
Online Stretnutie Trénersko metodickej komise (TMK) SKGA dňa 
27.10.2020 

  

Prítomní online Zoom: Pavol Bielik, Alexander Medek, Anton Zelenaj, Roman Kianička, Pe-

ter Petrovič, Ján Keher (stretnutie prebehlo prostredníctvom video konferenčného hovoru). 

 Pozvaní: členovia Prezídia SKGA, kontrolór SKGA  

Body programu :  

1. Vzdelávanie trénerov a inštruktorov 2021 

2. Trénerské licencie SKGA 

3. Metodika výučby RTCTM 

4. Golf na školách 

5. Diskusia  

Bod č. 1 : 
a) TMK sa jednohlasne zhodla na spolupráci pri organizácii vzdelávania trénerov a in-

štruktorov golfu pod záštitou SKGA.  

b) TMK navrhuje ako vhodný termín pre praktickú časť začiatok golfovej sezóny, mesiac 

marec (uchádzači o vzdelávanie nebudú zamestnaní pracovnými povinnosťami ako 

bývajú počas golfovej sezóny). Teoretická časť na FTVŠ sa uskutoční podľa možností 

buď v online podobe (kvôli momentálnemu systému dištančnej výučby) alebo v naj-

bližšom možnom stanovenom termíne, ktorý FTVŠ poskytne.  

c) TMK navrhuje predĺžiť vzdelávanie praktickej časti o 8 hod (88 hod tréneri a 68 hod 

inštruktori) . Návrh TMK odôvodňuje predĺžením časti venovanej praktickým ukáž-

kam uchádzačov. Z predošlého vzdelávanie sme si uvedomili, že je potrebné aby kaž-

dý budúci tréner alebo inštruktor prešiel praktickou ukážkou, kde bude demonštrovať 

svoje vedomosti a zručnosti, zároveň dostane spätnú väzbu od vyučujúcich. V predo-

šlom vzdelávaní nebol dostatok času pre praktické ukážky všetkých študentov. 



d) TMK sa dohodla na tvorbe informačných zdrojov pre uchádzačov o trénerské a in-

štruktorské kurzy. TMK navrhuje dôsledne preštudovať skryptá Michala Štefíka zo 

strany SKGA aj zo strany TMK (TMK by rada dostala k nahliadnutiu skryptá Michala 

Štefíka, ak má SKGA skryptá k dispozícii). Následne odporúča diskusiu o možnom 

použití pre budúce vzdelávanie trénerov a inštruktorov golfu.  

Bod č.2 :  

a)  TMK žiada prezídium SKGA o priznanie kompetencii pri organizovaní a výučbe 

vzdelávania  trénerov a inštruktorov golfu. TMK si plne uvedomuje, že je poradným 

orgánom SKGA, ktorý je zložený z kvalifikovaných odborníkov na danú problemati-

ku. Kvalifikácia, odbornosť a praktické pôsobenie v golfových kluboch (menežéri, 

tréneri, majitelia a ŠTK) sú dôvodmi, prečo TMK žiada o pridelenie kompetencii pri 

organizácii a výučbe vzdelávania budúcich trénerov a inštruktorov golfu. 

b) TMK predloží najneskôr do konca novembra 2020 svoj návrh na úpravu licenčného 

poriadku SKGA. (Návrh bude dopĺňať existujúci licenční poriadok. TMK navrhne 

možnosť získať licenciu PRO apprentice - PRO učňom, ktorý študujú školu PGA 

mimo ČR, aby už počas svojho štúdia mohli dostať licenciu a vykonávať svoju tréner-

skú činnosť v súlade s licenčným poriadkom. Taktiež bude žiadať zaviesť formu men-

toringu do licenčného poriadku). 

Bod č. 3 :  

a) TMK vytvorí dokument vzťahujúci sa na problematiku vedenia a organizácie RTC-

TM.  TMK najneskôr do konca novembra 2020 predloží dokument vzťahujúci sa 

k problematike RTCTM. 

Bod č. 4 : 

a) Anton Zelenaj odprezentoval (prezentácia Powerpoint) návrh rozvoja golfu mládeže 

do 10 rokov. Prezentáciu všetci zúčastnení zhodnotili ako veľmi prínosnú.  TMK dis-

kutovala o možnosti prezentácie pred prezídiom SKGA. Anton Zelenaj by rád odpre-

zentoval svoj návrh na rozvoj golfu mládeže do 10 rokov pred prezídiom SKGA.  



b) TMK vypracuje dokument k logistike a vykonávaniu krúžkovej (golfovej) činnosti na 

ZŠ a MŠ. Za vypracovanie témy  zodpovedá Peter Petrovič s odborným posudkom 

TMK. 

Diskusia :  

 V diskusii TMK rozoberala aplikáciu dokumentov z bodu č. 4 v praxi. Jej implemen-

táciu v golfových kluboch a zároveň vytvorenie nadstavbovej golfovej EXTRALIGY do 16 r. 

( Za vypracovanie témy  zodpovedá Peter Petrovič s odborným posudkom TMK ) nadväzná 

na projekt - prezentáciu Antona Zelenaja a tiež vykonanie krúžkovej činnosti a celoslovenský 

projekt rozvoja golfu na slovensku, jej možnosti, financovanie a výhody.  

Vypracoval Ján Keher ml. 

Overil Peter Petrovič 

Overil Pavol Bielik 


