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Národný golfový program SKGA 

Názov programu: Hraj golf Slovensko  

 

 

Účastníci programu: 

- Kluby SKGA 
- Licencovaní inštruktori a tréneri golfu so štatútom amatérskeho golfistu, ktorí na základe 
zmluvného vzťahu s golfovým klubom (účastníkom programu) poskytujú lekcie golfu 
 
 
Podmienky a obmedzenia pre licencovaných inštruktorov a trénerov so štatútom 

amatérskeho golfistu, zúčastnených v programe: 

- Vek minimálne 18 rokov 

- Platná licencia inštruktora, alebo trénera golfu 

- Registrácia v ISŠ – činnosť športového odborníka 

- Oprávnenie na podnikanie športového odborníka 

- Inštruktor/tréner môže poskytovať svoje služby úplným začiatočníkom, či už 

individuálne, alebo skupinovo, vrátane prípravy záujemcov o získanie osvedčenia na hru 

a HCP 54 

- Inštruktor/tréner môže poskytovať svoje služby pri jednorazových ukážkach 

a prezentáciách golfu, ako sú firemné akcie, úvodné demo hodiny pre budúcich záujemcov 

o získanie HCP 54 a pod. 

- Inštruktor/tréner môže poskytovať svoje služby pri tréningoch účastníkov detských 

táborov, krúžkov a škôl, to aj v prípade že títo účastníci už majú pridelený HCP a nie sú starší 

ako 18 rokov 

- Inštruktor/tréner nesmie poskytovať svoje služby hráčom, ktorí už majú pridelený 

platný HCP, s výnimkou firemných a komerčných akcií (akcia, ktorá je riadne objednaná 

v klube, či u prevádzkovateľa ihriska a tento poveril inštruktora/trénera prípravou takejto 

akcie) 

- Inštruktor/tréner nesmie prijať v žiadnom prípade finančné prostriedky za svoje služby 

priamo od klientov, akúkoľvek odmenu môže prijať výhradne od klubu 
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Podmienky pre klub SKGA zúčastnený v programe: 

- Klub zodpovedá za to, že licencovaní inštruktori a tréneri golfu so štatútom 

amatérskeho golfistu spĺňajú podmienky pre zaradenie do programu 

- Klub zodpovedá za to, že inštruktorovi/trénerovi pridelí len klientov, ktorí spadajú         

do skupiny, ktorú je tento oprávnený trénovať 

 

Licencovaní inštruktori a tréneri golfu so štatútom amatérskeho golfistu môžu po splnení 

podmienok tohto programu a uzavretí dohody s klubom prijímať od klubu finančnú odmenu 

za svoju činnosť, bez rizika straty štatútu amatérskeho golfistu. Výška, ani forma 

kompenzácie za poskytované služby nie sú limitované. 

 

Porušenie podmienok tohto programu zo strany zúčastneného klubu môže spôsobiť jeho 

vylúčenie z programu. 

 

Porušenie podmienok tohto programu zo strany licencovaných inštruktorov a trénerov golfu 

so štatútom amatérskeho golfistu (napr. poskytovanie tréningov nad rámec dohody, 

poskytovanie individuálnych tréningov osobám, ktoré už majú pridelený HCP a pod.) môže 

spôsobiť ukončenie spolupráce so zúčastneným klubom a tiež stratu štatútu amatérskeho 

golfistu. 

 
 

 

 

V Bratislave, 23.11.2021 
 
 
 

Rastislav Michalák 
 

            Predseda ŠTK SKGA 


