
Zápisnica zo zasadnutia Športovo technickej komisie SKGA                                             
zo dňa 17.4.2019 

 
Zúčastnení: I. Šebok, R. Holečka, R. Michalák, M. Ďurík 
Pozvaní: K. Balga 
 
Bod 1 ASGS oznámila zrušenie spolupráce s SKGA pri organizovaní Medzinárodných seniorských 
majstrovstiev SR 2019. SKGA usporiada národný seniorský šampionát podľa vlastných podmienok 
a štandardov. ASGS v názve svojho podujatia nemôže použiť označenie championship, či majstrovstvá 
SR a pod. Ivan Šebok na vlastný návrh zostaví do konca 4/19 list, ktorým o konaní turnaja budeme 
informovať európske golfové asociácie a federácie.  

 
Bod 2 Rastislav Michalák bol poverený prípravou návrhu nominácie rozhodcov na turnaje SKGA 2019, 
na ktorých je podľa platnej smernice požadovaná účasť rozhodcov z aktuálneho tímu rozhodcov, ktorí 
spolupracujú s SKGA. Zároveň bol Rastislav Michalák poverený prípravou zmeny smernice, ktorá rieši 
nominácie rozhodcov a spoluprácu s usporiadateľskými klubmi SKGA tak, aby pri značení ihriska bol 
nápomocný vždy jeden domáci zamestnanec daného rezortu. 
 
Bod 3 Rastislav Michalák pripraví do konca 4/19 návrh hard card a kódexu správania hráča pre turnaje 
SKGA. 
 
Bod 4 V súvislosti s pripravovaným novým svetovým HCP systémom sa ŠTK zaväzuje podrobne 
preštudovať dokumenty, ktoré s touto zmenou súvisia. Obzvlášť pozorne sa bude zaoberať 
kompetenciami a možnosťami národných zväzov pri uplatňovaní nového HCP systému. 
 
Bod 5 Rastislav Michalák bol poverený ešte raz preveriť, či slovenská verzia asociačného servera 
obsahuje a môže používať všetky funkcie, ktoré sú prístupné ČGF a či sa jedná o rovnakú verziu. 
 
Bod 6 Rastislav Michalák bol poverený prezídiom SKGA a zároveň členmi ŠTK, aby prekontroloval 
všetky platné predpisy a smernice SKGA, ktoré sa týkajú ŠTK. 
 

Bod 7 Zmena systému a dokumentácie potrebnej k zloženiu skúšky na získanie HCP 54. Zoznam členov 
ŠTK členských klubov bude rozšírený o členov PGA SK, ktorí splnia podmienky pre vykonávanie skúšok 
na získanie HCP 54. Pod každý dokument sa skúšajúci oficiálne podpíšu. Doklad o vykonaní skúšky bude 
jednotný a zavesený v dokumentoch SKGA. Podpísať ho môže len osoba oprávnená vykonať skúšku 
s klientom.  
Ďalší zoznam sa bude týkať osôb poverených klubmi na založenie HCP 54 na serveri SKGA. 
Na návrh R. Holečku by sme mohli po schválení prezídiom požiadať Tee Time o vytvorenie novej 
skupiny HCP na serveri, napr. „čakateľ“. Tam môžu byť bez klubovej príslušnosti 12 mesiacov vedení tí, 
ktorí úspešne zložia skúšku na HCP 54. S menom skúšajúceho, trénera a pod. Ak si do 12 mesiacov klub 
nevyberú, skúška prepadá a buď ostanú bez nej, alebo si pre získanie hcp 54 zložia skúšku ešte raz. Ak 
záujemca o členstvo v klube a udelenie HCP 54 nemá doklad o skúške, podpísaný osobou na to 
oprávnenou, je ŠTK klubu (osoba poverená prideľovaním HCP 54) povinná riadne prichádzajúceho 
člena preskúšať a skúšku zdokumentovať. 

Bod 8 ŠTK nominovala rozhodcu za SKGA na podujatie European Challenge Tour. SKGA bude ako 
rozhodca zastupovať K. Balga. 


