
Zápisnica zo zasadnutia športovo technickej komisie SKGA                                              

zo dňa 19.11.2020 

 
 
 
Zúčastnení: I. Šebok, R. Michalák, I. Taraba, M. Mazúch, M. Hlávka, M. Richter, T. Mikunda, J. Fecko 
 
Bod 1 Navýšenie poplatkov za turnaje SKGA 
 
I. Šebok navrhol zvýšenie poplatkov za turnaje SKGA: 
- navýšiť o 10 Eur dvoj a trojdňové akcie, o 15 Eur 4 dňové 
- TON ostáva na pôvodnej sume 
 
ŠTK navrhuje platnosť smernice stanoviť na 3 roky. 
 
Bod 2 Stanovenie programu školení a plán činnosti 
 
Školenie užívateľov Tee Time prebehne na regionálnej báze, individuálne školiace výjazdy – zabezpečí 
R. Michalák. 
 
Školenie rozhodcov prebehne na jar 2021. Termíny budú stanovené podľa aktuálnej pandemickej 
situácie. 
 
Bod 3 Vlastný turnajový server 
 
Na návrh I. Tarabu bola začatá diskusia o vytvorení vlastného turnajového servera a databázy hráčov. 
ŠTK odporúča otvoriť jednanie s T. Vrbickým a D. Procházkom z ČR. Vyžiadame odhad rozsahu 
programátorských prác na nový server. Tiež zabezpečiť cenové ponuky z Európy na hotové systémy, 
prípadne na novovytvorené. 
 
Bod 4 Pripravované zmeny rebríčka 
 
ŠTK, na základe predbežných informácií o pripravovaných zmenách rebríčka SKGA, neodporúča tak 
časté zmeny v systéme rebríčka, zvlášť ak má ísť o sledovanie osobných záujmov. 
 
Bod 5 Golf workers – turnaj pre zamestnancov golfových ihrísk a ľudí pracujúcich v golfe a golfových 
štruktúrach 
 
ŠTK odporúča usporiadať turnaj pre zamestnancov golfových ihrísk na jar 2021 v Báči a v jeseni v H. 
Borši. 
 
Bod 6 Navýšenie odmeny pre rozhodcov SKGA 
 
ŠTK odporúča navýšiť odmenu pre rozhodcov na podujatiach SKGA – 100 Eur/rozhodca, 120 Eur/hlavný 
rozhodca, 60 Eur/rozhodca rozhodujúci prvé 2 sezóny. ŠTK vypracuje zoznam rozhodcov pre podujatia 
SKGA, z ktorých je možné nominovať na jednotlivé turnaje a títo rozhodcovia budú aj odmeňovaní. 



Dobrovoľníci a noví rozhodcovia, zbierajúci skúsenosti budú pôsobiť na turnajoch bezplatne, SKGA im 
uhradí paušálne stravovanie – 15 Eur na deň. 
 
Bod 7 Turnaje 2021/22/23 – zmeny propozícií 

ŠTK odporúča vytvoriť kalendár na 3 sezóny dopredu. Návrh propozícií a zmien vypracuje R. Michalák 
a I. Šebok. 

- Rezorty usporiadajúce medzinárodné turnaje budú povinné mať vystavené vlajky 
zúčastnených krajín 

- ŠTK odporúča pri národných majstrovských súťažiach obnoviť opening ceremony, za účasti 
zástupcu prezídia SKGA 

- Vylepšiť manuál na usporiadanie turnajov, najmä zabezpečiť dostatok voľných tee times po 
odštartovaní turnajov SKGA 

- I. Taraba spracuje návrh dĺžok ihrísk, kde sa hrajú podujatia SKGA. Podstatná bude dĺžka ihriska, 
nie farba odpalísk 

- R. Michalák zabezpečí skórekarty pre každé ihrisko, bez farby odpaliska, tie budú zavesené pri 
každom turnaji a ihrisku 

- R. Michalák pripraví návrh rotácie majstrovských turnajov SKGA na 5 rokov vopred 

Bod 8 Register hráčov s platnou skúškou na HCP 54, zatiaľ bez členstva v klube 

ŠTK poveruje R. Holečku vypracovaním smernice pre registráciu nových absolventov skúšky na HCP na 
serveri SKGA, v súlade s GDPR. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


