
ZÁPISNICA – ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA SKGA 
 

Por. číslo: 02/2022  
Termín: 24/2/2022  
Prítomní: Rastislav Michalák, Igor Taraba, Timotej Mikunda, Adam Sándor. Kamil 

Búzek 
Online: Roman Kianička 
Hostia: Pavol Bielik, Kamil Balga, Radomír Holečka (online) 
Neprítomní:  Martin Richter, Jozef Fecko 
Miesto: Kukučínova 26, Bratislava 

 
1. Systém úprav na ihriskách 

ŠTK zostaví zoznam požiadaviek na drobné úpravy na ihriskách, kde sú plánované akcie SKGA. Mesiac 
pred termínom podujatia bude preverené vykonanie týchto úprav. V prípade, že úpravy nebudú 
uskutočnené, bez relevantného dôvodu, ŠTK odporučí prezídiu SKGA preloženie turnaja na iné miesto 
(prípadne zrušenie, ak nie je možné nájsť alternatívu). 
 

2. Zrušenie možnosti výnimky zo zákazu dopravy na podujatiach SKGA 
ŠTK komisia odsúhlasila zrušenie výnimiek zo zákazu dopravy na turnajoch SKGA. Jedinou výnimkou je 
kategória Masters 65+, ktorá má možnosť využitia golfových autíčok na turnaji priamo v propozíciách 
jednotlivých turnajov. 
 

3. Účasť PRO hráčov na podujatiach SKGA Tour 
Vzhľadom na spustenie národných golfových líg a možnosť účasti PRO hráčov v jednej z nich (Národná 
GL), bude umožnený štart na podujatí SKGA Tour 2022 aj profesionálnym hráčom. Nebudú hrať 
v zmiešaných flajtoch s amatérmi a ich kategória nebude vyhodnocovaná. Bude vedená ako vedľajšia 
kategória. Prebehne zároveň komunikácia s WAGR, ohľadom vplyvu účasti PRO hráčov na power 
turnajov. 
 

4.    Školenie turnajový server SKGA 
ŠTK odporúča požiadať Tee Time o školenie užívateľov technického servera. Vzhľadom na zmeny 
v pandemickej situácii je potrebné pred sezónou 2022 preškoliť užívateľov servera, keďže 2 roky sa pre 
zlú situáciu školenia nekonali. 
 

5.    Informácia z Konferencie SKGA  
R. Michalák informoval prítomných o súhlase Konferencie SKGA so založením prevádzkovej s.r.o., ktorá 
by okrem iného prijímala a riešila platby štartovacích poplatkov od hráčov na turnajoch SKGA   
a spustenie platobnej brány na tieto poplatky.  
 

6.    Informácia o žiadosti na získanie účelových prostriedkov  
P. Bielik informoval o možnosti uchádzať sa o dotáciu na zakúpenie LED veľkoplošnej obrazovky 
s príslušenstvom a nosným systémom. Dokumentácia k výzve bola odoslaná.  
 

7.    Zaokrúhlenie HCP indexov 
ŠTK odsúhlasila úpravu HCP limitov pre účasť na turnajoch SKGA. Jedná sa len o zaokrúhlenie doposiaľ 
používaných HCP ako 18,4 alebo 26,4 smerom dole, na celé čísla. 
 
 
V Bratislave 24.2.2022      Rastislav Michalák 
        Predseda ŠTK 


