
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. 
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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. 

 


