
ZÁPISNICA – ŠPORTOVO TECHNICKÁ KOMISIA SKGA 
 
 

Por. číslo: 06/2021 
Termín: 11/11/2021  
Prítomní: Rastislav Michalák, Igor Taraba, Timotej Mikunda, Martin Richter, Kamil 

Búzek 
Hostia: Slavomír Brudňák, Miroslav Rusnák, Pavol Bielik, Zuzana Kamasová 
Neprítomní:  Roman Kianička, Jozef Fecko, Adam Sándor 
Miesto: Bratislava, Kukučínova 26 

 
 

1. Kalendár podujatí 2022 
 
R. Michalák predložil aktuálnu verziu kalendára podujatí SKGA na rok 2022. Match Play Championship 
sa má podľa návrhu uskutočniť v apríli, termín pre finále národných líg je navrhnutý na september 
a došlo aj k presunu Slovak Mid Am Championship o týždeň neskôr, z dôvodu kolízie s európskym 
šampionátom mid am golfistov. Kalendár bude predložený prezídiu SKGA na jeho najbližšom zasadnutí. 
 

2. Ligy 
 
R. Michalák informoval o pripravovanom projekte národných golfových líg, presnejšie Národná golfová 
liga mládeže, Národná golfová liga, Národná golfová liga Mid Am golfistov. Po dokončení návrhu 
propozícií a pravidiel prestupov pre účely ligy, budú návrhy predložené ŠTK a následne,                                   
po pripomienkovaní, prezídiu SKGA na konečné hlasovanie. Dokumenty pripraví R. Michalák do konca 
novembra, prezídiu budú predložené na decembrovom zasadnutí. 
 

3. Technické prostriedky – turnaje – digitálna tabuľa – partneri a sponzori  
 
I. Taraba požiadal R. Michaláka o opätovné predloženie návrhu na zlepšenie technického zabezpečenia 
turnajov SKGA, podľa projektu, ktorý I. Taraba pred časom pripravil. Keďže sa jedná o finančne náročný 
a rozsiahly projekt a jeho kompletná, či čiastočná realizácia sa týka aj rozpočtu SKGA, poverila ŠTK 
SKGA R. Michaláka preveriť na zasadnutí prezídia aj možnosť financovania projektu z iných zdrojov 
(sponzoring, reklama a pod.). Pred prípadným oslovením potenciálnych partnerov požiada ŠTK SKGA 
prezídium o stanovisko ku dvom otázkam: 
- je možné získané prostriedky viazať zmluvne výhradne na účel predmetného projektu, prípadne jeho 
konkrétnej časti (napr. digitálna výsledková tabuľa a pod.) 
- akí partneri sú pre spoluprácu s SKGA neprijateľní a nebude možné s nimi spolupracovať (napr. 
distribúcia, výroba alkoholu, tabakové výrobky, stávkovanie a pod.) 
 

4. Platobné brány – SKGA turnaje 
 
Na základe ponuky od spoločnosti Tee Time poverila ŠTK R. Michaláka ďalším jednaním o príprave 
platobnej brány pre účely turnajov SKGA a prihlasovania hráčov na majstrovské turnaje SKGA. 
 

5. Mobilná aplikácia SKGA 
 
R. Michalák požiadal členov ŠTK o predloženie návrhov a požiadaviek na funkcionalitu pripravovanej 
mobilnej aplikácie SKGA. Návrhy zašlú členovia ŠTK do 14.11.2021 (vrátane). 
 



6. Amatérsky štatút – zmeny platné od 1.1.2022 
 
R. Michalák informoval prítomných o pripravovaných zmenách v Pravidlách AŠ, ktoré vstúpia                    
do platnosti 1.1.2022 a boli zverejnené 26.10.2021. ŠTK poverila R. Michaláka napísaním krátkeho 
článku, ktorým na webe SKGA a FB SKGA oboznámime hráčov s novinkami, následne kompletným 
preložením nového materiálu a aktualizáciou dokumentu Pravidlá amatérskeho štatútu na webe SKGA. 
Nové vydanie Pravidiel AŠ neodporúča ŠTKSKGA vydávať v tlačenej forme, ak prezídium SKGA 
nerozhodne inak. ŠTK nepovažuje tlač tohto dokumentu formou brožúry za potrebnú, postačí jeho 
dostupnosť v elektronickej forme. 
 

7. Národné programy – výnimky z pravidla 5 Pravidiel amatérskeho štatútu 
 
R. Michalák predstavil pracovné verzie dvoch národných programov (1. Školy a krúžky, 2. Hraj golf 
Slovensko). Ich cieľom je umožniť licencovaným trénerom a cvičiteľom golfu so štatútom amatéra,             
pri splnených podmienkach programu, prevziať odmenu za svoju prácu. Tiež umožní mladým hráčom, 
ktorí splnia podmienky programu vypomáhať pri golfových táboroch detí a mládeže, krúžkoch, školách 
a pod., rovnako za odmenu, bez obmedzenia venovať výuke golfu max 50% pracovného času.  
 
Národné programy majú za úlohu chrániť amatérsky štatút, zaviesť poriadok a systém do lekcií 
poskytovaných trénermi so štatútom amatéra. Tiež majú prispieť k zvýšeniu počtu záujemcov o golf, 
ktorí začnú s tréningovým procesom. 
 
Na základe diskusie medzi zúčastnenými bude v programe Hraj golf Slovensko presnejšie definovaný 
pojem „firemná akcia.“ Po vykonaní tejto zmeny budú programy predložené prezídiu na najbližšom 
zasadnutí. 
 
ŠTK ďalej navrhuje a odporúča: 
 

- Zjednodušiť získanie HCP 54 záujemcom o golf, ktorí absolvovali kurz a skúšku, prípadne len 
skúšku na získanie HCP 54 v zahraničí a majú o tom platný doklad od trénera a klubu, kde sa 
kurz, či skúška, alebo oboje uskutočnili 

- ŠTK SKGA odporúča ŠTK členských klubov SKGA udeliť takýmto záujemcom HCP 54                        
bez preskúšania 

- ŠTK odporúča pri spustení modulu „Záujemca“ na serveri SKGA udeliť prístupové údaje               
do tohto systému všetkým osobám, ktoré sú oprávnené vykonať skúšku a nachádzajú sa                     
na zozname týchto osôb 

- Osoba, ktorá vykonala so záujemcom skúšku, je povinná odfotiť, alebo naskenovať záujemcom 
vyplnené testy z etikety a pravidiel a tieto priložiť na server SKGA, k registrácii daného 
záujemcu, tiež riadne vyplniť všetky požadované údaje 

- Na prácu s modulom „Záujemca“ bude vytvorený podrobný manuál 
- Na serveri bude dostupná slovenská, aj anglická verzia certifikátu o absolvovaní skúšky                      

na získanie HCP 54 
- Témou do diskusie je aj vytvorenie certifikátu s logom PGA Slovensko, ktorý by používali len 

oprávnené osoby, ktoré sú zároveň členmi PGA 
- Certifikáty, ktoré sú súčasťou modulu „Záujemca“ musia použiť ako doklad o skúške všetky 

osoby oprávnené vykonať skúšku, ktoré majú prístup do modulu „Záujemca“ 
- Toto bude zabezpečené aj tým, že certifikát sa záujemcovi odošle automaticky online po 

potvrdení zloženia skúšky a správnom vyplnení údajov, bez manuálneho vypisovania 
- Tréneri, ktorí sú na zozname osôb oprávnených na vykonanie skúšok a majú aj vlastný formulár 

o vykonaní skúšky, môžu použiť aj ten a odovzdať ho fyzicky záujemcovi 
- ŠTK odporúča prideliť úspešným absolventom skúšky na získanie HCP 54 tento HCP 

automaticky, po potvrdení zloženia skúšky na serveri SKGA 



- Záujemca s HCP 54 bude len v registri záujemcov, nemôže sa so svojim HCP 54 zúčastňovať 
turnajov, keďže nemá klub a HCP autoritu nad sebou 

- HCP 54 však už bude mať na serveri uložený pri svojom mene, až do vstupu do klubu bez 
registračného čísla 

- HCP 54 už po získaní bude platný natrvalo, bez ohľadu na to, kedy a či vôbec sa rozhodne pre 
členstvo v niektorom z klubov 

- S bodom vyššie súvisí aj požiadavka na Tee Time CZ, aby registrácia záujemcov bola časovo 
neobmedzená a bezplatná, keďže sa s ich HCP nepracuje a nie sú ešte aktívne zavedení v HCP 
systéme 

- ŠTK v spolupráci s Trénersko metodickou komisiou SKGA aktualizuje a pripraví zoznam 
podmienok, ktoré je potrebné splniť na zloženie skúšky na získanie HCP 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


