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Výročná správa o činnosti SKGA o.z. za rok 2020 

Prezident SKGA Tomáš Stoklasa 

PREZÍDIUM 

Prezídium v roku 2020 pracovalo v zložení: 

Tomáš Stoklasa — prezident 
Rastislav Antala — viceprezident 
Miroslav Rusnák — viceprezident 
Vladimír Balogh — člen 
Pavol Bielik – člen 
Tibor Hubík — člen 
Martin Maršálek — člen 
Martin Munka - člen 
Ivan Šebök – člen 
 
Prezídium zasadalo spravidla jedenkrát mesačne, zápisnice zo zasadnutí prezídia sú k dispozícii 
na sekretariáte a sú pravidelne zverejňované na webovom sídle SKGA. Zasadnutia prezídia sa 
zúčastňoval aj generálny sekretár, sekretárka a predseda revíznej komisie (kontrolór). 

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 

Slovenská golfová asociácia v priebehu roku 2020 evidovala celkovo 8837 individuálnych 
domovských členov. K 31.12.2020 evidovala 8002 individuálnych členov (k 31.12.2019 to bolo 
7734). V roku 2020 pribudlo 1103 nových registrovaných hráčov, súčasne však zanikla 
registrácia 835 hráčom. 

Na Slovensku sa nachádza pätnásť 9-jamkových golfových rezortov, sedem 18-jamkových 
golfových rezortov, tri 27-jamkové  golfové rezorty a jeden 36-jamkový golfový rezort. 

Z hľadiska štruktúry členskej základne, 70,0% členov tvoria muži a 30,0% ženy. 16,0% členov 
tvoria hráči do 23 rokov, 46,0% členov tvoria hráči vo veku 24-49 rokov a 38,0% členov tvoria 
hráči vo veku 50 a viac rokov.  Z hľadiska výkonnosti, 42% tvoria hráči s HCP 54-37; 17% tvoria 
hráči s HCP 36-26,5; 18% tvoria hráči s HCP 26,4-18,5; 12% tvoria hráči s HCP 18,4-11,5; 5% 
tvoria hráči s HCP 11,4-4,5; 1% tvoria hráči s HCP 4,4 – 0; 4% tvoria hráči bez HCP a 1% tvoria 
hráči PRO.  



Slovenská golfová asociácia plnila v roku 2020 úlohy národného športového zväzu podľa 
zákona o športe, vrátane podpory športu mládeže, rozvoja talentovaných športovcov a 
zabezpečovania športovej reprezentácie. 

SKGA v spolupráci s golfovými klubmi organizovala turnaje SKGA TOUR, SKGA junior TOUR, 
SKGA MID-AM SENIOR TOUR, Túru olympijských nádejí (TON) a regionálne TON.  
 
V roku 2020 sa uskutočnili aj všetky majstrovské podujatia - Majstrovstvá SR na rany, 
Majstrovstvá SR na jamky, Majstrovstvá SR družstiev, Majstrovstvá SR juniorov, Majstrovstvá 
SR seniorov, Majstrovstvá SR žiakov, Majstrovstvá SR stredných škôl a Majstrovstvá Mid-Am. 
SKGA ďakuje golfovým klubom za poskytnutie ihrísk a spoluprácu pri organizovaní turnajov. 
 
SKGA zabezpečovala športovú reprezentáciu SR, aktivitám reprezentácie sa s ohľadom na jej 
význam venuje samostatná časť tejto správy. Naši hráči úspešne reprezentovali Slovensko, 
pričom chceme vyzdvihnúť najmä výkony dievčat z Majstrovstiev Európy družstiev dievčat. 
Ďalej účasť Zuzany Bielikovej na Majstrovstvách Európy Mid-Am, kde bojovala o medailové 
umiestnenie, nakoniec sa umiestnila na výbornom 5 mieste. 
 
Webová stránka www.skga.sk je naďalej využívaná ako hlavný informačný kanál SKGA vo 
vzťahu k verejnosti, ako aj vo vzťahu k členom SKGA.  
 
Facebooková stránka SKGA mala ku dňu 31.12.2020 3.537 sledovateľov.  
 
Facebooková stránka Hrajgolf.sk mala ku dňu 31.12.2020 1.006 sledovateľov. 
 
Webová stránka www.hrajgolf.sk je určená pre „negolfovú“ verejnosť a sú na nej základné 
informácie pre záujemcov o golf. 
 
Informácie sme sa snažili šíriť aj cez iné komunikačné kanály. V roku 2020 sme pokračovali 
v spolupráci s Rádio Anténa Rock, ktoré vysielalo upútavky na podujatia SKGA. V časopise Golf 
Report mala SKGA aj v roku 2020 k dispozícii dvojstránku s vlastným redakčným obsahom, kde 
sme informovali o dianí v slovenskom golfe.  
 
Tak ako v roku 2019, aj v roku 2020 bol golf propagovaný v RTVS prostredníctvom televíznych 

spotov vysielaných na Jednotke a prostredníctvom rozhlasových spotov vysielaných na rádiu 

Slovensko, v rámci kampane „Hraj golf“. 

Podujatia Športuj Slovensko, na ktorých chcela v rámci celého Slovensko SKGA propagovať golf 
a ktorých hlavným organizátorom mal byť Slovenský olympijský a športový výbor sa žiaľ 
neuskutočnili. Podujatia mali predchádzať Letným olympijským hrám 2020 v Tokiu (Japonsko). 
Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 boli ako LOH presunuté na rok 2021.  
 
SKGA pokračovala v existujúcej spolupráci v oblasti reklamy a poskytovania tovarov a služieb 
s jej reklamnými a produktovými partnermi. Súčasne rokovala s novými potenciálnymi 
partnermi pre spoluprácu, s cieľom vo vyššej miere zabezpečiť zdroje na financovanie 
existujúcich i nových projektov SKGA.  
 

http://www.skga.sk/
http://www.hrajgolf.sk/


V spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, sekcia cestovného ruchu bola v oblasti 
propagácie slovenského golfu v zahraničí SKGA naďalej distribuovaná propagačná brožúra 
„Golf in Slovakia“.  
 
SKGA pravidelne komunikovala s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR, s cieľom koordinovať svoje 
aktivity tak, aby boli v súlade s legislatívnymi požiadavkami pre čerpanie štátneho príspevku. 
Taktiež spolupracovala s predstaviteľmi Slovenského olympijského a športového výboru 
s cieľom získať podporu pre golf.  
 
Prezídium SKGA pripravilo a schválilo viaceré vnútorné predpisy, ktoré upravujú činnosť SKGA 

a jej členov. Všetky schválené vnútorné predpisy sú zverejnené v sekcii Dokumenty / Predpisy 

SKGA na webovej stránke SKGA.  

Prezídium SKGA v roku 2020 udelilo 3 licencie A pre trénerov, 11 licencií B pre trénerov a 1 

licenciu C pre inštruktorov.  

Prezident SKGA a generálny sekretár SKGA počas roku 2020 osobne navštevovali golfové kluby 

a asociácie na Slovensku, s cieľom informovať sa o aktuálnych otázkach golfového diania na 

Slovensku.  

SKGA sa v októbri 2020 zúčastnila (virtuálneho) zasadnutia valného zhromaždenia 
International Golf Federation, kde hlasovala napr. o mieste konania Majstrovstiev sveta, ktoré 
sa uskutočnia v októbri 2023 v Dubaji, Spojených Arabských Emirátoch na ihrisku Jumeirah 
Golf Estates. 

SKGA sa ako člen European Golf Association (EGA) zúčastňovala v priebehu roka aktívnej 
komunikácie s EGA a jej členmi. Zasadnutie valného zhromaždenia EGA sa v novembri 2020 
uskutočnilo virtuálne, z dôvodu opatrení v oblasti verejného zdravia v súvislosti s ochorením 
COVID-19. 

V roku 2020 SKGA v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 intenzívne komunikovala 

s relevantnými autoritami verejnej moci s cieľom aj v zložitej situácii a pri existencii 

obmedzujúcich opatreniach zabezpečiť možnosť výkonu športovej činnosti pre golf. Súčasne 

svojim členom poskytovala čo najvčasnejšie informácie o možnostiach vykonávať športovú 

činnosť. V rámci „prvej pomoci“ pre členov prezídium SKGA rozhodlo o vyplatení zálohy na 

príspevok uznanému športu, ktorý sa rozdeľuje medzi športové kluby podľa počtu aktívnych 

športovcov.  

SKGA v roku 2020 vstúpila do World Handicap System (WHS). V súvislosti s WHS poskytla 

golfovým klubom podporu, poradenstvo a úspešne realizovala opatrenia potrebné na plynulý 

prechod na nový hendikepový systém.  

V roku 2020 prezídium SKGA schválilo nové vnútorné predpisy alebo schválilo zmenu 
existujúcich vnútorných predpisov: Záloha na rozdelenie finančných prostriedkov z PUŠ na 
účel športu mládeže, 25% z prvej splátky PUŠ (60190); Rebríčkový poriadok; Smernica o 
povinnostiach a usmerneniach v súvislosti so šírením nebezpečnej choroby Covid, bola 
zrušená; Smernica WHS - nesúťažný výsledok; Smernica o udelení HCP indexu 54 podľa WHS; 



Smernica o Podmienky pridelenia statusu Centrum talentovanej mládeže v časti týkajúcej sa 
kľúča pre rozdelenie príspevku na podporu CTM; Povinnosť používať v CTM aplikáciu TCM.golf 
a zaregistrovať tam všetkých hráčov CTM; Používať túto aplikáciu ako komunikačný systém 
medzi trénermi a hráčmi; Povinnosť GS predkladať podklady pre zasadnutia prezídia najneskôr 
tri dni pred konaním prezídia; Schválenie, že absolvovanie 1. ročníka školy so vzdelávacím 
programom podľa štandardov Confederation of Golf Professionals dostačuje pre získanie 
licencie C; Smernica o verejnom obstarávaní; Smernica o obehu účtovných dokladov. 

Počas roku 2020 zasadali aj pracovné komisie SKGA (športovo-technická komisia, komisia pre 

mládež, normovacia komisia, trénersko-metodická komisia, komisia pre reprezentáciu), ktoré 

sú poradnými orgánmi prezídia. Prezídium informácie z jednotlivých komisií a obsah diskusií 

ich členov zvažuje pri svojom rozhodovaní. Členstvo v komisiách je otvorené zástupcom 

všetkých riadnych i pridružených členov SKGA. Zápisnice zo všetkých zasadnutí sú zverejnené 

v sekcii Dokumenty / Zápisnice - Komisie na webovej stránke SKGA.  

V jednotlivých komisiách SKGA v roku 2020 pôsobili títo členovia: 

Športovo-technická a rozhodcovská komisia: 
Predseda: Ivan Šebök 
Výkonný podpredseda: Rastislav Michalák 
Členovia: Radomír Holečka, Miroslav Mazúch, Igor Taraba, Jozef Fecko, Maroš Ďurík, Martin 
Richter, Timotej Mikunda, Matej Hlávka 

Komisia pre mládež: 
Predseda: Miroslav Rusnák 
Členovia: Tomáš Krištof, Jiří Frolka, Martin Richter, Dagmar Munková, Tomáš Rádl, Ľubomír 
Labanc, Miroslav Kubis, Ján Kudláč 

Komisia pre reprezentáciu: 
Predseda: Kamil Drocár, 
Členovia: Marek Dobiaš, Dušan Bohňa, Juraj Šitina, Tomáš Šmiček 

Trénersko-metodická komisia: 
Predseda: Pavol Bielik 
Členovia: Peter Petrovič, Roman Kianička, Anton Zelenaj, Alexander Medek, Ján Keher 

Normovacia komisia: 
Predseda: Igor Taraba 
Členovia: Michal Štefík, Ján Petráš, Zuzana Kamasová, Anton Zelenaj 

Disciplinárna komisia: 
Predseda: Rastislav Michalák 
Podpredseda: Radomír Holečka 
Člen: Peter Kadlíček 

Kontrolór: Slavomír Brudňák 

Revízna komisia: 
Predseda: Slavomír Brudňák 
Členovia: Maroš Očadlík, Ján Spura 

 



Zmeny v zložení orgánov 
 
V Športovo-technickej a rozhodcovskej komisii zaniklo členstvo Martinovi Forró a Marekovi 
Bockovi a vzniklo členstvo Timotejovi Mikundovi a Matejovi Hlávkovi. V komisii pre 
reprezentáciu zaniklo členstvo Matúšovi Machničovi, Rastislavovi Antalovi a predsedom 
komisie sa stal Kamil Drocár. V Trénersko-metodickej komisii vzniklo členstvo Jánovi Keherovi. 
V Komisii pre mládež vzniklo členstvo Miroslavovi Kubisovi a Jánovi Kudláčovi. V Normovacej 
komisii zaniklo členstvo Martinovi Munkovi. 
 

Správa o činnosti ŠTK SKGA za rok 2020 
 
V komisii SKGA v roku 2020 pôsobili títo členovia: 

Športovo-technická a rozhodcovská komisia: 
Predseda: Ivan Šebök 
Výkonný podpredseda: Rastislav Michalák 
Členovia: Radomír Holečka, Miroslav Mazúch, Igor Taraba, Jozef Fecko,  Maroš Ďurík, Martin 
Richter, Timotej Mikunda, Matej Hlávka 

Prioritou na začiatku roka bol plynulý prechod na nový svetový hendikepový systém hlavne 
z pohľadu napĺňania hendikepovej autority klubov a zachovania turnajového života pre širokú 
rodinu rekreačných golfistov. Boli zverejnené informačné články na webe SKGA 
a prezentovaná ilustrovaná informačná brožúra EGA v slovenskom jazyku a preklad Pravidiel 
pre hendikepy, čo je rozsiahly pdf dokument s podrobným výkladom hendikepových pravidiel. 
Ťažiskom prác bola aktualizácia softwaru v spolupráci s firmou TEETIME a Českou golfovou 
federáciou na spracovanie súťažných i nesúťažných výsledkov a vedenie individuálnych 
hendikepových indexov hráčov. Zavedenie nového systému nakoniec znamenalo vážnejší 
zásah ako sa pôvodne predpokladalo, nedostatky boli priebežne odstraňované prakticky počas 
celej sezóny, ale základná funkčnosť bola zabezpečená už na jej začiatku. V tejto súvislosti je 
treba vyjadriť osobitné poďakovanie turnajovému manažérovi Rastislavovi Michalákovi, na 
ktorého pleciach stála prakticky kompletná koordinácia a kontrola prác na systéme zo strany 
SKGA. V priebehu mesiacov január a február sa uskutočnili 3 školenia k aplikácii nových 
pravidiel a softwaru pre ŠTK-árov klubov, manažérov i pracovníkov klubov, ako aj rozhodcov -
24.1.2020 vo Veľkej Lomnici, 6.2.2020 v Hrubej Borši, 7.2.2020 v Skalici. 
 A samozrejme, celý rok boli poskytované konzultácie klubom pri správe systému.     
 
Majstrovské súťaže SKGA 2020 
Prezídium vyhlásilo pre rok 2020 systém majstrovských súťaží vo všetkých vekových 
kategóriách –  TON, žiaci, dospelí, juniori, MID AGE a SENIOR. Plnenie turnajového kalendára 
a organizačné zabezpečenie jednotlivých turnajov  zabezpečoval turnajový manažér Rastislav 
Michalák, v kategórii SENIOR a MID AGE v spolupráci s Timotejom Mikundom. Celkovo sa dá 
povedať, že túto organizačnú stránku sa nám v roku 2020 podarilo zvládnuť a kalendár splniť 
takmer na 100% napriek tomu, že sezónu sme mohli plnohodnotne zahájiť až v mesiaci jún 
/turnaj v máji bol klasifikovaný ako testovanie výsledkov jednotlivcov/. Aj z dôvodu výpadku 
tímových turnajov EGA sme mohli kalendár doplniť v priebehu sezóny o zrušené turnaje 
z mesiacov apríl a máj a tým prakticky splniť pôvodný plán počtu turnajov.  
Všeobecne možno povedať, že systém s turnajovým manažérom zodpovedným za prípravu 
a priebeh výkonnostných turnajov SKGA potvrdil svoju opodstatnenosť, dosiahla sa 



garantovaná a jednotná kvalita systému prípravy jednotlivých ihrísk i riadenia priebehu 
turnajov.  
 
V roku 2020 sme v rôznych kategóriách výkonnostných hráčov organizovali nasledovné 
majstrovstvá SR: 
Majstrovstvá SR v hre na jamky - majstrami SR sa stali Katarína Drocárová /GC WELTEN/ 
a Pavol Mach /GK Alpinka/. 
Majstrovstvá SR v hre na rany /SLOVAK AMATEUR CHAMPIONSHIP/, majstrami SR sa stali 
Katarína Drocárová  /GC Welten/ a Tadeáš Teťák /GC Sedin/.  
Majstrovstvá SR klubových  družstiev, majstrami SR v kategórii žien sa stal GC Agama, 
v kategórii mužov tím GC Penati 1. 
Majstrovstvá SR v kategórii juniorov /SLOVAK JUNIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP/, 
majstrami SR sa stali: 
U21 Linda Ilavská /Lomnický GK/ a Pavol Mach /GK Alpinka/. 
U18 Antónia Zacharovská /Lomnický GK/ a Lukáš Gabura /GC Penati/. 
U16 Alexandra Šulíková /GK Alpinka/ a Matúš Kudláč /GC Welten/. 
Majstrovstvá SR v kategórii MID AGE, majstrami sa stali Zuzana Bieliková /Penati GC/ a Kamil 
Krajčovič /GK Borša/. 
Majstrovstvá SR v kategórii seniorov /SLOVAK SENIOR AMATEUR CHAMPIONSHIP/, 
majstrami sa Katarína Opršalová /GC WELTEN/ a Igor Taraba /GC Pegas/. 
Majstrovstvá SR v kategórii žiakov U12 a U14, majstrami sa stali Rebecca Náhliková /GC 
WELTEN/ a Tobias Munk /GC Penati/, Ella Hrbatá /GC Penati/ a Adam Labanc /GC Trnava/. 
 
Výkonnostné turnaje SKGA túry sa uskutočnili v nasledovných počtoch podujatí: 
- v kategórii juniorov 2 trojdňové turnaje, 
- 10 turnajov TON,  
- v kategórii dospelých – 4 trojdňové turnaje,  
- v kategórii MID AM a senior – 4 dvojdňové turnaje. 
 
Po prvej pozitívnej skúsenosti v roku 2019 so spájaním turnajov pre viac vekových kategórií do 
jedného termínu na určenom ihrisku sme toto pravidlo aplikovali na celý kalendár,  čím sa nám 
v sezóne 2020 podarilo razantne zvýšiť obsadenosť turnajov do tej miery, že boli aj ihriská 
s počtom účastníkov nad 140. To prispelo k zvýšeniu zainteresovanosti ihriska na hladkom 
priebehu turnaja a v konečnom dôsledku k zvýšeniu záujmu o organizáciu turnajov SKGA.   
 
Systém celoročných výkonnostných podujatí v kategóriách junior a deti sa hodnotí v časti 
správy venovanej činnosti komisie pre mládež.   
 
Aj v roku 2021 budeme pokračovať v zabehnutom systéme súťaží, ktoré dostali pevný rámec 
a propozície. Komisia prerokovala námety na zmenu propozícií Majstrovstiev SR v hre na 
jamky s cieľom nahradiť 2 dňovú kvalifikáciu nasadením časti hráčov na základe postavenia 
v rebríčku, doplnenie štartovného poľa bude podľa výsledku kvalifikácie, ktorou bude 
posledný turnaj SKGA pred konaním majstrovstiev. Taktiež sme prerokovali návrh na zmenu 
propozícií Turnaja o pohár prezidenta SKGA s komisiou pre mládež. Konečné znenie propozícií 
oboch podujatí bude spracované v prvých mesiacoch roka 2021. Turnajový kalendár 2021, 
ktorého návrh máte v prílohe, zahŕňa všetky ihriská, ktoré prejavili záujem a potvrdili súhlas 
s podmienkami organizácie majstrovských súťaží bez akýchkoľvek subjektívnych podmienok 
a výhrad. Počet domácich 18 jamkových ihrísk nám umožní odohrať majstrovské súťaže 



v kategórii dospelých aj juniorov na domácich ihriskách, termíny sú koordinované 
s najdôležitejšími podujatiami v okolitých štátoch a reprezentačnými výjazdami.  
Pokračovali sme v organizovaní výkonnostnej celoročnej túry /samozrejme s HCP 
obmedzením/  a Majstrovstiev Slovenska na rany pre vekovú kategóriu Mid-Am a senior pod 
gesciou SKGA a ŠTK SKGA, čím zabezpečíme naplnenie športových ambícií najlepším v týchto 
kategóriách s možnosťou nominácie a štartu na vrcholných európskych podujatiach. Podiel 
týchto golfistov na členskej základni SKGA predstavuje viac ako 2/3. V záujme rozšírenia počtu 
štartujúcich bola doplnená o kategóriu Master Senior. 

 
ŠTK SKGA v roku 2020 plnila tieto hlavné úlohy: 
V priebehu roka sa uskutočnilo 6 zasadnutí komisie.  
- kontrola HCP na začiatku kalendárneho roka ešte podľa starého systému, 
- preklad pravidiel pre hendikepy s podrobným popisom fungovania systému /bol zverejnený  
   ako pdf dokument/,  
- spracovanie informačných materiálov o novom hendikepovom systéme na web SKGA, 
- postupy spojené s aplikáciou nového WHS systému do praxe, 
- 3 regionálne školenia o novom WHS systéme pre pracovníkov klubov, 
- vyhodnocovanie opatrení súvisiacich s dopadmi pandémie koronavírusu na činnosť klubov, 
- aktualizácia kalendára SKGA 2020 a priebežné hodnotenie turnajov, 
- školenie a skúšky nových rozhodcov dňa 1.7.2020 v Bernolákove,  
- kontrola a úprava propozícií majstrovských súťaží, 
- príprava a zabezpečenie majstrovských súťaží v spolupráci s klubmi, 
- návrh a koordinácia kalendára SKGA na roky 2021 a 2022, 
- spracovanie návrhov na aktualizáciu smerníc pre činnosť ŠTK a súťažného poriadku, 
- poradenskú pomoc klubom pri práci so serverom SKGA, 
- člen komisie Rastislav Michalák priebežne zabezpečoval zapracovanie nového WHS do  
   funkcionality servera v spolupráci s TeeTime a ČGF, 
- spolupráca s normovacou komisiou ako pracovnou komisiou ŠTK pri kontrole platnosti  
   noriem ihrísk, 
- spolupráca na príprave a priebehu ME družstiev dievčat do 18 rokov v Hrubej Borši, 
- príprava sezóny 2021. 
 
ŠTK v priebehu roka 2020 ukončila administráciu rebríčka SKGA, táto úloha prešla do správy 
novozriadenej funkcie manažéra reprezentácie. 
 

Správa o činnosti Komisie pre reprezentáciu za rok 2020 
 
Reprezentačný realizačný tím pracoval v minulej sezóne 2020 v zložení:  
 
Člen prezídia zodpovedný za reprezentáciu: Rastislav Antala 
Tréner: Andrew Malley 
Manažér reprezentácie: Rastislav Antala 
 
V roku 2020 fungovala komisia pre reprezentáciu SKGA v zložení:  
Predseda: Kamil Drocár 
Členovia: Marek Dobiáš, Tomáš Šmiček st., Dušan Bohňa, Juraj Šitina 
 



Komisia fungovala na priamej spätnej väzbe od rodičov a hráčov a ich pohľad sa zohľadňoval 
pri fungovaní reprezentácie. Komisia sa stretávala nepravidelne priebežne podľa aktuálnej 
potreby.     
 
Dokumenty a administratíva reprezentácie 
Cieľom reprezentácie pre rok 2020 bolo pokračovanie v nastavenej koncepcii reprezentácie v 
súčinnosti s reprezentačným trénerom. Dôraz bol a v budúcnosti bude kladený viac na rozvoj 
individuálnych herných činností jednotlivca s dôrazom takisto na rozvoj psychickej a fyzickej 
pripravenosti hráčov. Maximálnym zameraním reprezentačných tréningových aktivít bude 
krátka hra a patovanie, pretože v týchto oblastiach už dlhodobo vnímame najväčší odstup od 
najlepších hráčov. Všetci reprezentanti, ktorí sa zúčastnili reprezentačných výjazdov 
rešpektovali Štatút reprezentanta SR v golfe. 
 
Rebríček 
Rebríček pre rok 2020 bol zautomatizovaný a je aktualizovaný na týždennej báze. Spôsob 
výpočtu predchádzajúceho rebríčka bol stále kritizovaný zo strany rodičov a hráčov, že 
neodzrkadľuje aktuálnu formu hráča a tým pádom nominácie na turnaje na základe rebríčka 
nie sú relevantné. Realizačný tím reprezentácie na základe týchto pripomienok prešiel na nový 
výpočet rebríčka, ktorý verne odzrkadľuje formu hráča za posledný rok a vystihuje oveľa lepšie 
aktuálnu formu hráčov a je tým pádom relevantnejší pre nominácie ako rebríček 
predchádzajúci. Boli zavedené samostatné rebríčky vo vekových kategóriách hráčov počínajúc 
mladšími žiakmi, končiac seniormi. 
 
Sústredenia 
V roku 2020 boli realizované 3 sústredenia. Vzhľadom na domáci šampionát dievčat boli dve 
sústredenia realizované v Hrubej Borši a jedno sústredenie v Penati. Zameraním sústredení 
bol hlavne tzv. DNA profiling hráčov, pričom sa realizovali analýzy s využitím tlakových 
podložiek a 3D mappingu švihu. Takisto boli realizované analýzy putovania s využitím  
technológie CAPTO. Prebehlo takisto testovanie fyzických schopností využitím TPI 
metodológie. Na jednotlivých sústredeniach boli následne realizované tréningové jednotky 
zamerané na výstupy z testovania a analýz. Focus bol hlavne na krátku hru a patovanie. 
Sústredení sa zúčastnilo v prvom turnuse 26 hráčov, v druhom turnuse 24 hráčov a v treťom 
turnuse 18 hráčov. 
 
Výjazdy na turnaje v okolitých krajinách 
Vzhľadom na pandémiu COVID-19 a nemožnosť plánovania výjazdov sa v roku 2020 výjazdy 
na turnaje v okolitých krajinách nerealizovali. 
 
Vyhodnotenie krátkodobých cieľov reprezentácie za rok 2020 
 
Účasť na ME žien, cieľ - umiestnenie do 16. miesta 

 
Ženský tím v tomto roku nenadviazal na dobré výkony z predchádzajúcich rokov a skončil na 
poslednom mieste na ME. Je pravdou, že štartové pole bolo kvôli pandémii limitované 
a väčšinou sa nezúčastnili tímy, ktoré štandardne porážame. Kvalifikáciu zvládla najlepšie 
Katarína Drocárová (+3), výkony ostatných hráčok zaostali výrazne za očakávaním. 
Umiestnenie na 11. mieste z 12 účastníkov bolo sklamaním.  
V jamkovej hre sme v prvom kole narazili na tím Holandska a v zápase sa ukázala kvalita 
súperiek a nedali nám absolútne žiadnu šancu a porazili nás v každom zápase rozdielom triedy. 



V druhom kole sme hrali proti Českej republike a prehrali sme zápas tesne 2-1, keď sa podarilo 
Anike Bolčíkovej zvíťaziť nad veľkou favoritkou Terezou Meleckou a ďalší zápas sa lámal až na 
konci. V zápase o 11. miesto sme prehrali s tímom Belgicka 2-1, keď obidva zápasy sme 
prehrali až na poslednej jamke. Najväčšou slabinou nášho tímu v porovnaní s ostatnými 
súperkami sa opätovne ukázala krátka hra a patovanie. Takisto vnímame ako slabinu 
nedostatočný realizačný tím na takomto podujatí. Jeden človek s tímom nedokáže dostatočne 
kvalitne poradiť a manažovať hráčky, ktoré sú rozťahané po celom ihrisku. 

 
Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 

http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/2020_european_ladies_team_championship.pdf 
 
Účasť na ME dievčat, cieľ - umiestnenie do 16. miesta 
 
Slovenský dievčenský tím si na tomto domácom podujatí počínal výborne a prvýkrát v histórii 
sme sa prebojovali do flightu A (1.-8. miesto) a mohli sme zabojovať o medaily. Dievčatá 
zvládli kvalifikáciu nad očakávania a skončili na 6. mieste. Antónia Zacharovská a Petra 
Babicová zvládli kvalifikáciu v pare ihriska, Alexandra Šulíková +1 a Alexandra Maliková +6. 
Ukázalo sa, že príprava v Borši počas celého roka bola dobrou investíciou a dievčatá 
v kvalifikácii zahrali vynikajúco.  
V jamkovej hre bohužiaľ prehrali všetky svoje zápasy. Tieto zápasy však boli proti najlepším 
družstvám v Európe a boli extrémne vyrovnané a súperky boli papierovo oveľa lepšie ako naše 
hráčky. Držali sme krok so súperkami v každom zápase a nechýbalo veľa, aby sme nejaký zápas 
vyhrali. Konečné 8. miesto môžeme považovať za výrazný úspech. Tu sa takisto ukázalo, že 
pokiaľ je na výjazde dostatočný personál (advisor a kapitán), je možné s hráčkami na ihrisku 
pracovať oveľa lepšie a efektívnejšie. Do budúcna je potrebné identifikovať aj personál, ktorý 
bude s tímami jazdiť na ME tak, aby vždy boli k dispozícii dvaja ľudia na turnaji. 

 
Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 

http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/2020_european_girls_team_championship.pdf 
  
Účasť na European Young Masters, cieľ - umiestnenie do 15. miesta 
 
Slovenský tím sa umiestnil na 10. mieste, čo sa dá považovať za solídne umiestnenie. Prvý deň 
sa tímy borili so silným vetrom a rýchlymi grínmi, na čo sa naši hráči nedokázali príliš adaptovať 
a dosiahli podpriemerné výsledky, čo malo za následok limitujúce umiestnenie z hľadiska 
konečného umiestnenia. Druhý deň bol tiež veterný, ale naši hráči sa dokázali lepšie adaptovať 
na podmienky a dosiahli solídne výsledky. Tretí deň všetci hráči dokázali zahrať svoje najlepšie 
kolá a posunuli náš tím na konečné 10. miesto. Vynikajúce kolo zahrala Alexandra Šulíková, 
ktorá dokázala trafiť všetky gríny v regulácii a zahrala výborný výsledok (-1). Je dôležité, aby sa 
mladí hráči zúčastňovali týchto turnajov a získavali cenné skúsenosti s výhľadom na ich účasť 
na ME družstiev v budúcnosti. Získavanie handicapov našich hráčov len na domácich ihriskách, 
ktoré poznajú naspamäť neodzrkadľuje ich reálne možnosti na medzinárodných turnajoch a je 
veľmi dôležité, aby sa hráči zúčastnili aspoň 2 – 3 medzinárodných individuálnych turnajov. 

 

Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 
http://www.ega-golf.ch/event/2020-european-young-masters 
 
 
 

http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/2020_european_ladies_team_championship.pdf
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/2020_european_girls_team_championship.pdf
http://www.ega-golf.ch/event/2020-european-young-masters


Účasť na ME mužov, cieľ – nebol stanovený 
 
Účasť na ME bolo nášmu tímu ponúknuté vzhľadom na pandémiu COVID-19 a odhlásenie 
niektorých tímov. Bola to prvá účasť mužského tímu na najvyššej úrovni a nastavenie zrkadla. 
Do  nominácie sme vzhľadom na obmedzenia nedokázali dostať najlepších hráčov a museli byť 
nominovaní dvaja náhradníci. Je ťažké očakávať, že budeme schopní konkurovať v tejto 
konkurencii aj s našimi najlepšími hráčmi a s náhradníkmi bolo toto ešte náročnejšie. Lukáš 
Gabura a Pavol Mach zahrali solídne kvalifikačné kolá, bohužiaľ nám chýbal tretí výsledok, aby 
sme mali šancu sa kvalifikovať do Flightu A.  
V jamkovej hre sme v prvom kole hrali proti Českej republike, pričom Pavol Mach dokázal 
poraziť Matyáša Zapletala a Lukáš Gabura prehral svoj zápas až v playoff na 20. jamke. Celý 
zápas sme prehrali 2-1, ale výkon hlavne týchto dvoch hráčov bol obdivuhodný. V zápase o 13. 
miesto sme porazili jasne Slovinsko 2,5 – 0,5 a skončili na 13. mieste. Pavol Mach a Lukáš 
Gabura ukázali výborné výkony, pričom Matej Babic a Lukáš Ružek zaostali za svojimi 
štandardnými výkonmi. Lukáš Gabura ukázal výrazné zlepšenie počas sezóny, bude však 
musieť popracovať na mentálnej stránke. 
 

Výsledky sú v samostatnom dokumente, prípadne na linku: 
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/2020_european_amateur_team_championship.pdf 

 
MUDr. Vladimír Balogh odporučil, aby rodičia naďalej sledovali prípadné lekárske nálezy u 
svojich detí a hlavne  dodržiavanie doporučených opatrení smerujúcich  k zlepšeniu 
zdravotného stavu. Popri niekoľkých internistických nálezoch sú pomerne rozsiahle negatívne 
nálezy  pohybového aparátu a tie neprospievajú k ďalšiemu vývoju jedinca a zároveň znižujú 
výkonnosť v športe - golfe. Samozrejme, že treba stále dbať na plnenie opatrení 
Antidopingovej komisie  a dodržiavanie príslušných legislatívnych noriem. 
 

Správa o činnosti Komisie pre mládež SKGA 2020 
 
Komisia pre mládež: 
Predseda komisie: Miroslav Rusnák 
Členovia komisie: Tomáš Krištof, Jiří Frolka, Martin Richter, Dagmar Munková, Tomáš Rádl, 
Ľubomír Labanc, Miroslav Kubis, Ján Kudláč 
 
Počas roka 2020 podporovala SKGA mládež usporiadaním viacero turnajov, na ktorých si mohli 
hráči zmerať svoje sily so svojimi rovesníkmi zo Slovenska i zo zahraničia. Veľká vďaka patrí 
všetkým klubom, ktoré sa podieľali počas roka 2020 na podpore slovenského mládežníckeho 
golfu usporiadaním turnajov na svojich ihriskách. 
 
Pre najmladších juniorov to bol jedenásty ročník Túry olympijských nádejí, ktorá začala niesť 
meno Roryho  Sabbatiniho. Turnaj v minulom roku pozostával z desiatich turnajov, ktoré boli 
opäť i v sezóne 2020 spojené spolu s turnajmi Junior Tour a SKGA Tour. TON turnajov na 18 
jamiek sa mohli zúčastniť hráči do 12, 14 a  16 rokov s maximálnym HCP 36. Hráči s HCP 36,1-
54 a hráči do 10 rokov hrali turnaje na 9 jamiek. Turnajov sa zúčastnilo takmer 100 hráčov z 11 
klubov z celého Slovenska a v priebehu celého roka bolo vidieť herné zlepšenie viacerých 
hráčov. 
 
Nezabudlo sa ale ani na začínajúcich hráčov, pre ktorých boli organizované turnaje túry s 
názvom Regionálna TON. Kluby mohli usporiadať až dva turnaje uvedenej túry na rovnakom 

http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/2020_european_amateur_team_championship.pdf


ihrisku. Táto túra pozostávala zo 14 turnajov na 9 jamkových ihriskách s metodickou a 
finančnou podporou SKGA. 
 
Celkovými víťazmi a našimi novými olympijskými nádejami pre rok 2020 sa medzi 
jednotlivcami stali nasledovní hráči: 
Kat. U12 dievčatá– Lívia Zelísková, GKBO 
Kat. U12 chlapci – Marek Choma, GTT 
Kat. U14 dievčatá – Eliška Jančovičová, GTT 
Kat. U14 chlapci – Simon Novotný, GTT 
Kat. U16 chlapci – Alex Kováč, GTT 
 
Turnaj Pohár prezidenta SKGA sa odohral na ihrisku Red Oak Nitra. Juniori si zmerali sily v 
tímovej súťaži. Turnaja sa zúčastnilo 10 zmiešaných družstiev zo 6 golfových klubov: Golf 
Trnava, GC Penati, GK Welten, GK Borša, GC Skalica, GK Trenčín. 
Celkovými víťazmi sa po napínavých súbojoch stali hráči družstva Welten 1. Na druhom mieste 
skončil tím Penati 1 a na treťom Trnava 1. 
V kategórii juniorských turnajov úspešne pokračovala SKGA Junior Tour, ktorá pozostávala z 2 
samostatných trojdňových turnajov zaradených do rebríčka WAGR. 
Už po šiestykrát sa konali i samostatné Majstrovstvá SR žiakov do 12 a do 14 rokov, ktoré 
nasledovali po piatkovom boji o Pohár prezidenta SKGA v Red Oak Nitra. Majstrami Slovenska 
žiakov v jednotlivých kategóriách sa stali nasledovní hráči: 
Žiaci do 12 rokov – Adam Labanc, GTT 
Žiačky do 12 rokov – Ella Hrbatá, Penati GC 
Žiaci do 14 rokov – Tobias Munk, Penati GC 
Žiačky do 14 rokov – Rebecca Ann Náhliková, GCW 
 
Na ihrisku Black Stork vo Veľkej Lomnici sa konal v auguste už jedenásty ročník prestížneho 
turnaja juniorov do 21 rokov Faldo Series, ktorý ako vždy mal zastúpenie kvalitných hráčov z 
viacerých krajín. Zo slovenských zástupcov si postup do európskeho finále zabezpečili 
nasledovní hráči: Pavol Mach-kat. do 18 rokov, Táňa Čičová-kat. do 21 rokov a Antónia 
Zacharovská v kat. do 16 rokov. 
 
Slovak Junior Amateur Championship 2020 
Od 12. do 14.8.2020 sa konali vo Vysokých Tatrách jedny z historicky najlepšie obsadených 
juniorských majstrovstiev Slovenska. Do bojov zasiahlo celkovo 136 hráčov zo Slovenska, 
Česka, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovinska. Zastúpenie malo aj Holandsko a Dánsko.  
 
Tituly národných majstrov si v kategóriách vybojovali: 
– ml. dorastenky – A. Šulíková 
– dorastenky – A. Zacharovská 
– juniorky – L. Ilavská 
– ml. dorastenci – M. Kudláč 
– dorastenci – L. Gabura 
– juniori – P. Mach 
 
Medzinárodnými majstrami SR sa stali: 
– ml. dorastenky – A. Šulíková 
– dorastenky – A. Zacharovská 
– juniorky – K. Stará (CZ) 



– ml. dorastenci – M. Kudláč 
– dorastenci – B. Kotel (HU) 
– juniori – P. Mach 
 
CTM 
SKGA aj v roku 2020 intenzívne rozvíjala Program podpory talentovanej mládeže a 
napomáhala rozvoju Centier talentovanej mládeže (CTM) pri kluboch. V roku 2020 
predstavovala celková suma vynaložená z rozpočtu SKGA na prevádzkovanie CTM 30 000 EUR. 
Finančný príspevok, účelovo viazaný na zabezpečenie výberu a športovej prípravy 
talentovanej mládeže v CTM, bol prerozdelený medzi jednotlivé kluby podľa počtu 
talentovaných hráčov a použitý na zabezpečenie PRO trénera, tréningových podmienok, 
materiálu, kontrolných turnajov a pod. V roku 2020 bolo pod SKGA činných 6 klubov s 
celkovým počtom hráčov: 53. 
SKGA počas roka zakúpila webovú aplikáciu TCM.golf, ktorú poskytla klubom so statusom 
CTM. Povinnosť využívať aplikáciu prezídium uznesením pridalo do Podmienok pridelenia 
statusu CTM klubom. Aplikácia má zjednotiť dáta o hráčoch zaradených do CTM pre účely 
SKGA a pomôcť s organizačným zabezpečením tréningového procesu v kluboch. Pre hráčov 
v reprezentácii a v RTCTM, ktorí nie sú členmi v kluboch so statusom CTM slúžila aplikácia 
Bryson, ktorú spravuje manažér reprezentácie.  
 
Príspevok uznanému športu pre aktívnych športovcov vo veku do 23 rokov 
Rovnako, ako v predchádzajúcom roku, bola i v roku 2020 rozdelená účelová finančná podpora 
pre aktívnu mládež do 23 rokov. Podmienkou podpory vyplývajúcej zo zákona o športe bola 
účasť hráčov SKGA do 23 rokov na minimálne 3 súťažných kolách na úpravu HCP. Na tento účel 
bolo v roku 2020 celkovo vyčlenených 60 190 EUR, prerozdelených medzi 27 klubov. 
 
Golfové krúžky na školách 
Pre podporu spolupráce klubov a škôl SKGA rozdelila v roku 2020 účelovú podporu 10 000 
EUR. Komisia pre mládež pripravila podmienky, na základe ktorých bola uvedená suma 
rozdelená medzi 6 klubov SKGA. 
 
Regionálne tréningové centrá talentovanej mládeže /RTCTM/ 
V roku 2020 SKGA organizovala už druhý rok projekt RTCTM. Pre tento projekt bolo v roku 
2020 vyčlenených 15 000 EUR z časti rozpočtu SKGA určenému pre talentovanú mládež. 
RTCTM zabezpečovala systematickú celoročnú prípravu talentovaných hráčov vo vekovej 
kategórii do 16 rokov. Príprava prebiehala podľa vopred schváleného tréningového plánu, 
ktorý zabezpečí výkonnostný rast hráčov. Hráči boli vybraní jednotlivými asistentmi v 
spolupráci s reprezentačným trénerom a schválení komisiou pre mládež. Projekt prešiel oproti 
roku 2019 viacerými zmenami. Na úvod roka 2020 SKGA vyhlásila výberové konanie na pozície 
asistentov RTCTM. Z viacerých prihlásených účastníkov výberového konania boli vybraní Samo 
Valuch pre región Západ a Martin Ťavoda pre región Východ. Vybraní asistenti pripravili 
program činnosti a rozpočet pre rok 2020. Napriek obmedzeniam, ktoré boli spôsobené 
pandémiou vírusu COVID 19, sa podarilo zorganizovať väčšiu časť sústredení. Na základe 
informácií z jednotlivých sústredení prebiehala počas roka na zasadaniach komisie pre mládež 
diskusia a návrhy pre zlepšenie fungovania RTCTM v roku 2021.  
 
Zasadania komisie 
Počas roka 2020 sa konali štyri zasadnutia komisie pre mládež za účasti členov komisie 
i pozvaných zástupcov viacerých klubov alebo iných komisií. Jednou z hlavných tém na 



stretnutiach bola možnosť zvýšenia počtu juniorských golfistov na domácich podujatiach 
(TON, SKGA Junior Tour  a i.) a podpory klubov pre prácu so školami v jednotlivých regiónoch 
Slovenska. 
Komisia po skúsenostiach zo sezóny 2019 a 2020 pripravovala viaceré nové dokumenty:  
propozície na Prezidentský pohár, vypracovala dokument Štatút regionálnych tréningových 
centier talentovanej mládeže, pripravila nové podmienky pre pridelenie statusu CTM klubom 
a podmienky spolupráce klubov so školami. Dokumenty sú súčasťou plánu činnosti na rok 
2021. 
Členovia komisie a zástupcovia klubov tiež prerokovali možnosti podpory a rozvoja mládeže v 
kluboch zo strany SKGA, ako aj možnosť ďalšieho rozvoja juniorského golfu na Slovensku. 
Celkovo bolo v roku 2020 pre podporu juniorského golfu medzi jednotlivé kluby SKGA 
rozdelených 142 392 EUR. 
 
Manažér projektov mládeže 
V apríli bola vytvorená nová pracovná pozícia – manažér projektov mládeže. Do tejto pozície 
bol prezídiom schválený Martin Richter.  Hlavnou náplňou práce bola kontrola a spracovávanie 
žiadostí žiadajúcich klubov o pridelenie statusu CTM na základe splnených podmienok 
uvedených v dokumentoch SKGA, príprava prípadných pozmeňujúcich návrhov a podkladov 
pre stanovenie termínov pre zasielanie žiadostí jednotlivých klubov, kontrola hráčov 
nahlasovaných klubmi podľa kritérií stanovených SKGA na začiatku a na konci roka pre potreby 
dotácie, koordinovať zriaďovanie CTM pri jednotlivých kluboch a kontrolovať zaraďovanie do 
CTM hráčov, kontrola vyplnených správ a výkazov o CTM za uplynulú sezónu podľa existujúcich 
interných smerníc SKGA pre potreby prideľovania finančných prostriedkov z MŠVVŠ SR pre 
kluby s CTM, príprava návrhu dokumentov na úseku CTM, ktoré schvaľuje prezídium SKGA, 
príprava podkladov a spracovávanie prípadných pozmeňujúcich návrhov na zmenu 
v podmienkach prideľovania statusu CTM klubom do dokumentov, a zároveň príprava 
podkladov a spracovávanie prípadných pozmeňujúcich návrhov na zmenu v HCP a vekových 
kritériách pre vstup hráča do CTM. 
 
Rok 2020 bol poznačený celosvetovou pandémiou COVID-19. Golfová sezóna mládeže 
odštartovala neskôr a preto nebolo možné uskutočniť všetky projekty a výjazdy tak ako bolo 
naplánované. Na obmedzenia doplatili najmä víťazi Túry olympijských nádejí 2019 (Adam 
Labanc, Vivien Vranková, Laura Póšová a Steven Dávid Náhlik), ktorí sa mali zúčastniť turnaja 
v St. Andrews.  Tento výjazd sa neuskutočnil a ako náhradu za neuskutočnený výjazd dostali 
hráči od SKGA darčekové poukazy v na nákup golfového vybavenia.  
Vzhľadom na skrátenú sezónu bol aj znížený počet povinných turnajov pre hráčov zaradených 
do CTM a žiadosti o pridelenie statusu CTM bolo možné podať do 30.5.2020. 
 
Správa o činnosti Normovacej komisie SKGA za rok 2020 
 
Normovacia komisia: 
Predseda komisie Igor Taraba 
Členovia: Michal Štefík, Ján Petráš, Zuzana Kamasová, Anton Zelenaj 
 
V roku 2020 sa prenormovali komisiou NCRK SKGA nasledovné slovenské ihriská na 10 rokov, 
ktoré sa aj zaeditovali na server USGA: 
Sedin Golf Resort – Veľké Úľany – 18 jamiek – par 73 
Sedin Golf Resort – Veľké Úľany – 18 jamiek – par 72 
Eurovalley Golf Park Club – Malacky 18 jamiek – par 75-pôvodná konfigurácia  



Eurovalley Golf Park Club – Malacky 18 jamiek – par 72-túrová súťažná konfigurácia 
Golf Club Carpatia Bratislava – 9 jamiek 
Royal Valley Golf Club Malý Slavkov – 9 jamiek 
Golfový a športový klub Trenčín – 9 jamiek 
Golfový klub Bojnice (Sebedražie) – 9 jamiek 
Golfový klub Hrubá Borša – akadémia – 9 jamiek 
Golfový klub Hrubá Borša – akadémia – 3x6 jamiek 
 
Výsledky prenormovania: 

1. Malacky – pri pôvodnej konfigurácii par 75 (old) vznikla súťažná túrová konfigurácia 
par 72 (new) tým, že sa zhotovili nové odpaliská na 3 jamkách s párom 5, čím vznikli 
jamky s párom par 4. Taktiež sa zhotovili nové odpaliská  pre bogey hráčov ( HCP 20) 
pre mužov a ženy pre oba páry 75 a 72. 

2. Sedín – pôvodné ihrisko s párom 73 je prenormované s drobnými úpravami a to 
likvidácie bunkrov na niektorých jamkách, pridanie postranných vodných trestných 
zón, úpravy niektorých drevín a úpravy výšky rafov. Taktiež v otočenom poradí sa 
pripravila konfigurácia par 72 pre budúcu možnú potrebu. 

3. Malý Slavkov – ihrisko momentálne disponuje 9 jamkami, niekoľko ďalších jamiek je vo 
výstavbe a postupne sa budú pridávať do konfigurácie ihriska vrátane donormovania 
nových jamiek až k počtu 18 jamiek + 3 jamky akadémia. 

4. Bojnice (Scotland-Sebedražie) – prenormovala sa pôvodná 9 jamková konfigurácia, sú 
vypracované projekty pre 18 jamiek. 

5. Carpatia Bratislava – prenormované je pôvodné 9 jamkové ihrisko, v najbližšej 
budúcnosti sa vymenia 2 nové greeny a upraví sa výška extrem rafu pri fairwayách. 

6. Trenčín – prenormovalo sa pôvodné 9 jamkové ihrisko s nepatrným úpravami. 
7. Hrubá Borša – stávajúca 9 jamková akadémia sa predĺžila tak, aby mala min. 1500 

yardov, čím spĺňa podmienky normovania pre zmenu HCP a taktiež sa vytvorila 
konfigurácia 6 jamiek, aby sa splnila podmienka normovania 3x6 jamiek s minimálnou 
dĺžkou 3000 yardov. 

 
K dnešnému dňu spĺňajú smernicu SKGA o pravidelnom normovaní zo všetkých 28 ihrísk 
celkom 27  ihrísk okrem ihriska:  
Golf Club Čierna Voda má po platnej norme 6 rokov. Je treba nová norma na 10 rokov podľa 
štandardov USGA, s ktorými pracujeme. 
Uvedené neznormované ihrisko navrhujeme dočasne do prenormovania stiahnuť zo servera 
SKGA pre úpravu HCP. 
 
K dátumu 27.12.2020 celkom evidujeme na Slovensku 28 ihrísk, z toho je 12 ihrísk 18 
jamkových a 16 ihrísk 9 jamkových. 
       
V r. 2021 by sa malo prenormovať v zmysle smernice SKGA nasledovné golfové ihrisko: 
Gray Bear Tále-Litle Bear – po 5-tich rokoch na 10 rokov 
Golf Trnava – po 5-tich rokoch na 10 rokov 
     
 
 
 
 
 



Prehľad výnosov SKGA podľa zdrojov a ich pôvodu za rok 2020 

 

Prehľad výnosov SKGA za rok 2020 

Č. účtu Názov 
2020 2019 

nezdaňovaná zdaňovaná celková celková 

601 010 Pravidlá golfu  1 588,95   1 588,95 8 264,29 

602 060 Služby TeeTime – popl. juniori  1 801,20 1 801,20 1 546,80 

602 020 Vystavenie duplikátu člen. karty  460,00 460,00 845,00 

602 01x Tržby z reklamy  37 600,00 37 600,00 79 869,25 

602 040 Tržby z pred. služieb – kurzy, školenia    6 641,69 

602 030 Služby na serveri SKGA  15 090,00 15 090,00 21 885,00 

602 040 Vstupenky na ples  709,18 709,18 274,98 

602 050 Normovanie ihrísk  500,00 500,00 533,33 

604 010 Predaný tovar  0,00 0,00 471,94 

611 000 Zmena stavu nedokončenej výroby  0,00 0,00 - 5 189,80 

613 000 Zmena stavu výrobkov  - 1 415,79 - 1 415,79 - 1 980,68 

645 010 Kurzové zisky 14,02  14,02 28,81 

647 010 Školenia – Rozhodcovia 900,00  900,00 8 190,00 

647 011 Školenie – HCP systém 1 840,00  1 840,00 0,00 

647 012 Preskúšanie + licencia rozhodcov 100,00  100,00 0,00 

647 030 Refakturácie leteniek, ubyt. (reprez.) 0,00  0,00 2 673,18 

647 040 Osobitné výnosy – ostatné 4 000,00  4 000,00 200,00 

647 030 Osobitné výnosy – trénerská licencia 750,00  750,00 1 450,00 

649 010 Iné ostatné výnosy 50,33  50,33 166,93 

651 010 Tržby z predaja DNM a DHM     

654 010 Tržby z predaja materiálu 31,00  31,00 0,00 

662 000 Prijaté príspevky od iných organizácií 33 622,61  33 622,61 25 061,34 

663 000 Prijaté príspevky od fyzických osôb     

664 000 Členské príspevky 180 092,00  180 092,00 173 646,00 

665 010  Príspevky z podielu zaplatenej dane 209,96  209,96 130,52 

691 010 Dotácia MŠ SR 358 180,55  358 180,55 274 853,00 

Výnosy spolu 579 790,47 56 333,54 636 124,01 599 561,58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prehľad nákladov SKGA za rok 2020 
 

Prehľad nákladov SKGA za rok 2020 
Č. 

účtu 
Názov 

2020 2019 

nezdaňovaná zdaňovaná celková celková 

501 Spotreba materiálu 4 409,85 2 704,42 7 114,27 10 184,06 

504 Predaný tovar    570,91 

511 Opravy a udržiavanie 435,94 290,63 726,57 866,75 

512 Cestovné 10 765,44  10 765,44 16 447,37 

513 Náklady na reprezentáciu 2 281,59  2 281,59 3 703,05 

518 Ostatné služby 99 029,20 12 814,73 111 843,93 113 890,76 

521 Mzdové náklady 43 388,99 19 858,12 63 247,11 54 595,52 

524 Zákonné poistenie 15 322,45 6 950,08 22 272,53 19 264,82 

527 Zákonné sociálne náklady 1 680,81 588,38 2 269,19 1 696,55 

528 Ostatné sociálne náklady    12,00 

531 Daň z motorových vozidiel     

538 Ostatné dane a poplatky 10,75  10,75 122,70 

542 Ostatné pokuty a penále    16,20 

545 Kurzové straty 422,83  422,83 204,40 

547 Osobitné náklady 122 583,71 5 417,50 128 001,21 197 826,53 

549 Iné ostatné náklady 28 832,62  28 832,62 31 959,83 

551 Odpisy DNM a DHM 1 395,71  1 395,71 588,00 

552 
Zostatková cena predaného DNM 
a DHM     

562 
Poskytnuté príspevky iným účt. 
jednotkám 144 786,52  144 786,52 92 939,13 

563 Príspevky FO 5 646,50  5 646,50 9 010,00 

591 Daň z príjmov  764,28 764,28 7 758,28 

Náklady spolu 480 992,91 49 388,14 530 381,05 561 656,86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým SKGA o.z. poskytla zo svojho rozpočtu viac ako 
5 tis. € za rok 2020 
 

P.č.  Názov Sídlo IČO Účel 

1. Advantage spol. s r.o. Letná 1, 831 03 

Bratislava 

31349552 PR 

2. Andrew Stewart 

Malley -Golf School 

Karpatské námestie 

7770/10A, 831 06 

Bratislava-Rača 

52667898 Tréner reprezentácie 

3. DB Photo, s.r.o.  52446956 Fotografovanie turnajov 

4. EGA – European Golf 

Association 

Place de la Croix-Blance 

19, CH-1066 Epalinges 

A00008 Členské a štartovné 

poplatky 

5. ECOFIS, spol. s r.o.  Nám. 1 Mája 14 

921 01 Piešťany 

36224596 Účtovníctvo 

6. Golf in one, s.r.o.  36674699 Vybavenie a vystrojenie 

reprezentácie 

7. Media RTVS, s.r.o. Mýtna 1, 817 55 

Bratislava 

35967871 Marketing a propagácia 

8. NEXUS reklama tlač 

marketing spol. s r.o. 

Beskydská 9, 
811 06 Bratislava 

31390978 SKGA NEWS vsuvka 

v GOLFREPORTE, grafika, 

preklad, tlač pravidiel, 

reklamné predmety 

9. Rastislav Michalák- 

Golf 

Ružová 4605/2, 903 01 

Senec 

35113821 Management turnajov 

10. RED antS s.r.o.  44428332 Management 

reprezentácie 

11. Slovenská olympijská 

marketingová, a.s. 

Kukučínova 26 

831 03 Bratislava 

35801549 Nájom kancelárie 

12. Tee Time SE Na novině 1053/28 

141 00 Praha 4 - Michle 

24236381 SOFTWARE 

13. TCM.golf s r,o,  09038566 Aplikácia 

14. UniCredit Fleet 

Management, s.r.o. 

Šancová 1/A, 814 99 

Bratislava 

35820381 Operatívny lízing - turnaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stav a pohyb majetku a záväzkov 
  
K 31.12.2020 mala SKGA o.z. neobežný majetok v hodnote 4283,45 € netto a k 31.12.2019 
v hodnote 5679,16 €. Pričom tieto hodnoty tvorili k 31.12.2020 samostatné hnuteľné veci 
a súbory hnuteľných vecí v hodnote 4283,45€. Obežný majetok SKGA k 31.12.2020 bol 
vykázaný v hodnote 190 019,16€ €. Obežný majetok k 31.12.2019 bol v hodnote 94 828,51 €, 
rozdiel je 95 190,65€.  V roku 2020 boli pohľadávky z obchodného styku 23 864,90 €, zásoby 
10 142,73 € finančné účty 149 017,53 €. Časové rozlíšenie bolo k 31.12.2020 2 569,53 
€  a k 31.12.2019  1073,66 €. 
  
Cudzie zdroje boli k 31.12.2020 v hodnote 59 664,61 € a k 31.12.2019 v roku 2019 boli  
v hodnote 70 116,76 €. Hodnotu 59 664,61 € tvorili krátkodobé rezervy v hodnote 7 443,27€, 
dlhodobé záväzky v hodnote 398,32 €, záväzky z obchodného styku 51 823,02 €, záväzky voči 
zamestnancom 4 539,80 €, zúčtovanie so sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
2 488,08 €, daňové záväzky 8 327,84 €. Vlastne a cudzie zdroje tvoria spolu 196 872,14€, čo je 
rozdiel oproti roku 2019 plus 94 290,81€.  Hospodársky výsledok za rok 2020 je 105 742,96€. 
 
 
Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2020 
  
Hospodársky výsledok za rok 2020 vo výške 105 742,96€. zaúčtovať na účet 428-
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
 
Výročná správa bude doplnená o ostatné náležitosti uvedené v ust. §9 ods.5 zákona 
č.440/2015 Z.z. o športe v znení neskorších predpisov a bude prerokovaná na konferencii 
SKGA. 


