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VŠEOBECNÝ ROZVOJ GOLFU 

SKGA bude v roku 2022 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 2022 bude SKGA organizovať Majstrovstvá SR na rany, Majstrovstvá SR 
na jamky, Majstrovstvá SR družstiev, Majstrovstvá SR juniorov a Majstrovstvá SR seniorov. 
Pre rok 2022 sme pripravili niektoré zmeny vo formáte turnajov, s cieľom zvýšiť ich 
efektívnosť a atraktívnosť. Úplnou novinkou je Národná golfová liga, ktorá uzrie svetlo sveta 
v tejto sezóne. 

SKGA bude v roku 2022 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, legislatívna, komisia pre digitalizáciu, disciplinárna komisia, revízna 
komisia), 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. 
Novinkou v tejto oblasti je implementácia registra oprávnení na hru (tzv. Zelených kariet). 

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, facebookovej stránky Hrajgolf.sk a prostredníctvom aktivít 
externej agentúry.  

SKGA bude hľadať ďalšie zdroje financovania s cieľom zabezpečiť vo väčšom rozsahu 
propagáciu golfu na verejnosti, ako aj 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.   

Z hľadiska medzinárodných vzťahov chceme pokračovať v spolupráci s ďalšími golfovými 
zväzmi a asociáciami, najmä s cieľom spolupráce pri výmene skúseností a informácií.  

V roku 2022 SKGA plánuje realizáciu vlastnej novej aplikácie pre mobilné zariadenia (iOS, 
Android) pre turnajovú agendu, ktorá by nahradila súčasnú platformu TeeTime a stala sa 
jedinou platformou s takouto funkcionalitou. Cieľom je zvýšenie komfortu pre členov SKGA 
(do budúcnosti aj možnosť digitálnej scorecard) a zlepšenie podmienok SKGA pre marketing 
a reklamu. 



Konferencia SKGA 2022 Plán činnosti 2022  

Slovenská golfová asociácia  Strana 5 z 35 
 

REPREZENTÁCIA  

 

CIELE REPREZENTÁCIE (TÍMOVÉ) 

DLHODOBÝ CIEĽ REPREZENTÁCIE  

Pravidelne sa zúčastňovať významných súťaží družstiev a dosahovať čo najlepšie 
umiestnenie (Espirito Santo Trophy, Eisenhower Trophy, (Majstrovstvá Európy družstiev), 
European Young Masters atď.) 

STREDNODOBÉ CIELE REPREZENTÁCIE  

Vytvoriť dostatočnú základňu kvalitných hráčov pre potreby reprezentácie na účasť na:  

ME pravidelné umiestnenie do 15. miesta. 

European Young Masters, pravidelné umiestnenie do 12. miesta. (podmienka umiestniť sa do 
12. zabezpečí účasť na EVIAN juniors cup). 

KRÁTKODOBÉ CIELE REPREZENTÁCIE NA ROK 2022  

Účasť na Espirito Santo Trophy, umiestnenie do 40. miesta  

• po dlhšej pauze kvôli COVIDU-19 si zmeriame sily s celým svetom a uvidíme ako sme 
na tom; 

Účasť na Eisenhower Trophy, umiestnenie do 40. miesta  

• po dlhšej pauze kvôli COVIDU-19 si zmeriame sily s celým svetom a uvidíme ako sme 
na tom; 

Účasť na ME chlapcov Divízia 2, postup do 1. divízie ME 2023  

• keďže by sme mali mať veľmi silný tím predpokladáme postup do Divízie 1, ale treba 
hráčov lepšie pripraviť na kvalifikačné kolá  

• plán prípravy ako to dosiahnuť pripraví tréner reprezentácie s pomocou manažéra 
reprezentácie; 

Účasť na Ladies European Team Shield, umiestnenie do 3. miesta  

• postavenie silného tímu dievčat a chceli by sme obsadiť čo najlepšie umiestnenie; 

Účasť na ME žien, umiestnenie do 14. miesta 

• keďže sa po COVID-19 by už mali vrátiť všetky európske tímy, tak pri tej najväčšej 
konkurencii skončiť 14 by bolo ešte cennejšie, ako minuloročné 13. miesto; 

 

Účasť na European Young Masters, umiestnenie do 12. miesta 
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• keďže by sme mali mať veľmi silný tím, predpokladáme veľmi dobré umiestnenie, 
individuálne skončiť do 2. miesta by znamenalo kvalifikáciu a reprezentáciu na 
Ázijsko-Pacifických majstrovstvách 

Účasť na ME Seniorov tímov v Estónsku, umiestnenie v B flighte (skupine) 9. – 16.miesto  

• dôležité je zlepšenie kvalifikačných kôl, aby seniori mohli zabojovať o flight 
(skupinu) B; 

Účasť jedného profesionálneho hráča na PGA Tour (svetový pohár)  

• Rory Sabbatini; 

Účasť na profesionálnom tímovom turnaji ITC – International Team Championship top 5  

• mali by sme mať silnejší tím ako po minulé roky takže očakávame ešte zlepšenie 
dobrých výsledkov z minulosti; 

Účasť na ME MidAmov (Muži,Ženy) individuálne 

• prejdenie cutu 2 hráči/ky;  

Účasť na mužských ME Seniorov individuálne 

• prejdenie cutu 1 hráč. 

 

CIELE REPREZENTÁCIE (INDIVIDUÁLNE) 

 

CIELE (3 – 5 ROKOV) 

Dlhodobým cieľom je vytvorenie takých podmienok na prípravu a účasť na turnajoch hráčom, 
aby mohli dlhodobo hrávať na najvyššej amatérskej a následne profesionálnej úrovni a tým 
reprezentovať Slovensko. 

Podporovať účasť hráčov na: 

• ME individual M,Ž; 
• The Amateur Open; 
• The Womens Amateur Open; 
• Kvalifikáciách profesionálov Mužov na PGA Tour, DP Tour, Challenge tour; 
• Kvalifikáciách profesionálov Žien na KLPGA tour, Symetra tour, LET, LETAS; 

Plán do 5 rokov - 3 hráči/ky  s kartou na PGA Tour, DP Tour, Challenge tour, LPGA tour, 
Symetra tour, LET. 

 

Pravidelná účasť čo najväčšieho počtu juniorských hráčov na najprestížnejších juniorských 
turnajoch vytvorenie podmienok na možnú účasť na: 
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U18: 

• R&A Boys Amateur Championship 
• R&A Girls Amateur Championship 
• Anika Invitation 
• Duke of York 

• German boys 
• German girls 
• French boys 
• French girls (U21,U1

U16:  

• R&A Junior Open účasť 1+1  

 

POČET HRÁČOV S VÝKONNOSTNÝM HCP 

 

Cieľ 2022 

MUŽI 

HCP +1.5 a menej   15 hráčov (v súčasnosti 12)  

• v prvom rade rozšíriť základňu je najdôležitejšia úloha, na dosiahnutie cieľa 
potrebujeme aby hráči hrali čo najviac ihrísk aj v zahraničí a stabilizovali výkonnosť. 

WAGR TOP 1000   6 hráči (v súčasnosti 5)  

• mali by sme sa sústrediť na Reného Bergendiho, ktorý je tesne nad top 1000 a Lukáš 
Gabura a Lukáš Zušťák majú tiež na to sa dostať do top 1000, potrebujú hrať viac 
zahraničných turnajov s vyšším WAGR rankingom.  

WAGR TOP 500   2 hráči (v súčasnosti 2)  

• Matúš Kudláč by sa dokázal prebojovať do top 500, ak by nadviazal na tohtoročnú 
sezónu a pridal by k tomu aj zahraničné turnaje. Lukáš Ružek a Lukáš Gabura, keby 
dokázali zahrať veľa turnajov s dobrými výsledkami, by sa dokázali prebojovať do top 
500. 

 

ŽENY 

HCP +1.5 a menej   15 hráčok (v súčasnosti 12)  

• v prvom rade rozšíriť základňu je najdôležitejšia úloha, na dosiahnutie cieľa 
potrebujeme, aby hráčky hrali čo najviac ihrísk aj v zahraničí a stabilizovali 
výkonnosť. 

 

WAGR TOP 1000    8 hráčok (v súčasnosti 6)  
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• Sára Zrníková a Laila Hrindová sú tesne mimo top 1000, ak sa budú sústrediť budúci 
rok na zahraničné turnaje s vysokým WAGR rankingom dokázali by dosiahnuť tento 
cieľ, Ema Dobiášová by tiež mala šancu sa dostať do top 1000, záleží na prvých 
turnajoch, ktoré bude hrať v Amerike. 

WAGR TOP 500   5 hráčky (v súčasnosti 3)  

• Michaela Vavrová a Petra Babicová sú tesne mimo top 500, ak budú pokračovať na 
tom čo tento rok, tak budúci rok sa určite dostanú do top 500. 

 

U 18 

Chlapci, HCP 0.0 a menej  6 hráčov (v súčasnosti 4)  

• v prvom rade rozšíriť základňu je najdôležitejšia úloha, naši mladí hráči by mali 
nabrať viac skúseností v zahraničí, kde by mali hrať viac turnajov a tak nabrať viac 
sebadôvery a následne by si znížili hcp. 

Dievčatá, HCP 0.0 a menej  8 hráčok (v súčasnosti 5)  

• v prvom rade rozšíriť základňu je najdôležitejšia úloha, naše mladé hráčky by mali 
nabrať viac skúseností v zahraničí, kde by mali hrať viac turnajov a tak nabrať viac 
sebadôvery a následne by si znížili hcp. 
 

U14 

Chlapci, HCP 6.0 a menej  5 hráči (v súčasnosti 2)  

• na dosiahnutie tohto cieľa by sa mali sústrediť hlavne RTCTM a viac spolupracovať 
s hráčmi a rodičmi. 

Dievčatá, HCP 6.0 a menej  2 hráčky (v súčasnosti 2)  

• na dosiahnutie tohto cieľa by sa mali sústrediť hlavne RTCTM a viac spolupracovať 
s hráčmi a rodičmi. 

  



Konferencia SKGA 2022 Plán činnosti 2022  

Slovenská golfová asociácia  Strana 9 z 35 
 

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 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. Táto podmienka bude striktne dodržiavaná. 

 

REPREZENTAČNÉ TÍMY 

 

ELITE TEAM  

Úroveň reprezentácie:   Najvyššia výkonnosť 

Vek:      Maximálne vek do 25 rokov 

Počet hráčov:    max: 8 

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 Elite Team:  

Splnenie všeobecných podmienok pre vstup hráča do reprezentácie 

        Muži/Ženy:   

     HCP:    +2,5 a menej  

     Rebríček SKGA:  do 10. miesta  
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NATIONAL TEAM  

Úroveň̌ reprezentácie:   Najvyššia výkonnosť, širšie vekové kategórie 

Vek:      Maximálne vek do 25 rokov 

Počet hráčov:    max: 10 muži, 12 ženy 

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 National Team:  

Splnenie všeobecných podmienok pre vstup hráča do reprezentácie 

        Muži/Ženy:   

     HCP:    3.5 a menej  

 

REGIONÁLNE TRÉNINGOVÉ CENTRÁ TALENTOVANEJ MLÁDEŽE (RTCTM) 

Hráči RTCTM sú budúci reprezentanti SVK v golfe, ktorí reprezentujú SR na juniorských, 
kadetských a žiackych medzinárodných podujatiach. Podmienky RTCTM sú definované 
v samostatnom programe. 

 

NOMINAČNÉ KRITÉRIA 

PRAVIDLÁ NOMINÁCIE 

Systém a pravidlá nominácie budú zverejnené na začiatku sezóny a navrhuje ich komisia 
reprezentácie následne ich dáva schváliť prezídiu SKGA. Nominácie sú priamo naviazané na 
kalendár turnajov reprezentácie. Nominačné kritériá sú schvaľované komisiou pre 
reprezentáciu a následne 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 Štatútu reprezentanta SR v golfe. Počet rebríčkových nominácií na turnaj sa líši 
od počtu hráčov na turnaji. 
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Výber reprezentačného trénera 

Hráčov do nominácie navrhuje tréner reprezentácie s manažérom reprezentácie, komisii pre 
reprezentáciu podľa dole uvedených pravidiel. Nomináciu podľa výberu reprezentačného 
trénera a manažéra reprezentácie 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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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, ktorý́ 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.  

 

ŠKOLENIA ANTIDOPINGOVEJ PROBLEMATIKY 

V spolupráci so SADA – Slovenskou Antidopingovou agentúrou, budú v roku 2022 prebiehať 
školenia k antidopingu. 

 

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. 
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ŠTATISTIKY HRÁČOV 

V sezóne 2022 bude SKGA pokračovať vo využívaní systému BRYSON na komunikáciu v rámci 
reprezentácie a takisto na zapisovanie herných štatistík. 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 plánov a individuálneho rozvoja hráčov. Vypĺňanie 
štatistík je pre každého hráča zaradeného do reprezentácie povinné a odporúča sa aj hráčom 
zaradeným RTCTM. 

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 2022 

• MS Sveta žien Espirito Santo Trophy – Le Golf National, Francúzsko 25.-28.8.2022 
• MS Sveta mužov Eisenhower Trophy, Le Golf National, Francúzsko 1.-4.9.2022 
• Majstrovstvá Európy družstiev žien – Conwy Golf Club, Wales, 5.-9.7. 2022 
• Majstrovstvá Európy družstiev chlapcov U18 Divízia 2-Pravets GC, Bulharsko, 6.-9. 

7.2022 
• Majstrovstvá Európy žien individuálne – Golf de St Germain, Francúzsko, 20.-23. 7. 

2022 
• Majstrovstvá Európy mužov individuálne – Parador de El Saler, Španielsko, 22.-25. 6. 

2022 
• Akademické Majstrovstvá sveta – Turín, Taliansko, 18.-23.7.2022 
• European Team Shield Ženy – Pannonia G&CC, Maďarsko, 27.-30. 7. 2022 
• European Young Masters, Linna Golf, Fínsko, 21.-23. 7. 2022 
• Majstrovstvá Európy družstiev seniorov – Estonian G&CC, Estónsko, 30. 8.-3. 9. 2022 
• Junior Open – St. Andrews, Anglicko, 11.-13.7. 2022 
• Majstrovstvá Európy MidAm individuálne – Golf du Médoc, Francúzsko, 2.-4.6. 2022 
• Majstrovstvá Európy Seniorov individuálne – Parnu Bay Golf Links, Estónsko, 9.-11.7. 

2022 
• Majstrovstvá Európy družstiev seniorov – Estonian G&CC, Etónsko, 30.8.-3.9. 2022 

V strednodobom horizonte (2023) sa uvažuje o sústredení Elite Teamu v klimaticky vhodných 
podmienkach (napr.: Španielsko, Turecko). 

Pripravuje sa výberové konanie na koncept reprezentácie do roku 2024 t. j. „Strategický 
rozvoj výkonnostného golfu“. Komisia reprezentácie sa bude týmto zaoberať v budúcnosti. 
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PODPORA A ROZVOJ ŠPORTU MLÁDEŽE; STAROSTLIVOSŤ O TALENTOVANÝCH 
ŠPORTOVCOV  

 

VÝCHODISKÁ 

Východiskom pre definovanie plánu činnosti komisie pre mládež (KpM) je dokument 
Mládežnícky golf na Slovensku - Východisková správa, predložený na rokovanie komisie pre 
mládež dňa 5.7.2021. Tento dokument sumarizuje ukazovatele výchovy mladých 
výkonnostných a rekreačných/pohodových golfistov.  

Systém súťaží, organizovaných SKGA (Junior Tour, TON, RTON, Slovak Junior Championship, 
MS žiakov, Prezidentský pohár) je viac-menej v poriadku, takisto systém starostlivosti 
o talentovaných jednotlivcov (CTM, RTCTM). V prípade RTCTM je potrebné realizovať úpravy 
k zlepšeniu efektívnosti aktivity.  

Kritickým faktorom súťaží SKGA je účasť. Počet zúčastnených je už dlhšiu dobu nízky 
a základnou prioritou je zvýšenie počtu účastníkov na všetkých mládežníckych súťažiach 
SKGA bez zníženia výkonnostných kritérií účastníkov.  

Nízky počet účastníkov vyplýva tak z nízkeho počtu detí, venujúcich sa golfu v kluboch, 
nízkej dostupnosti informácií o akciách, poriadaných SKGA ako i rezervám v promotingu 
týchto akcií pre relatívne špecifickú skupinu mladých golfistov. Úlohou komisie pre mládež 
je pomôcť klubom identifikovať spôsob naberania nových mladých golfistov, zlepšiť 
informovanosť o mládežníckych akciách a aktivitách SKGA a zároveň doplniť zdroje pre 
organizáciu mládežníckych súťaží. 

Napriek určitému pokroku (úspešná účasť na Eviane) zostávajú rezervy v starostlivosti 
o najtalentovanejších. Práve Evian ukázal malé skúsenosti mládežníckej špičky 
s medzinárodnými turnajmi a potrebu zacieliť časť aktivít KpM do zlepšenia podmienok pre 
najtalentovanejších.  

 

PRIORITY 

Priority KpM boli prezentované na prezídiu dňa 23.11.2021.  

PRIORITA 1 - PRIORITA – ZVÝŠIŤ POČET HRÁČOV NA MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽIACH 
SKGA 

OBLASŤ 1.1 – ZNÍŽENIE BARIÉRY PRE VSTUP NA MLÁDEŽNÍCKE SÚŤAŽE SKGA 

• Dotácia pre greenfee, tréningové kolá a rangové lopty.  

OBLASŤ 1.2 – PROMOTING MLÁDEŽNÍCKYCH AKCIÍ SKGA 

• Doplniť ľudské zdroje s komunikačnými a organizačnými schopnosťami pre zlepšenie 
organizácie mládežníckych akcií SKGA; 

• Naštartovanie komunikácie s klubmi s cieľom stimulovať účasť na turnajoch; 
• Organizovať sprievodné akcie na mládežníckych turnajoch; 
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• Vytvoriť a administrovať databázu mládežníckych hráčov/rodičov/trénerov; 
• Spolupracovať na nových formátoch pre rast členskej základne. 

OBLASŤ 1.3 – ZVÝŠENIE INFORMOVANOSTI 

• Samostatná podstránka skga.sk/sociálne siete pre golfovú mládež. 

 

PRIORITA 2 - BIELE MIESTA V STAROSTLIVOSTI O NAJTALENTOVANEJŠÍCH 

OBLASŤ 2.1 – PODPORA NAJTALENTOVANEJŠÍCH 

• Mládežnícky success program na podporu najtalentovanejších hráčov s cieľom získať 
medzinárodné skúsenosti pre budúcu reprezentáciu. 

OBLASŤ 2.2 – DOPLNIŤ ZDROJE NA ZLEPŠENIE EXISTUJÚCICH PROJEKTOV 

• Navýšenie prostriedkov pre CTM (dlhodobo bez zmeny); 
• Optimalizácia zdrojov v projekte RTCTM. 

 

PRIORITA 3 - KONCEPCIA PRE IDENTIFIKÁCIU, NÁBOR A ROZVOJ 
NAJMLADŠÍCH/ZAČÍNAJÚCICH GOLFISTOV 

• Adaptácia škandinávskeho modelu; 
• Adaptácia skúseností úspešných mládežníckych hnutí; 
• Vypracovanie sústavy metodík; 
• Analýza existujúcich projektov/iniciatív (Golf do škôl, ...) 

 

ROZPOČET 

Rozpočet vychádza z obmedzených zdrojov.  

Úvod - Identifikácia, zaujatie a nábor 12 000 14% 
Športový golf - súťaže - TON, RTON, MSž, PP 11 520 

72% 
Športový golf - CTM 35 000 
Športový golf - RCTM 8 150 
Športový golf - mimoriadne nadaní 5 000 
Metodiky/dokumenty práce s novými mladými 
golfistami 1 000 14% 
Prevádzka - manažér pre mládež, promoting 10 330 

 83 000 100% 
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CENTRÁ TALENTOVANEJ MLÁDEŽE 

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. 
Žiadosti doručené po termíne nebudú akceptované. V prípade, ak včas podaná žiadosť nie 
je kompletná, alebo obsahuje údaje, ktoré nie sú dostatočné pre pridelenie statusu CTM, 
SKGA o tom klub informuje aj  s uvedením nedostatkov, pričom od doručenia tejto 
informácie bude mať klub 14 kalendárnych dní na nápravu.  

POVINNÝ OBSAH ŽIADOSTI 

• 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 kvalifikačný stupeň 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 licenciou vydanou SKGA, ktorí budú pracovať s hráčmi 

zaradenými do CTM;  
• meno a kontakt osoby zodpovednej  za administráciu CTM a komunikáciu s SKGA.  
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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; 

• kvalifikovaný tréner na účely tohto predpisu je:  
o držiteľ licencie „A“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o 

udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti 
inštruktora športu alebo  

o 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.  

o ktorý spĺňa všetky podmienky zákona o športe 
o je zapísaný v ISŠ ako športový odborník  
o v ISŠ má zapísané oprávnenie na podnikanie športového odborníka. 

• Klub, ktorému bol pridelený status CTM, je povinný:  
o zaregistrovať všetkých hráčov a trénerov CTM do aplikácie TCM.golf a súčasne  
o zabezpečiť, aby tréneri a hráči CTM používali aplikáciu TCM.golf nasledovne 

(minimálne požiadavky):  
§ tréneri:  

• vedú evidenciu dochádzky na tréning  
• kontrolujú tréningové denníky  
• plánujú tréningový proces  
• odporúčajú hráčom turnaje podľa ich výkonnosti 

(uprednostňujú asociačné turnaje)  
§ hráči:  

• s HCP 45 - 36: viesť tréningový denník (odporúčané);  
• s HCP 35,9 – 20,1: viesť tréningový denník (povinné), zadávať 

základné herné štatistiky z povinných asociačných turnajov 
(odporúčané);  

• s HCP 20 – 10,1 viesť tréningový denník (povinné), zadávať 
základné herné štatistiky z povinných asociačných turnajov 
(povinné);  

• S HCP 10 a menej viesť tréningový denník (povinné), zadávať 
základné herné štatistiky z povinných asociačných turnajov 
(povinné), zadávať pokročilé herné štatistiky z povinných 
asociačných turnajov (odporúčané);  

o umožniť zdieľanie dát o hráčoch z aplikácie TCM.golf do Bryson.golf  
o zaradiť hráčov v CTM do výkazu pre SKGA  
o po výzve sekretariátu poslať na SKGA export štatistík z aplikácie TCM.golf.  
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• 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.  

• Klub je povinný z členov CTM postaviť aspoň jedno družstvo na Pohár Prezidenta. V 
prípade, ak táto podmienka nebude splnená, bude klubu, ktorý splňuje všetky ostatné 
podmienky pre pridelenie dotácie CTM, znížená celková dotácia o 50% z celkovej 
sumy. Podmienka platí len v prípade, ak má klub v CTM zaradený potrebný počet detí 
v potrebnom veku pre zúčastnenie sa Pohára Prezidenta. 

Povinnosť každého hráča zaradeného do CTM zúčastniť sa minimálne 5 turnajových kôl.  

Započítavajú sa turnajové kolá z turnajov:(v zátvorke počet započítavaných kôl)  

● Regionálna TON (1)  
● TON (1)  
● SKGA Junior Tour (2)  
● MSR žiakov do 12 a 14 rokov (2)  
● MSR základných a stredných škôl (1)  
● Faldo series (2)  
● Prezidentský pohár (1)  
● Slovak Junior Amateur Championship (2)  
● Slovak Amateru Championship (2)  
● Slovak International Match Play Amateur Championship (doplníme podľa propozícií 

jamkovky)  
● SKGA Tour (2)  
● MSR klubových družstiev (2)  
● Zahraničné turnaje: 

o národné šampionáty a turnaje zaradené do WAGR (2)  
o reprezentačné výjazdy, na ktoré schvaľuje nomináciu prezídium SKGA (2)  
o európske šampionáty organizované EGA (2)  

Do povinných päť (5) turnajových kôl môžu byť zarátané maximálne dve (2) turnajové kolá 
REG TON.  

Z piatich (5) povinných turnajových kôl musia byť minimálne tri (3) turnajové kolá odohraté 
na turnajoch organizovaných SKGA  

Počet hráčov zaradených do CTM musí byť vo výkaze posielanom na konci sezóny minimálne 
4.  

Každý klub je povinný zabezpečiť aby hráč zaradený do CTM absolvoval lekárske prehliadky 
podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z., § 15 , ods. 3 tak, aby boli platné počas celého obdobia, 
v ktorom je hráč zaradený do CTM, pričom správy z týchto lekárskych prehliadok musia byť 
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doručené SKGA. V prípade, ak lekár SKGA na základe týchto správ vyhodnotí, že hráč nie je 
zdravotne spôsobilý vykonávať súťažný golf, bude z CTM vyradený. 

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  

Ako platné kritérium HCP pre zaradenie do CTM sa považuje HCP hráča platný 1. marca 2022, 
pre ďalšie roky 1. januára príslušného roka. 

PRIDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV PRE CTM 

Na činnosť CTM na základe rozborov a dosiahnutých výsledkov prideľuje MŠVVŠ 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. 

Príspevok schválený na podporu CTM bude pridelený CTM podľa nasledovného kľúča:  

● 2/3 schválených finančných prostriedkov pre hráčov, ktorí sa zúčastnia 
minimálne piatich (5) turnajových kôl SKGA podľa tohto predpisu a splnia podmienky 
podľa tohto predpisu,  
● 1/3 schválených finančných prostriedkov pre hráčov, ktorí sa zúčastnia 
minimálne siedmich (7) turnajových kôl 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 trénerom CTM, ktorí sú uvedení v žiadosti o pridelenie 
statusu CTM, spĺňajú podmienky Zákona o športe a podmienky uvedené v tomto dokumente. 
O rozdelení finančných prostriedkov medzi trénerov CTM rozhoduje klub. 

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.  
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REGIONÁLNE TRÉNINGOVÉ CENTRUM TALENTOVANEJ MLÁDEŽE (RTCTM) - FUTURES 
– ŠTATÚT 

CIEĽ RTCTM 

Cieľom Regionálnych tréningových centier talentovanej mládeže (RTCTM) je výchova 
výkonnostnej hráčskej základne pre reprezentáciu Slovenskej republiky (RTCTM je 
prípravkou pre reprezentáciu SR).  

NÁPLŇ RTCTM 

RTCTM budú zabezpečovať systematickú odbornú prípravu mladých talentovaných hráčov. 
Príprava bude prebiehať podľa vopred schváleného plánu v zmysle tohto Štatútu, ktorý 
podporí výkonnostný rast hráčov. 

CIEĽOVÁ SKUPINA RTCTM  

Talentovaní mládežnícki hráči golfu pre účely RTCTM sú vrcholoví výkonnostní golfoví hráči 
a hráčky vo vekovej kategórii od 11 do 16 rokov, ktorí svoj talent a záujem o výkonnostný 
golf prejavili účasťou a vrcholnými výsledkami na najvyšších slovenských súťažiach a túrach 
(organizovaných SKGA) v príslušných vekových kategóriách.  

Do RTCTM sa nezaraďujú hráči a hráčky z reprezentačných tímov, ak sa ich týkajú iné 
rozvojové programy SKGA.  

Hráči a hráčky musia mať štátne občianstvo Slovenskej republiky. (Ďalej len „hráči“) 

ČINNOSŤ RTCTM 

Vybraní hráči absolvujú odborné rozvojové sústredenia pod vedením vybraných trénerov 
RTCTM. Činnosť RTCTM bude prebiehať na dopredu určených ihriskách a v dopredu určených 
termínoch v súlade s týmto Štatútom. Neoddeliteľnou súčasťou činnosti RTCTM je aj: 

● Identifikácia a výber talentovaných mládežníckych hráčov pre zaradenie do výberu 
RTCTM.  

● Spolupráca a komunikácia hlavného trénera RTCTM a trénerov RTCTM s osobnými 
trénermi a rodičmi hráčov.   

● Monitorovanie a vyhodnocovanie výkonnostného rastu a súvisiacich parametrov 
hráčov, nastavovanie cieľov a vypracovanie odporúčaní. 

● Záverečné vyhodnotenie fungovania a výkonnostného progresu za jednotlivé RTCTM 
a návrh na zlepšenie činnosti pre ďalší rok. 

Návrh konkrétneho plánu činnosti RTCTM na ďalšiu sezónu bude predložený na schválenie 
komisii pre mládež spravidla do 15. marca príslušného roku. Komisia pre mládež po schválení 
tento návrh predloží na schválenie prezídiu SKGA.  

PRINCÍPY ČINNOSTI RTCTM 

Princípy činnosti RTCTM sú: 
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● Podporovanie rastu výkonnosti mladých talentovaných golfistov rovnomerne vo 
vekových kategóriách U12, U14 a U16 tak, aby vytvárali hráčsku základňu pre všetky 
vekové kategórie reprezentácie a nevznikali generačné medzery.  

● Poskytovať také rozvojové hodnoty hráčom, aby sa o nomináciu do RTCTM mladí 
golfisti usilovali a ich rodičia a osobní tréneri ich v tom podporovali. 

● Objektívnosť, transparentnosť a predvídateľnosť výberu hráčov do RTCTM na základe 
objektívnych a jasných výkonnostných kritérií je dôležitým motivačným prvkom 
a zároveň zabezpečuje efektívne použitie zdrojov SKGA/štátu. 

● Preferovanie skupinovej práce vekovo príbuzných hráčov.   
● Konštruktívna spolupráca a komunikácia s osobnými trénermi a rodičmi hráčov.  
● Pomáhať osobným trénerom v tréningovom procese, nie ho narúšať alebo suplovať. 

Vyvarovať sa takých praktík, aby osobní tréneri hráčov RTCTM vnímali ako ohrozenie 
ich vzťahu s hráčom, nakoľko bez ich spolupráce by RTCTM nemohli dosiahnuť žiadny 
výkonnostný rast. 

● Obohacovať tréningový proces hráčov o ťažšie dostupné golfové monitorovacie 
systémy, merania a vyhodnocovacie metodiky. Dopĺňať tréningový proces hráča 
o rozvoj s golfom súvisiacich negolfových schopností a zručností, ktoré sú mimo 
odbornosti väčšiny trénerov golfu.  

● Monitorovanie telesných parametrov hráčov za účelom nestratenia okna pre mobilitu 
a rýchlosť v období najrýchlejšieho rastu. 

● Vyhodnocovať výkonnostný rast a progres dôležitých golfových aj negolfových 
parametrov zručností a schopností, nastavovať ciele a poskytovať monitorovacie, 
testovacie a analytické výstupy, odporúčania a závery osobným trénerom hráča 
a zároveň aj rodičom hráča za účelom zabezpečenia jeho rozvoja. 

VEDENIE RTCTM  

Jednotlivé RTCTM budú pracovať pod vedením hlavného trénera RTCTM, ktorý bude 
koordinovať jednotlivých vybraných trénerov RTCTM. Tréneri RTCTM budú vybraní komisiou 
pre mládež SKGA na ďalšiu sezónu spravidla do 15. októbra predošlého roku. Kritériá pre 
výber trénerov určuje komisia pre mládež v spolupráci s Trénersko-metodickou komisiou. 
Tréneri RTCTM musia byť tréneri golfu. 

TRÉNERI RTCTM 

Tréneri poverení vedením RTCTM po ich schválení prezídiom SKGA, podpíšu pripravenú 
zmluvu s SKGA, ktorá bude obsahovať ich povinnosti vyplývajúce z ich funkcie. Tréneri 
RTCTM sa riadia týmto Štatútom a sú metodicky riadení komisiou pre mládež v spolupráci s 
trénersko-metodickou komisiou. Vzor zmluvy s trénermi RTCTM je uvedený v Prílohe č. 3 
tohto Štatútu. 

REGIONÁLNE ČLENENIE RTCTM 

Pre účely RTCTM sa územie Slovenska regionálne nečlení.  

Sústredenia RTCTM sa konajú na princípe vekovej kategórie (do 12, do 14 a do 16 rokov)  
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ŠTRUKTÚRA RTCTM 

Štruktúra RTCTM pozostáva z 3 nasledujúcich vekových tréningových centier: 

● RTC 16 – skupina hráčov do 16 rokov,  
● RTC 14 – skupina hráčov do 14 rokov,  
● RTC 12 – skupina hráčov do 12 rokov.  

V každom tréningovom centre je 8 hráčov (po 4 hráčoch oboch pohlaví). 

NOMINÁCIA HRÁČOV DO RTCTM 

Nominácia hráčov do RTCTM sa riadi Nominačným poriadkom RTCTM, ktorý vypracováva 
a schvaľuje komisia pre mládež a následne schvaľuje prezídium SKGA. Nominačný poriadok 
je uvedený v Prílohe č.1 tohto Štatútu.  

Cieľom Nominačného poriadku je nastaviť transparentné a objektívne kritériá pre výber 
hráčov do RTCTM.  

Kľúčovým parametrom nominácie hráčov do RTCTM je vrcholová výkonnosť hráčov 
na turnajoch SKGA najvyššej výkonnostnej kategórie pre príslušné vekové kategórie. 

Návrh nominácie hráčov do RTCTM na ďalšiu sezónu vypracovaného podľa Nominačného 
poriadku RTCTM schvaľuje komisia pre mládež a následne ho schvaľuje prezídium SKGA.  

POVINNOSTI HRÁČOV ZARADENÝCH DO RTCTM 

Podmienkou zaradenia do RTCTM tímu je záväzok zákonných zástupcov hráčov zabezpečiť 
účasť hráča na jednotlivých sústredeniach a inú súčinnosť potrebnú pre činnosť RTCTM. 

Povinnosťou hráčov zaradených do RTCTM je: 

● zúčastňovať sa jednotlivých sústredení a plniť pokyny trénerov RTCTM,  
● zúčastňovať sa prioritne výkonnostných turnajov a túr organizovaných SKGA alebo 

zahraničnými národnými asociáciami, a to v rozsahu minimálne 7 turnajových kôl na 
rany, pritom kolá na rany po cute alebo kolá v hre na jamky sa nezapočítavajú, 

● evidovať herné štatistiky a viesť tréningové denníky podľa pokynov trénera/ov 
RTCTM, minimálne však v rozsahu požadovanom od hráčov CTM. 

Zákonní zástupcovia nominovaných hráčov sa zaviažu dodržiavať pravidlá RTCTM podpisom 
Formuláru hráča, ktorý je v prílohe č. 4 Štatútu.  

SÚSTREDENIA RTCTM 

Sústredenia RTCTM sú jednodňové a konajú sa dvakrát ročne:  

1. jarné – na začiatku hlavnej turnajovej sezóny (sezóna turnajov SKGA), 
2. priebežné – počas sezóny (pravidlá, psychologická príprava, stravovanie). 

Jarné sústredenie je venované meraniu výkonnostných parametrov hráčov v súlade 
s obsahom Odporúčanej náplne sústredení RTCTM, uvedenej v Prílohe č.2 tohto Štatútu, 
tréning samotnej hry a riešenie herných situácií.  
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Priebežné sústredenie je zamerané na vzdelávanie,. Je možné usporiadať aj dve priebežné 
sústredenia podľa dostupnosti termínov, finančných prostriedkov a personálneho 
zabezpečenia.   

Každý hráč teda absolvuje aspoň dve jednodňové sústredenia ročne v rámci svojho RTC.  

PLÁN SÚSTREDENÍ RTCTM 

Návrh plánu sústredení na ďalšiu sezónu bude predložený komisii pre mládež na schválenie 
spravidla do 15. marca príslušného roku.  

Návrh termínov sústredení má zohľadňovať kalendár turnajov SKGA na ďalšiu sezónu.  

Návrh výberu ihrísk a rotácie jednotlivých sústredení má byť optimalizovaný podľa 
domovských lokalít príslušných hráčov (aby sa zbytočne nepredražovali logistické náklady 
rodičov). 

PERSONÁLNE, TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚSTREDENÍ RTCTM 

Objektivizácia aktuálnej pripravenosti sa realizuje meraním, testovaním a monitorovaním 
jednotlivých parametrov overenými modernými technológiami a metódami s prioritným 
využívaním technológií vo vlastníctve SKGA. 

Hlavný tréner RTCTM zabezpečí účasť vhodného počtu kvalifikovaných trénerov 
a  odborníkov pre plánovaný program na sústredení so zohľadnením počtu zúčastnených 
(minimálne jeden tréner/odborník na 4 hráčov). Je možné pripraviť aj externé prednášky. 

Pre efektívne využívanie času sa odporúča na sústredení vytvárať dočasné podskupiny, ktoré 
rotujú medzi jednotlivými trénermi/odborníkmi.  

NÁPLŇ SÚSTREDENÍ RTCTM 

Účelom sústredení je práca s hráčom na výkonnostnom raste najmä týmito aktivitami:  

● objektivizovať aktuálnu technickú, fyzickú, hernú a psychickú pripravenosť hráčov, 
● analyzovať namerané parametre a poskytovať z toho plynúce odporúčania pre 

tréningový proces hráčov s ich osobnými golfovými a inými trénermi, 
● stanovovať čiastkové ciele pre jednotlivé parametre a monitorovať progres hráčov, 
● vzdelávať hráčov o course manažmente, o evidovaní a používaní herných štatistík, 

o psychickej príprave, o golfových pravidlách, histórii a pod. 
● vzdelávať hráčov a rodičov o životospráve a zdravom stravovaní, o okne rýchlosti a 

flexibilite počas obdobia najrýchlejšieho rastu a pod. 

Náplň sústredení musí byť v súlade s týmto Štatútom a v prípade nejasností sú rozhodujúce 
princípy RTCTM uvedené v tomto Štatúte. 

Hlavnou prioritou sústredení je poskytovať hráčom prístup k moderným technológiám, 
meraniam, metodikám a vzdelávaniu, ktoré sú pre nich ťažko dostupné v bežnom 
tréningovom procese a sú dôležité pre ďalší rast ich výkonnosti.  

Komisia pre mládež zodpovedá za Odporúčanú náplň sústredení RTCTM, uvedenú v Prílohe 
č.2 tohto Štatútu. 
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VÝSTUPY ZO SÚSTREDENÍ RTCTM 

Pri práci s hráčom na sústredení mu budú priebežne ústne poskytnuté výsledky/hodnotenia, 
stanovené ciele a odporúčania v rozsahu jeho schopnosti chápať vzhľadom na jeho vek. Ak 
je pri práci s hráčom prítomný osobný/klubový tréner hráča a/alebo jeho rodič/ia, je toto 
komunikované aj s nimi v rozsahu, ktorý nenarúša časový plán sústredenia.  

Po skončení sústredenia tréner/i RTCTM vypracujú písomnú správu za každého účastníka 
sústredenia, ktorú zašlú rodičom a osobnému/klubovému trénerovi hráča do 2 týždňov od 
sústredenia. Táto správa bude spravidla obsahovať:  

● detailné výsledky a vyhodnotenie všetkých uskutočnených meraní a testovaní hráča,  
● stanovené ciele v parametroch, ktoré môže hráč ovplyvniť zameraným tréningom do 

ďalšieho merania a testovania, 
● odporúčania na ďalší postup v tréningovom procese za účelom splnenia nastavených 

cieľov ako aj za účelom výkonnostného rastu. 

Ak na sústredení pracujú s hráčmi aj iní odborníci, pošlú svoje podklady a výstupy za každého 
hráča trénerovi/om RTCTM do 1 týždňa od sústredenia. Ohľadom psychologickej prípravy 
komunikuje odborník priamo s rodičmi hráča. 

Tréner/i RTCTM do 2 týždňov od sústredenia vypracujú dostatočne podrobnú sumárnu správu 
pre komisiu pre mládež. Po vypracovaní správ pre hráčov tieto tiež uloží do evidencie hráčov, 
ktorú vedie SKGA.  

Tréner/i RTCTM do 3 týždňov od záverečného sústredenia vypracujú záverečnú hodnotiacu 
správu o ročníku RTCTM pre komisiu pre mládež v súlade s týmto štatútom s možnými 
návrhmi úpravy činnosti. 

 

MLÁDEŽNÍCKY SUCCESS PROGRAM SKGA PRE ROK 2022 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA 

Mládežnícky Success Program je program prispievania na pokrytie nákladov na individuálne 
výjazdy na zahraničné golfové turnaje hráčov vekovej kategórie U16 a mladších s dôrazom 
na úspešný výsledok. Hodnota príspevkov na výjazdy vychádza z lokality (cestovné a strava) 
a počtu dní trvania turnaja (ubytovanie) a kalkuluje sa podľa aktuálneho Success programu 
SKGA. 

SKGA bude prispievať na náklady len na vybrané turnaje, ktoré zverejní pred sezónou, 
spravidla do 31.3. daného roku. Výnimočne môže prezídium po odporúčaní komisie pre 
mládež schváliť žiadosť o príspevok aj mimo turnajov zaradených do programu na základe v 
termíne podanej žiadosti hráča. 

Do tohto programu sú zaradené kvalitnejšie zahraničné turnaje na úrovni majstrovstiev 
krajiny organizovaných národnými golfovými zväzmi, pričom sú definované minimálne 
úrovne počtu súťažiacich, ktoré odfiltrujú turnaje s málo početnou konkurenciou.  
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NÁROK NA PRÍSPEVOK 

Každý hráč U16 a mladší zo slovenským občianstvom, ktorý je členom SKGA a nereprezentuje 
inú krajinu, má nárok na príspevok podľa tohto programu. Hráči nemajú nárok na príspevok 
na turnaje v krajine, v ktorej sa dlhodobo zdržujú alebo navštevujú školu.  

Hráči majú nárok na príspevok na maximálne 5 turnajov v danom kalendárnom roku, pričom 
jeden hráč môže čerpať maximálne 50 percent rozpočtu Mládežníckeho Success Programu 
v danom kalendárnom roku. 

Hráč nemá nárok na príspevok podľa tohto programu za turnaj, na ktorý dostal resp. dostane  
príspevok z iného programu alebo podpory SKGA. V prípade turnaja, za ktorý si hráč môže 
uplatniť a aj si uplatní nárok v oboch success programoch, hráč je na túto skutočnosť povinný 
SKGA upozorniť a SKGA poskytne hráčovi príspevok v tom programe, kde hráčovi vyjde vyšší 
výsledný príspevok. 

KOEFICIENTY VÝPOČTU PRÍSPEVKU 

Koeficienty výpočtu sú závislé od hodnoty Power turnaja vo WAGR a od konečného 
umiestnenia hráča, pričom sa kalkulujú podľa príslušných tabuliek a vzorcov v aktuálnom 
Success programe SKGA s nasledujúcimi zmenami, ktoré zohľadňujú špecifiká a silu 
zahraničných mládežníckych turnajov:  

1. Hráč má nárok na príspevok podľa tohto programu len v prípade, ak v jeho vekovej 
kategórii súťažilo: 

● Úroveň A - minimálne 40 hráčov v prípade chlapcov, resp. 30 hráčok v prípade 
dievčat, 

● Úroveň B - minimálne 24 hráčov v prípade chlapcov, resp. 18 hráčok v prípade 
dievčat. 

Tieto úrovne minimálneho počtu súťažiacich sa uplatnia pre celý turnaj (bez rozdielu veku) 
v prípade, ak hráč žiada o príspevok na základe celkového poradia, ale to len vtedy, ak hráč 
nesúťažil v najstaršej vekovej kategórii na turnaji. Ak súťažil v najstaršej vekovej kategórii, 
tak aj keď si uplatňuje celkové poradie, minimálny počet súťažiacich musí spĺňať jeho 
veková kategória (vrátane turnajov zaradených do WAGR).  

2. V prípade, ak turnaj nie je zaradený vo WAGR, pre účely kalkulácie podpory v 
Mládežníckom Success Programe sa z príslušnej tabuľky Success programu SKGA použije 
riadok, v ktorom je: 

● Power turnaja vo WAGR 100-200 – pre úroveň A počtu súťažiacich podľa bodu 1, 
● Power turnaja vo WAGR 10-50 - pre úroveň B počtu súťažiacich podľa bodu 1, pričom 

koeficient umiestnenia v TOP 3 je možné uplatniť len v prípade, ak v TOP 25% sú 
aspoň 4 hráči (podľa definícií a príslušnej tabuľky v aktuálnom Succes programe 
SKGA). 

3. V prípade, ak je turnaj zaradený vo WAGR a hráč žiada o príspevok podľa celkového 
poradia na turnaji, pre účely kalkulácie podpory v Mládežníckom Success Programe sa 
z príslušnej tabuľky Succes programu SKGA použije riadok, v ktorom je: 
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● Power turnaja vo WAGR o tri riadky vyššie než je skutočná hodnota Power daného 
turnaja vo WAGR pre úroveň A počtu súťažiacich podľa bodu 1 v prípade turnaja, na 
ktorom nie sú staršie vekové kategórie ako U16, 

● Power turnaja vo WAGR rovná skutočnej hodnota Power daného turnaja vo WAGR pre 
úroveň B počtu súťažiacich podľa bodu 1 v prípade turnaja, na ktorom nie sú staršie 
vekové kategórie ako U16, 

● Power turnaja vo WAGR o dva riadky vyššie než je skutočná hodnota Power daného 
turnaja vo WAGR pre úroveň A počtu súťažiacich podľa bodu 1 v prípade turnaja, na 
ktorom sú staršie vekové kategórie ako U16, 

● Power turnaja vo WAGR o jeden riadok vyššie než je skutočná hodnota Power daného 
turnaja vo WAGR pre úroveň B počtu súťažiacich podľa bodu 1 v prípade turnaja, na 
ktorom sú staršie vekové kategórie ako U16. 

Pre kalkuláciu príspevku podľa tohto bodu 3 sa vždy berie celkové poradie na turnaji.  

4. V prípade, ak je turnaj zaradený vo WAGR, ale hráč žiada o príspevok podľa umiestnenia 
v niektorej vekovej kategórii, pre účely kalkulácie podpory v Mládežníckom Success 
Programe sa v takomto prípade bude postupovať tak, ako keby turnaj nebol zaradený vo 
WAGR (t. j. postupuje sa podľa bodu 2). 

5. Pre kalkuláciu príspevku sa berie poradie v príslušnej vekovej kategórii (U16 resp. U14) 
alebo celkové poradie na turnaji. Hráč si môže vybrať, čo je pre neho výhodnejšie, a podľa 
toho žiadať o príspevok, pričom musí jasne uviesť svoju vekovú kategóriu, alebo že si 
uplatňuje podľa celkového poradia. V oboch prípadoch musia byť splnené ostatné podmienky 
uvedené v tomto článku. 

6. Hráč si môže uplatniť nárok podľa poradia v príslušnej vekovej kategórii resp. 
podľa celkového poradia len vtedy, ak turnaj vydal/zverejnil takú výsledkovú listinu. Podľa 
celkového poradia si hráč môže uplatniť nárok len vtedy, ak všetky vekové kategórie na 
turnaji hrali z tých istých odpalísk a na rovnakom ihrisku resp. rovnakých ihriskách. 

7. Hráči, hrajúci na turnaji zaradenom v tomto programe v mladších kategóriách ako U14 
nemajú nárok na príspevok podľa tohto programu. 

ŽIADOSŤ O VÝPLATU PODPORY 

Žiadosť o výplatu podpory podľa Mládežníckeho Success Programu podáva hráč do 31.10. 
daného roku e-mailom na predpísanom elektronickom formulári na adresu sekretariátu SKGA 
s uvedením názvu turnaja, informáciou o umiestnení v akom poradí (ktorá veková kategória 
resp. celkové poradie), scanom výsledkovej listiny alebo linkom na výsledkovú listinu. 
Žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú akceptované.  

Elektronický formulár žiadosti, ktorý automaticky vypočíta podporu po zadaní všetkých 
potrebných údajov, je uložený na web stránke SKGA v sekcii dokumenty.  

Hodnota celkových výplat podpory podľa Success programu je ohraničená sumou schválenou 
Konferenciou SKGA v rozpočte SKGA v samostatnej kapitole Mládežnícky Success Program. 
Ak by celkové nároky na podporu podľa Mládežníckeho Success programu SKGA presiahli túto 
sumu, všetky uznané nároky budú alikvotne upravené tak, aby celková suma vyplatenej 
podpory nepresiahla schválenú čiastku. (Príklad: Celková suma schválená Konferenciou SKGA 
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je 5 000 EUR a nároky na 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 30.11. v danom roku.  

TURNAJE ZARADENÉ DO MLÁDEŽNÍCKEHO SUCCESS PROGRAMU 2022 

Do Mládežníckeho Success programu pre rok 2022 sú zaradené všetky majstrovstvá 
európskych krajín pre juniorov, dorastencov, kadetov, žiakov a amatérov bez rozdielu veku 
organizované národnými golfovými zväzmi, ktoré sú hrané na rany brutto alebo na jamky 
s kvalifikáciou hranou na rany brutto, ktoré spĺňajú v programe uvedené podmienky pre 
minimálny počet súťažiacich, s výnimkou turnajov, ktoré sú vypísané len pre vekové 
kategórie U12 a mladšie. 

O príspevok podľa Mládežníckeho Success programu možno za umiestnenie na týchto 
turnajoch žiadať len ak sú splnené všetky ďalšie podmienky uvedené v tomto štatúte. 

 

PODMIENKY PRIDELENIA PODPORY KLUBOM PRE SPOLUPRÁCU SO ZÁKLADNÝMI A 
MATERSKÝMI ŠKOLAMI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023 

CIEĽ 

Finančne podporiť kluby aktívne spolupracujúce so základnými a materskými školami v 
regióne vytváraním golfových krúžkov.  

CIEĽOVÁ SKUPINA 

Registrované golfové kluby SKGA.  

SPÔSOB PRIDEĽOVANIA PODPORY 

Klub doručí do 15.9.2022  „Žiadosť o pridelenie podpory pre spoluprácu so ZŠ a MŠ“, ktorá 
bude obsahovať všetky náležitosti uvedené nižšie. 

Do 30.11.2022 klub doručí „Výkaz o činnosti krúžku“ za obdobie od 2.9.2022 do 30.11.2022, 
ktorý bude obsahovať všetky náležitosti uvedené nižšie.  Po splnení všetkých podmienok 
bude klubu po odsúhlasení prezídia SKGA do konca kalendárneho roka pridelená finančná 
podpora alikvotne zo sumy 6000 Eur. 

Do 10.7.2023 klub doručí druhý „Výkaz o činnosti krúžku“ za obdobie od 1.1.2023 do 
30.6.2023, ktorý bude obsahovať všetky náležitosti uvedené nižšie.  Po splnení všetkých 
podmienok bude klubu po odsúhlasení prezídia SKGA do konca školského roka pridelená 
finančná podpora vo výške 60% zo sumy určenej na kalendárny rok 2023. 

Výška finančnej podpory pre jeden klub na školský rok môže predstavovať maximálnu čiastku 
3000 Eur. Celková čiastka vyčlenená na rok 2022 z rozpočtu SKGA na podporu klubom pre 
prácu so školami a materskými školami činí 12 000 Eur. Za obdobie september – december 
2022 bude klubom vyplatená alikvotná čiastka zo sumy 6000€.  Čiastka na rok 2023 bude 
uvedená v rozpočte na rok 2023, ktorý schváli konferencia. 
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Žiadosť o pridelenie podpory pre spoluprácu so ZŠ a MŠ musí obsahovať (vzor žiadosti viď 
príloha 2):  

● názov klubu,  
● meno kvalifikovaného trénera/inštruktora zodpovedného za vedenie    golfového 

krúžku a za spoluprácu so školami a materskými školami,  
● názov školy/materskej školy, kontaktnú osobu zodpovednú za spoluprácu s klubom,  
● meno osoby, ktorá krúžok trénuje (tréner, rodič učiteľ...), 
● písomné potvrdenie alebo zmluvu školy/materskej školy s klubom /minimálne 

obdobie 1 školský rok, 
● zoznam detí, ktoré sa aktívne zúčastňujú golfového krúžku – ak škola uzatvára 

zoznamy žiakov v neskoršom termíne, zoznam stačí doručiť po tomto termíne avšak 
najneskôr do 10.10.2022, 

● harmonogram tréningov - deň, čas a miesto tréningov.  

Podmienky pridelenia podpory:  

● Minimálne 6 detí, ktoré sa pravidelne zúčastňujú golfového krúžku,  
● Minimálne jedného kvalifikovaného trénera alebo inštruktora, ktorý má zmluvu s 
klubom a je zodpovedný za vedenie golfového krúžku,  
● Kvalifikovaný tréner alebo inštruktor na účely tohto predpisu je: 

o držiteľ licencie „A“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o 
udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti 
inštruktora športu alebo  

o držiteľ licencie „B“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o 
udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti 
inštruktora športu alebo  

o držiteľ licencie „C“ vydanej podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie 
o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti 
inštruktora športu 

o a súčasne spĺňa všetky podmienky zákona o športe 
▪ je zapísaný v ISŠ ako športový odborník,  
▪ v ISŠ má zapísané oprávnenie na podnikanie športového odborníka, 

● Golfový tréning minimálne 1x týždenne v priestoroch školy alebo v priestoroch 
golfového klubu, počas celého školského roka,  
● Doručenie „Výkazu o činnosti krúžku“ v požadovaných termínoch. 

Výkaz o činnosti krúžku musí obsahovať: 

● zdokladovanie dochádzky detí na krúžok za dané obdobie,  
● zdokladovanie nákladov spojených s činnosťou golfového krúžku za dané obdobie 
spolu s kópiami faktúr, oprávnené náklady na činnosť krúžku viď príloha 1, 
● tréningový plán golfového krúžku za dané obdobie, ak nebol doručený spolu 
so žiadosťou  
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Príloha č. 1 k Podmienkam pridelenia podpory klubom pre spoluprácu so základnými a 
materskými školami. 

OPRÁVNENÉ NÁKLADY NA ÚČEL SPOLUPRÁCE GOLFOVÝCH KLUBOV S MŠ A ZŠ 

Za výdavky na úhradu oprávnených nákladov na účel spolupráce golfových klubov s MŠ a ZŠ 
k Prijímateľovi sa považujú náklady na: 

a) prenájom a prevádzku športovej infraštruktúry, 
b) nákup, prenájom, prepravu, opravu a údržbu náradia a materiálu,  
c) nákup trofejí, medailí, 
d) nákup športového oblečenia (tričká, šiltovky), 
e) osobné náklady trénerov a inštruktorov športu vrátane výdavkov na zabezpečenie 

zákonných nárokov vyplývajúcich z ich pracovno-právneho vzťahu alebo zmluvne 
dohodnuté externé zabezpečenie trénerov a inštruktorov športu,  

f) tréningový proces, 
g) preprava žiakov zo školy na golfové ihrisko/do areálu športového klubu,   
h) výdavky na účasť na súťažiach okrem štartovného hradeného priamo Prijímateľovi, 
i) organizovanie mládežníckych športových podujatí, stretnutí, zápasov a súťaží medzi 

školskými zariadeniami na území Slovenskej republiky, 
j) cestovné poistenie. 
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SÚŤAŽE  

 

HLAVNÉ ÚLOHY ŠTK SKGA V ROKU 2022 

 

V roku 2022 bude jednou z hlavných úloh ŠTK SKGA zabezpečiť plynulý rozbeh a priebeh 
pilotného ročníka národných golfových líg. Národná golfová liga juniorov, Národná golfová liga, 
Národná golfová liga Mid Am. 

Dôležitou súčasťou činnosti bude zabezpečenie turnajov SKGA, zlepšenie ich technického 
zabezpečenia, občerstvenia, služieb a platieb, tiež zavedenie otváracích a záverečných  
ceremoniálov pri majstrovstvách republiky. 

SKGA Tour a SKGA Junior Tour budú zabezpečené vo zvýšenom počte 5 a 5 podujatí. 

ŠTK SKGA bude aj v roku 2022 úzko spolupracovať pri turnajoch s komisiou pre mládež. 

V spolupráci s firmou Tee Time zlepšiť funkcionalitu servera SKGA. Spoločne s firmou Anasoft 
doladiť verejnú turnajovú sekciu webu SKGA a jej funkcionalitu.  

Pred začiatkom sezóny prebehnú v regiónoch školenia obsluhy servera pre zamestnancov 
golfových klubov a rezortov. Následne prebehne aktualizácia prístupových hesiel na server 
SKGA.  

 

ORGANIZÁCIA MAJSTROVSKÝCH SÚŤAŽÍ 

V roku 2022 bude ŠTK SKGA zasielať pripomienky golfovým rezortom, ktoré budú poskytovať 
ihriská pre akcie SKGA. V pripomienkach a požiadavkách budú zahrnuté prípadné zmeny 
kosenia, výruby, úpravy bunkrov a pod. V prípade nesplnenia dohodnutých požiadaviek, 
navrhne ŠTK SKGA v predstihu preloženie podujatia.  

Od roku 2022 budú umiestňované majstrovské turnaje už podľa prezídiom schválenej rotácie 
turnajov. 

SKGA bude zabezpečovať riadenie a koordináciu majstrovských súťaží vo všetkých vekových 
kategóriách. Súčasne dbáme 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. 

ŠTK SKGA bude poskytovať konzultácie a priebežne vykonávať kontrolu prípravy ihriska a 
dokumentov pri príprave medzinárodného podujatia St. Andrews Trophy na ihrisku Penati, 
zabezpečí tím rozhodcov pre toto podujatie.  

 

 



Konferencia SKGA 2022 Plán činnosti 2022  

Slovenská golfová asociácia  Strana 31 z 35 
 

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 25 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.  

 

NÁRODNÉ TÚRY A LIGY 

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/ - 5 turnajov za rok; 
• SKGA túra v kategórii senior a Mid-Am /ako otvorený turnaj/ - 5 turnajov za rok; 
• TON 2021 by Rory Sabbatini  - 8 podujatí; 
• TON regionálna túra. 

Národné ligy 

Národné ligy sa uskutočnia v troch vekových kategóriách (junior, bez obmedzenia veku a mid 
am/senior). 

FORMÁT HRY KVALIFIKÁCIA:  

Základ - Rany brutto (3 najlepšie výsledky z tímu) súčet 2 kôl. Tímu sa započítajú 3 najlepšie    
z dosiahnutých výsledkov. Hráči, ktorí sú na prihláške tímu ku 1.3.2022, musia ostať v danom 
tíme počas celého ročníka. Prestup do iného tímu, prípadne presun do druhého tímu toho 
istého klubu, po uzávierke prihlášok nie je možný.  

Pri zhodnom výsledku tímov v jednotlivých dvojkolách kvalifikácie určuje poradie výsledok 
štvrtého hráča v súčte rán z dvoch kôl, prípadne posledného kola, 9, 6, 3 a na poslednej 
jamke.  Ak sa nerozhodne ani týmto spôsobom, tímy dostanú rovnaký počet bodov. Tím, 
ktorý nasadil  len 3 hráčov skončí automaticky na horšom mieste, ak bude potrebné 
rozhodnúť medzi viacerými tímami s 3 hráčmi, bude vyššie spomenutým spôsobom 
rozhodovať výsledok najlepšieho hráča z tímu (ak majú dvaja hráči rovnakého tímu zhodný 
výsledok, môžu použiť ako rozhodujúci výsledok hráča, ktorý mal lepšie splnené vyššie 
spomenuté kritériá - súčet rán z dvoch kôl, prípadne posledného kola, 9, 6, 3 a na poslednej 
jamke). Ak sa nerozhodne ani týmto spôsobom, tímy dostanú rovnaký počet bodov. Družstvo, 
ktoré v niektorej z jednotlivých kvalifikácií (súčet rán za dva hracie dni) neodovzdá 
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minimálne tri platné výsledky, dostane za danú kvalifikáciu 0 bodov, ale v lige pokračuje 
ďalej. Bodovanie za umiestnenie v jednotlivých kvalifikáciách: 

Poradie  Počet bodov 
1. 20 Bodov 
2. 16 Bodov 
3. 13 Bodov 
4. 12 Bodov 
5. 11 Bodov 
6. 10 Bodov 
7. 9 Bodov 
8. 8 Bodov 
9. 7 Bodov 
10. 6 Bodov 
11. 5 Bodov 
12. 4 Body 
13. 3 Body 
14. 2 Body 
15. 1 Bod 

 

FORMÁT HRY FINÁLE Národná golfová liga juniorov a Národná golfová liga:  

Po skončení kvalifikácie a určení jej konečného poradia, budú tímy rozdelené podľa poradia 
do blokov 1. – 4., 5. – 8. atď. V prvom hracom dni finále budú tímy hrať 1. so 4. a 2. s 3. (5. 
s 8. a 6. so 7. a pod.). Počas druhého dňa finále potom víťazi týchto duelov hrajú o konečné 
1., 3., 5., 7. atď. miesto. Finálové zápasy - hra na jamky  (3 x foursome,  2 x single) proti 
nasadenému tímu o lepšiu priečku v celkovom poradí. Dopoludnia 2 x foursome na 12 jamiek. 
Popoludní 1 x foursome a 2 x single na 12 jamiek. Zápasy sa hrajú do rozhodnutia. Nemôžu 
byť rozpolené s výnimkou situácie, keď je už celý zápas medzi družstvami rozhodnutý. V 
takomto prípade porazené družstvo môže zápas vzdať a ukončiť, alebo pokračovať až po 
12./18. jamku. Takýto zápas je možné aj rozpoliť, prípadne ho môže celkový víťaz darovať 
a ukončiť predčasne. Popoludňajšie zápasy o celkové víťazstvo v lige budú odohraté na 18 
jamiek (prípadne menej, podľa aktuálnych podmienok). Tím, ktorý nemá k dispozícii 4 
hráčov do zápasov, jeden zápas automaticky prehráva. Tím, ktorý nemá k dispozícii ani 3 
hráčov, nebude do finále pripustený a automaticky obsadí horšiu priečku. 

 

FORMÁT HRY FINÁLE Národná golfová liga Mid Am / Senior  

Po skončení kvalifikácie a určení jej konečného poradia, postúpi do finále 8 tímov. V prvom 
hracom dni finále budú tímy hrať 1. s 8., 2. so 7., 3. so 6. a 4. s 5. Popoludní víťazi 
dopoludňajších zápasov medzi sebou. Počas druhého dňa finále potom víťazi týchto duelov 
hrajú o konečné 1., 3., 5., 7. miesto. Finálové zápasy - hra na jamky  (1 x foursome,  2 x 
single) proti nasadenému tímu o lepšiu priečku v celkovom poradí. Dopoludnia 1 x foursome 
a 2 x single na 12 jamiek (hrá sa o 3 body celkovo). Popoludní 1 x foursome a 2 x single na 
12 jamiek (hrá sa o 3 body celkovo). Druhý finálový deň sa hrá o konečné umiestnenie - 1 x 
foursome a 2 x single na 18 jamiek (hrá sa o 3 body celkovo). Zápasy počas oboch dní môžu 
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byť aj rozpolené. V prípade nerozhodného celkového výsledku medzitímového zápasu, bude 
po skončení zápasov určený jeden zástupca z každého tímu, ktorý pôjde do samostatného 
zápasu so súperom. Prvá vyhratá jamka vyhráva celý medzitímový zápas.Tím, ktorý nemá 
k dispozícii 4 hráčov do zápasov, jeden zápas automaticky prehráva. Tím, ktorý nemá  
k dispozícii ani 3 hráčov, nebude do finále pripustený a automaticky obsadí horšiu priečku. 

ŠTK PODPORA KLUBOV 

Pre podporu činnosti klubov bude ŠTK SKGA plniť nasledovné úlohy: 

• výchova a vzdelávanie rozhodcov za účelom rozširovania a stabilizácie 
rozhodcovského stavu; 

• 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 – podľa epidemiologickej situácie; 

• celoročná technická a metodická podpora menovaným členom ŠTK SKGA Rastislavom   
Michalákom. 

 

ADMINISTRATÍVA A DOKUMENTY 

ŠTK SKGA zabezpečí: 

• aktualizáciu funkcionality servera; 
• ukončenie procesu aktualizácie smerníc pre rok 2022 do 31.3.2022; 
• prípravu aplikácie nového amatérskeho štatútu do praxe od 1.1.2022. 
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NORMOVACIA KOMISIA  

 

Normovacia komisia plánuje v roku 2022 vykonávať nasledovne činnosti: 

• v zmysle uznesenia ŠTK minimálne 2 mesiace pre SKGA turnajmi prekontrolovať 
aktuálny stav jednotlivých ihrísk, napísať nevyhnutne opatrenia a taktiež napísať 
klubom odporučenia úprav na ihrisku.   

• 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 a USGA, v roku 2022 
sa bude prenormovavať ihrisko v Nitra Red Oak na 10 rokov. 
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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. 

V spolupráci so Slovenskou antidopingovou agentúrou Slovenska pripraví úsek športovej 
reprezentácie odborné školenie/-a v oblasti zakázaných látok a metód a to pre všetky vekové 
skupiny reprezentantov, trénerov a komisií. 

Úsek športovej reprezentácie plánuje školenie v prvej fáze hráčov a v druhej fáze ich 
trénerov, ako vypĺňať a pracovať so štatistickým systémom TCM. Tento je kľúčový pre zber 
a analytiku dát z tréningového a herného procesu pre ich ďalší systematický rozvoj. 

 

IT 

 

Do konca prvého kvartálu roka 2022 budeme dokončovať a spúšťať mobilnú aplikáciu spolu 
s novým webom. 

 

LEGISLATÍVA 

 

V roku 2022 bude novo definovaná smernica pre fungovanie komisií ako poradných orgánov 
prezídia. 

 

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 2022. 

 

 


