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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE PRE DIGITALIZÁCIU SKGA 
 

Zasadnutie komisie pre digitalizáciu 22.12.2021 o 16.30, v online formáte prostredníctvom Zoom. 
 
Zúčastnení: 
Predseda komisie pre digitalizáciu: Ján Kudláč (JK) 
Členovia komisie pre digitalizáciu: Ľubomír Labanc (LL), Stanislav Čekovský (SČ), Richard Hrabčák (RH), 
Patrik Hudák (PH - telefonicky sa zúčastnil diskusie a hlasovania k 1.bodu) 
Členovia prezídia SKGA: garant komisie Michal Paška (MP) 
Generálny sekretár SKGA: Kamil Balga (KB) 
 
PROGRAM  
 
JK otvoril zasadnutie komisie pre digitalizáciu (KpD).  
1. Vyhodnotenie prijatých ponúk vo verejnom obstarávaní na štátnu dotáciu „mobilná aplikácia slúžiaca 

na podporu organizovania súťaží a športových podujatí“ 
Na základe prijatých ponúk konštatujeme, že všetci uchádzači splnili podmienky a akceptujeme všetky 
doručené ponuky. Navrhované kritérium pre vyhodnotenie je cena za celkový predmet zákazky s DPH. Na 
základe tejto priority je výsledné poradie takéto: 
1. FARENBY s.r.o. 
2. STUFIO MAX MEDIA SK, s.r.o. 
3. ANASOFT APR spol. s r.o. 
Uznesenie č. 1/2021: KpD odporúča Prezídiu SKGA uzavrieť zmluvu s Farenby na predmet VO. 
Hlasoval za: LL, RH, JK, PH. 
Zdržal sa: SČ. 
Uznesenie č. 1/2021 bolo schválené. 
 
Komisia zároveň naliehavo odporúča Prezídiu, aby bol zo strany SKGA pre realizáciu predmetu VO 
pridelený biznisový vlastník, ktorý bude počas realizácie spresňovať a odsúhlasovať požiadavky SKGA, 
konzultovať s KpD, komunikovať s dodávateľom a dohliadať na realizáciu diela. 
 
2. Návrh rozpočtu IT na rok 2022 
KB a MP informovali o priebehu diskusie k rozpočtu na Prezídiu. RH informoval o detailoch návrhu IT 
rozpočtu. Komisia diskutovala jednotlivé položky rozpočtu. Komisia navrhuje do rozpočtu zahrnúť aj nástroj 
pre vyhodnocovanie a analýzu dát a súvisiace práce k tomu. KB a RH ešte budú v januári ďalej upresňovať 
rozpočet IT a budú KpD informovať o výsledku. 
 
3. Rôzne - diskusia 
KB požiadal komisiu o súčinnosť pri rokovaniach s TeeTime SE. Za komisiu pripravia SČ a RH otázky a návrh 
krokov pre ďalší postup. 
JK poďakoval zúčastneným za účasť. 
 
V Bratislave, dňa 22.12.2021. 
 
 
______________________     ______________________ 
Predsedajúci: Ján Kudláč        Zapisovateľ: Kamil Balga 


