
PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 7/2019 
Dňa 17.7.2019 o 10.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch 
golfového klubu GGGR Skalica, Štvrte v Jazernom poli 2650, 909 01 Skalica. 
 
Prítomní: členovia prezídia: Tomáš Stoklasa, Rastislav Antala, Tibor Hubík, 

Pavol Bielik, Vladimír Balogh, Martin Maršálek  
kontrolór: Slavomír Brudňák  

Ospravedlnení:         členovia prezídia: Ivan Šebök, Martin Munka, Miroslav Rusnák 
Sekretariát: Kamil Balga  
 Zuzana Soldánová  
   
Priebeh: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola úloh 

3. Vnútorné predpisy 

4. Reprezentácia 

5. Udeľovanie licencií 

6. Ostatné  

7. Záver 

 
1. Otvorenie 

 
Zasadnutie otvoril prezident Tomáš Stoklasa.  
 
2. Kontrola úloh 
 
Trvá úloha č. 01 5/2019: Tomáš Stoklasa pripraví návrh, ktorý bude riešiť aktuálny stav 
trénerov oprávnených viesť centrá talentovanej mládeže, v kontexte s ustanovením článku III. 
bod 2 a 3 Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti 
trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu. 
Z: Tomáš Stoklasa 
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 01 6/2019: Komisia pre mládež predloží návrh kvalifikačných kritérií pre trénerov 
CTM. 
Z: Miroslav Rusnák 
T: SPLNENÁ 
 
Úloha č. 02 6/2019: Rastislav Michalák v spolupráci s Miroslavom Rusnákom pripraví návrh 
formátu TON a analýzu US Kids. 
Z: Miroslav Rusnák 
T: 31.7.2019 
 
Úloha č. 03 6/2019: Komisia pre mládež dopracuje a predloží návrh formátu Regionálnych 
tréningových centier talentovanej mládeže. 
Z: Miroslav Rusnák 
T: SPLNENÁ 



 
3. Vnútorné predpisy 
 
Tomáš Stoklasa zapracoval zmeny a pripravil návrh, ktorý bude riešiť aktuálny stav trénerov 
oprávnených viesť centrá talentovanej mládeže, v kontexte s ustanovením článku III. bod 2 
a 3 Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera a 
licencie na výkon činnosti inštruktora športu, ktorý predložil prezídiu na preštudovanie. 
Miroslav Rusnák písomne navrhol doplniť do smernice CTM preukázateľnú 3 ročnú prax pre 
trénerov s licenciou B. Prebehla rozprava. 
Rastislav Antala poznamenal, že z CTM nevychádzajú hráči vhodní do reprezentácie. Je aj 
potreba zvýšenia kontroly práce klubov, ako pracujú s CTM. 
Slavomír Brudňák navrhol jasný harmonogram pre trénerov CTM, ktorý sa bude príležitostne 
kontrolovať. 
 
Tomáš Stoklasa predložil na hlasovanie nasledovný návrh: 
 
 
Prezídium schvaľuje zmenu Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie 
na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu, nasledovne: 
1. V článku III. bod 2 písm. b) znie: „viesť akadémie golfu pre deti a dospelých,“. 
2. V článku III. sa bod 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „viesť centrá 
talentovanej mládeže.“. 
3. V článku III. bod 3 písm. b) znie: „viesť akadémie golfu pre deti a dospelých,“. 
4. V článku III. sa bod 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „viesť centrá talentovanej 
mládeže, za podmienok určených v predpise SKGA.“. 
 
 
Prezídium schvaľuje zmenu vnútorného predpisu Podmienky pridelenia statusu „Centrum 
talentovanej mládeže“ klubom, nasledovne : 
1. Časť „Podmienky pridelenia statusu CTM klubom“ sa dopĺňa novým odsekom, ktorý znie: 
„- kvalifikovaný tréner na účely tohto predpisu je (1) držiteľ licencie „A“ vydanej 
podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera 
a 
licencie na výkon činnosti inštruktora športu alebo (2) držiteľ licencie „B“ vydanej 
podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera 
a 
licencie na výkon činnosti inštruktora športu, ak získal najmenej trojročnú prax vo 
vedení akadémie pre športovcov vo veku do 23 rokov v klube, ktorý je členom SKGA; 
získanie praxe sa preukazuje potvrdením, ktoré podpisujú štatutárny zástupca 
klubu a predseda komisie pre mládež SKGA.“. 
 
Uznesenie č. 1 7/2019:  
Prezídium schvaľuje zmenu Smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie 
na výkon činnosti trénera a licencie na výkon činnosti inštruktora športu, nasledovne: 
1. V článku III. bod 2 písm. b) znie: „viesť akadémie golfu pre deti a dospelých,“. 
2. V článku III. sa bod 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „viesť centrá 
talentovanej mládeže.“. 
3. V článku III. bod 3 písm. b) znie: „viesť akadémie golfu pre deti a dospelých,“. 
4. V článku III. sa bod 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „viesť centrá talentovanej 
mládeže, za podmienok určených v predpise SKGA.“. 
 
 
Prezídium schvaľuje zmenu vnútorného predpisu Podmienky pridelenia statusu „Centrum 
talentovanej mládeže“ klubom, nasledovne : 



1. Časť „Podmienky pridelenia statusu CTM klubom“ sa dopĺňa novým odsekom, ktorý znie: 
„- kvalifikovaný tréner na účely tohto predpisu je (1) držiteľ licencie „A“ vydanej 
podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera 
a 
licencie na výkon činnosti inštruktora športu alebo (2) držiteľ licencie „B“ vydanej 
podľa smernice Slovenskej golfovej asociácie o udeľovaní licencie na výkon činnosti trénera 
a 
licencie na výkon činnosti inštruktora športu, ak získal najmenej trojročnú prax vo 
vedení akadémie pre športovcov vo veku do 23 rokov v klube, ktorý je členom SKGA; 
získanie praxe sa preukazuje potvrdením, ktoré podpisujú štatutárny zástupca 
klubu a predseda komisie pre mládež SKGA.“. 
 
Hlasoval za: Tomáš Stoklasa, Tibor Hubík, Rastislav Antala, Martin Maršálek 
Hlasoval proti: Pavol Bielik 
Zdržal sa hlasovania: Vladimír Balogh 
Uznesenie č. 1 7/2019 nebolo schválené.  
 
 
4. Reprezentácia 
 
Rastislav Antala informoval o priebehu ME žien 2019 v Taliansku. Slabá kondícia hráčok 
prekvapila, taktiež zlý stav ihriska. Prvý deň kvalifikácie hrali dievčatá veľmi dobre, 
priebežný stav bol aj o 5. miesto. O ME dievčat v Španielsku, ME mužov a ME chlapcov 
v Poľsku bude informovať na nasledujúcom prezídiu, na základe reportov trénera Andrewa 
Malleyho. Naši reprezentanti sa budúci týždeň zúčastnia European Young Masters 2019 
v Českej republike.  
 
5. Udeľovanie licencií 
 
SKGA obdržala žiadosť od Tomáša Becka z GGGR Skalica. Chýbalo potvrdenie o praxi, 
ktoré si dodatočne vyžiada sekretariát. 
 
6. Ostatné 
 
Regionálne tréningové centrá talentovanej mládeže boli spustené. Tomáš Stoklasa predložil 
emailovú informáciu o priebehu na východnom Slovensku od Miroslava Rusnáka a Martina 
Ťavodu, účasť 10 detí za zhoršeného počasia.  
Pavol Bielik informoval o priebehu RTCTM na západnom Slovensku, potvrdená účasť 5 detí 
z 15, nakoľko je čas dovoleniek a turnaj v danom termíne. Boli stanovené nové termíny s 
cieľom vyššej účasti.  
 
ŠTK sa uskutoční 25.7.2019, kedy sa schváli check list na základe ktorého sa budú 
kontrolovať ihriská pred uskutočnením turnajov. Lomnickému GK bol doplnený turnaj 
zo série SKGA túry do kalendára turnajov v termíne 28.-30. septembra. 
 
Tomáš Stoklasa informoval o účasti a hlasovaní o WHS dňa 19.6.2019 na Mimoriadnom 
valnom zhromaždení EGA v Amsterdame. Nový HCP systém bol schválený, do účinnosti 
vstúpi  od budúceho roka. 
 
Rastislav Antala otvoril tému informačného systému Golfbox, prebehla rozprava k danej 
téme.  
 
Tomáš Stoklasa informoval o tlačovej konferencií s Rorym Sabbatinim, zástupcami SKGA a 
vysokej účasti médií. Dňa 25.7.2019 sa pod záštitou Roryho Sabbatiniho uskutoční 
charitatívny turnaj v Golf Resorte Borša. 



 
Kontrolór Slavomír Brudňák informoval o školení o spôsobe a podmienkach vykazovania 
príspevku z MŠVVaŠ SR podľa zákona o športe a vnútorných predpisoch SKGA, ktoré 
viedol spolu s manažérom turnajov Rastislavom Michalákom. Vo Veľkej Lomnici sa zúčastnil 
iba Lomnický GK a školenia v Hrubej Borši sa zúčastnilo 10 klubov (Airport Golf Club, 
Agama Golf Club, Golf Club Borša,Sedin Golf Club, Golf Trnava, Golf Club Skalica, Royal 
Valley Golf Club, Eurovalley Golf Club, GOLF and COUNTRY CLUB Bratislava – 
Bernolákovo, Golf Club Welten). 
	
Kamil Balga predložil tému „Česko-slovenský pohár“, ktorý sa má po komunikácii a návrhu 
ČGF hrať vo formáte bez hráčov reprezentácií, ktorí sú zvyčajne v októbri mimo hernú 
sezónu alebo v škole v USA. Malo by sa hrať výbor ČGF proti prezídiu SKGA. Miesto 
konanie Kácov alebo Šilheřovice. 
 
Kamil Balga sa zúčastnil ME v Poľsku spolu so zástupcom Golfového klubu Borša pre 
„coaching“, kde sa tieto ME budú konať budúci rok. 
 
Kamil Balga napíše klubom overenie záväznej účasti na tohtoročnom IGTM. 
 
Kamil Balga informoval o zmenách v priestoroch GAC na FTVŠ UK, z dôvodu zriadenia 
nového fitnescentra. 
 
Kamil Balga informoval o spolupráci Anety Abrahámovej so športovou skautskou agentúrou 
pre zastupovanie hráčov priamo v USA. Je možné vytvoriť platformu pre hráčsku 
perspektívu. 
 
Sekretariát pripraví stav rozpočtu 2019 do budúceho prezídia. 
 
Úloha č. 02 7/2019: Pripraviť prehľad plnenia a čerpania rozpočtu 2019. 
Z: sekretariát 
T: budúce prezídium 
 
Úloha č. 03 7/2019: Pripraviť podklady týkajúce sa finančných prostriedkov PUŠ pre analýzu 
verejného obstarávania. 
Z: sekretariát 
T: 30.9.2019 
 
7. Hlasovanie per rollam 
 
Per rollam hlasovanie 01 
 
Viceprezident Miroslav Rusnák dal dňa 20.6.2019 formou per rollam v súlade s článkom 16 
bod 2 Stanov SKGA na hlasovanie 2 návrhy na schválenie: 
 
1. Zriadenie RTCTM podľa priloženého projektu s tréningovým programom a rozpočtom.  
2.  Schválenie asistentov zodpovedných za vedenie RTCTM v zložení: 
                              Región Východ - Martin Ťavoda 
                              Región Západ    - Pavol Bielik 
 
21.6.2019 bol výsledok hlasovaní o návrhoch uznesení: 
 
Návrh č. 1 bol schválený: 8 hlasov ZA (1 nehlasoval) 
 
Návrh č. 2 bol schválený: 7 hlasov ZA (2 nehlasovali) 
 



Návrhy boli schválené. 
 
Per rollam hlasovanie 02 
 
Na základe návrhu manažéra turnajov Rastislava Michaláka a po dohode s LGK dal 
prezident Tomáš Stoklasa dňa 4. júla 2019 formou per rollam v súlade s článkom 16 bod 2 
Stanov SKGA na hlasovanie o návrhu na zaradenie podujatia SKGA tour do kalendára 
turnajov SKGA, termín 28.9. - 30.9.2019, miesto konania Black Stork Veľká Lomnica. 
Ide o usporiadanie náhradnej SKGA Tour za podujatie, ktoré bolo zrušené v Lomnici v júni.    
 
 „Prezídium SKGA schvaľuje zaradenie podujatia SKGA tour do kalendára turnajov SKGA, 
termín 28.9. - 30.9.2019, miesto konania Black Stork Veľká Lomnica.“ 
 
5.7.2019 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 
ZA: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
 
Návrh bol schválený. 
 
8. Záver 
 
Termín najbližšieho zasadnutia Prezídia je v piatok 16.8.2019 o 10.00 hod. na adrese 
golfového klubu Sedin Golf Club, o.z., Sedín 110, 925 22 Veľké Úľany - Nové Osady. 
 
 
SUMÁR UZNESENÍ: 
 
Per rollam hlasovanie 01 
 
Viceprezident Miroslav Rusnák dal dňa 20.6.2019 formou per rollam v súlade s článkom 16 
bod 2 Stanov SKGA na hlasovanie 2 návrhy na schválenie: 
 
1. Zriadenie RTCTM podľa priloženého projektu s tréningovým programom a rozpočtom.  
2.  Schválenie asistentov zodpovedných za vedenie RTCTM v zložení: 
                              Región Východ - Martin Ťavoda 
                              Región Západ    - Pavol Bielik 
 
21.6.2019 bol výsledok hlasovaní o návrhoch uznesení: 
 
Návrh č. 1 bol schválený: 8 hlasov ZA (1 nehlasoval) 
 
Návrh č. 2 bol schválený: 7 hlasov ZA (2 nehlasovali) 
Návrhy boli schválené. 
 
Per rollam hlasovanie 02 
 
Na základe návrhu manažéra turnajov Rastislava Michaláka a po dohode s LGK dal 
prezident Tomáš Stoklasa dňa 4. júla 2019 formou per rollam v súlade s článkom 16 bod 2 
Stanov SKGA na hlasovanie o návrhu na zaradenie podujatia SKGA tour do kalendára 
turnajov SKGA, termín 28.9. - 30.9.2019, miesto konania Black Stork Veľká Lomnica. 
Ide o usporiadanie náhradnej SKGA Tour za podujatie, ktoré sme zrušili v Lomnici v júni.    
 



 „Prezídium SKGA schvaľuje zaradenie podujatia SKGA tour do kalendára turnajov SKGA, 
termín 28.9. - 30.9.2019, miesto konania Black Stork Veľká Lomnica.“ 
 
5.7.2019 bol výsledok hlasovania návrhu uznesenia: 
ZA: 8 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Nehlasoval: 1 
Návrh bol schválený. 
 
SUMÁR ÚLOH: 
 
Trvá úloha č. 02 6/2019: Rastislav Michalák v spolupráci s Miroslavom Rusnákom pripraví 
návrh formátu TON a analýzu US Kids. 
Z: Miroslav Rusnák 
T: 31.7.2019 
 
 
Úloha č. 02 7/2019: Pripraviť prehľad plnenia a čerpania rozpočtu 2019. 
Z: sekretariát 
T: budúce prezídium 
 
Úloha č. 03 7/2019: Pripraviť podklady týkajúce sa finančných prostriedkov PUŠ pre analýzu 
verejného obstarávania. 
Z: sekretariát 
T: 30.9.2019 
 
 
Predsedajúci: Tomáš Stoklasa  _____________________  
 
Zapisovateľ: Kamil Balga         _____________________ 
 
 

Príloha č. 1:  Projekt s tréningovým programom a rozpočtom. 

Regionálne tréningové centrá talentovanej mládeže (RTCTM) 
 
Cieľ  RTCTM: 
Vytvorenie Regionálnych  tréningových centier talentovanej mládeže (RTCTM)  pod SKGA 
pre regióny Východ a Západ. RTCTM bude slúžiť ako dlhodobý systém výchovy 
talentovanej mládeže s vyhľadávaním nových talentovaných hráčov pre výkonnostný golf.  
 
Náplň RTCTM: 
RTCTM budú zabezpečovať systematickú celoročnú prípravu talentovaných hráčov vo 
vekovej kategórii do 16 rokov. Príprava bude prebiehať podľa vopred schváleného 
tréningového plánu,  ktorý zabezpečí výkonnostný rast hráčov. 
 
 
Financovanie RTCTM: 
Financovanie RTCTM zabezpečí SKGA zo svojho rozpočtu uvedeného v časti Talentovaná 
mládež/ RTCTM. Financie budú rozdelené pre jednotlivé RTCTM s prihliadnutím na počet 
vybraných hráčov. Plán financovania pripraví Komisia pre mládež, na základe tréningového 
plánu vytvoreného vybranými Asistentmi,  a schváli Prezídium SKGA.  
 



Vedenie RTCTM: 
Jednotlivé RTCTM budú pracovať pod vedením vybraných Asistentov. Asistenti budú 
vybraní hlavným trénerom reprezentácie Slovenska  v spolupráci s Komisiou pre 
reprezentáciu a schválení Prezídiom SKGA. 
Asistenti RTCTM: 
Asistenti poverení vedením RTCTM po ich schválení Prezídiom SKGA,  podpíšu pripravenú 
zmluvu s SKGA ktorá bude obsahovať ich povinnosti vyplývajúce z ich funkcie. Vybraní 
asistenti musia byť držiteľmi trénerskej licencie vydanej SKGA minimálne triedy B. 
Hlavné povinnosti  Asistentov: 
-vedenie tréningových procesov RTCTM 
-návrh hráčov pre zaradenie do RTCTM /v spolupráci s trénerom reprezentácie SR/ 
a následnú komunikáciu s vybranými hráčmi 
-predkladanie vyplnených správ o tréningovom procese Komisii pre mládež 
-príprava celoročného  tréningového plánu RTCTM s návrhom výberu ihrísk a rotácie 
jednotlivých sústredení 
-Príprava tréningového denníka pre hráčov RTCTM 
-pravidelná kontrola tréningových denníkov hráčov 
-komunikácia s osobnými trénermi hráčov a monitorovanie hráčov počas roka 
-aktívne komunikovať s trénermi  v jednotlivých kluboch a monitorovať nové talenty pre 
prípadné zaradenie do RTCTM 
 
Činnosť RTCTM: 
Vybraní hráči absolvujú  tréningové sústredenia pod vedením vybraných asistentov 
podliehajúcich hlavnému trénerovi reprezentácie SR. Činnosť RTCTM bude prebiehať na 
dopredu určených ihriskách v intervaloch podľa tréningového plánu vytvoreného asistentmi. 
Vybraní hráči sa budú riadiť pokynmi vybraných asistentov podľa schváleného tréningového 
plánu a  tréningových denníkov. Za návrh výberu ihrísk a rotáciu jednotlivých tréningových 
sústredení zodpovedajú vybraní asistenti.  Jednotlivé ihriská budú určené na základe 
dohody o finančnom vyrovnaní medzi SKGA a jednotlivými  ihriskami. Výber ihrísk pripravia 
ako súčasť návrhu tréningového plánu vybraní asistenti a konečné určenie ihrísk pre RTCTM 
schváli Prezídium SKGA. 
 
Výber hráčov RTCTM: 
Výber hráčov každoročne zabezpečí hlavný tréner reprezentácie v spolupráci s vybranými 
asistentmi ktorí budú poverení vedením jednotlivých RTCTM. Hráči, ktorí budú  zaradený do 
RTCTM musia mať štátne občianstvo Slovenskej republiky.  Výber hráčov bude odporučený 
podľa nasledovných kritérií pre výber talentovanej mládeže schválených prezídiom SKGA . 
Uvedené kritériá boli schválené Prezídiom SKGA sa nachádzajú sa v dokumente 
“Podmienky pridelenia statusu CTM klubom“ .Vo výnimočných prípadoch môžu byť do 
RTCTM zaradení  hráči ktorí nezodpovedajú uvedeným podmienkam. Konečný výber hráčov 
bude predložený po kontrole Komisiou pre reprezentáciu a Komisiou pre mládež na 
schválenie Prezídiu SKGA. 
 
 
Odporúčané HCP a vekové kritériá pre výber hráča do RTCTM: 
Veková kategória  HCP 
Do 10 rokov  do 45 
Do 12 rokov  do 36 
Do 14 rokov  do 26,4 
Do 16 rokov  do 11,4 

 
Tréningový plán RTCTM  

 



Hlavná tréningová jednotka sa rozdeľuje do 10 celodenných sústredení do roka. Každý hráč 
dostane po sústredení odporúčanie na vlastný tréningový plán, ktorý bude odkonzultovaný 
aj s individuálnym trénerom hráča. 
Tréningy sa rozdeľujú do  4 hlavných oblastí: 

1. Technický- analýza  a korekcia techniky hráča, konzultácia s hráčom a s jeho 
vlastným trénerom 
 

2. Fyzický- Testovanie základných pohybových schopností - FMS, plus testovanie 
golfovo špecifickej mobility a stability - TPI. Následne bude hráčovi odporučená 
potrebná náprava pohybového aparátu/ vytvorenie korektívneho programu 
 

3. Psychologický- techniky na zvýšenie sebadôvery a zvládanie turnajového tlaku. 
Techniky sa budú používať počas sústredení a takisto budú hráčom dané na 
domácu úlohu. 
 

4. Výkonnostný- zahrňuje modelované tréningy, turnaje a zápasy ako aj zvládanie 
špeciálnych typov rán a ovládaniu rôznych trajektórii golfovej loptičky. Ďalej bude 
tréning zahŕňať variabilný tréning pohybov tela a výsledkov rán. Dôraz je takisto 
kladený aj na pre-shot  rutinu. 

 
Harmonogram sústredení z hľadiska aktivít: 

1. Fyzický skríning a korekcia pohybového aparátu, 9 jamiek na ihrisku - analýza 
výkonnosti  

2. Technický tréning- Krátka hra, puttovanie,  psychológia, 9 jamiek na ihrisku 
3. Technický tréning- plný švih,  psychológia, 9 jamiek na ihrisku 
4. Výkonnostný tréning  
5. Výkonnostný tréning 
6. Technický tréning-Krátka hra, puttovanie a výkonnostný tréning 
7. Technický tréning- plný švih, a výkonnostný tréning 
8. Výkonnostný tréning 
9. Výkonnostný tréning 
10. Opakovanie fyzického skríningu a prípadná ďalšia korekcia pohybového aparátu, 9 

jamiek na ihrisku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


