
Smernica Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a 

licencie na výkon činnosti inštruktora športu 

 

 
Článok 

I. 

1. Slovenská golfová asociácia (ďalej len „SKGA“) je národným športovým zväzom 

podľa zákona č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 
2. Táto smernica upravuje postup pri udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a 

licencie na výkon činnosti inštruktora športu žiadateľovi. SKGA týmto predpisom určuje, (a) 

ktorý kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa 

vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia a (b) podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v 

jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe. 

 
3. Činnosť trénera a činnosť inštruktora športu v odvetví golfu sa na území Slovenskej 

republiky vykonáva na základe licencie vydanej SKGA. O udelení licencie trénerovi a 

inštruktorovi športu rozhoduje prezídium ako najvyšší výkonný orgán SKGA, podľa článku 9 

bod 6 písm. i. stanov SKGA. 

 

4. Tréner je športový odborník podľa zákona1, pod vedením ktorého profesionálny 

športovec alebo amatérsky športovec vykonáva šport alebo pod vedením ktorého 

športovec vykonáva šport pre všetkých alebo šport zdravotne postihnutých. SKGA 

poskytuje vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner 

v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa 

alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport2. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej 

činnosti tréner sa nadobúda spôsobom uvedeným v zákone3. 

 

5. Inštruktor športu je športový odborník podľa zákona4, pod vedením ktorého 

športovec vykonáva šport pre všetkých. SKGA ako národný športový zväz poskytuje 

vzdelávanie na získanie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu 

v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa 

alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport. Odborná spôsobilosť na výkon odbornej 

činnosti inštruktor športu sa nadobúda spôsobom uvedeným v zákone5. 

   1 
§6 ods.1 písm. a) zákona o športe  

2 §83 ods.3 písm. c) zákona o 
športe  
3 §83 zákona o športe 
4 §6 ods.1 písm. a) zákona o športe 
5 §84 zákona o športe 
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Článok 

II. 

1. Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej 

spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov 

sú uvedené vo vyhláške č.110/2016 Z.z. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (ďalej len „vyhláška“), v prílohe č.1 k vyhláške. Rozsah vzdelávania, 

ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner 

I. kvalifikačného stupňa, tréner II. kvalifikačného stupňa a tréner III. kvalifikačného stupňa, 

okrem vzdelávania uskutočňovaného v strednej športovej škole, je uvedený v prílohe č. 

2 k vyhláške. 

 
Vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sa vyžadujú na nadobudnutie odbornej spôsobilosti 

na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých kvalifikačných stupňov, sú 

uvedené v prílohe č. 3 k vyhláške. Rozsah vzdelávania, ktoré sa vyžaduje na nadobudnutie 

odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktor športu podľa jednotlivých 

kvalifikačných stupňov, okrem vzdelávania uskutočňovaného v strednej športovej škole, je 

uvedený v prílohe č. 4 k vyhláške. 

 
2. Tréner a inštruktor športu musí byť bezúhonný. Bezúhonnosť sa preukazuje pri 

zápise do registra fyzických osôb v športe písomným čestným vyhlásením; ak ide o 

vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže, výpisom z registra trestov 

nie starším ako tri mesiace. Ak príslušné orgány členských štátov Európskej únie alebo 

príslušné orgány tretích štátov taký doklad nevydávajú, výpis z registra trestov sa nahrádza 

obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom nie starším ako tri mesiace. Stratu 

bezúhonnosti je tréner a inštruktor športu povinný bezodkladne oznámiť SKGA. 

 
3. Tréner a inštruktor športu je povinný na vyzvanie bezodkladne preukázať 

kontrolórovi SKGA a hlavnému kontrolórovi športu doklad o odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie činnosti športového odborníka. 

 
Článok 

III. 

1.       Činnosť trénera sa vykonáva na základe licencie „A“„B“„C“ alebo licencie „D“. 

2.       Licencia „A“ oprávňuje trénera: 

a) vykonávať úvodné zoznámenie s golfom,  

b) vykonávať oboznámenie s technikou golfu, s  pravidlami a etiketou golfu,  

c) vykonávať prezentáciu golfu,  

d) vykonávať oboznámenie so správaním sa na golfovom ihrisku,  
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e) po splnení podmienok uvedených v predpisoch SKGA vykonávať skúšky pre 

udelenie HCP s hodnotou 54, 

f) viesť akadémie golfu pre deti a dospelých,  

g) viesť centrá talentovanej mládeže, za podmienok určených v predpise SKGA, 

h) vykonávať pozíciu asistenta pri reprezentačných tímoch, 

i) viesť reprezentačné tímy.  

 
3.       Licencia B: oprávňuje trénera: 

a) vykonávať úvodné zoznámenie s golfom,  

b) vykonávať oboznámenie s technikou golfu, s pravidlami a etiketou golfu,  

c) vykonávať prezentáciu golfu,  

d) vykonávať oboznámenie so správaním sa na golfovom ihrisku,  

e) po splnení podmienok uvedených v predpisoch SKGA vykonávať skúšky pre 

udelenie HCP s hodnotou 54, 

f) viesť akadémie golfu pre deti a dospelých,  

g) viesť centrá talentovanej mládeže, za podmienok určených v predpise SKGA, 

h) vykonávať pozíciu asistenta pri reprezentačných tímoch.  

 

4.      Licencia C: oprávňuje trénera: 

a) vykonávať úvodné zoznámenie s golfom,  

b) vykonávať oboznámenie s technikou golfu, s pravidlami a etiketou golfu,  

c) vykonávať prezentáciu golfu,  

d) vykonávať oboznámenie so správaním sa na golfovom ihrisku,  

e) po splnení podmienok uvedených v predpisoch SKGA vykonávať skúšky pre 

udelenie HCP s hodnotou 54, jednotlivcom alebo skupinám, 

f) viesť akadémie golfu pre deti a dospelých,  

g) viesť centrá talentovanej mládeže, za podmienok určených v predpise SKGA. 

 

5.      Licencia D: oprávňuje trénera: 

a) vykonávať úvodné zoznámenie s golfom,  

b) vykonávať oboznámenie s technikou golfu, s pravidlami a etiketou golfu,  

c) vykonávať prezentáciu golfu,  

d) vykonávať oboznámenie so správaním sa na golfovom ihrisku,  

e) po splnení podmienok uvedených v predpisoch SKGA vykonávať skúšky pre 

udelenie HCP s hodnotou 54, jednotlivcom (rozumej jednej osobe), 

f) viesť akadémie golfu pre deti,  

g) viesť centrá talentovanej mládeže, za podmienok určených v predpise SKGA, 

a. Všetko v súčinnosti podľa Smernice Národný Golfový Program SKGA. 
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6.  SKGA udelí po preukázaní splnenia podmienok licenciu „A“ žiadateľovi, ktorý spĺňa: 

a) vek  min. 25 rokov,  

b) bezúhonnosť,  

c) prax v oblasti výučby golfu v trvaní najmenej troch rokov,  

d) plne kvalifikovaný profesionál podľa predpisov Confederation Of Professional Golf,  

e) odbornú spôsobilosť trénera III. kvalifikačného stupňa alebo vyššieho 

kvalifikačného stupňa podľa zákona6 alebo získal odbornú spôsobilosť na škole s 

porovnateľným rozsahom vzdelávania, uznávanej Confederation Of Professional 

Golf a SKGA,  

f) úspešne absolvovanie skúšky rozhodcu SKGA 3. triedy, 2. triedy alebo 1. triedy 

podľa predpisov SKGA, 

g) člen profesionálnej golfovej asociácie. 

 
7.     SKGA udelí po preukázaní splnenia podmienok licenciu „B“ žiadateľovi, ktorý spĺňa: 

a) vek min. 23 rokov,  

b) bezúhonnosť,  

c) prax v oblasti výučby golfu v trvaní najmenej troch rokov (pozn.: prax sa ráta od 

vzdelania I. Kvalifikačného stupňa), 

d) plne  kvalifikovaný profesionál podľa predpisov Confederation Of Professional 

Golf,  

e) získal odbornú spôsobilosť trénera I. Kvalifikačného stupňa podľa zákona7 alebo 

získal odbornú spôsobilosť na škole s porovnateľným rozsahom vzdelávania, 

uznávanej Confederation Of Professional Golf a SKGA, 

f) úspešne absolvovanie skúšky rozhodcu SKGA 3. triedy, 2. triedy alebo 1. triedy 

podľa predpisov SKGA, 

g) člen profesionálnej golfovej asociácie. 

 
8.     SKGA udelí po preukázaní splnenia podmienok licenciu „C“ žiadateľovi, ktorý spĺňa: 

a) vek 18 rokov,  

b) bezúhonnosť,   

c) plne  kvalifikovaný profesionál podľa predpisov Confederation Of Professional 

Golf, alebo PRO učeň (apprentice) podľa predpisov Confederation Of Professional 

Golf po dokončení prvého roka štúdia, 

d) získal odbornú spôsobilosť trénera I. Kvalifikačného stupňa podľa zákona7 alebo 

získal odbornú spôsobilosť na škole s porovnateľným rozsahom vzdelávania, 

uznávanej Confederation Of Professional Golf a SKGA, 

e) úspešne absolvovanie skúšky rozhodcu SKGA 3. triedy, 2. triedy alebo 1. triedy 

podľa predpisov SKGA, 
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f) člen profesionálnej golfovej asociácie, 

g) do troch rokov od udelenia licencie absolvovať vzdelávací golfový seminár, 

organizovaný SKGA alebo PGA asociácie. 

 
9.     SKGA udelí po preukázaní splnenia podmienok licenciu „D“ žiadateľovi, ktorý spĺňa: 

a) vek 18 rokov,  

b) bezúhonnosť, 

c) má hráčsku výkonnosť v golfe na úrovni hendikepu podľa Hendikepového systému 

Európskej golfovej asociácie (ďalej len „HCP“) s hodnotou 10 alebo nižšou,  

d) odbornú spôsobilosť trénera športu I. kvalifikačného stupňa alebo vyššieho 

kvalifikačného stupňa podľa zákona alebo získal odbornú spôsobilosť na škole s 

porovnateľným rozsahom vzdelávania, uznávanej SKGA,  

e) úspešne absolvoval skúšku rozhodcu SKGA 3. triedy, 2. triedy alebo 1. triedy podľa 

predpisov SKGA, 

f) každé dva roky od udelenia licencie absolvovať vzdelávací golfový seminár, 

organizovaný SKGA alebo PGA asociácie.  

 
Článok 

IV. 

1. Činnosť inštruktora športu sa vykonáva na základe licencie „E“. 

 
2. Licencia „E“ oprávňuje inštruktora športu 

a) vykonávať úvodné zoznámenie s golfom,  

b) vykonávať oboznámenie s technikou golfu, s pravidlami a etiketou golfu,  

c) vykonávať prezentáciu golfu,  

d) vykonávať oboznámenie so správaním sa na golfovom ihrisku,  

e) po splnení podmienok uvedených v predpisoch SKGA vykonávať skúšky pre 

udelenie HCP s hodnotou 54.  

 Všetko v súčinnosti podľa Smernice Národný Golfový Program SKGA. 

 

3. SKGA udelí po preukázaní splnenia podmienok licenciu „E“ žiadateľovi, ktorý spĺňa: 

a) vek 18 rokov,  

b) bezúhonnosť, 

c) hráčsku výkonnosť v golfe na úrovni HCP s hodnotou 18 alebo nižšou,  

d) odbornú spôsobilosť inštruktora športu I. kvalifikačného stupňa alebo vyššieho 

kvalifikačného stupňa podľa zákona8 alebo získal odbornú spôsobilosť na škole s 

porovnateľným rozsahom vzdelávania, uznávanej SKGA,  

e) úspešne absolvoval skúšku rozhodcu SKGA 3. triedy, 2. triedy alebo 1. triedy podľa 

predpisov SKGA. 
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f) každé dva roky od udelenia licencie absolvovať vzdelávací golfový seminár, 

organizovaný SKGA alebo PGA asociácie.  

 Všetko v súčinnosti podľa Smernice Národný Golfový Program SKGA. 

 
Článok 

V. 

1. Žiadosť o udelenie licencie podáva fyzická osoba – žiadateľ. 

 
2. Žiadateľ v žiadosti uvedie: 

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a údaj o štátnom občianstve, 

b) miesto trvalého pobytu, ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej 

republiky, aj miesto prechodného pobytu na území Slovenskej  republiky, 

c) druh licencie, o udelenie ktorej žiada. 

 
3. K žiadosti žiadateľ doloží: 

a) doklad preukazujúci získanie odbornej spôsobilosti podľa podmienok uvedených v 

tejto smernici pre jednotlivé druhy licencií, 

b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 

c) iné doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v tejto smernici pre 

jednotlivé druhy licencií. 

 

4. Podmienka podľa článku III bod 9 písm. c) a podmienka podľa článku IV bod 3 písm.      

 c) sa považuje za splnenú aj v prípade, ak žiadateľ v čase od 1. januára 2019 

reprezentoval Slovenskú republiku v golfe9 v kategórii hráčov starších než 16 rokov. 

 

5. Splnenie podmienky podľa článku III bod 4 písm. c) sa preukazuje potvrdením 
golfového klubu, ktorý je členom niektorého z národných zväzov Európskej golfovej 
asociácie. 
 

6. O uznaní absolventských diplomov, vysvedčení o záverečnej skúške a iných 
dokladov o vzdelaní vydaných vzdelávacími inštitúciami podľa právnych predpisov 
členských štátov alebo uznanými vzdelávacími inštitúciami podľa právnych predpisov 
tretích štátov rozhoduje SKGA. 

 

 

6 
§83 ods.2 písm. a) zákona o športe 

7 §84 ods.2 zákona o športe 

8 §29 zákona o športe 


