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Slovenská golfová asociácia 
Konferencia SKGA 2020 
Lužianky, 26.2.2020 

 

 
Návrh plánu činnosti na rok 2020 

 
Prezident SKGA Tomáš Stoklasa 

 

1.  Všeobecný rozvoj golfu 
 

SKGA bude v roku 2020 organizovať turnaje SKGA TOUR, SKGA junior TOUR, SKGA MID-AM 
SENIOR TOUR, Túru olympijských nádejí (TON) by Rory Sabbatini a regionálne TON. Tak ako 
každoročne, aj v roku 2020 bude SKGA organizovať Majstrovstvá SR na rany, Majstrovstvá SR 
na jamky, Majstrovstvá SR družstiev, Majstrovstvá SR juniorov a Majstrovstvá SR seniorov. 
Pre rok 2020 sme pripravili niektoré zmeny vo formáte turnajov, s cieľom zvýšiť ich 
efektívnosť a atraktívnosť.  
 
SKGA bude v roku 2020 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.  

http://www.skga.sk/
http://www.hrajgolf.sk/
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SKGA bude v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, sekcia 
cestovného ruchu, propagovať Slovensko v zahraničí ako golfovú destináciu. 
 
SKGA bude hľadať ďalšie zdroje financovania s cieľom zabezpečiť vo väčšom rozsahu 
podporu golfových klubov pri organizácii golfových krúžkov v spolupráci so školami 
a škôlkami.  
 

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.  V roku 2020 sa uskutoční aj valné zhromaždenie IGF, ako súčasť MS tímov. 
Ak konferencia schváli výjazd na MS a ak sa ho zúčastní aj člen prezídia, mohol by zastupovať 
SR aj na zasadnutí VZ IGF. 
 
Z hľadiska medzinárodných vzťahov chceme pokračovať v intenzívnejšej spolupráci 
predovšetkým s golfovými zväzmi z Českej republiky a Rakúskej republiky, s cieľom 
spolupráce pri výmene skúseností a informácií.  
 
V súvislosti so zmenou hendikepového systému v dôsledku vstupu do World Handicap 
System v priebehu roka 2020 SKGA zorganizuje vzdelávanie a školenie ŠTK klubov.    
 

2.  Reprezentácia  
 
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 2020 
Účasť na ME dievčat, umiestnenie do 16. miesta. 
Účasť na ME žien, umiestnenie do 14. miesta. 
Účasť na European Young Masters, umiestnenie do 20. miesta. 
Účasť na ME chlapcov Divízia 2, postup na ME 2021. 
Účasť na ME mužov Divízia 2, postup na ME 2021. 
Účasť na MS družstiev, umiestnenie do 35. miesta v kategórii muži a do 40. miesta 
v kategórii ženy. 
 
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. 
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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 2020 
Muži 
HCP 0.0 a menej   11 hráčov (v súčasnosti 9) 
WAGR TOP 1000   2 hráči (v súčasnosti 2) 
WAGR TOP 500   1 hráči (v súčasnosti 1) 
Ženy 
HCP 0.0 a menej   16 hráčok (v súčasnosti 14) 
WAGR TOP 1000    9 hráčok (v súčasnosti 7) 
WAGR TOP 500   5 hráčky (v súčasnosti 3) 

 
U 18 
Chlapci, HCP 3.5 a menej  15 hráčov (v súčasnosti 11) 
Dievčatá, HCP 3.5 a menej  12 hráčok (v súčasnosti 7)  
U14 
Chlapci, HCP 6.0 a menej  6 hráči (v súčasnosti 6) 
Dievčatá, HCP 6.0 a menej  1 hráčky (v súčasnosti 0)  
 
Realizačný tím reprezentácie 2020 
 
Manažér reprezentácie 
Jeho hlavnou úlohou je vykonávať činnosť smerujúcu k permanentnému zvyšovaniu 
výkonnosti a úspešnosti slovenskej reprezentácie na vrcholných podujatiach. 
 
Manažér reprezentácie: 

• dohliada na chod reprezentácie; 

• pripravuje návrh koncepcie reprezentácie a plány činnosti reprezentácie;  

• organizačne zabezpečuje zahraničné a domáce reprezentačné výjazdy a sústredenia; 

• komunikuje s reprezentantami a/alebo ich zákonnými zástupcami; 

• navrhuje realizačný tím, manažéra výjazdu na domáce a zahraničné reprezentačné 
 turnaje; 

• navrhuje Team Advisorov pre reprezentačný výjazd; 

• v prípade potreby kontaktuje organizátora turnaja, na ktorom má slovenský  
 reprezentant záujem hrať, vystavuje potvrdenia o HCP a iné súvisiace dokumenty; 

• je zodpovedný za sledovanie výkonnostného rozvoja reprezentantov, sledovanie 
 výkonnosti hráčov na domácich turnajoch; 

• sleduje činnosť Regionálnych tréningových centier talentovanej mládeže (RTCTM); 

• zabezpečuje komunikáciu medzi osobnými trénermi reprezentantov a hlavným 
 trénerom reprezentácie; 

• vykonáva analýzu štatistických výstupov hráčov v systéme Golf Data Lab; 

• zodpovedá za plnenie úloh uložených prezídiom SKGA a koordinuje prácu 
 reprezentačných trénerov, ich asistentov a členov realizačných tímov; 

• pripravuje podklady v spolupráci s reprezentačným trénerom pre rozhodnutia 
 prezídia SKGA a komisie pre reprezentáciu SKGA súvisiace s účasťou športovcov a 
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 realizačných tímov na reprezentačných akciách; pripravuje návrh dokumentov na 
 úseku reprezentácie, ktoré schvaľuje prezídium SKGA; 

• kompletne zabezpečuje, v spolupráci s reprezentačným trénerom účasť 
 reprezentantov SR a realizačných tímov na reprezentačných akciách  pod hlavičkou 
 SVK / prihláška do súťaže, objednávka ubytovania vrátane stravy resp. Podklad pre 
 vyplatenie stravného, zabezpečenie prepravy, oznámenie MZV SR o vycestovaní do 
 zahraničia, zabezpečenie víz, zabezpečenie poistenia, zabezpečenie súhlasu rodičov 
 pri vycestovaní neplnoletej osoby, nominačné listy na základe schválenia prezídia 
 SKGA, zabezpečenie ošatenia, zodpovedá za zverejňovanie krátkych správ z 
 jednotlivých podujatí na sociálnych sieťach); 

• je zodpovedný za podklady k objednávkam a vyúčtovaniam jednotlivých akcií; 

• zodpovedá za rozposlanie správy zo všetkých akcií reprezentácie SVK členom prezídia 
 SKGA a členom komisie pre reprezentáciu;  

• podieľa sa, v spolupráci s reprezentačným trénerom na príprave podkladových 
 materiálov súvisiacich s výsledkami reprezentantov SR pre potreby MŠVVaŠ SR, SOŠV 
 a rezortných stredísk; 

• prezídiu SKGA predkladá zistenia o porušení predpisov a smerníc SKGA zo strany 
 členov SKGA, a to najmä členov reprezentačných družstiev SR; 

• kontroluje a schvaľuje spolu s reprezentačným trénerom tréningové plány 
 reprezentantov, resp. Turnajové plány; 

• koordinuje činnosť reprezentačného trénera a asistentov trénera, kompletne 
 zabezpečuje, v spolupráci s reprezentačným trénerom účasť reprezentantov SR 
 a realizačných tímov na reprezentačných sústredeniach; 

• predkladá návrh na Členstvo v NŠC, návrh nominácie schvaľuje prezídium SKGA; 

• je zodpovedný za včasné zverejňovanie nominácii a dodržiavanie termínov; 

• kontroluje plnenie reprezentačných povinností reprezentantov SR a informuje 
 prezídium SKGA a komisiu pre reprezentáciu o neplnení si týchto povinností. 
 
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. 
 
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 škole, 
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 absolvovať 
lekárske prehliadky v organizáciách, ktoré sú definované v Zákone o športe, prípadne v iných 
podobných organizáciách v zahraničí, pokiaľ sa hráč dlhodobo zdržuje v zahraničí. Hráč, ktorý 
nedodá výstupy lekárskych prehliadok nebude môcť byť zaradený do reprezentačného tímu. 
Táto podmienka bude od sezóny 2020 striktne dodržiavaná. 
 
Rozdelenie Skupín reprezentácie 
 
Golf Team Slovakia 
Úroveň reprezentácie:   Najvyššia výkonnosť 
Vek:      Maximálne študent vysokej školy 
Počet hráčov:     max: 12     
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. 
 
PRO Golf Team Slovakia 
Hráči sú nominovaní Profesionálnou Golfovou Asociáciou SR (PGA SK). Sú to hráči 
s profesionálnym statusom. 
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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 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. 

 
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 
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Nominácia na ME seniorov EGA bude mať schválené samostatné nominačné kritéria, ktoré 
komisia pre reprezentáciu predloží na schválenie prezídiu SKGA. 
 
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. 
Vzhľadom na poverenie SKGA organizovať ME EGA Divízia 2 v Hrubej Borši, plánuje sa 
realizovať 3 sústredenia počas mesiacov apríl - jún pre hráčov s najväčším potenciálom 
nominácie na ME. Takisto sú plánované dve sústredenia pre družstvá žien a dievčat pred ME. 
Záverečným plánovaným sústredením je tréningový kemp pred MS družstiev.  

 
Podľa finančných možností rozpočtu sa bude uvažovať s nasledujúcimi sústredeniami: 

 
Tímové sústredenie dievčat a chlapcov (U16 ) spojené s turnajom IMG Academy Junior 
World Championship by Callaway. 
Termín sústredenia:   28. - 30.4.2020 
Termín turnaja:   1. - 3.5.2020 
Termín repre turnaja:  23. - 25.7.2020 
Počet dievčat:   4 
Počet chlapcov:   4 
Miesto:    Kunětická Hora 
Cieľ: oboznámenie potenciálnych reprezentantov na turnaji European Young Masters s 
ihriskom, príprava course management pre každého individuálne, zosúladenie individualít s 
tímovým duchom družstva, vzájomné spoznanie sa v turnajovej atmosféry. 

  
Celosezónne vytvoriť hracie podmienky pre nedomovských hráčov (GC Borša) chlapcov 
U18, mužov, a zorganizovať minimálne 3 krát dvojdňové sústredenie s ohľadom na ME 
družstiev U18 a ME družstiev mužov.  
 
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 
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Dátum uzávierky nominácií 
 

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 2020 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. Vypĺňanie štatistík je 
pre každého hráča zaradeného do reprezentácie povinné a odporúča sa aj hráčom 
zaradeným do RTCTM. 
 
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 reprezentácie 2020 

 

• IMG Callaway Championship, Kunetická Hora, apríl 2020, U16 4 chlapci a 4 dievčatá 

• Majstrovstvá Európy družstiev žien - Club de Golf Escorpion, Španielsko, 7. - 11.7. 2020 

• Majstrovstvá Európy družstiev mužov Divízia 2 - GC Borša, Slovensko, 8. - 11.7. 2020  

• Majstrovstvá Európy družstiev chlapcov U18 Divízia 2 - GC Borša, Slovensko, 8. - 11.7. 2020 

• Majstrovstvá Európy družstiev dievčat U18 - Rosa Private GC, Poľsko, 7. - 11.7. 2020 

• European Young Masters, Golf & Spa Kunetická Hora, Česká republika, 23.  - 25.7. 2020 

• The Junior Open (U18) - TBA, United Kingdom, Júl 2020 

• Olympijské hry 2020 - Tokyo, Japonsko, 30.7. - 2.8.2020 - Rory Sabbatini 

• The Duke of York Young Champions Trophy (U18) - TBA, United Kingdom, sept. 2020 

• Majstrovstvá Európy družstiev seniorov - Diamond GC, Rakúsko, 1.-5.9.2020 

• Majstrovstvá sveta družstiev ženy (Espirito Santo Trophy) - Hong Kong, 14. - 17. 10. 2020 

• Majstrovstvá sveta družstiev muži (Eisenhower Trophy) - Hong Kong, 21. - 24. 10. 2020 
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3.  Podpora a rozvoj športu mládeže; starostlivosť o talentovaných 
športovcov 
 
CTM 
I v roku 2020 bude na CTM rozdelená veľká časť zo štátneho príspevku (30 000 EUR z 
celkového objemu príspevku navrhnutá v rozpočte 2020). Do 31.3.2020 bude rozoslaná 
všetkým klubom informácia o možnosti zriadiť CTM za podmienok schválených prezídiom 
SKGA. Súčasťou informácie bude dokument s podmienkami pre získanie statusu CTM a 
konečný termín pre zaslanie žiadostí, ktorý bude stanovený na 30.4.2020. Komisia pre 
mládež požiada jednotlivé CTM o stručné písomné vyhodnotenie práce s mládežou ako 
kontrolu funkčnosti CTM. SKGA vykoná náhodné kontroly funkčnosti CTM. SKGA preverí 
podmienky lekárskych prehliadok požadovaných pre talentovanú mládež. 
 
TON 2020 by Rory Sabbatini 
V roku 2020 prejde TON viacerými zmenami. Najdôležitejšia bude zmena názvu TON na TON 
by Rory Sabbatini, ktorá vychádza z dohodnutej podpory nášho reprezentanta Roryho 
Sabbatiniho a jeho účasti na OH 2020 v Tokiu. Pre hráčov s najväčším počtom odohratých 
turnajov je naplánované stretnutie s Rorym Sabbatinim na vybranom ihrisku. SKGA i v roku 
2020 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 2020 SKGA zabezpečí pre víťazov jednotlivých kategórií TON 2020 výjazd na 
prestížny turnaj v škótskom St. Andrews.  SKGA bude rokovať s minuloročnými i novými 
potenciálnymi partnermi pre podporu TON v roku 2020. Zabezpečí minimálne 2 
kvalifikovaných rozhodcov pre jednotlivé kolá TON. Tak, ako v minulých rokoch, súčasťou 
TON bude i práca fotografa, ktorého zabezpečí SKGA. 
TON sa bude v r. 2020 organizovať na 18-jamkových a 9-jamkových ihriskách. Na 18-
jamkových ihriskách sa TON bude konať spoločne s SKGA  Junior TOUR a SKGA TOUR. TON 
2020 sa bude konať v 8 samostatných vekových a HCP kategóriách hráčov max. do HCP 45. 
Novinkou TON v roku 2020 bude rozšírenie o kategórie do 16 rokov a pridanie kategórií pre 
hráčov od 11 do 16 rokov s HCP 37-45 a kategórie hráčov do 10 rokov, ktorí budú hrať zo 
skrátených odpalísk bez úpravy HCP. TON bude mať v r. 2020 celkovo 8 samostatných 
jednodňových turnajov usporiadaných v 4 víkendových dňoch, + turnaj O pohár prezidenta 
SKGA. 
 
REG TON 
SKGA bude i naďalej metodicky riadiť 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. Podmienkou vyplatenia podpory klubom je účasť 
minimálne 10 hráčov na turnaji REG TON. Podpora SKGA pre klub, ktorý organizuje REG TON 
je 10 EUR/hráč, maximálna podpora však môže byť 500 EUR. 
 
SKGA JUNIOR TOUR 
V roku 2020 bude pokračovať SKGA s organizáciou a podporou úspešnej túry SKGA Junior 
Tour. SKGA Junior Tour bude v roku 2020 pozostávať z celkovo 2 trojdňových turnajov 
zaradených do WAGR. 
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GOLF A ŠKOLY 
Pre podporu spolupráce klubov a škôl SKGA vyčlenila v rozpočte pre rok 2020 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. Ďalej komisia pre 
mládež požiada kluby o spoluprácu a spätnú väzbu o skúsenostiach integrácie golfu do škôl. 
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 jednotlivý 
zástupcovia klubov vymenia skúsenosti s prácou so školami a vytváraní golfových krúžkov na 
školách. 
 
DOTÁCIE 
Na základe zákona o športe bude i v roku 2020 rozdelených do jednotlivých klubov celkovo 
15% z celkovej finančnej podpory štátneho príspevku. Jedná sa o účelovú dotáciu 
poskytovanú na účel športu mládeže.  Finančná čiastka bude rozdelená pomerne medzi 
kluby podľa počtu aktívnych hráčov - mládeže do 23 rokov. Jedinou podmienkou je účasť 
hráča do 23 rokov na minimálne 3 turnajoch na úpravu HCP, zaregistrovaných na serveri 
SKGA. SKGA včas oznámi klubom možnosť a podmienky pridelenia účelovej dotácie určenej 
pre aktívnu mládež do 23 rokov.  
SKGA požiada kluby o podporu zabezpečenia účasti ich členov vo vekovej hranici do 23 rokov 
na minimálne 3 turnajoch na úpravu HCP počas roka 2020. 
Športové kluby sú povinné preukázať sekretariátu SKGA použitie príspevku na účel športu 
mládeže najneskôr do 15.11. kalendárneho roka. Podrobnosti o spôsobe poskytovania 
príspevku a spôsobe preukazovania použitia príspevku ustanoví SKGA predpisom vydaným 
prezídiom.  
 
Regionálne tréningové centrá talentovanej mládeže /RTCTM/ 
 
SKGA bude i v roku 2020 pokračovať v činnosti projektu RTCTM. Pre fungovanie projektu 
RTCTM bola v rozpočte 2020 vyčlenená suma 15 000 EUR. 
 
Cieľ  RTCTM: 
Vytvorenie Regionálnych tréningových centier talentovanej mládeže (RTCTM)  pod SKGA pre 
regióny Východ a Západ. RTCTM bude slúžiť ako dlhodobý systém výchovy talentovanej 
mládeže s vyhľadávaním nových talentovaných hráčov pre výkonnostný golf.  
 
Náplň RTCTM: 
RTCTM budú zabezpečovať systematickú celoročnú prípravu talentovaných hráčov vo 
vekovej kategórii do 16 rokov. Príprava bude prebiehať podľa vopred schváleného 
tréningového plánu,  ktorý zabezpečí výkonnostný rast hráčov. 
 
Financovanie RTCTM: 
Financovanie RTCTM zabezpečí SKGA zo svojho rozpočtu uvedeného v časti Talentovaná 
mládež/ RTCTM. Financie budú rozdelené pre jednotlivé RTCTM s prihliadnutím na počet 
vybraných hráčov. Plán financovania pripraví komisia pre mládež, na základe tréningového 
plánu vytvoreného vybranými asistentmi,  a schváli prezídium SKGA.  
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Vedenie RTCTM: 
Jednotlivé RTCTM budú pracovať pod vedením vybraných asistentov. Asistenti budú vybraní 
výberovou komisiou, ktorej zloženie určí prezídium SKGA. 
 
Asistenti RTCTM: 
Asistenti poverení vedením RTCTM po ich schválení prezídiom SKGA, podpíšu pripravenú 
zmluvu s SKGA, ktorá bude obsahovať ich povinnosti vyplývajúce z ich funkcie 
 
Hlavné povinnosti asistentov: 
-vedenie tréningových procesov RTCTM, 
-návrh hráčov pre zaradenie do RTCTM /v spolupráci s trénerom reprezentácie SR/ 
a následnú komunikáciu s vybranými hráčmi, 
-predkladanie vyplnených správ o tréningovom procese komisii pre mládež, 
-príprava celoročného tréningového plánu RTCTM s návrhom výberu ihrísk a rotácie 
jednotlivých sústredení, 
-príprava tréningového denníka pre hráčov RTCTM, 
-pravidelná kontrola tréningových denníkov hráčov, 
-komunikácia s osobnými trénermi hráčov a monitorovanie hráčov počas roka, 
-aktívne komunikovať s trénermi v jednotlivých kluboch a monitorovať nové talenty pre 
prípadné zaradenie do RTCTM. 
 
Činnosť RTCTM: 
Vybraní hráči absolvujú tréningové sústredenia pod vedením vybraných asistentov 
podliehajúcich hlavnému trénerovi reprezentácie SR. Činnosť RTCTM bude prebiehať na 
dopredu určených ihriskách v intervaloch podľa tréningového plánu vytvoreného asistentmi. 
Vybraní hráči sa budú riadiť pokynmi vybraných asistentov podľa schváleného tréningového 
plánu a  tréningových denníkov. Za návrh výberu ihrísk a rotáciu jednotlivých tréningových 
sústredení zodpovedajú vybraní asistenti.  Jednotlivé ihriská budú určené na základe dohody 
o finančnom vyrovnaní medzi SKGA a jednotlivými  ihriskami. Výber ihrísk pripravia ako 
súčasť návrhu tréningového plánu vybraní asistenti a konečné určenie ihrísk pre RTCTM 
schváli prezídium SKGA. 
 
Výber hráčov RTCTM: 
Výber hráčov zabezpečia vybraní asistenti poverení vedením jednotlivých RTCTM 
v spolupráci s trénerom reprezentácie a komisiou pre mládež. Hráči, ktorí budú  zaradení do 
RTCTM musia mať štátne občianstvo Slovenskej republiky.  Výber hráčov bude odporučený 
podľa nasledovných kritérií pre výber talentovanej mládeže schválených prezídiom SKGA. 
Uvedené kritériá boli schválené prezídiom SKGA, a nachádzajú sa v dokumente “Podmienky 
pridelenia statusu CTM klubom“. Vo výnimočných prípadoch môžu byť do RTCTM zaradení  
hráči, ktorí nezodpovedajú uvedeným podmienkam. Konečný výber hráčov bude predložený 
po kontrole komisiou pre reprezentáciu a komisiou pre mládež na schválenie prezídiu SKGA. 
 
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. 
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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, 
- meno a  licencia trénera zodpovedného za vedenie CTM v klube, 
- zmluvu trénera s klubom zodpovedného za vedenie CTM na príslušný rok v ktorom klub 
žiada   o pridelenie  statusu CTM, 
- menný zoznam trénerov s platnou licenciou vydanou SKGA, ktorí budú pracovať s hráčmi 
zaradenými do 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 vedeného, ktorý má zmluvu s klubom a ktorý 
zabezpečuje chod CTM. 
- Kvalifikovaný tréner na účely tohto predpisu je:  
1/ držiteľ licencie „A“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní 
licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu,  
2/ držiteľ licencie „B“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní 
licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu, ak získal 
najmenej trojročnú prax vo vedení akadémie pre športovcov vo veku do 23 rokov v klube, 
ktorý je členom SKGA; získanie praxe sa preukazuje potvrdením, ktoré podpisujú štatutárny 
zástupca klubu a predseda komisie pre mládež SKGA.“ 
- Tréningy sa uskutočňujú minimálne 2x týždenne v letnom období a minimálne 1x týždenne 
v zimnom období, 
- 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 dotáciu iba jeden klub. 
V prípade prestupu hráča do iného klubu počas sezóny si na hráča môže uplatniť dotáciu 
CTM, v ktorom bol hráč zaradený, väčšiu časť sezóny. Na tréningu domovského hráča v inom 
klube sa musia subjekty dohodnúť. 
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- Klub je schopný z členov CTM postaviť aspoň jedno družstvo do 16 rokov na Pohár 
prezidenta. V prípade ak táto podmienka nebude splnená bude klubu, ktorý spĺňa všetky 
ostatné podmienky pre pridelenie dotácie CTM znížená celková dotácia o 50% z celkovej 
sumy*. 
- Povinnosť každého hráča zaradeného do CTM zúčastniť sa minimálne štyroch (4) turnajov 
(organizovaných SKGA) (Túra olympijských nádejí – TON a finále TON, REG TON, M-SR,M-SR 
juniorov, SKGA Junior TOUR, SKGA Tour + Flado Series ). Do povinných štyroch (4) turnajov 
môžu byť zarátané maximálne dva (2) turnaje REG TON. 
- 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 

 
Pridelenie finančných prostriedkov pre CTM: 
Na činnosť CTM na základe rozborov a dosiahnutých výsledkov prideľuje MŠVVŠ SR finančný 
príspevok. Ten sa na základe usmernenia MŠVVŠ 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.  
 
Príspevok schválený na podporu CTM bude pridelený CTM podľa nasledovného kľúča: 
2/3 schválených finančných prostriedkov za  hráčov, ktorí sa zúčastnia minimálne štyroch (4) 
turnajov SKGA podľa tohto predpisu a splnia podmienky podľa tohto predpisu, 
1/3 schválených finančných prostriedkov pre hráčov, ktorí sa zúčastnia minimálne šiestich 
(6) turnajov SKGA podľa tohto predpisu a splnia podmienky podľa tohto predpisu. 
 
Minimálne 25%  z celkovej čiastky finančných prostriedkov pridelenej CTM podľa tejto 
smernice je klub povinný poukázať trénerovi, ktorý je zodpovedný za vedenie CTM v klube.  
 
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. 
 
 
 
 
*Podmienka platí len v prípade ak má klub v CTM zaradených 4 hráčov do 16 rokov. 
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Časť príspevku vo výške uvedenej v schválenom rozpočte SKGA bude použitá na Centrá 
talentovanej mládeže, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu členov CTM 
v jednotlivých kluboch, ktorí splnia kritériá uvedené v dokumente „Podmienky pridelenia 
statusu CTM klubom“. 
 
Časť príspevku vo výške uvedenej v schválenom rozpočte SKGA bude použitá na účel výjazdu 
talentovaných športovcov - víťazov Túry olympijských nádejí v roku 2020. 
 
Časť príspevku vo výške uvedenej v schválenom rozpočte SKGA bude použitá na účel 
projektu RTCTM. 
 
Časť príspevku vo výške uvedenej v schválenom rozpočte SKGA bude použitá na účel osoby, 
ktorá bude poverená kontrolou a prípravou projektov pre mládež. 
 
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 výkonnostných kritérií 
určených vnútorným predpisom SKGA.  
 
Výkonnostné kritéria na zaradenie športovca do Centra talentovanej mládeže upravujú 
Podmienky pridelenia statusu „Centrum talentovanej mládeže“ klubom. 
Podrobnosti o spôsobe poskytovania príspevku a 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: 
Registrované 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 2020 
z rozpočtu SKGA na podporu klubom pre prácu so školami a materskými školami činní 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  
 
Hlavné  úlohy ŠTK SKGA v roku 2020 

 
Hlavnou úlohou pri príprave sezóny 2020 je uvedenie nového svetového hendikepového 
systému do praxe, pri napĺňaní HCP autority zo strany golfových klubov – členov SKGA. 
K uvedenej téme boli zverejnené informačné články na webe SKGA a prezentácia 
informačnej brožúry EGA. Prioritou je spolupráca s poskytovateľom služieb servera SKGA 
a Českou golfovou federáciou pri aktualizácii softwaru na spracovanie súťažných 
i nesúťažných výsledkov a vedenie individuálnych hendikepových indexov hráčov. V priebehu 
mesiacov február a marec sa uskutočnia 3 školenia k aplikácii nových pravidiel a softwaru 
pre ŠTK-árov klubov, manažérov i pracovníkov klubov, ako aj rozhodcov. Po celý rok budú 
poskytované konzultácie klubom pri správe systému.     
 

Aj v roku 2020 budeme pokračovať v zabehnutom systéme súťaží, ktoré dostali pevný rámec 
a propozície. Turnajový kalendár 2020, ktorého návrh je 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.    
 
Budeme pokračovať v organizovaní výkonnostnej celoročnej túry /samozrejme s HCP 
obmedzením/  a Majstrovstiev Slovenska na rany pre vekovú kategóriu Mid Am 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 záujme rozšírenia počtu štartujúcich bude aj v tomto roku doplnená o kategóriu Masters 
Mix. 
 
V oblasti organizácie majstrovských súťaží 
 SKGA bude zabezpečovať riadenie a koordináciu majstrovských súťaží vo všetkých vekových 
kategóriách.  
Súčasne bude SKGA 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.  
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Pri príprave turnajového kalendára na príslušný rok prezídium SKGA schvaľuje jednotné 
podmienky financovania turnajov záväzné pre usporiadajúce kluby podľa kategórie turnajov. 
- ŠTK SKGA bude spolupracovať s komisiou pre reprezentáciu pri administrácii rebríčka 
golfistov podľa schválených pravidiel pre sezónu 2020, 
- ŠTK SKGA aktualizuje  a zjednotí  propozície v celom systéme majstrovských súťaží 
a turnajov tak, aby súčasne zodpovedali súťažným podmienkam v porovnateľných 
kategóriách podľa aktuálnych pravidiel EGA i nového svetového HCP, 
- ŠTK SKGA bude poskytovať konzultácie a priebežne vykonávať kontrolu prípravy ihriska a 
dokumentov pri príprave medzinárodného podujatia EGA Majstrovstiev Európy družstiev, 
divízia 2 /muži, chlapci/  na ihrisku v Hrubej Borši a zabezpečí tím rozhodcov pre toto 
podujatie.  ŠTK SKGA zabezpečí rozhodcovské pokrytie pre turnaj Challenge tour v Penati, 
na základe prípadnej individuálnej požiadavky organizátora. 
 
Majstrovstvá SR ako otvorené turnaje sa organizujú v nasledovných kategóriách: 
- Majstrovstvá SR v hre na rany, bez rozdielu veku, 
- Majstrovstvá SR juniorov v hre na rany, určené hráčom do 21 rokov, v tomto turnaji budú 
vyhodnotení majstri SR do 16, 18, 21, 
- Majstrovstvá SR Mid-age v hre na rany, určené hráčom od 30 rokov, 
- Majstrovstvá SR seniorov /so samostatnou kategóriou Master senior/ v hre na rany, určené 
hráčom od 50 rokov, Masters od 65, 
- Majstrovstvá SR v hre na jamky. 
  
Majstrovstvá SR ako špecificky slovenské turnaje len za účasti členov slovenských klubov sa 
organizujú v nasledovných kategóriách: 
- Majstrovstvá SR klubových družstiev v hre na rany, 
- Majstrovstvá SR stredných škôl, 
- Majstrovstvá SR žiakov U12, U14, 
- O pohár prezidenta SKGA ako súťaž družstiev U16. 
 
Národné túry sa organizujú v priebehu golfovej sezóny v nasledovných kategóriách: 
- SKGA Tour - /ako otvorený turnaj/ - 5 turnajov za rok, 
- SKGA Junior Tour - /ako otvorený turnaj/ - 2 turnaje za rok, 
- SKGA túra v kategórii senior a Mid-Am /ako otvorený turnaj/ - 5 turnajov za rok, 
- TON 2020 by Rory Sabbatini  - 8 podujatí,   
- TON regionálna túra. 
 
Pre podporu činnosti klubov bude ŠTK SKGA plniť nasledovné úlohy: 
-  príprava a vzdelávanie rozhodcov za účelom rozširovania a stabilizácie rozhodcovského 
stavu,  
– školenie nových rozhodcov na nové pravidlá golfu edícia 2019 – 1 školenie v termíne podľa 
záujmu,  
- školenie členov ŠTK klubov a odborného personálu všetkých ihrísk v nadväznosti na zmeny 
v HCP poriadku, informácia o zmenách v pravidlách golfu, 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 – mesiace január - február, 
- celoročná technická a metodická podpora výkonným podpredsedom ŠTK a manažérom 
turnajov SKGA Rastislavom Michalákom, 
- ročná kontrola a prepočet HCP indexu – postup bude upresnený, 
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- návrh na programové zmeny pre činnosť servera podľa požiadaviek užívateľov. 
 
Administratíva a dokumenty 
ŠTK SKGA zabezpečí: 
- aktualizáciu funkcionality servera, 
- ukončenie procesu aktualizácie smerníc pre rok 2020 do 31.3.2020, 
- kontrolu dodržiavania HCP systému EGA, technických parametrov ihrísk /v spolupráci 
s normovacou komisiou SKGA/ a príslušných smerníc pre organizáciu klubových 
a komerčných turnajov. 
 

5.  Normovacia komisia  
 
Normovacia komisia plánuje pokračovať v normovaní ihrísk, a to nových po 5-tich rokoch, 
a starších po 10-tich rokoch, ktoré sú evidované na serveri SKGA. 
Taktiež plánuje aplikovať nové informácie z pravidelného 2-ročného aktualizačného cyklu 
USGA pre podmienky SKGA, ktoré platia od 1.1.2019, najbližšie rokovanie členov národných 
normovacích komisií USGA a EGA sa uskutoční 2020 v Paríži. Členovia komisie sa zúčastnia 
kalibračného seminára USGA v Paríži v dňoch 4.-6. apríla 2020.Z dôvodu podstatných 
golfových zmien od 1.1.2019 a nového WHS komisia zakomponuje a zapracuje dotknuté 
zmeny v mesiacoch január 2020 – marec 2020  na základe zaslaných usmernení USGA. 
Normovaciaj komisia vytvorí vlastný archív v dokumentárnej aj digitálnej forme v priestoroch 
sídla SKGA. 

 
6.  Vzdelávanie 
 
V oblasti vzdelávania, v prípade dostatočného počtu záujemcov je SKGA pripravená 
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. 
 

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 2020. 
 


