
ZÁPISNICA – ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA SKGA 
 
 

Por. číslo: 07/2021 – online zasadnutie 
Termín: 2/12/2021  
Prítomní online: Rastislav Michalák, Igor Taraba, Timotej Mikunda, Martin Richter, Roman 

Kianička, Jozef Fecko, Adam Sándor 
Hostia online: Radomír Holečka, Kamil Balga 
Neprítomní:  Kamil Búzek 
Miesto: Online – Zoom  

 
 

1. Správa zo zasadnutia prezídia SKGA  
 
R. Michalák a R. Holečka informovali členov ŠTK o účasti a dianí na zasadnutí prezídia SKGA, dňa 
23.11.2021. Dokument o návrhu zmien pri usporiadaní turnajov SKGA, vypracovaný I. Tarabom, vzalo 
prezídium na vedomie, niektoré body z neho zároveň odsúhlasilo a budú aplikované v praxi. 
Konkrétne: 
- platobná brána pre turnaje SKGA 
- pomoc pre turnajového manažéra pri inštalácii bannerov a reklám pred turnajom 
- zakúpenie reklamných skladacích tabúľ na prvé a desiate odpalisko 
- väčšie vozidlo, digitálna tabuľa a vozík s ozvučením a iným príslušenstvom – v závislosti od sponzorov 
- otvárací ceremoniál s občerstvením na národné majstrovstvá – MSR rany, MSR rany junori, MSR Mid 
Am, MSR Senior 
- vlajkosláva na národné šampionáty 
 
Prezídium SKGA tiež odsúhlasilo a uviedlo do platnosti dva nové národné golfové programy. Jeden má 
názov Školy a krúžky, druhý Hraj golf Slovensko. Obidva programy upravujú a stanovujú podmienky pre 
licencovaných trénerov so štatútom amatéra, tiež pre mládež vypomáhajúcu pri tréningoch a krúžkoch 
detí a mládeže. 
 
ŠTK SKGA ďalej poverila R. Michaláka vykonaním aktualizácie podmienok pre usporiadanie turnajov 
SKGA. Dokument bude zjednodušený oproti súčasnej verzii tak, aby bolo jednoduché vopred odsúhlasiť 
s klubom, ako sa daný klub bude podieľať na organizovaní turnaja. Ide najmä o štartérov a rozhodcov, 
tiež o forkedíkov, v prípade potreby. Dôležitou súčasťou bude akceptácia návrhov ŠTK na drobné 
úpravy na ihrisku, ak sú potrebné. Výruby na „slepých jamkách,“ zmeny kosenia a pod. Kluby dostanú 
návrh na úpravy v predstihu, následne, mesiac pred podujatím dôjde ku kontrole a vyhodnoteniu 
aktuálneho stavu. Nedodržanie, prípadne neuzavretie takejto dohody o potrebných úpravách bude 
viesť k preloženiu podujatia. 
 

2. Program Záujemca 
 
R. Holečka informoval ŠTK o prezentácii projektu Záujemca pred členmi prezídia. Tiež o pripravovaných 
motivačných balíčkoch a opatreniach pre ŠTK klubov a trénerov.  
ŠTK odporúča do výsledkov skúšky záujemcu zapisovať len slovné hodnotenie herných zručností 
(spôsobilý/nespôsobilý). Otvorenou otázkou ostáva, aký štatút budú mať na serveri záujemcovia, tiež 
ako ich motivovať ku vstupu do klubov. 
 
 
 



 
 
 

3. Správa o stretnutí na sekretariáte ČGF 
 
R. Michalák informoval ŠTK o pracovnej ceste do Prahy, počas ktorej v sídle ČGF prebehlo stretnutie 
ohľadom technického servera SKGA. Boli zistené nezrovnalosti v používaných verziách databáz 
a technických doplnkoch technického servera SKGA a technického servera ČGF. V súčasnosti sa táto 
téma plne presúva na komisiu pre digitalizáciu, následne bude opätovne otvorená otázka prípadnej 
alternatívy turnajového servera. Ponuky od ďalších prevádzkovateľov turnajových aplikácií už sú 
k dispozícii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 2.12.2021      Rastislav Michalák 
        Predseda ŠTK 


