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Slovenská golfová asociácia 

Konferencia SKGA 2019 

Bratislava, 7.2.2019 

 

 

Návrh plánu činnosti na rok 2019 

 

Prezident SKGA Tomáš Stoklasa 

 

1.  Všeobecný rozvoj golfu 
 
SKGA bude v roku 2019 organizovať turnaje SKGA TOUR, SKGA junior TOUR, Túru 
olympijských nádejí (TON) a regionálne TON. Tak ako každoročne, aj v roku 2019 bude SKGA 
organizovať Majstrovstvá SR na rany, Majstrovstvá SR na jamky, Majstrovstvá SR družstiev, 
Majstrovstvá SR juniorov a Majstrovstvá SR seniorov. Golfová túra SKGA MID-AM SENIOR 
TOUR, ktorá premiérovo začala v roku 2018, bude pokračovať aj v roku 2019 v modifikovanej 
podobe zvyšujúcej jej atraktívnosť.  
 

SKGA bude v roku 2019 plniť úlohy národného športového zväzu podľa zákona o športe, 
vrátane podpory športu mládeže, rozvoja talentovaných športovcov a zabezpečovania 
športovej reprezentácie. Športovej reprezentácii SR je s ohľadom na jej význam venovaná 
samostatná časť plánu činnosti.  
 

Svoju činnosť budú vykonávať pracovné komisie SKGA (športovo-technická komisia, komisia 
pre mládež, normovacia komisia, trénersko-metodická komisia, komisia pre reprezentáciu), 
ktoré sú poradnými orgánmi prezídia.  
 

SKGA bude pokračovať v aktivitách smerujúcich k získaniu nových golfistov, či už ide 
o nástroje vonkajšej komunikácie (najmä webové stránky, facebooková stránka, tlačové 
správy a články v médiách) alebo o priamy marketing (akcie typu deň otvorených dverí). 
Kľúčovým prvkom zostáva zapojenie našich individuálnych členov do tejto agendy.  
 

Rovnakú pozornosť ako získavaniu nových golfistov je potrebné v súčinnosti s klubmi 
venovať aj udržaniu záujmu existujúcich hráčov, členov SKGA.  
 

Vonkajšiu komunikáciu (články, príspevky a komunikácia) budeme realizovať 
prostredníctvom webovej stránky www.skga.sk,  facebookovej stránky SKGA, webovej 
stránky www.hrajgolf.sk a prostredníctvom externej agentúry aj formou tlačových správ 
a článkov (tlačové agentúry a relevantné médiá). Facebookovú stránku SKGA budeme aj 
naďalej používať nielen na komunikáciu s členmi SKGA a hráčmi golfu, ale aj na komunikáciu 
s potenciálnymi záujemcami o golf.  
 

Pri prezentácii činnosti SKGA a jej členov plánujeme pokračovať v spolupráci s časopisom 
Golf-Report v rovnakom rozsahu ako doposiaľ.  
 

SKGA bude v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, sekcia 
cestovného ruchu, propagovať Slovensko v zahraničí ako golfovú destináciu. 

http://www.skga.sk/
http://www.hrajgolf.sk/
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SKGA bude hľadať ďalšie zdroje financovania s cieľom zabezpečiť vo väčšom rozsahu 
podporu golfových klubov pri organizácii golfových krúžkov v spolupráci so školami 
a materskými školami.  
 

 

SKGA sa ako člen International Golf Federation (IGF) a European Golf Association (EGA) 
zúčastní rokovaní orgánov týchto inštitúcií, najmä zasadnutia Central Zone EGA a výročnej 
konferencie EGA.  
 
Z hľadiska medzinárodných vzťahov chceme pokračovať v intenzívnejšej spolupráci 
s golfovými zväzmi z Českej republiky, Poľskej republiky, Rakúskej republiky a Maďarskej 
republiky, s cieľom spoločného postupu a spolupráce predovšetkým v oblasti marketingu, 
v oblasti práce s mládežou a v oblasti cestovného ruchu. 
 
V oblasti vzdelávania bude SKGA v roku 2019 organizovať v spolupráci s Fakultou telesnej 
výchovy a športu UK Bratislava 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. 
 
V súvislosti so zmenou pravidiel golfu, ktorá vstúpila do účinnosti dňom 1.1.2019, SKGA 
v roku 2019 zorganizuje vzdelávanie a školenie rozhodcov.   
 

2.  Reprezentácia  
 

Koncept práce reprezentácie v roku 2019 
 
Ciele reprezentácie (Tímové) 
 

Dlhodobý cieľ reprezentácie 
Pravidelne sa zúčastňovať všetkých významných súťaží družstiev a dosahovať čo najlepšie 

umiestnenie (Espirito Santo Trophy, Eisenhower Trophy, EGA Majstrovstvá Európy družstiev, 

European Young Masters atď.) 

 

Strednodobé ciele reprezentácie 
Účasť na ME mužov, chlapcov, žien, dievčat, pravidelné umiestnenie do 12. miesta. 

Účasť na European Young Masters, pravidelné umiestnenie do 20. miesta. 

 

Krátkodobé ciele reprezentácie na rok 2019 
Účasť na ME dievčat, umiestnenie do 16. miesta. 

Účasť na ME žien, umiestnenie do 16. miesta. 

Účasť na European Young Masters, umiestnenie do 20. miesta. 

Účasť na ME chlapcov Divízia 2, postup na ME 2020. 

Účasť na ME mužov Divízia 2, postup na ME 2020. 
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Ciele reprezentácie (Individuálne) 

Strednodobé ciele (do 2024) 
Účasť jedného hráča na LOH 2020 a 2024. 

Účasť na ME jednotlivcov žien a mužov, umiestnenie do 20. miesta. 

Kvalifikácia hráča na PRO Tour, muž min. na Challenge Tour. 

Kvalifikácia hráča na PRO Tour, žena min. na Ladies European Tour. 

 

Zabezpečiť finančnú podporu vybraným hráčom v oblasti individuálneho tréningu a pri 

účastiach na vybraných medzinárodných turnajoch. 

Počet hráčov s výkonnostným HCP 

Cieľ 2019 
Muži 

HCP 0.0 a menej   9 hráčov (v súčasnosti 6) 

WAGR TOP 1000   3 hráči (v súčasnosti 3) 

WAGR TOP 500   2 hráči (v súčasnosti 0) 

Ženy 

HCP 0.0 a menej   16 hráčok (v súčasnosti 14) 

WAGR TOP 1000    8 hráčok (v súčasnosti 6) 

WAGR TOP 500   3 hráčky (v súčasnosti 2) 

 

U 18 

Chlapci, HCP 3.5 a menej  10 hráčov (v súčasnosti 7) 

Dievčatá, HCP 3.5 a menej  10 hráčok (v súčasnosti 6)  

U14 

Chlapci, HCP 6.0 a menej  3 hráči (v súčasnosti 2) 

Dievčatá, HCP 6.0 a menej  1 hráčky (v súčasnosti 0)  

Realizačný tím reprezentácie 2019 

Člen prezídia zodpovedný za reprezentáciu 
Člen prezídia dohliada na chod reprezentácie SR, ako predseda komisie pre reprezentáciu a 

prostredníctvom komisie navrhuje koncepciu reprezentácie v golfe, v spolupráci so 

sekretariátom SKGA manažérsky zastrešuje zahraničné a domáce reprezentačné výjazdy a 

sústredenia. Komunikuje s reprezentantami ohľadne reprezentácie SR. Navrhuje realizačný 

tím, manažéra výjazdu na domáce a zahraničné reprezentačné turnaje a taktiež je 

zodpovedný za návrh Team Advisorov pre reprezentačný výjazd. Všetky návrhy schvaľuje 

prezídium SKGA. 
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Generálny sekretár SKGA 
Je osoba, ktorá predkladá potrebné dokumenty na schválenie prezídiu SKGA počas 

zasadnutia prezídia. Komunikuje s členom prezídia zodpovedným za reprezentáciu a 

zúčastňuje sa na tvorbe plánov na nadchádzajúcu sezónu.  

 

Administrátor reprezentácie 
Administrátor reprezentácie je nápomocný na administratívne úkony reprezentácie v 

prípade požiadavky člena prezídia. Administrátor je zodpovedný za včasné potvrdenia 

prihlášok na turnaje a iné administratívne úkony vyplývajúce z aktivít reprezentácie (ako 

napr. rezervácie leteniek, ubytovania na turnajoch, rezervácie ubytovania a ihrísk na 

sústredeniach atď.). V prípade potreby kontaktuje organizátora turnaja, na ktorom má 

slovenský reprezentant záujem hrať, vystavuje potvrdenia o HCP a iné súvisiace dokumenty.  

 

Tréner reprezentácie  
Je osoba navrhnutá komisiou pre reprezentáciu SKGA a schvaľuje ju do funkcie na dobu 

určitú prezídium SKGA a funkčne priamo podlieha členovi prezídia zodpovedného za 

reprezentáciu. Jeho zodpovednosťou je: 

• sledovanie výkonnostného rozvoja reprezentantov, sledovanie výkonnosti hráčov na 
domácich turnajoch, 

• komunikácia s osobnými trénermi reprezentantov,  

• analýza štatistických výstupov hráčov v systéme Golf Data Lab, 

• vzdelávanie trénerov zaradených do systému prípravy reprezentantov, 

• návrh zaradenia hráčov do jednotlivých reprezentačných tímov, 

• návrh nominačných kritérií pre výjazdy reprezentácie, 

• návrh nominácie hráčov na reprezentačné výjazdy a sústredenia, 

• plánovanie a realizácia reprezentačných sústredení a výjazdov reprezentácie, 

• realizuje pozíciu Team Advisor na reprezentačných akciách, na ktoré je nominovaný. 
 

Asistent trénera reprezentácie 
Je osoba navrhnutá komisiou pre reprezentáciu SKGA a schvaľuje ju do funkcie na dobu 

určitú prezídium SKGA a funkčne priamo podlieha trénerovi reprezentácie.  

Jeho zodpovednosťou je: 

• sledovanie výkonnostného rozvoja reprezentantov, sledovanie výkonnosti hráčov na 
domácich turnajoch - hlavne zameranie na Future Group, 

• komunikácia s osobnými trénermi reprezentantov v skupine Future Group, 

• analýza štatistických výstupov hráčov v systéme Golf Data Lab. 
 

Kapitán reprezentácie 
Je osoba, ktorá je navrhnutá členom prezídia pre reprezentáciu a schválená prezídiom SKGA. 

Kapitán reprezentácie sa určuje iba na jednotlivé výjazdy. V prípade ak je potrebné, aby hráč 

bol kapitánom, advisor tímu určí hrajúceho kapitána tímu. 
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Externí spolupracovníci 
SKGA môže na sústredenia a výjazdy nominovať aj iných externých odborníkov, napr. fitness 

trénera, mentálneho trénera, prípadne iných špecialistov. 

 

Všeobecné podmienky pre vstup do reprezentácie 
1. Vyplnenie formulára so všetkými základnými a golfovými informáciami o hráčovi, 
2. dodanie golfového životopisu, 
3. dokladovanie prospechu v skole, 
4. lekárska športová prehliadka, 
5. športové testy podľa požiadaviek SKGA, 
6. skúšky z pravidiel, 
7. schválenie hráča trénerom reprezentácie, 
8. návrh zaradenia hráča do reprezentácie prezídiu SKGA komisiou pre reprezentáciu, 
9. schválenie hráča prezídiom SKGA, 
10. akceptácia potrebných dokumentov (štatút). 

 

Náklady na všetky tieto kroky si hradí výhradne hráč sám. Hráč je povinný prejsť lekárskymi 

prehliadkami cez organizácie, ktoré sú definované v Zákone o športe, prípadne inými 

podobnými organizáciami v zahraničí, pokiaľ sa hráč dlhodobo zdržuje v zahraničí. Hráč, 

ktorý nedodá výstupy lekárskych prehliadok nebude môcť byť zaradený do 

reprezentačného tímu. 

Rozdelenie Skupín reprezentácie 

Golf Team Slovakia 
Úroveň reprezentácie:   Najvyššia výkonnosť 

Vek:      Maximálne študent vysokej školy 

Počet hráčov:     max: 12   U18: min 4  

Práva a povinnosti:    Akceptácia Štatútu reprezentanta SR v golfe 

     Absolvovanie lekárskej prehliadky 

     Ostatné - popísané v Štatúte o reprezentácii SR v golfe 

 

Podmienky prijatia hráča do Golf Team Slovakia:  

Splnenie všeobecných podmienok pre vstup hráča do reprezentácie: 

        Muži/Ženy:     

     HCP:    2.0 a menej   

     Rebríček SKGA:  do 10. miesta   

  

INDIVIDUAL Group 
Hráči INDIVIDUAL Group sú reprezentanti SVK v golfe, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú a trénujú 

mimo SR. Podmienkou zaradenia do Individual Group je poradie hráča do 10. miesta v 

rebríčku WAGR zo slovenských hráčov. 
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FUTURE Team 
Hráči Future Group sú nádejní reprezentanti SVK v golfe, ktorí reprezentujú SR na 

juniorských, kadetských a žiackych medzinárodných podujatiach. 

Vek:      Maximálne 18 rokov vrátane 

Počet hráčov:     Chlapci: max 10  U14: min 2   

     Dievčatá: max 10   U14: min 2 

 

Práva a povinnosti:    Akceptácia Štatútu reprezentanta SR v golfe 

     Absolvovanie lekárskej prehliadky 

     Ostatné - popísané v Štatúte o reprezentácii SR v golfe 

 

Splnenie všeobecných podmienok pre vstup hráča do reprezentácie: 

     Chlapci: HCP 10.0    Dievčatá: HCP 12.0 

Nominačné kritéria 

Pravidlá nominácie 
Systém a pravidlá nominácie budú zverejnené na začiatku sezóny a navrhuje ich člen prezídia 

zodpovedný za reprezentáciu. Nominácie sú priamo naviazané na kalendár turnajov 

reprezentácie. Nominačné́ kritéria sú schvaľované prezídiom SKGA. 

 
Typy nominácií 

 

Rebríček WAGR 

Hráči majú možnosť mať isté miesto v nominácii cez umiestenie v rebríčku WAGR1 (WAGR), 

pokiaľ splnia všeobecné podmienky pre vstup do reprezentácie a pokiaľ počas sezóny 

dodržujú všetky ustanovenia Zmluvy o reprezentácii SR v golfe. 

 

Rebríček SKGA 

Hráči majú možnosť mať isté miesto v nominácii cez rebríček SKGA (SKGA), pokiaľ splnia 

všeobecné podmienky pre vstup do reprezentácie a pokiaľ počas sezóny dodržujú všetky 

ustanovenia Zmluvy o reprezentácii SR v golfe. Počet rebríčkových nominácii na turnaj sa líši 

od počtu hráčov na turnaji. 

 

Výber reprezentačného trénera 

Hráčov do nominácie navrhuje tréner reprezentácie komisii pre reprezentáciu podľa dole 

uvedených pravidiel. Nomináciu podľa výberu reprezentačného trénera (VT) schvaľuje na 

základe predloženia návrhu komisie pre reprezentáciu prezídium SKGA. 

 

                                                 
1 Hráč môže byť nominovaný na podujatie podľa rebríčka WAGR jedine v prípade, že je vo WAGR vedený 

pod slovenskou vlajkou. 
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Kritériá na nomináciu: 

• aktuálna výkonnosť hráča (posledné 2 mesiace - priemerný počet rán, štatistiky, 
porovnanie hráčov prichádzajúcich do úvahy na nomináciu), 

• vývoj výkonnosti hráča počas sezóny, 

• osobnostné a morálne charakteristiky hráča a jeho vhodnosť do tímu, 

• herný štýl hráča a jeho vhodnosť vzhľadom na ihrisko, na ktorom sa turnaj uskutoční. 
 
Typy turnajov a rozdelenie nominácií 

 
 

Nominácia na ME seniorov EGA bude mať schválené samostatné nominačné kritéria, ktoré 
komisia pre reprezentáciu predloží na schválenie prezídiu SKGA. 
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Čas uzatvorenia nominácií 
Nominácie družstiev na jednotlivé podujatia sa uzatvárajú vždy k dátumu vydania rebríčkov 

WAGR a SKGA stanoveného na začiatku sezóny a sú uvedené v kalendári reprezentácie. 

Nominácie budú zverejnené po schválení komisiou pre reprezentáciu a prezídiom SKGA. 

Nominácie musia byť uzatvorené najmenej dva týždne pred deadline, ktorý SKGA dostáva od 

organizátorov turnajov (EGA, IGF, R&A, atď.). 

 

Sústredenia reprezentácie 

Podľa možností rozpočtu budú realizované sústredenia reprezentantov zamerané na 

zlepšenie individuálnych herných činností jednotlivca, na fitness a mentálnu prípravu. 

Sústredenia budú realizované pod vedením trénerov reprezentácie, príp. fitness trénera, 

mentálneho trénera a iných odborníkov. 

 

Kalendár turnajov reprezentácie 

Je spracovaný členom prezídia zodpovedným za reprezentáciu pred začiatkom sezóny, kedy 

budú jasné termíny a nominačné kritériá. 

Kalendár obsahuje: 

Dátum 

Názov turnaja  

Miesto 

Počet hracích dní 

Tréneri výjazdu 

Nominačné kritériá 

Dátum uzávierky nominácií 
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V prípade akejkoľvek nejasnosti, do kalendára sa píše tzv. TBA a doplní sa, keď sa nejasná vec 

vyrieši. 

 

Podpora reprezentantov - Success program 

Success program je program preplácania nákladov na individuálne výjazdy hráčov s dôrazom 

na úspešný výsledok. Hodnota preplácaných nákladov na výjazdy vychádza z lokality 

(cestovné a strava) a počtu dní trvania turnaja (ubytovanie). Detailné informácie sú uvedené 

v samostatnom dokumente. 

 

Štatistiky hráčov 

V sezóne 2019 bude SKGA pokračovať v spolupráci so škótskou spoločnosťou Golf Data Lab, 

ktorá sa špecializuje na analýzu golfových výsledkov. Hráči sú povinní zapísať svoje herné 

štatistiky z každého odohratého súťažného kola do 14 dní po odohratí uvedeného kola. 

Hráči sú zodpovední za konzultáciu štatistík so svojimi osobnými trénermi. K štatistikám majú 

prístup tréneri reprezentácie, ktorí sú k dispozícii na konzultácie s osobnými trénermi hráčov, 

a v prípade záujmu hráča, budú nápomocní pri efektívnejšom nastavení individuálnych  

tréningových plánoch a individuálneho rozvoja hráčov. 

 

Karta výhod 

SKGA vyvinie úsilie o realizáciu Karty výhod hľadaním partnerov pre reprezentáciu vo forme 

využiteľných zliav pre reprezentantov. Predpokladané zľavy budú na golfových ihriskách, v 

obchodoch, u dodávateľov oblečenia a výstroja a iných služieb. Karta výhod bude tlačená pre 

hráčov, obsahuje základné informácie a skupinu, do ktorej bol hráč daný rok nominovaný. 

 

Reporty z turnajov 

Za reporty z turnajových výjazdov je zodpovedný tímový advisor výjazdov, ktorý report 

posiela členovi prezídia zodpovedného za reprezentáciu. V prípade, ak advisor nie je vyslaný, 

za report je zodpovedný člen prezídia zodpovedný za reprezentáciu. 

 

Plán výjazdov  

• European Olympic Hopes Trophy - Slovinsko - apríl 2019 

• Majstrovstvá Európy družstiev žien - Is Molas GC, Taliansko, 9. - 13.7. 2019 

• Majstrovstvá Európy družstiev mužov Divízia 2 - Toya G&CC, Poľsko, 10. - 13.7. 2019  

• Majstrovstvá Európy družstiev chlapcov U18 Divízia 2 - Toya G&CC, Poľsko, 10. - 13.7. 2019 

• Majstrovstvá Európy družstiev dievčat U18 - Parador El Saler, Španielsko - 9. - 13.7. 2019 

• European Young Masters, Golf & Spa Kunetická Hora, Česká republika, 25.  - 27.7. 2019 

• The Duke of York Young Champions Trophy (U18) - TBA, United Kingdom, sept. 2019 

• Majstrovstvá Európy družstiev seniorov - Rungsted Golf Club, Dánsko, 3.-7.9.2019 
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Podpora reprezentantov - Success program SKGA 

 

Základná charakteristika 
Budeme pokračovať v Success programe, ktorý bol realizovaný v minulom roku. Success 

program je program preplácania nákladov na individuálne výjazdy hráčov s dôrazom na 

úspešný výsledok. Hodnota preplácaných nákladov na výjazdy vychádza z lokality (cestovné a 

strava) a počtu dní trvania turnaja (ubytovanie). Pri stanovení preplácaných nákladov sa 

bude vychádzať z nasledovnej základnej tabuľky: 

 

 

Koeficienty výpočtu 
Koeficienty výpočtu sú závislé od zaradenia podujatia do kategórie vo WAGR. SKGA nebude 

preplácať náklady na akékoľvek turnaje, ale len na vybrané turnaje, ktoré zverejníme pred 

sezónou. Každý hráč z Golf Team Slovakia a Individual Group má nárok na preplatenie 

nákladov na maximálne 5 turnajov za sezónu. Pri turnajoch Kategórie ELITE, A a B dáva SKGA 

k dispozícii hráčovi možnosť aj niečo “zarobiť” v prípade umiestnenia v TOP3, to znamená, že 

mu bude preplatených viac ako reálne náklady. 

 

 CUT MADE znamená, že hráč sa dostal do cutu, alebo sa umiestnil v prvej polovici 
štartového poľa v prípade turnaja, kde cut nebol. 

 CUT MISSED znamená, že hráč sa nedostal do cutu alebo sa umiestnil v druhej polovici 
štartového poľa v prípade turnaja, kde cut nebol. 

 TOP 50% znamená, že hráč sa umiestnil v prvej polovici hráčov, ktorí sa dostali do cutu 
(alebo v prvej štvrtine štartového poľa, pokiaľ cut nebol). 

 TOP 25% znamená, že hráč sa umiestil v prvej štvrtine hráčov, ktorí sa dostali do cutu 
(alebo v prvej osmine štartového poľa, pokiaľ cut nebol. 
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Zoznam turnajov 
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Žiadosť o výplatu podpory 
Žiadosť o výplatu podpory podľa Success programu podáva hráč do 15.10.2019 emailom na 

adresu antala@skga.sk s uvedením názvu turnaja, informáciou o umiestnení, scanom 

výsledkovej listiny alebo linkom na výsledkovú listinu. Hráč má nárok na podporu na 5 

turnajoch počas sezóny. Žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Na web 

stránke SKGA v sekcii dokumenty je uložený elektronický formulár žiadosti, ktorý 

automaticky vypočíta podporu po zadaní všetkých potrebných údajov.  

 

Hodnota celkových výplat podpory podľa Success programu je ohraničená sumou schválenou 

Konferenciou SKGA v rozpočte SKGA v samostatnej kapitole Success program. Ak by celkové 

nároky na podporu podľa Success programu SKGA presiahli túto sumu, všetky nároky budú 

alikvotne upravené tak, aby celková suma vyplatenej podpory nepresiahla schválenú 

čiastku. (Príklad: Celková suma schválená Konferenciou SKGA je 5 000 eur a nároky na 

mailto:antala@skga.sk
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výplaty dostane SKGA vo výške 6 000 EUR, všetky podpory budú krátené o 16,67% 

(5000/6000 - 1) z nárokovaných súm.) Termín výplaty všetkých platieb podpory podľa 

Success programu je 15.11.2019. 

 

Príloha 1: Postup vyplnenia elektronickej žiadosti 
 
Krok 1 

 

•  Vyplňte všetky základné údaje o 
hráčovi a turnaji, za ktorý žiadosť 
vyplňujete - Meno a Priezvisko, 
Presný názov turnaja, Organizátor 
turnaja, Dátum turnaja, 
Internetový link na výsledky, 
Týždeň, kedy bol turnaj odohratý, 
Kontakt na organizátora, Celkový 
počet hráčov na turnaji, Počet 
hráčov v cute, Umiestnenie 
(vaše), číslo účtu na preplatenie. 

• Dátum podania žiadosti je 
automaticky nastavený na 
dátum, kedy budete žiadosť 
vyplňovať. 

• Ostatné položky sa vypĺňajú 
automaticky alebo pomocou 
výberu z drop-down listu. 

Krok 2 

 

 
Kliknite myšou na šedé políčko Krajina 

a objaví sa malá šípka napravo, 

stlačením ktorej sa ukáže zoznam 

krajín, z ktorých vyberiete krajinu, v 

ktorej sa turnaj konal. 
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Krok 3 
 

Kliknite myšou na šedé 

políčko Počet dní a objaví 

sa malá šípka napravo, 

stlačením ktorej sa ukáže 

počet dní, z ktorých 

vyberiete počet dní 

konania turnaja (nie počet 

kôl), čiže ak sa hrali 4 kolá 

počas 3 dní, správny počet 

je 3. 

 

 

 

 

 

 

Krok 4 
 

Kliknite myšou na šedé 

políčko WAGR kvalita 

turnaja a objaví sa malá 

šípka napravo, stlačením 

ktorej sa ukážu možnosti 

výberu zaradenia turnaja 

do WAGR, z ktorých 

vyberiete správne 

zaradenie do WAGR. 

 

Políčko Umiestnenie podľa 

Success programu SKGA sa 

vypočíta automatický z 

Vami zadaných počtov 

hráčov a Vášho 

umiestnenia. 
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Po zadaní týchto všetkých premenných sa tabuľka automaticky prepočíta a výsledná hodnota 

Vášho nároku je uvedená v červenom políčku. Uložte súbor na svoj počítač a pošlite na 

emailové adresy uvedené v poslednom riadku. Položky okrem tých, ktoré sú popísané vyššie 

sa nedajú v tabuľke meniť, ani nie je možné zadať do šedých políčok iné hodnoty ako sú 

povolené, čiže ak spravíte chybu, jednoducho zadajte správnu hodnotu a všetko bude 

vypočítané správne a tabuľka bude vyzerať takto: 
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3.  Podpora a rozvoj športu mládeže; starostlivosť o talentovaných športovcov 

 
CTM 
I v roku 2019 bude na CTM rozdelená veľká časť zo štátneho príspevku (25 000 EUR z 
celkového objemu príspevku navrhnutá v rozpočte 2019). Komisia pre mládež požiada 
jednotlivé CTM o písomné vyhodnotenie práce s talentovanou mládežou ako kontrolu 
funkčnosti CTM. SKGA vykoná kontroly plnenia podmienok CTM. SKGA preverí splnenie 
podmienky zdravotnej spôsobilosti (lekárske prehliadky) pre talentovanú mládež. 
 
TON 
SKGA v roku 2019 finančne, materiálovo a metodicky podporí TON. Podpora bude 
pozostávať z personálneho zabezpečenia jednotlivých turnajov, organizácie a cien. Tak, ako v 
minulom roku, i v roku 2019 SKGA zabezpečí pre víťazov jednotlivých kategórií TON výjazd 
na prestížny turnaj v škótskom St. Andrews. SKGA zabezpečí minimálne 2 kvalifikovaných 
rozhodcov pre jednotlivé kolá TON. Tak ako v minulých rokoch súčasťou TON bude 
i zhotovovanie fotodokumentácie (SKGA zabezpečí fotografa).  
TON sa bude v r. 2019 organizovať na 18-jamkových ihriskách spoločne s rozšírenou SKGA  
Junior TOUR vo výkonnostných kategóriách hráčov max. do HCP 26,4 v 6 samostatných 
vekových a HCP kategóriách. TON bude mať v r. 2019 celkovo 8 samostatných jednodňových 
turnajov usporiadaných v 4 víkendových dňoch, ako súčasť hracích dní SKGA Junior TOUR + 
turnaj O pohár prezidenta SKGA. 
 
REG TON 
SKGA bude i naďalej metodicky a finančne podporovať REG TON, vyplácaním podpory 
klubom podľa počtu zúčastnených hráčov a poskytovaním cien. Sekretariát SKGA včas 
oznámi  klubom podmienky a možnosti organizovania REG TON na ich ihriskách a zahrnie 
turnaje REG TON do SKGA kalendára turnajov. Organizovanie REG TON bude ako v minulosti 
zamerané hlavne na 9-jamkové ihriská.  
 
SKGA JUNIOR TOUR 
V roku 2019 bude pokračovať SKGA s organizáciou a podporou úspešnej túry SKGA Junior 
Tour. SKGA Junior Tour bude v roku 2019 pozostávať z celkovo 3 trojdňových turnajov 
zaradených do WAGR. 
 
GOLF A ŠKOLY 
Pre podporu spolupráce klubov a škôl SKGA vyčlenila v rozpočte pre rok 2019 sumu 15 000 
EUR. Komisia pre mládež oznámi klubom podmienky, na základe ktorých budú môcť 
jednotlivé kluby požiadať o finančnú podporu pre spoluprácu so školami a materskými 
školami. Komisia pre mládež požiada kluby o spoluprácu a spätnú väzbu o skúsenostiach 
integrácie golfu do škôl a materských školami. Na základe týchto informácií a poznatkov 
pripraví projekt, ktorý bude obsahovať metodické informácie pre vytvorenie golfových 
krúžkov na školách. Tento projekt by mal fungovať na spolupráci SKGA - klub - škola. SKGA 
pripraví stretnutie / seminár, kde si jednotliví zástupcovia klubov vymenia skúsenosti 
s prácou so školami a vytváraní golfových krúžkov na školách. 
 
Regionálne tréningové centrá mládeže 
V roku 2019 SKGA zriadi Regionálne tréningové centrá mládeže,  ktoré budú svoju činnosť 
vykonávať na vybraných ihriskách v regiónoch Západ a Východ. Na tento účel vyčlenila SKGA 
z celkového príspevku uznanému športu pre talentovanú mládež sumu 15 000 EUR. 
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Jednotlivé Regionálne centrá talentovanej mládeže budú viesť vybraní asistenti, ktorí budú 
podliehať trénerovi reprezentácie. 
 
Príspevok uznanému športu pre aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov 
Na základe zákona o športe bude i v roku 2019 rozdelených do jednotlivých klubov celkovo 
15% z celkovej finančnej podpory štátneho príspevku. Táto suma pre rok 2019 činí celkom 
38 347 EUR. Finančná čiastka bude rozdelená pomerne medzi kluby podľa počtu aktívnych 
hráčov - mládeže do 23 rokov.  
Športové kluby sú povinné preukázať sekretariátu SKGA použitie príspevku na účel športu 
mládeže najneskôr do 15.11. kalendárneho roka. Podrobnosti o preukazovania použitia 
príspevku ustanoví SKGA predpisom vydaným prezídiom.  
 
Podmienky pridelenia statusu „Centrum talentovanej mládeže“ klubom 
 
Cieľ: 
Zriadiť Centrum talentovanej mládeže (CTM) pri jednotlivých kluboch na Slovensku a zaradiť 
do CTM hráčov, ktorí majú aktuálnu výkonnosť, perspektívu a talent absolvovať proces 
vrcholovej prípravy s cieľom reprezentovať Slovenskú republiku. 
 
Cieľová skupina: 
Výkonnostní a vrcholoví hráči vo veku od 6 do 23 rokov. 
 
Návrh systému a prípravy golfistov: 
CTM je systém otvorený pre tie kluby, ktoré sú schopné pripraviť tréningové a súťažné 
podmienky pre výkonnostný a vrcholový golf od materiálno-technického po trénerské 
zabezpečenie. 
 
Zriaďovateľ: 
Kluby, status CTM im pridelí SKGA, ktorá podporí CTM finančne aj metodicky. 
 
Žiadosť o pridelenie statusu CTM: 
CTM-kam, o vytvorenie ktorých klub požiada, pridelí SKGA (po schválení Prezídiom SKGA) 
status CTM na základe splnených podmienok uvedených v tomto dokumente. 
Klub podá žiadosť na pridelenie statusu CTM do konca mesiaca apríl príslušného roka. 
Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: 

- názov klubu, 

- tréningové podmienky, 

- menný zoznam hráčov s aktuálnym HCP, ktorí spĺňajú kritéria pre zaradenie do CTM a sú 
aktuálne domovskými členmi klubu, 

- menný zoznam kvalifikovaných trénerov, ktorí budú pracovať s hráčmi zaradenými do CTM 
a meno  trénera zodpovedného za vedenie CTM. 
 
Podmienky pridelenia statusu CTM klubom: 

- minimálne 5 domovských hráčov vo veku do 23 rokov so slovenskou štátnou príslušnosťou 
zúčastňujúcich sa organizovaných tréningov v klube, ktoré vedie kvalifikovaný tréner, 

- minimálne jedného kvalifikovaného trénera, ktorý má zmluvu s klubom a ktorý 
zabezpečuje chod CTM, 

- tréningy sa uskutočňujú minimálne 2x týždenne v letnom období a minimálne 1x týždenne 
v zimnom období, 



Strana 18 z 22 
 

- tréneri zverejnia tréningové plány, vedú záznamy o náplni tréningového procesu, o účasti 
jednotlivých hráčoch na tréningoch, o ich výsledkoch v súťažiach, 

- hráč môže byť zaradený len do jedného CTM počas jednej sezóny (sezóna začína prvým a 
končí posledným turnajom SKGA) a na príslušného hráča môže dostať príspevok iba jeden 
klub. V prípade prestupu hráča do iného klubu počas sezóny si na hráča môže uplatniť 
príspevok CTM, v ktorom bol hráč zaradený väčšiu časť sezóny. Na tréningu domovského 
hráča v inom klube sa musia subjekty dohodnúť. 

- Klub je schopný z členov CTM postaviť aspoň jedno družstvo do 16 rokov na turnaj O pohár 
prezidenta. V prípade ak táto podmienka nebude splnená bude klubu, ktorý splňuje všetky 
ostatné podmienky pre pridelenie príspevku CTM znížená celkový príspevok o 50% z celkovej 
sumy*, 

- povinnosť každého hráča zaradeného do CTM zúčastniť sa minimálne troch (3) turnajov 
(organizovaných SKGA) (Túra olympijských nádejí – TON a finále TON, REG TON, M-SR,M-SR 
juniorov, SKGA Junior TOUR, SKGA Tour), 
- počet hráčov zaradených do CTM musí byť vo výkaze posielanom na konci sezóny 
minimálne 4, 
- každý klub je povinný zabezpečiť aby sa hráč zaradený do CTM najmenej raz ročne podrobil 
lekárskej prehliadke podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z., § 15 , ods. 3. 
 
HCP a vekové kritériá pre vstup hráča do CTM: 

Veková kategória  HCP 

Do 10 rokov  do 45 

Do 12 rokov  do 36 

Do 14 rokov  do 26,4 

Do 16 rokov  do 11,4 

Do 18 rokov  do 9,9 

Do 21 rokov  do 4,0 

Do 23 rokov  do 2,0 

*Podmienka platí len v prípade ak má klub v CTM zaradených 4 hráčov do 16 rokov. 
 
Pridelenie finančných prostriedkov pre CTM: 
Na činnosť CTM na základe rozborov a dosiahnutých výsledkov prideľuje MŠVVaŠ SR 
finančný príspevok. Ten sa na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a kritérií SKGA rozdeľuje pre 
jednotlivé CTM na ich činnosť. Príspevok bude pridelený CTM na konci roka podľa 
existujúcich interných smerníc SKGA, na základe vyplnených správ a výkazov o CTM za 
uplynulú sezónu. V prípade ak vo výkaze CTM bude zaradený hráč, ktorý nespĺňa podmienky 
uvedené v tomto dokumente, bude z CTM vyradený. 
 
SKGA rozdeľuje 20 % finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja 
talentovaných športovcov. Pre rok 2019 táto suma činí 51 130 EUR, ktorá sa rozdelí na 
jednotlivé projekty talentovanej mládeže nasledovne: 
 
Časť príspevku vo výške 25 000 EUR uvedenej v schválenom rozpočte SKGA bude použitá na 
Centrá talentovanej mládeže, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu členov CTM 
v jednotlivých kluboch. Podmienky a účel použitia sú uvedené ako súčasť tejto správy. 
 
Časť príspevku vo výške 9 000 EUR uvedenej v schválenom rozpočte SKGA bude použitá na 
účel výjazdu talentovaných športovcov - víťazov Túry olympijských nádejí v roku 2018. 
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Časť príspevku vo výške 2 130 EUR uvedenej v schválenom rozpočte SKGA bude použitá na 
úhradu prevádzky Golfového akademického centra FTVŠ za účelom zabezpečenia tréningov 
talentovaných športovcov.  
 
Časť príspevku vo výške 15 000 EUR, uvedenej v schválenom rozpočte SKGA bude použitá na 
účel prevádzky Regionálnych tréningových centier mládeže. Kritériá pre zaradenie 
športovcov do Regionálnych tréningových centier mládeže sú totožné s kritériami pre 
zaradenie športovcov do CTM. 
 
Prostriedky na podporu talentovaných športovcov môže byť čerpané výhradne v súlade 
s účelom a za podmienok uvedených v zmluve o poskytovaní príspevku uznanému športu 
uzatvorenou medzi SKGA a MŠVVaŠ SR.   
 
Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň 
talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu 
talentovaných športovcov.  
 
Do zoznamu talentovaných športovcov budú zaradení (1) športovci zaradení do Centier 
talentovanej mládeže, (2) víťazi jednotlivých kategórií Túry olympijských nádejí a (3) 
športovci zaradení do zoznamu talentovaných športovcov na základe schválených 
výkonnostných kritérií. 
 
Výkonnostné kritériá na zaradenie športovca do Centra talentovanej mládeže upravujú 
Podmienky pridelenia statusu „Centrum talentovanej mládeže“ klubom. 
 
Podrobnosti o spôsobe preukazovania použitia príspevku ustanoví SKGA predpisom vydaným 
prezídiom.  

 
Podmienky pridelenia podpory klubom pre spoluprácu so školami a materskými školami  
 
Cieľ: 
Finančne podporiť kluby aktívne spolupracujúce so školami a materskými školami v regióne 
vytváraním golfových krúžkov. 
 
Cieľová skupina: 
Golfové kluby SKGA. 
 
Systém podpory: 
Na základe žiadosti klubu SKGA preverí dodržanie podmienok stanovených týmto 
dokumentom. SKGA vyzve klub na predloženie nižšie uvedených dokladov. Po splnení 
všetkých podmienok bude klubu do 60 dní od odsúhlasenia podpory prezídiom SKGA 
pridelená finančná podpora. Výška finančnej podpory pre jeden klub na kalendárny rok môže 
predstavovať maximálnu čiastku 2 000 EUR. Celková čiastka vyčlenená na rok 2019 
z rozpočtu SKGA na podporu klubom pre prácu so školami a materskými školami činí 15 000 
EUR. 
 
Žiadosť o pridelenie podpory musí obsahovať: 
- názov klubu, 
- meno zodpovednej osoby golfového klubu za spoluprácu so školami a materskými školami, 
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- meno trénera/cvičiteľa zodpovedného za vedenie golfového krúžku, 
- názov školy/materskej školy, kontaktnú osobu zodpovednú za spoluprácu s klubom, 
- písomné potvrdenie alebo zmluvu školy/materskej školy s klubom/minimálne obdobie 1 
rok/ a  zoznamom detí, ktoré sa aktívne zúčastňujú golfového krúžku. 
 
Podmienky pridelenia podpory: 
- minimálne 5 detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú golfového krúžku, 
- minimálne jedného kvalifikovaného trénera, ktorý má zmluvu s klubom a je zodpovedný za 
vedenie golfového krúžku, 
- golfový tréning minimálne 1x týždenne v priestoroch školy alebo v priestoroch golfového 
klubu,   
- tréningový plán golfového krúžku, 
- vydokladovanie nákladov spojených s činnosťou golfového krúžku. 
 

4.  Súťaže  
 

Turnajový kalendár 2019, ktorého návrh máte v prílohe, zahŕňa všetky ihriská, ktoré prejavili 
záujem a potvrdili súhlas s podmienkami organizácie majstrovských súťaží bez akýchkoľvek 
subjektívnych podmienok a výhrad. Počet domácich 18-jamkových ihrísk nám umožní 
odohrať majstrovské súťaže v kategórii dospelých aj juniorov na domácich ihriskách, termíny 
sú skoordinované s najdôležitejšími podujatiami v okolitých štátoch a reprezentačnými 
výjazdami.  
 
Aj v roku 2019 budeme pokračovať v organizovaní výkonnostnej celoročnej túry /s HCP 
obmedzením/  a Majstrovstiev Slovenska na rany pre vekovú kategóriu Mid-Age a seniori 
pod gesciou SKGA a ŠTK SKGA, čím zabezpečíme naplnenie športových ambícií najlepším 
v týchto kategóriách s možnosťou nominácie a štartu na vrcholných európskych podujatiach.  
 
V oblasti organizácie majstrovských súťaží 
- zabezpečovať riadenie a koordináciu majstrovských súťaží vo všetkých vekových 
kategóriách. Súčasne dbať na to, aby prideľovanie majstrovských turnajov umožnilo 
zúčastniť sa na ich organizovaní maximálnemu počtu klubov a ihrísk, ktoré spĺňajú stanovené 
kritériá a prejavia o ich organizáciu záujem. Pri príprave turnajového kalendára na príslušný 
rok prezídium schvaľuje jednotné podmienky financovania turnajov záväzné pre 
usporiadajúce kluby podľa kategórie turnajov, 
- zabezpečovať administráciu rebríčka golfistov podľa schválených dokumentov pre sezónu 
2019, 
- aktualizovať a zjednocovať propozície v celom systéme majstrovských súťaží a turnajov tak, 
aby súčasne zodpovedali súťažným podmienkam v porovnateľných kategóriách podľa 
pravidiel EGA.  

 
Pre účely koordinácie a technickej a poradenskej podpory pri príprave ihrísk, kontroly 
pripravenosti a metodickej pomoci pri organizácii samotného turnaja klubom menovalo 
prezídium SKGA garanta – turnajového manažéra, ktorý je zároveň členom ŠTK SKGA. 
Usporiadajúci klub je zodpovedný za prípravu ihriska a zabezpečenie podujatia. Pri 
podujatiach medzinárodného charakteru /Slovak Open a Slovak Junior Open/, ako aj 
turnajoch obsiahnutých v kalendári EGA organizovaných na Slovensku zabezpečuje SKGA 
rozhodcov s požadovanou kvalifikáciou.   
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Majstrovstvá SR ako otvorené turnaje sa organizujú v nasledovných kategóriách: 
 
- Majstrovstvá SR dospelých v hre na rany, 
- Majstrovstvá SR juniorov v hre na rany, 
- Majstrovstvá SR Mid-Age v hre na rany, 
- Majstrovstvá SR seniorov /so samostatnou kategóriou Master Senior/ v hre na rany, 
- Majstrovstvá SR dospelých v hre na jamky. 
  
Majstrovstvá SR ako špecificky slovenské turnaje len za účasti členov slovenských klubov sa 
organizujú v nasledovných kategóriách: 
 
- Majstrovstvá SR Mid-Age v hre na jamky, 
- Majstrovstvá SR klubových družstiev v hre na rany, 
- Majstrovstvá SR stredných škôl, 
- Majstrovstvá SR žiakov U12, U14, 
- O pohár prezidenta SKGA ako súťaž družstiev U14. 

       
Národné túry sa organizujú v priebehu golfovej sezóny v nasledovných kategóriách: 
- SKGA túra dospelých a juniorov /ako otvorený turnaj/ - min. 6 turnajov za rok, 
- SKGA túra v kategórii senior a Mid-Age /ako otvorený turnaj/ - min. 4 turnaje za rok, 
- TON  - pre hráčov spĺňajúcich výkonnostné kritériá ako súčasť junior túry na 18-jamkových 
ihriskách,   
- pre ostatných hráčov formou regionálnych turnajov. 
 
Pre podporu činnosti klubov bude ŠTK SKGA plniť nasledovné úlohy: 
- výchova a vzdelávanie rozhodcov za účelom rozširovania a stabilizácie rozhodcovského 
stavu, 
- preškolenie rozhodcov na nové pravidlá golfu edícia 2019 – mesiace február a marec, 
- školenie členov ŠTK klubov a odborného personálu všetkých ihrísk v nadväznosti na zmeny 
v HCP poriadku EGA, informácia o zmenách v pravidlách golfu a systém preškolenia 
rozhodcov SKGA, obsluhu a prácu so serverom, systém majstrovských a športových súťaží, 
prípravu ihrísk na turnaje a miestnych pravidiel, postup pri stanovení rozpisu na tempo hry 
pre ihrisko a námety na vzdelávanie členov v kluboch /termín bude určený dodatočne/, 
- celoročná technická a metodická podpora menovaným členom ŠTK SKGA Rastislavom  
  Michalákom, 
- ročná kontrola HCP, 
- návrh na programové zmeny pre činnosť servera podľa požiadaviek užívateľov. 
 
Administratíva a dokumenty 
- aktualizácia funkcionality servera, 
- ukončiť proces aktualizácie smerníc pre rok 2019 do 31.3.2019, 
- kontrola dodržiavania HCP systému EGA, technických parametrov ihrísk /v spolupráci   
 s normovacou komisiou SKGA/ a príslušných smerníc pre organizáciu klubových 
a komerčných turnajov. 
 
Ako osobitná úloha pre rok 2019 je vydanie nových pravidiel golfu edícia 2019. V súvislosti 
s avizovanou zmenou a celosvetovým zjednotením HCP systému budú prijaté osobitné úlohy 
pre postup pri preklade slovenskej verzie, aktualizácie funkcionality servera a systému 
preškolenia rozhodcov a odborného personálu v kluboch. 
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5.  Normovacia komisia  
 
- V zmysle smernice pokračovať v normovaní ihrísk a to nových po 5-tich rokoch, a starších 
po 10-tich rokoch, ktoré sú evidované na serveri SKGA, 
- aplikovať nové informácie z pravidelného 2-ročného aktualizačného cyklu USGA pre 
podmienky SKGA, ktoré platia od 1.1.2019, najbližšie rokovanie raterov USGA a EGA sa 
uskutoční 2020, 
- z dôvodu podstatných golfových zmien od 1.1.2019 zakomponovať a zapracovať dotknuté 
zmeny v mesiacoch január 2019 zo zaslaných usmernení USGA dňa 19.12.2018, 
- vytvorenie archívu normovacej komisie v dokumentárnej aj digitálnej forme v priestoroch 
sídla SKGA. 

 
6.  Vzdelávanie 
 
Podľa zákona o športe, SKGA ako národný športový zväz bude v spolupráci s fakultou vysokej 
školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v 
študijnom odbore šport, poskytovať vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon 
odbornej činnosti tréner a na výkon odbornej činnosti inštruktor športu. 
 

7. Financovanie  
 
SKGA vyvinie maximálne úsilie zabezpečiť dostatočné financie, a to najmä od reklamných 
partnerov a sponzorov a takisto z členských príspevkov tak, aby sa zabezpečilo plynulé 
financovanie všetkých golfových aktivít SKGA. Viď návrh rozpočtu SKGA pre rok 2019. 
 


