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Slovenská golfová asociácia 
Konferencia SKGA 2019 
Bratislava, 7.2.2019 

 

 

Výročná správa o činnosti SKGA o.z. za rok 2018 

Prezident SKGA Tomáš Stoklasa 

PREZÍDIUM 

Prezídium v roku 2018 pracovalo v zložení: 

Tomáš Stoklasa — prezident 
Rastislav Antala — viceprezident 
Miroslav Rusnák — viceprezident 
Vladimír Balogh — člen 
Pavol Bielik – člen 
Tibor Hubík — člen 
Martin Maršálek — člen 
Martin Munka - člen 
Ivan Šebök – člen 
 
Prezídium zasadalo spravidla jedenkrát mesačne, zápisnice zo zasadnutí prezídia sú k dispozícii 
na sekretariáte a sú pravidelne zverejňované na webovom sídle SKGA. Zasadnutia prezídia sa 
zúčastňoval aj generálny sekretár, sekretárka a predseda revíznej komisie. 

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 

Slovenská golfová asociácia k 31.12.2018 evidovala 7780 golfistov (k 31.12.2017 to bolo 
7.556). V roku 2018 pribudlo 1188 nových registrovaných hráčov, súčasne však zanikla 
registrácia 964 hráčom.  

Na Slovensku sa nachádza pätnásť 9-jamkových golfových rezortov, sedem 18-jamkových 
golfových rezortov, tri 27-jamkové  golfové rezorty a jeden 36-jamkový golfový rezort. 

Z hľadiska štruktúry členskej základne, 70,5% členov tvoria muži a 29,5% ženy. 14,3% členov 
tvoria hráči do 23 rokov, 47,5% členov tvoria hráči vo veku 24-49 rokov a 38,2% členov tvoria 
hráči vo veku 50 a viac rokov.  Z hľadiska výkonnosti, 38,2% tvoria hráči s HCP 54-37; 17,7% 
tvoria hráči s HCP 36-26,5; 17% tvoria hráči s HCP 26,4-18,5; 16,8% tvoria hráči s HCP 18,4-
11,5; 5,3% tvoria hráči s HCP 11,4-4,5; 1,2% tvoria hráči s HCP 4,4 – 0; 3% tvoria hráči bez HCP 
a 0,8% tvoria hráči PRO.  

S cieľom reagovať na celosvetový trend, ktorým je v reakcii na nedostatok času nárast počtu 
kôl hraných na 9 jamiek, SKGA znížila dolnú hranicu hendikepového limitu pre HCP turnaje 



Strana 2 z 14 
 

hrané na 9 jamiek z úrovne 18,5 na úroveň 4,5. Tento krok sa ukázal ako správny a priniesol 
výrazné zvýšenie počtu odohraných kôl na turnajoch.  

Slovenská golfová asociácia plnila v roku 2018 úlohy národného športového zväzu podľa 
zákona o športe, vrátane podpory športu mládeže, rozvoja talentovaných športovcov a 
zabezpečovania športovej reprezentácie. 

SKGA v spolupráci s golfovými klubmi organizovala turnaje SKGA TOUR, SKGA junior TOUR, 
Túru olympijských nádejí (TON) a regionálne TON. SKGA premiérovo zorganizovala aj novú 
SKGA MID-AM SENIOR TOUR, ktorá ukázala potenciál pre jej ďalší rozvoj.  
 
V roku 2018 sa uskutočnili aj všetky majstrovské podujatia - Majstrovstvá SR na rany, 
Majstrovstvá SR na jamky, Majstrovstvá SR družstiev, Majstrovstvá SR juniorov a Majstrovstvá 
SR seniorov. SKGA ďakuje golfovým klubom za poskytnutie ihrísk a spoluprácu pri organizovaní 
turnajov. 
 
SKGA zabezpečovala športovú reprezentáciu SR, aktivitám reprezentácie sa s ohľadom na jej 
význam venuje samostatná časť tejto správy. Naši hráči úspešne reprezentovali Slovensko, 
pričom chceme vyzdvihnúť najmä výkony žien z Majstrovstiev Európy žien a Majstrovstvá 
Európy družstiev juniorov. 
 
Webová stránka www.skga.sk je naďalej využívaná ako hlavný informačný kanál SKGA vo 
vzťahu k verejnosti, ako aj vo vzťahu k členom SKGA.  
 
Facebooková stránka SKGA mala ku dňu 31.12.2018 2.672 sledovateľov. 
 
Webová stránka www.hrajgolf.sk je určená pre „negolfovú“ verejnosť a sú na nej základné 
informácie pre záujemcov o golf. 
 
Informácie sme sa snažili šíriť aj cez iné komunikačné kanály. V roku 2018 sme pokračovali 
v spolupráci s Rádio Anténa Rock a Rádio Vlna, ktoré vysielali upútavky na podujatia SKGA. V 
časopise Golf Report mala SKGA aj v roku 2018 k dispozícii dvojstránku s vlastným redakčným 
obsahom, kde sme informovali o dianí v slovenskom golfe.  
 
Dňa 10.5.2018 sme v spolupráci s externou agentúrou opäť zorganizovali „Raňajky 
s novinármi“, kde sme prezentovali médiám plánované aktivity a podujatia na golfovú sezónu 
2018. Výsledkom podujatia boli tlačové správy a rozhovory, ktoré boli zverejnené v tlačových 
agentúrach a boli prevzaté aj relevantnými médiami.    
 
Dňa 19.5.2018 sa opäť uskutočnilo podujatie známe ako „Národný deň golfu – deň otvorených 

dverí“ (NDG). Toto podujatie bolo promované na webových stránkach www.skga.sk 

a www.hrajgolf.sk, ako aj na facebookovej stránke SKGA. Súčasťou NDG bola atraktívna súťaž, 

tentokrát určená pre hráčov golfu, s možnosťou vyhrať golfový zájazd do zahraničia, ktorá 

členov SKGA motivovala priniesť na golfové ihriská nových záujemcov o golf.  

SKGA pokračovala v existujúcej spolupráci v oblasti reklamy a poskytovania tovarov a služieb 
s jej reklamnými a produktovými partnermi. Súčasne rokovala s novými potenciálnymi 
partnermi pre spoluprácu, s cieľom vo vyššej miere zabezpečiť zdroje na financovanie 
existujúcich i nových projektov SKGA.  

http://www.skga.sk/
http://www.hrajgolf.sk/
http://www.skga.sk/
http://www.hrajgolf.sk/
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SKGA bola aj v roku 2018 zaregistrovaná ako prijímateľ podielu dane z príjmov, čo jej 
umožňuje uchádzať sa o ďalšie zdroje financovania.  
 
V oblasti propagácie slovenského golfu v zahraničí SKGA bola v roku 2018 dokončená 
a vytlačená propagačná brožúra „Golf in Slovakia“, ktorá bude distribuovaná na výstavách 
a podujatiach v zahraničí prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcia 
cestovného ruchu.  
 
SKGA sa historicky prvýkrát zúčastnila aj na medzinárodnom golfovom veľtrhu cestovného 
ruchu IGTM. V slovinskej Ľubľane predstavila Slovensko ako atraktívnu krajinu s vynikajúcimi 
podmienkami pre golf. Podujatie sa konalo v dňoch 15. – 18.10.2018 a zúčastnilo sa ho 
približne 400 golfových touroperátorov z viac ako 65 krajín. 
 
SKGA pravidelne komunikovala s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, s cieľom koordinovať svoje 
aktivity tak, aby boli v súlade s legislatívnymi požiadavkami pre čerpanie štátneho príspevku. 
Taktiež spolupracovala s predstaviteľmi Slovenského olympijského výboru s cieľom získať 
podporu pre golf.  
 
Prezídium SKGA pripravilo a schválilo viaceré vnútorné predpisy, ktoré upravujú činnosť SKGA 

a jej členov. Všetky schválené vnútorné predpisy sú zverejnené v sekcii Dokumenty / Predpisy 

SKGA na webovej stránke SKGA. Osobitne zmieňujeme Smernicu SKGA o udeľovaní hendikepu 

s hodnotou 54 hráčovi golfu podľa Hendikepového systému EGA, ktorá zaviedla jasné pravidlá 

na prideľovanie HCP 54 a zjednodušila jeho získanie a ďalej Smernicu SKGA o udeľovaní 

licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu.  

V oblasti vzdelávania, SKGA v roku 2018 uzatvorila s Fakultou telesnej výchovy a športu UK 

Bratislava Memoradnum o spolupráci, na základe ktorého bude v spolupráci s touto vysokou 

školou počnúc rokom 2019 zabezpečovať odbornú prípravu na výkon odbornej činnosti tréner 

a odbornú prípravu na výkon odbornej činnosti tréner inštruktor športu, podľa zákona 

č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov. 

Prezident SKGA a generálny sekretár SKGA počas roku 2018 osobne navštevovali golfové kluby 

a asociácie na Slovensku, s cieľom informovať sa o aktuálnych otázkach golfového diania na 

Slovensku.  

SKGA sa ako aktívny člen European Golf Association (EGA) a International Golf Federation (IGF) 
zúčastnila na zasadnutiach najvyššieho orgánu oboch organizácií, kde diskutovala 
o aktuálnych otázkach a hlasovala o predložených návrhoch.  V septembri 2018 sa zúčastnila 
zasadnutí valného zhromaždenia IGF v Írsku, v októbri 2018 sa zúčastnila na zasadnutí Central 
Zone EGA v Prahe a v novembri 2018 sa zúčastnila na výročnom zasadnutí EGA na Malte.  

V roku 2018 pokračovala intenzívna spolupráca s golfovými zväzmi Českej republiky a Rakúskej 
republiky, s ktorými sme sa v priebehu roka 2018 stretli aj samostatne, na bilaterálnej úrovni.  

SKGA sa v roku 2018 aktívne podieľala na úspešnom získaní štátneho občianstva Slovenskej 
republiky pre hráča Roryho Sabbatiniho. Slovenská republika tak historicky prvýkrát získa 
zastúpenie na PGA Tour a súčasne hráča s potenciálom kvalifikovať sa na Letné olympijské hry 
Tokio 2020.  

http://skga.sk/wp-content/uploads/2017/04/Smernica-Slovenskej-golfovej-asoci%C3%A1cie-o-ude%C4%BEovan%C3%AD-licencie-na-v%C3%BDkon-%C4%8Dinnosti-tr%C3%A9nera-a-licencie-na-v%C3%BDkon-%C4%8Dinnosti-in%C5%A1truktora-%C5%A1portu.pdf
http://skga.sk/wp-content/uploads/2017/04/Smernica-Slovenskej-golfovej-asoci%C3%A1cie-o-ude%C4%BEovan%C3%AD-licencie-na-v%C3%BDkon-%C4%8Dinnosti-tr%C3%A9nera-a-licencie-na-v%C3%BDkon-%C4%8Dinnosti-in%C5%A1truktora-%C5%A1portu.pdf
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V súvislosti so zmenou pravidiel golfu, ktorá vstúpila do účinnosti dňom 1.1.2019, SKGA v roku 
2018 pripravilo preklad nových pravidiel do slovenského jazyka a tlač pravidiel v počte 2500 
kusov.  

S ohľadom na úmrtie člena disciplinárnej komisie Jána Peča II. v priebehu roku 2018, 
prezídium zaradí do návrhu programu konferencie na jej najbližšom zasadnutí voľbu člena 
disciplinárnej komisie. 

Počas roku 2018 zasadali aj pracovné komisie SKGA (športovo-technická komisia, komisia pre 

mládež, normovacia komisia, trénersko-metodická komisia, komisia pre reprezentáciu), ktoré 

sú poradnými orgánmi prezídia. Prezídium informácie z jednotlivých komisií a obsah diskusií 

ich členov zvažuje pri svojom rozhodovaní. Členstvo v komisiách je otvorené zástupcom 

všetkých riadnych i pridružených členov SKGA. 

V jednotlivých komisiách SKGA v roku 2018 pôsobili títo členovia: 

Športovo-technická a rozhodcovská komisia: 
Predseda: Ivan Šebök 
Výkonný podpredseda: Marek Bocko 
Členovia: Ján Pečo II., Rastislav Michalák, Radomír Holečka, Miroslav Mazúch, Martin Forró 

Komisia pre mládež: 
Predseda: Miroslav Rusnák 
Členovia: Tomáš Krištof, Jiří Frolka, Martin Richter, Tomáš Šmiček 

Komisia pre reprezentáciu: 
Predseda: Rastislav Antala 
Členovia: Kamil Drocár, Marek Dobiaš, Rastislav Michalák,  Matúš Machnič, Dušan Bohňa 

Trénersko-metodická komisia: 
Predseda: Pavol Bielik 
Členovia: Peter Petrovič, Roman Kianička, Anton Zelenaj, Alexander Medek 

Normovacia komisia: 
Predseda: Igor Taraba 
Členovia: Michal Štefík, Ján Petráš, Zuzana Kamasová, Martin Munka, Anton Zelenaj 

Disciplinárna komisia: 
Predseda: Rastislav Michalák 
Podpredseda: Ján Pečo II. (funkcia zanikla v roku 2018 v dôsledku úmrtia) 
Člen: Peter Kadlíček 

Kontrolór: Slavomír Brudňák 

Revízna komisia: 
Predseda: Slavomír Brudňák 
Členovia: Maroš Očadlík, Ján Spura 
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Správa o činnosti ŠTK SKGA za rok 2018 

Športovo-technická a rozhodcovská komisia: 
Predseda: Ivan Šebök 
Výkonný podpredseda: Marek Bocko 
Členovia: Rastislav Michalák, Radomír Holečka, Miroslav Mazúch, Martin Forró, Igor Taraba, 
Jozef Fecko,  †Ján Pečo II. 
 

Majstrovské súťaže SKGA 2018 
 
Prezídium vyhlásilo pre rok 2018 systém majstrovských súťaží vo všetkých vekových 
kategóriách /porovnateľných so systémom šampionátov a súťaží organizovaných EGA resp. 
národných asociácií golfu v Európe/, pre rok 2018 bol doplnený o výkonnostné turnaje 
v kategórii Mid-Age a Senior. Turnajový kalendár sme zabezpečovali len s mimoriadnym 
úsilím, v júni sme sa navždy rozlúčili s turnajovým manažérom SKGA Jánom Pečom II., ktorý 
nás opustil po krátkej a ťažkej chorobe v júni 2018. Organizáciu turnajov sme zabezpečovali za 
spoluúčasti klubov systémom tzv. gestorov z radov skúsených rozhodcov /Mikunda, Búzek, 
Kadlíček, Šebok, Michalák/, ktorí zastupovali úlohu turnajového manažéra. Samozrejme, bol 
to neplánovaný zásah do osvedčeného systému, a nevyhli sme sa niektorým drobným chybám, 
ktoré však nemali vplyv na regulárnosť priebehu turnajov.  Do budúcnosti bude potrebné 
zvyšovať podiel klubu, kde sa organizuje podujatie na príprave ihriska a celkového 
zabezpečenia turnaja tak, aby turnajový manažér sa dostával viac do pozície garanta 
a koordinátora turnajových aktivít SKGA.  
 
Všeobecne možno povedať, že systém s turnajovým manažérom zodpovedným za prípravu 
a priebeh výkonnostných turnajov SKGA sa osvedčil, dosiahla sa garantovaná a jednotná 
kvalita systému značenia a prípravy jednotlivých ihrísk. Z uvedeného dôvodu prezídium 
uzatvorilo zmluvu na výkon uvedenej činnosti s Rastislavom Michalákom, ktorý zabezpečoval 
prípravu turnajového kalendára na rok 2019, ktorý bol schválený v decembri 2018.  
 
ŠTK SKGA spracovala pre prezídium návrh turnajového kalendára, bola garantom odborného 
zabezpečenia týchto turnajov, zjednocovania propozícií v celom systéme majstrovských súťaží 
a turnajov tak, aby súčasne zodpovedali súťažným podmienkam v porovnateľných kategóriách 
podľa pravidiel EGA.  
 
V roku 2018 sme v kategórii dospelých a juniorov organizovali nasledovné majstrovstvá SR: 
Majstrovstvá SR v hre na jamky, Majstrovstvá SR v hre na rany /SLOVAK AMATEUR 
CHAMPIONSHIP/, Majstrovstvá SR  družstiev, Majstrovstvá SR v kategórii juniorov /SLOVAK 
JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP/, Majstrovstvá SR v kategórii MIDAGE a Majstrovstvá SR 
v kategórii seniorov /SLOVAK SENIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP/. 
Turnaj Slovak Open na rany sa opäť organizoval ako 4-dňový v záujme zvýšenia jeho 
príťažlivosti i ratingu v systéme súťaží pre získanie bodov do svetového rebríčka, čo sa 
skutočne potvrdilo aj vo vynikajúcej účasti zahraničnej konkurencie. Podobne ako u 3-dňových 
Slovak Junior Open budeme v tomto nastavení pokračovať.  
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SKGA túry v kategórii dospelých 
SKGA túra dospelých /ako otvorený turnaj s HCP obmedzením/ sa organizoval  v počte 5 
turnajov, turnaje v kategórii seniorských a  Mid-Age golfistov v počte 4 turnajov. Celkove sa 
na týchto turnajoch s výnimkou otvorených majstrovstiev SR zúčastňovalo menej hráčov, ale 
to je všeobecný trend posledných rokov, naviac termíny z pohľadu Mid-Age hráčov v pracovné 
dni sa ukázali ako nie vhodné. Kvalitatívna úroveň hráčov v kategórii Mid-Age a Senior 
výkonnostne vzrástla, takže prioritou SKGA by mala byť tiež účasť na týchto medzinárodných 
podujatiach organizovaných pod patronátom EGA.  
 
Systém celoročných výkonnostných podujatí v kategóriách junior a deti sa hodnotí v časti 
správy venovanej činnosti komisie pre mládež.   
 
Činnosť ŠTK SKGA v roku 2018 
ŠTK SKGA sa zamerala na riešenie týchto hlavných úloh: 
- kontrola HCP na začiatku kalendárneho roka, 
- preklady pravidiel golfu platné od 1.1.2019 a ich príprava do tlače, 
- členovia ŠTK s kvalifikáciou medzinárodného rozhodcu Rastislav Michalák a Ivan Šebok sa  
   zúčastnili školenia v R&A Teach the Teachers zameraného na preškolenie z nových  
   pravidiel golfu edícia 2019, a ako národní gestori vykonajú preškolenie rozhodcov na nové  
   pravidlá golfu začiatkom roka 2019, 
- kontrola a úprava propozícií majstrovských súťaží, 
- príprava a zabezpečenie majstrovských súťaží v spolupráci s klubmi, 
- návrh a koordinácia kalendára SKGA na rok 2019, 
- spracovanie návrhu na aktualizáciu Smernice pre činnosť ŠTK a Súťažného poriadku, 
- poradenskú pomoc klubom pri práci so serverom SKGA, 
- člen komisie M. Bocko priebežne zabezpečoval zapracovanie drobných zmien do  
   funkcionality servera v spolupráci s Tee Time, 
- príprava preškolenia a školenia a skúšok nových rozhodcov z edície pravidiel 2019, 
- školenia členov ŠTK klubov pred zahájením sezóny 2018, 
- spolupráca s normovacou komisiou ako pracovnou komisiou ŠTK pri kontrole platnosti  
   noriem ihrísk. 
 
Komisia navrhla zmeny v HCP poriadku SKGA pre sezónu 2018 ohľadne turnajov na 9 jamiek – 
v záujme zvýšenia príťažlivosti a účasti na týchto turnajoch, osobitne pre deti a ich dospelý 
sprievod, o znížení hranice HCP, ktorý možno na nich získať na 4,5. Cieľom bolo najmä výrazne 
zvýšiť počet aktívnych hráčov golfu najmä v detskom a mládežníckom veku s min. 3 
odohratými turnajmi ročne, v súčasnosti väčšina organizovaných turnajov na 18 jamiek je pre 
túto kategóriu fyzicky aj psychicky, prípadne i časove nedostupná. Tieto zmeny boli 
zapracované do funkcionality servera SKGA pred zahájením sezóny 2018. 
 
Ďalšou aktivitou, ktorú zabezpečovala ŠTK bola administrácia rebríčka SKGA. V spolupráci 
s Tee Time sa na to využíval aktualizovaný program pre automatizované zapracovanie 
výsledkov turnajov SKGA do rebríčka SKGA, zahraničné turnaje sa na základe hlásenia hráčov 
nahadzujú individuálne. Aj naďalej platí, že ŠTK zabezpečuje len administráciu rebríčka 
dôsledne podľa schválených zásad, ktoré boli pre sezónu 2018 publikované na serveri /v 
kapitole Dokumenty, časť rebríček – bodové ohodnotenie turnajov, systém pre udeľovanie 
bodov, pravidlá pre rebríček 2018/.  
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Po skončení sezóny oznámil koniec aktívnej činnosti v pozícii výkonného podpredsedu ŠTK 
SKGA Marek Bocko z dôvodu pracovnej vyťaženosti, dovoľte nám z tohto miesta poďakovať sa 
mu za dlhoročnú prácu pre štruktúry SKGA. Všetky aktivity, ktoré zabezpečoval, preberá do 
svojej zodpovednosti Rastislav Michalák. Jedná sa hlavne o poradenskú činnosť pre kluby 
a komunikáciu s Tee Time ohľadne funkcionality servera, komunikáciu s EGA v otázkach HCP 
systému /od roku 2020 sa pripravuje jeho celosvetové zjednotenie v podobe WHS/, 
komunikácia s WAGR /zaradenie turnajov SKGA  a zasielanie výsledkov/, propozície turnajov 
SKGA, prihlasovanie zahraničných hráčov na turnaje SKGA a štartové listiny turnajov SKGA. 
 

Správa o činnosti Komisie pre reprezentáciu za rok 2018 
 
Reprezentačný realizačný tím pracoval v minulej sezóne 2018 v zložení:  
 
Člen prezídia zodpovedný za reprezentáciu: Rastislav Antala 
Tréneri: Zuzana Kamasová (po EOHT), Andrew Malley 
Administratívna podpora: Oliver Gábor 
 
V roku 2018 fungovala Komisia pre reprezentáciu SKGA v zložení:  
Predseda: Rastislav Antala 
Členovia: Marek Dobiaš, Kamil Drocár, Matúš Machnič, Rastislav Michalák, Dušan Bohňa 
 
Komisia fungovala na priamej spätnej väzbe od rodičov a hráčov a ich pohľad sa zohľadňoval 
pri fungovaní reprezentácie. Komisia sa stretávala nepravidelne priebežne podľa aktuálnej 
potreby.     
 
Dokumenty a administratíva reprezentácie 
Cieľom reprezentácie pre rok 2018 bolo pokračovanie v nastavenej koncepcii reprezentácie v 
súčinnosti s reprezentačnými trénermi. Dôraz bol a v budúcnosti bude kladený viac na rozvoj 
individuálnych herných činností jednotlivca s dôrazom takisto na rozvoj psychickej a fyzickej 
pripravenosti hráčov. Do budúcna sa zameranie presunie na mladších hráčov, v ktorých 
chceme ovplyvniť tréningové a herné návyky už od čo najmladšieho veku. Maximálnym 
zameraním reprezentačných tréningových aktivít bude krátka hra a puttovanie, pretože v 
týchto oblastiach už dlhodobo vnímame najväčší odstup od najlepších hráčov. Všetci 
reprezentanti, ktorí sa zúčastnili reprezentačných výjazdov podpísali Zmluvu o reprezentácii 
SR v golfe. 
 
Stretnutie realizačného tímu s rodičmi a hráčmi 
Na začiatku sezóny sa konalo stretnutie s rodičmi v priestoroch FTVŠ. Na stretnutí sme 
odprezentovali plány a ciele pre rok 2018 a zároveň si vypočuli názory hráčov a rodičov. Na 
stretnutí sa zúčastnilo viac ako 50 rodičov a hráčov starších ako 18 rokov.  
 
Rebríček 
Rebríček pre rok 2018 realizovala ŠTK. Spôsob výpočtu rebríčka je stále kritizovaný zo strany 
rodičov, že neodzrkadľuje aktuálnu formu hráča a tým pádom nominácie na turnaje na základe 
rebríčka nie sú relevantné. Realizačný tím reprezentácie po úprave nominačných kritérií je 
presvedčený, že rebríček síce spoľahlivo vystihuje dlhodobú výkonnosť hráčov za posledné dva 
roky, ale nedostatočne vyjadruje aktuálnu formu hráčov, čo nám v konečnom dôsledku bránilo 
na niektoré výjazdy zobrať v konkrétnom momente najkvalitnejší tím. Je preto opodstatnené 
realizovať časť nominácií na základe tohoto rebríčka. Boli zmenené nominačné kritériá, pričom 
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na základe rebríčka sa nominovala väčšia časť nominovaných hráčov a menšia na základe 
divokej karty. Tento spôsob sa ukázal ako menej kontroverzný, ale nedostatočne kvalitný z 
hľadiska momentálnej formy hráčov a v budúcnosti plánujeme navrhnúť zmeny vo výpočte 
rebríčka a nastavení nominačných kritérií. 
 
Vyhodnotenie krátkodobých cieľov reprezentácie na rok 2018 
 
Účasť na MS družstiev 
 
Ženy - umiestnenie do 30. miesta 
 
Výkonnostný cieľ nebol splnený. Ženy sa umiestnili na 46. mieste so skóre +34, cieľom bolo 
umiestnenie do 30. miesta. Družstvo ktoré sa umiestnilo na 30. mieste skončilo so skóre +11. 
Rozdiel 23 rán ukazuje, že cieľ nebol nastavený príliš realisticky a je veľmi málo 
pravdepodobné, že by sme plánovaný cieľ dosiahli aj pri mierne zlepšenej hre. Je však pravdou, 
že hlavne skúsenejšie hráčky všeobecne zaostali za očakávaniami a nepredviedli adekvátne 
výkony. 
 
Dôvodom pre dosť slabú výkonnosť tímu bola jednoducho strata formy dvoch hlavných hráčok 
Natálie a Aniky. Príčinou nedostatočného výkonu v prípade Natálie je veľmi slabý výkon pri 
puttovaní, čo vedie k názoru, že naši hráči nehrajú dostatok kvalitných medzinárodných 
turnajov, tak aby boli konfrontovaní s rýchlymi grínmi a nedokážu sa dostatočne rýchlo na 
takéto podmienky adaptovať. Anika zahrala lepšie, ale nebola v špičkovej forme kvôli 
rozptýleniu z úvodu štúdia na univerzite v USA a nedostatku prípravy na podujatie. Katka, ako 
nováčik a jedna z najmladších hráčok na turnaji, zahrala pomerne dobre, priniesla výsledky, 
ktoré boli prijateľné a počítala sa dvakrát za tím. Keď vezmeme do úvahy vek 17 rokov, jej 
výkon bol v súlade s očakávaniami. Odhad vzdialenosti vo veterných podmienkach je pre Katku 
veľkým problémom. Bolo viditeľné, že má veľké ťažkosti pri rozoznávaní smeru a sily vetra a 
pri výbere správnej palice. 
 
Bolo vynaložené maximálne úsilie tímu na prípravu pred turnajom. Vytvorili sa greenbooks so 
svahmi, vzdialenosťami, smerom vetra a pozíciami jamiek. Hráčky vyzerali z technického 
hľadiska dobre počas tréningov, dostali pokyny pre course management, ale väčšinou bez 
žiadúceho výsledku. 
 
S cieľom zlepšenia do roku 2020 je nevyhnutné, aby sa potenciálni hráči viac zúčastňovali na 
majstrovských turnajoch na medzinárodnej úrovni, aby si priebežne zvykali na rôzne 
podmienky, a takisto realizovať minimálne 2 x 2-denné tréningové tábory, ktorých sa zúčastnia 
nominovaní hráči v priebehu 4 týždňov pred podujatím. 
 
Takisto navrhujeme zakázať používanie laserových zameriavačov na vybraných turnajoch 
SKGA, hlavne v juniorských a dorasteneckých kategóriách. Toto je model používaný 
španielskymi a dánskymi golfovými federáciami a má zrejmý úspech, ktorý núti hráčov viac 
vizualizovať, a to najmä vo vzdialenosti 100 metrov, čo v konečnom dôsledku rozvíja lepšiu 
kontrolu vzdialenosti, najmä vo veterných podmienkach. 
Link na kompletné výsledky tímov: 
 https://www.igfgolf.org/watc/watc-2018/espirito-santo-trophy-scoring/ 
Link na kompletné individuálne výsledky: 
 https://www.igfgolf.org/watc/watc-2018/espirito-santo-individual-scoring/ 

https://www.igfgolf.org/watc/watc-2018/espirito-santo-individual-scoring/
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Muži - umiestnenie do 35. miesta 
 

Cieľ umiestnenia nebol splnený. Muži sa umiestnili na 45. mieste s celkovým skóre +2, cieľom 
bolo umiestnenie do 35. miesta, ktoré nám ušlo o 9 rán. To znamená, že pri počítaní výsledkov 
z 8 najlepších výsledkov, je tento rozdiel veľmi malý.  
 
Výkon u mužov bol pomerne solídny, špeciálne od Pavla Macha, ktorý mal v tom čase len 16 
rokov a hral svoje prvé MS. Hoci jeho drivovanie z odpaliska bolo na jeho pomery veľmi slabé, 
stále dokázal turnaj dokončiť so skóre -2. Palo je jednoznačne jedným z najväčších talentov zo 
slovenského golfu a musíme vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sme podporili tohto veľmi 
odhodlaného mladého muža pri jeho snahe. Michal Brezovský nehral dobre v prvých dvoch 
kolách, ale výrazne sa zlepšil a zahral vynikajúce posledné 2 kolá. Na Michala sa vždy dá 
spoľahnúť, že prinesie nejaké nízke skóre a je veľmi dobrý hráč, ale bohužiaľ nie je dostatočne 
konzistentný. Braňo Lučanský hral bohužiaľ veľmi zle. Bolo viditeľné po príchode do Írska, že 
úplne stratil formu. Jeho hra v celej v sezóne 2018 bola veľmi dobrá, bohužiaľ Braňo stratil 
svoju formu v nesprávnom čase. Braňo nebol schopný pracovať so svojím osobným trénerom 
v týždňoch pred MS kvôli predĺženej dovolenke trénera. Reprezentačný tréner vynaložil veľké 
úsilie na to, aby sa jeho hra zlepšila, ale bohužiaľ toto bol prípad toho, že ak hráč nepríde na 
turnaj s dostatočnou úrovňou svojej hry, ťažko ju nájde na turnaji. 
 
Úspech akéhokoľvek tímu na takejto úrovni, je absolútne podmienený tým, aby všetci 3 hráči 
silne prispeli k výsledkom tímu. Toto bohužiaľ nebol náš prípad  v Írsku, pričom tím sa musel 
spoliehať len na skóre Paľa a Miša. Veľmi nám chýbal Tadeáš Teťák a som presvedčený, že pri 
jeho účasti by sme mali veľmi silný tím a cieľ by sme splnili. Musíme vynaložiť maximálne úsilie, 
aby sme v roku 2020 mali na turnaji 3 najlepších hráčov, či hrajú na Slovensku alebo nie. 
Link na kompletné výsledky tímov: 
 https://www.igfgolf.org/watc/watc-2018/eisenhower-trophy-scoring/ 
Link na kompletné individuálne výsledky: 
https://www.igfgolf.org/watc/watc-2018/eisenhower-individual-scoring/ 
 
Účasť na ME dievčat, cieľ - umiestnenie do 16. miesta 

 
Slovenský dievčenský tím si na tomto podujatí počínal skoro podľa očakávaní a za cieľom 
umiestnenia zaostal len o jedno miesto a obsadil 17. miesto. Škoda prvého dňa kvalifikácie, 
keď dievčatá v náročných podmienkach bojovali, ale nepodarilo sa im zahrať podľa predstáv. 
Bohužiaľ kvôli strate z prvého dňa sa už v oveľa lepšom druhom dni nevedeli dostať do cieľovej 
B skupiny. Napriek tomu dievčatá ukázali, že do tejto skupiny patria, keď v skupine C 
deklasovali a nedali šancu dvom tímom - tímu z Islandu a tímu z Belgicka. Tieto turnaje sú 
veľkou školou pre hráčky, ktoré na ňom zbierajú cenné skúsenosti, aby v budúcnosti mohli 
napredovať. 
Link na kompletné výsledky: 
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/egtc_18_swe_complete_results_0.pdf 
 
Účasť na ME žien, cieľ - umiestnenie do 16. miesta 
 
Ženský tím ako jediný dokázal splniť stanovený cieľ a umiestniť sa na historicky najlepšom 14. 
mieste. Aj napriek tomuto úspechu je potrebné zdôrazniť, že do B skupiny sme sa prebojovali 
len vďaka výnimočným výkonom Laily Hrindovej a Aniky Bolčíkovej, pričom ostatné hráčky 
zaostali za svojimi možnosťami.  

https://www.igfgolf.org/watc/watc-2018/eisenhower-trophy-scoring/
https://www.igfgolf.org/watc/watc-2018/eisenhower-individual-scoring/
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/egtc_18_swe_complete_results_0.pdf
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V jamkovej hre sme v prvom kole narazili na extrémne silný tím Španielska a v zápase sa 
ukázala kvalita súperiek a jednoznačne naše hráčky porazili. Pol bodu získala Laila Hrindová. V 
druhom kole sme hrali proti Švajčiarkam a po heroickom výkone sa našim hráčkam podarilo 
zvíťaziť. Body za víťazstvo priniesli Natália Hečková, Anika Bolčíková a Laila Hrindová. V zápase 
o 13. miesto naše hráčky prehrali proti Škótsku, ale väčšina zápasov bola vyrovnaná a 
rozhodovalo sa až na posledných jamkách. Najväčšou slabinou nášho tímu v porovnaní s 
ostatnými súperkami sa zase ukázala krátka hra a puttovanie. 
Link na kompletné výsledky: 
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/eltc_18_aut_complete_results_0.pdf 
 
Účasť na European Young Masters, cieľ - umiestnenie do 15. miesta 
 
Slovenský tím si na tomto turnaji nepočínal z hľadiska umiestnenia veľmi dobre a skončil na 
22. mieste. Napriek tomu, hráči získali veľké skúsenosti, ktoré ich určite posunú ďalej. Musíme 
však skonštatovať, že kvalita súperov v tejto vekovej kategórii napreduje rýchlejším tempom 
ako tá naša. Navrhujeme zamerať prípravu hráčov hlavne na course managment a krátku hru. 
V dlhej hre sme absolútne konkurencieschopní, pričom naše výsledky odráža nižšia kvalita 
našej krátkej hry a puttovania. 
Link na kompletné výsledky: 
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/eym_18_nor_complete_results.pdf 
 
Účasť na ME chlapcov Divízia 2, cieľ - postup na ME 2019 
 
S vystúpením družstva, aj napriek nesplnenému cieľu, je možné vysloviť spokojnosť. Družstvo 
sa kvalifikovalo do hornej polovice pavúka o postup s celkovým skóre +2 a o priepastných 28 
rán pred Poľskom , ktoré skončilo za nami na 5. mieste.  Vynikajúce skóre priniesli najmä Matej 
Babic (-5) a Pavol Mach (-2), pričom aj ostatní hráči hrali veľmi dobre. 
 
Následne sme hrali zápas proti extrémne kvalitnému súperovi - Nórsku, ktorých hráči mali 
súčet handicapov +13. Bolo to veľmi ťažké stretnutie, ktoré sme odohrali proti tradične 
jednému z najlepších európskych tímov, ktorý bol na turnaji s podporou dvoch trénerov, 
fyzioterapeuta a mentálneho trénera. Naši chlapci hrali výborný golf, držali krok s 
favorizovaným súperom a rozhodujúci zápas o divíziu 1 prehrali až v poslednom zápase v 
playoff na 19. jamke, keď Matej Babic podľahol minuloročnému víťazovi European Young 
Masters B. Skogenovi. Prehru znášali chlapci veľmi ťažko, pretože tam nechali  srdce a môžeme 
byť pyšní na to, že dokázali s Nórmi odohrať takú vyrovnanú partiu. 
 
Druhý zápas proti Islandu sa po zmene počasia hral v typických severských podmienkach za 
silného vetra, chladu a dažďa. Island bol znova veľmi ťažký súper, ktorého súčet handicapov 
hráčov bol +7. Veľmi dobrý súper,  vyčerpanie z predchádzajúceho dňa v kombinácii s počasím, 
ktoré hráči Islandu okomentovali “rovnaké ako u nás každý deň”, mali za výsledok ľahkú 
prehru a bohužiaľ nesplnenie cieľa, ktorým bol postup na ME 2019. 
 
Aj napriek sklamaniu z nepostúpenia, je možno vysloviť s hrou chlapcov jednoznačnú 
spokojnosť.  Musíme sa však zamyslieť nad tým ako poskladať tímy na turnaje v roku 2019, 
pretože by sme mohli mať veľmi silný tím. Všetci hráči okrem Matúša Brezovského budú k 
dispozícii a budú sa môcť zúčastniť turnaja dorastencov v roku 2019 a postúpiť, problémom 
však bude poskladať konkurencieschopné družstvo na ME 2020 v prípade postupu. Možno by 
bolo lepšie zamerať sa na mužstvo mužov pre Divíziu 2 v roku 2019.  

http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/eltc_18_aut_complete_results_0.pdf
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/eym_18_nor_complete_results.pdf
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Link na kompletné výsledky: 
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/ebtcdiv2_complete_results_5.pdf 
 
Účasť na ME mužov, Divízia 2, cieľ - postup na ME 2019 

 
Vystúpenie tímu na turnaji môže byť opísaný len ako sklamanie. Aj napriek tomu, že 
tréningové kolá vyzerali veľmi dobre a tím si pripravil dobrý plán hry, bohužiaľ ho hráči 
nedokázali preniesť do turnaja. Obzvlášť Matej Babic a Lukáš Zušťák veľmi zle puttovali, čo 
nedalo tímu žiadnu šancu na kvalifikáciu do hornej polovice pavúka o postup. 

 
Súboj 1. kola jamkovej hry bol ešte väčším sklamaním a prehrali sme s Poľskom  4:1, pričom 
vo všetkých zápasoch okrem zápasu Michala Brezovského boli naši hráči vo vedení o 2 alebo 
3 jamky po 9 jamkách, ale všetky okrem Pavla Macha prehrali. 

 
Na tímovom meetingu po zápase padli aj tvrdšie slová. Zápas proti Estónsku zvládli chlapci 
oveľa lepšie a vyhrali 4-1, pričom všetky víťazné zápasy vyhrali veľkým rozdielom. Takže to 
vyzerá, že muži dobre reagujú na silné slová! 
 
Je absolútne zrejmé, že pre úspech slovenského tímu je nevyhnutné, aby členovia tímu hrali 
viac medzinárodných turnajov v podmienkach, ktoré sa približujú podmienkam na ME. Gríny 
v Rosa Private Club  boli rýchle a zvlnené, s rýchlosťou 12” na stimpe, čo je štandard pre 
medzinárodné golfové súťaže a naši hráči sa jednoducho nedokázali prispôsobiť týmto 
podmienkam, pretože v domácom prostredí hrajú takmer výlučne na oveľa pomalších grínoch. 
Link na kompletné výsledky: 
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/eatcd2_18_pol_complete_results_0.pdf 

 
Správa o činnosti Komisie pre mládež SKGA 2018 
 
Predseda komisie: Miroslav Rusnák 
Členovia komisie: Tomáš Krištof, Jiří Frolka, Martin Richter, Tomáš Šmiček, Dagmar Munková 
 
Počas roka 2018 podporovala SKGA juniorov usporiadaním viacero turnajov, na ktorých si 
mohli hráči zmerať svoje sily so svojimi rovesníkmi zo Slovenska i zo zahraničia. Veľká vďaka 
patrí všetkým klubom, ktoré sa podieľali počas roka 2018 na podpore slovenského juniorského 
golfu usporiadaním detských či mládežníckych turnajov na svojich ihriskách. 
 
Pre najmladších juniorov to bol už deviaty ročník Túry olympijských nádejí, ktorý minulému 
roku pozostával z ôsmich základných turnajov, ktoré boli opäť i v sezóne 2018 spojené spolu s 
turnajmi Junior Tour. TON turnajov sa mohli zúčastniť len hráči do 12 a do 14 rokov s 
maximálnym HCP 26,4. Turnajov sa zúčastnilo celkom 24 hráčov z 11 klubov z celého Slovenska 
a v priebehu celého roka bolo vidieť herné zlepšenie viacerých hráčov. 
 
Nezabudlo sa ale ani na našich najmladších hráčov, pre ktorých boli organizované turnaje 
staronovej túry s názvom Regionálna TON. Novinkou v roku 2018 bola možnosť usporiadať až 
dva turnaje uvedenej túry na rovnakom ihrisku. Táto túra pozostávala zo 14 turnajov na  9-
jamkových ihriskách s metodickou a finančnou podporou SKGA. 
Celkovými víťazmi a našimi novými olympijskými nádejami pre rok 2018 sa medzi 
jednotlivcami stali nasledovní hráči:  
Kat. A – Kudláč Matúš - GC Welten 

http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/ebtcdiv2_complete_results_5.pdf
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/eatcd2_18_pol_complete_results_0.pdf
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Kat. B – Dominika Bobríková - GK Tále 
Kat. C – Munk Tobias - GC Penati 
Kat. D – Póšová Laura - GK Trnava 
 
Deň pred zahájením MSR Juniorov do 12 a 14 rokov v GC Sliač Tri Duby  si naši juniori zmerali 
sily v tímovej súťaži O pohár prezidenta SKGA. Turnaja sa zúčastnilo 8 zmiešaných družstiev z 
golfových klubov Pegas, Skalica, Welten, Borša, Tále, Trnava, Penati a z Lomnického GK. 
Celkovými víťazmi sa po napínavých súbojoch stali opäť hráči družstva GC Pegas. 
 
Klubom Olympijských nádejí sa stal pre rok 2018 s 5-timi hráčmi a ziskom 452  bodov po prvý 
raz GK Trnava. V kategórii juniorských turnajov úspešne pokračovala  SKGA Junior Tour, ktorá 
pozostávala z 2 samostatných dvojdňových turnajov a 2 samostatných trojdňových turnajov 
zaradených do rebríčka WAGR.  
 
Už štvrtý rok sa konali i samostatné Majstrovstvá SR žiakov do 12 a do 14 rokov, ktoré 
nasledovali po piatkovom boji O pohár prezidenta SKGA v Golf and Country Club Hron, Tri 
Duby.  
 
Majstrami Slovenska žiakov v jednotlivých kategóriách sa stali nasledovní hráči: 
Žiaci do 12 rokov - Munk Tobias - GC Penati 
Žiačky do 12 rokov – Vranková Vivien - GK Trnava 
Žiaci do 14 rokov – Kudláč Matúš - GC Welten 
Žiačky do 14 rokov – Šulíková Alexandra - GKA Košice 
Na ihrisku Black Stork vo Veľkej Lomnici sa konal v auguste už deviaty ročník prestížneho 
turnaja juniorov do 21 rokov Faldo Series, ktorý ako vždy mal zastúpenie kvalitných hráčov z 
viacerých krajín. Zo slovenských zástupcov si postup do európskeho finále zabezpečili 
nasledovní hráči: Michal Brezovský, Pavol Mach, Samuel Husárik, Karolína Stará a Antónia 
Zacharovská.  
 
CTM 
SKGA aj v roku 2018 intenzívne rozvíjala Program podpory talentovanej mládeže a 
napomáhala rozvoju Centier talentovanej mládeže (CTM) pri kluboch. 
V roku 2018 predstavovala celková suma vynaložená z rozpočtu SKGA na prevádzkovanie                
CTM 20 000,- EUR. Finančný príspevok, účelovo viazaný na zabezpečenie výberu a športovej 
prípravy talentovanej mládeže v CTM, bol prerozdelený medzi jednotlivé kluby podľa počtu 
talentovaných hráčov a použitý na zabezpečenie PRO trénera, tréningových podmienok, 
materiálu, kontrolných turnajov a pod. V roku 2018 bolo pod SKGA činných 8 klubov s 
celkovým počtom hráčov: 54. 
 
Príspevok uznanému športu pre aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov 
Rovnako ako v predchádzajúcom roku bola i v roku 2018 rozdelená účelová finančná podpora 
pre aktívnu mládež do 23 rokov. Podmienkou podpory vyplývajúcej zo zákona o športe bola 
účasť hráčov SKGA do 23 rokov na minimálne 3 súťažných kolách na úpravu HCP.  Na tento 
účel bolo v roku 2018 celkovo vyčlenených 27 196 EUR, prerozdelených medzi 26 klubov s 
celkovým počtom 350 aktívnych hráčov. 
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Golfové krúžky na školách 
Pre podporu spolupráce klubov a škôl SKGA rozdelila v roku 2018 účelovú podporu 10 000 
EUR. Komisia pre mládež pripravila podmienky, na základe ktorých bola uvedená suma 
rozdelená medzi 7 klubov SKGA.   
 
Zasadania komisie 
Počas roka 2018 sa konali zasadnutia komisie pre mládež za účasti členov komisie i  zástupcov 
viacerých klubov. Jednou z hlavných tém na stretnutiach bola možnosť zvýšenia podpory  
klubov pre prácu so školami v jednotlivých regiónoch Slovenska. 
Členovia komisie a zástupcovia klubov tiež prerokovali možnosti podpory a rozvoja mládeže v 
kluboch zo strany SKGA, ako aj možnosť ďalšieho rozvoja juniorského golfu na Slovensku. 
 

Správa o činnosti Normovacej komisie SKGA za rok 2018 
 
Predseda komisie Ing. Igor Taraba 

Členovia: Michal Štefík, Ján Petráš, Zuzana Kamasová, Anton Zelenaj a Igor Taraba  
Z komisie odišiel pracovať do prezídia SKGA: Martin Munka. 
 

V dňoch 5-7. mája 2018 sa uskutočnil vo Viedni školiaci seminár EGA pre course rating, ktorý 
štandardne zabezpečuje USGA. Seminára sa zúčastnili členovia komisie Michal Štefík, Ján 
Petráš, Zuzana Kamasová a Anton Zelenaj. Všetky náklady si zúčastnení hradili samostatne, 
bez nároku na preplatenie SKGA. 
 

V roku 2018 sa znormovali komisiou NCRK SKGA nasledovné slovenské ihriská na 10 rokov, 
ktoré sa aj zaeditovali na server USGA:  
GC Alpinka Košice – 9 jamiek  
GC Malá Ida – 9 jamiek 
GC Penati – Heritage – 18 jamiek 
GC Piešťany – 9 jamiek  
V súčasnosti všetky ihriská spĺňajú smernicu SKGA, okrem GC Čierna voda, ktorá k dnešnému 
dňu 29.12.2018 porušuje smernicu SKGA o normovaní ihrísk o 4 roky, ktorá mala mať 
prenormovanie po  5-tich rokoch ešte v r. 2014. 
 

V roku 2018 normovacia komisia NCRK SKGA spolupracovala s golfovými klubmi Welten 
a Skalica, ohľadom redukcie bunkrov tak, aby sa neznížila norma t. j. course rating (CR) a slope 
rating (SR). Boli dohodnuté presné množstvá a spôsoby redukcie bunkrov. 
 
Dňa 29.10.2018 sa zástupca komisie NCRK SKGA Ing. Taraba zúčastnil spolu s predsedom ŠTK 
Ing. Šebökom na kontrole stavu GC Malacky z dôvodu veľkého a vážneho poškodenia hracích 
plôch stádom diviakov, na základe ktorého SKGA prijala opatrenia.   
 

K dátumu 29.12.2018 celkom evidujeme na Slovensku 27 ihrísk, z toho je 12 ihrísk 18-

jamkových a 15 ihrísk 9-jamkových. 
 

V r. 2019 by sa mali prenormovať v zmysle smernice SKGA nasledovné golfové ihriská: 
GC Airport Šurany – po 5-tich rokoch 
GC Gray Bear Tále – po 10-tich rokoch  
GC Green resort Hrubá Borša – po 5-tich rokoch 
GC Nitra – Green Meadows – po 5-tich rokoch  
GC Malacky – po 10-tich rokoch  
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Zmeny v zložení orgánov 
 
V roku 2018 zanikla funkcia podpredsedu disciplinárnej komisie SKGA Jána Peča II. v dôsledku 
jeho úmrtia. 

 
Výročná správa bude doplnená o ostatné náležitosti uvedené v ust. §9 ods.5 zákona 
č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov a bude prerokovaná na konferencii 
SKGA. 


