategóriu Sieň slávy a ako prvého člena zaradiť pluk. W.R.v. Henniga, 

ktorý sa za Golf Club Piešťany zúčastnil založenia Golfového zväzu Československa 

2.12.1931 ako jeden zo štyroch klubových subjektov.         

  PR agentúra pripraví online odovzdávanie cien; 



   

- výsledku spracovania Národného golfového dotazníka na podnet Michala Novotného, 

zapojilo sa 899 osôb; 

- žiadosti asociácie footgolfu, aby mohli odprezentovať na konferencii svoj formát pôsobenia  

   a nové návrhy fungovania; 

- online rokovaní so Švédskou golfovou federáciou na tému programová robota a rozvoj detí 

a mládeže, zúčastnili sa Ľubomír Labanc s Michal Novotný; 

- SOŠV plánuje športuj Slovensko  v roku 2022 a v termíne 21.1. sa bude konať VZ SOŠV 

pred ZOH, a tiež o absolvovaní webinára SOŠV – Grantové príležitosti – kraje, miesta, 

Nadácia SOŠV, korporátne nadácie, Vyšehradsky fond; 

- výskume skladovania uhlíka trávnatými plochami robeného Univerzitou v Reykjavíku; 

- informácii od Martina Maršáleka, že Tee Time hromadne vypovedal klubom OPS; 

- predĺžení operatívneho lízingu na turnajové vozidlo o 2 mesiace. 

 

Radomír Holečka navrhuje nový dizajn manuál, nové logá, fonty. Ďalej navrhuje pripraviť 

dokument, pre odohrávanie 3 a viac turnajov, hráčov do 23 rokov. 

 

Miroslav Rusnák položil dotaz k dôvodu návrhu zníženia reprezentačného kádra. Na nasledujúcom 

prezídiu rozhodnutie komisie pre reprezentáciu a reprezentačného trénera odprezentuje manažér 

reprezentácie Adam Šangala. 

 

Uznesenie č. 1 1/2022: Prezídium schvaľuje podpísanie dodatku nájomnej zmluvy so Slovenskou 

olympijskou marketingovou. 

Hlasoval za: Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Martin Munka, Vladimír Balogh, Zuzana Kamasová, 

Michal Novotný, Pavol Bielik, Radomír Holečka 

Uznesenie č. 1 1/2022 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 2 1/2022: Prezídium schvaľuje predlženie operatívneho lízingu na turnajové vozidlo 

o 2 mesiace. 

Hlasoval za: Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Martin Munka, Vladimír Balogh, Zuzana Kamasová, 

Michal Novotný, Pavol Bielik, Radomír Holečka 

Uznesenie č. 2 1/2022 bolo schválené. 

 

Pavol Bielik navrhuje zaradiť financovanie vzdelávanie trénerov do rozpočtu. Záujemcov o školenie 

je 14. 

 

7. Záver 

 

Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v stredu 26.1.2022 o 10 hod. na adrese SKGA, 

Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. 

 

 

SUMÁR UZNESENÍ: 

 

Per rollam hlasovanie 01 

Na návrh prezidenta Rastislava Antalu zo dňa 23. decembra 2021 formou per rollam v súlade s 

článkom 16 bod 2 Stanov SKGA bol predložený na hlasovanie návrh na základe odporúčania 

Komisie pre digitalizáciu, ktorá vyhodnotila ponuky uchádzačov v súťaži s nízkou hodnotou podľa 

zákona o verejnom obstarávaní a podľa smernice SKGA o verejnom obstarávaní na zákazku 

“mobilná aplikácia slúžiaca na podporu súťaži a športových podujatí”, uzavretie zmluvy so 

spoločnosťou FARENBY s.r.o. na realizáciu uvedenej zákazky. 



   

Podľa priloženej zápisnice zo zasadnutia komisie pre digitalizáciu všetky spoločnosti, ktoré sa 

zúčastnili VO splnili zadanie a spoločnosť FARENBY s.r.o. navrhla komisia ako víťaza VO. 

 

„Prezídium schvaľuje podľa zákona o verejnom obstarávaní a podľa smernice SKGA o verejnom 

obstarávaní na zákazku “mobilná aplikácia slúžiaca na podporu súťaži a športových podujatí”, 

uzavretie zmluvy so spoločnosťou FARENBY s.r.o. na realizáciu uvedenej zákazky.“ 

 

24.12.2021 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 

ZA: 7 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 2 

Návrh hlasovania per rollam bol schválený. 

 

Uznesenie č. 1 1/2022: Prezídium schvaľuje podpísanie dodatku nájomnej zmluvy so Slovenskou 

olympijskou marketingovou. 

Hlasoval za: Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Martin Munka, Vladimír Balogh, Zuzana Kamasová, 

Michal Novotný, Pavol Bielik, Radomír Holečka 

Uznesenie č. 1 1/2022 bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 2 1/2022: Prezídium schvaľuje predlženie operatívneho lízingu na turnajové vozidlo 

o 2 mesiace. 

Hlasoval za: Rastislav Antala, Miroslav Rusnák, Martin Munka, Vladimír Balogh, Zuzana Kamasová, 

Michal Novotný, Pavol Bielik, Radomír Holečka 

Uznesenie č. 2 1/2022 bolo schválené. 

 

SUMÁR ÚLOH: 

 

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

SKGA.  

Z: generálny sekretár 

T: trvá, finálne pred začiatkom sezóny 

 

Úloha č. 01 15/21: Pripomienkovať dokumenty na konferenciu 2022. 

Z: členovia prezídia 

T: trvá, 20.1.2022 

 

Úloha č. 02 15/21: Zorganizovať stretnutie s hráčmi reprezentácie a rodičmi. 

Z: manažér reprezentácie, generálny sekretár 

T: trvá, 20.3.2022 

 

 

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. 


