
Zápisnica zo zasadania ŠTK SKGA a Normovacej komisie 
 konaného dňa 12.12.2017 v Bratislave. 

 
 

Prítomní :  
Ivan Šebok, Ján Pečo II., Marek Bocko, Miroslav Mazuch, Rado Holečka,    
Rastislav Michalák, Igor Taraba, Michal Štefík, Zuzana Kamasová, Ján Petráš, 
Martin Munka 
 
Ospravedlnený :  
Martin Forró 
 
Hosť :  
Kamil Balga 
 
 
Program : 
1.Informácia o činnosti normovacej komisie 
 
Zasadnutie ŠTK SKGA  
2. Organizácia turnajov na 9 jamiek a návrh na zmenu hranice na úpravu HCP 
3. Školenie rozhodcov 
4. Školenie ŠTK-árov klubov. 
5. Rôzne 
 
K bodu 1. 
Ivan Šebok informoval o uznesení Prezídia SKGA, ktorým normovacia komisia bude 
podliehať organizačne ako pracovná komisia pri ŠTK SKGA, súčasne bol 
odsúhlasený návrh, aby prezídium schválilo Igora Tarabu za člena ŠTK SKGA.  

Igor Taraba informoval o činnosti normovacej komisie v roku 2017 a výsledky 
kontroly stavu platnosti noriem ihrísk /vprílohe/ 

K 12.12.2017 podľa aktuálnych informácií sú na Slovensku nasledovné 
ihriská, ktorým uplynula platnosť normy ihriska podľa požiadaviek platnej smernice 
normovacej komisie : 
Alpinka Košice, Čierna Voda, Malá Ida, GCC Piešťany. 
 Predseda ŠTK vyzve uvedené ihriská k predloženiu aktualizácie 
prenormovania ihriska, do splnenia tejto úlohy bude pozastavená organizácia 
turnajov s úpravou HCP /turnaje na serveri SKGA/ na týchto ihriskách. 
 
 ŠTK SKGA súčasne odporučila pozvať Igora Tarabu na konferenciu 
SKGA, na ktorej vystúpi s príspevkom na tému normovania ihrísk a povinnosti 
klubov pri plnení požiadaviek HCP systému EGA. 
   
V súvislosti s požiadavkou klubov na organizáciu turnajov na úpravu HCP na 
ihriskách, ktoré nespĺňaju požiadavku na minimálnu dĺžku ihrísk a jamiek, bola 
upresnená informácia z HCP systému EGA. V diskusii taktiež informoval Marek 
Bocko o uplatňovaní systému CBA pri prepočítavaní výsledkov turnajov 
ovplyvnených sťaženými podmienkami. 
 
 



K bodu 2. 
ŠTK SKGA sa zaoberala možnosťami zvýšenia účasti na súťažných 

podujatiach SKGA /turnajoch na úpravu HCP na serveri SKGA/ v záujme zvýšenia 
počtu aktívnych hráčov na v detskom a juniorskom veku. Výsledky štatistických 
spracovaní podkladov pre Ministerstvo školstva, vedy a športu za rok 2017 poukázali 
na nízky počet hráčov vo veku do 23 rokov z existujúcej členskej základne 
spĺňajúcich štatút aktívneho športovca podľa požiadaviek zákona o športe. S tým 
bezprostredne súvisí výška dotácie na činnosť športového zväzu. Ako dôvod 
predpokladá, že okrem časovej náročnosti turnajov na 18 jamiek, sa môže najmä 
u mládeže s nižšou výkonnosťou prejavovať vysoká športová náročnosť hry na 18 
jamiek. Preto odporúča klubom zvýšiť počet turnajov hraných na 9 jamiek /aj na 
18 jamových ihriskách/ a v záujme zvýšenia záujmu o účasť aj pre sprievod 
detí /obyčajne rodičov/, znížiť limit HCP do ktorého sa na turnaji dá upraviť 
HCP hráča až na hranicu 4,5 /podobne ako v susednom Česku/. 

 
ŠTK SKGA súčasne prehodnotila na základe mnohých ohlasov z klubov 

a hráčov hranicu ochrany na zhoršenie HCP zo súčasných 18,4 na 26,5. 
Súčasná hranica sa ukázala ako demotivujúca. Po schválení na prezídiu SKGA 
navrhujeme túto otázku otvoriť prípadne ešte na konferencii – podľa uváženia 
prezídia. 
 
Po schválení uvedených bodov prezídiom Marek Bocko zapracuje zmeny do 
slovenskej verzie HCP systému EGA v časti Dokumenty na serveri SKGA 
a dorieši s TeeTime zapracovanie zmien do funkcionality servera do zahájenia 
sezóny 2018. 
 
 
K bodu 3. 
V súvislosti so zmenou Pravidiel golfu od roku 2018 pripravuje R&A vo februári 2018 
školenie lektorov, na ktoré prezídium delegovalo Rastislava Michaláka a Ivana 
Šeboka, aktívnych rozhodcov s medzinárodnou licenciou.  
Uvedení lektori zabezpečia preškolenie aktívnych rozhodcov a školenie 
a skúšky nových rozhodcov nasledovne : 
1.etapa /do 50 účastníkov/  -  november 2018 pre stredné a východné 
Slovensko, 
2. a 3. etapa po 50 – 70 účastníkoch pre západné Slovensko vo februári 2019.  
 
Súčasne z uvedeného dôvodu prezídium SKGA rozhodlo, že pred zahájením sezóny 
2018 sa neuskutoční školenie rozhodcov. 
 
 
K bodu 4. 
ŠTK SKGA  navrhla zorganizovať školenie ŠTK-árov klubov, každý klub môže 
v prípade záujmu aj náhradníka. Cieľom je zvýšiť znalosti potrebné pri 
organizácii športových klubových aktivít, a zároveň zvýšiť kvalifikáciu 
v kluboch pri spolupráci pri organizovaní výkonnostných podujatí z kalendára 
SKGA. Každý klub, ktorý má záujem organizovať turnaje na úpravu HCP resp. 
vedené na serveri SKGA je povinný zúčatniť sa uvedeného školenia – 
plánované termíny 21.3.2018 v Penati a 28.3.2018 v Báči /náhradný termín/. 
 



ŠTK SKGA súčasne upozorňuje kluby na kvalifikačné predpoklady ŠTK klubu, kde je 
povinnosť mať licenciu rozhodcu min.III. triedy, aby do tohto termínu vykonali 
prípadné personálne zmeny /bližšie info Smernica o činnosti ŠTK SKGA 
v Dokumentoch na serveri/. 
 
Program školenia a školitelia : 
HCP systém EGA                                                                              Marek Bocko 
Súťažný poriadok SKGA                                                                   Ivan Šebok 
Informácia o aktuálnom zozname licencií rozhodcov                        Ján Pečo II. 
v kluboch 
Príručka pre organizáciu súťaží                                                         Ján Pečo II. 
Tvorba miestnych pravidiel, tempo hry a spôsob uplatňovania 
trestov                                                                                                Ján Pečo 
Obsluha servera                                                                                 Marek Bocko 
Vzdelávanie v kluboch                                                                     Rastislav Michalák  
Score karty – vzor pre jamkovky                                                      Rastislav Michalák 
 
 
 
    
 
 
Nasledujúce zasadnutie ŠTK SKGA sa uskutoční v mesiaci marec 2018 počas 
školenia členov ŠTK klubov.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal Ivan Šebok 


