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Slovenská golfová asociácia o.z. 
Komisia pre mládež 
Miroslav Rusnák 
Kukučínova 26 
831 02 Bratislava 
 
 
         V Trnave dňa 23.9.2019 
 
 
Vec: Návrhy ako zlepšiť fungovanie mládežníckeho golfu na Slovensku 
 
 

Váž. pán viceprezident, 
 
Týmto Vám zasielame naše postrehy a návrhy ako posunúť slovenský mládežnícky 

golf dopredu a ako zvýšiť atraktivitu tohto prekrásneho športu. V záujme rozvoja golfu 
v našom meste a regióne náš golfový klub ustanovil komisiu pre mládež. Naša klubová 
komisia vníma a oceňuje aktivity, ktoré SKGA organizuje pre mladých golfistov. Napriek 
tomu ale – v súlade s viacerými názormi od ľudí, venujúcich sa tejto problematike – existuje 
množstvo oblastí, ktoré je potrebné zreformovať a posunúť vpred. Či už v oblasti metodiky 
rozvoja detského golfu, organizácie turnajov, informovanosti rodičov,  sledovania výkonnosti 
mladých hráčov, alebo v oblasti, ktorú definuje prezídium SKGA ako kľúčovú, t.j. rastu 
členskej základne.  

 
Máme za to, že detská základňa predstavuje elementárny základ pre pokračovanie a 

rozvoj golfového športu, bude jadrom budúcej členskej základne a tým garanciou budúcich 
príjmov pre golfové kluby a ich infraštruktúru. V našom klube je rast počtu detí 
katalyzátorom dynamiky rastu počtu všetkých členov. Deti často priviedli až dve generácie 
rodičov.  

 
Účasť na asociáciou organizovaných žiackych turnajoch je žalostne malá. Minimálne 

množstvo detí na TON signalizuje vážny problém. Na jednej strane si ale nemyslíme, že 
potenciálnych výkonnostných detí pre TON je málo – začiatkom septembra 2019 bolo na 
SKGA serveri evidovaných približne 100 detí do 14 rokov s HCP nižším ako 36. Skôr nám 
chýba väčšia motivácia hrať asociačné turnaje a  informovanosť hráčov/rodičov/klubov.  

 
Na druhej strane je potrebné si priznať, že je nevyhnutné prijať opatrenia pre zásadný 

nárast počtu detí. Toto podľa nášho názoru dosiahneme zmenou prístupu od súčasného 
individualistického poňatia rozvoja mladých golfistov na kolektívne.  

 
Dovoľte nám pomenovať isté návrhy opatrení, ktoré môžu byť základom do spoločnej 

diskusie ako zlepšiť mládežnícky golf na Slovensku. Návrhy vychádzajú z našich klubových 
skúseností na Slovensku a taktiež z našich klubových výjazdov do zahraničia. 

 
1. Stimulácia kolektívneho poňatia golfu 

1.1. Vytvoriť systém klubových mládežníckych trénerov a fond pre ich dotáciu,  
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1.2. Zároveň vytvoriť systém pre stimuláciu klubov pre výchovu 
žiackych/mládežníckych hráčov, 

1.3. Dohodnúť pravidlá pre odmenu klubom za vychovanie výkonnostných 
hráčov v jednotlivých vekových kategóriách, pričom sa zohľadní vek, HCP 
a účasť na asociačných turnajoch,  

1.4. Zvážiť vytvorenie viackolovej súťaže pre klubové kolektívy 
1.5. Vytvoriť nadnárodnú súťaž – SK, CZ, AT, HU 

2. Vytvoriť metodiky 
2.1. Metodika náboru začínajúcich golfistov,  
2.2. Metodika prípravy žiackych výkonnostných golfistov,  
2.3. Metodika pre klubových mládežníckych trénerov.  

3. Informovanosť 
3.1. Vytvoriť databázu rodičov/trénerov talentovaných hráčov a určiť pravidlá 

pre jej tvorbu (od akej výkonnosti/?),  
3.2. Vytvoriť systém informovania o udalostiach/opatreniach/rozhodnutiach 

4. Rebríčky 
4.1. Vytvoriť systém rebríčkov podľa vekových kategórií,  
4.2. Vytvoriť nový bodovací systém turnajov, 
4.3. Zadefinovať a vytvoriť jednoznačné pravidlá prideľovania bodov do 

asociačného rebríčka, 
4.4. Zadefinovať a vytvoriť jednoznačné pravidlá nominácie hráčov na 

reprezentačné turnaje 
5. Systém distribúcie zdrojov 

5.1. Prehodnotiť aktuálny motivačný systém (St.Andrews, RCTM). Presmerovať 
zdroje na zabezpečenie bázických potrieb pre hráčov (greenfees/ 
občerstvenia),  

5.2. Vytvoriť pravidlá pre určenie priorít a distribúciu zdrojov,  
5.3. Dotácie z SKGA do jednotlivých klubov na podporu mládežníckeho golfu 

jednoznačne spojiť s nutnosťou absolvovať ¾ federačných turnajov (v 
dnešnej podobe 3 zo 4 dvojdňových kôl TON) resp. SKGA Junior Tour.  

6. Turnajová časť 
6.1. Zachovať TON – refresh turnaja, názov, logo, marketing a propagácia,  

TON je turnaj pre výkonnostných golfistov, budúcich reprezentantov, 
potreba zachovať turnaj kvôli CTM, 

6.2. Prípadné spojenie TON a SKGA Junior Tour do jedného turnaja. Do SKGA 
Junior Tour  pridaním kategórii U12 a U14 pre hráčov do HCP 36, 

6.3. Navrhované odpaliská 
Dievčatá: červené 
Chlapci: U12 modré, U14 žlté 

6.4. Ak spojiť USKIDS golf tak s Regionálnou TON, ako štartovací mostík pre 
začínajúce deti a deti aj bez HCP, kde ich pritiahneme v duchu dobrej 
nálady a pohody ku golfu, je potrebné rozlišovať medzi pohodovým/ 
rekreačným a výkonnostným golfom, 

6.5. Pri dostatočnom počte hráčov zmeniť formát Prezidentského pohára z 
jedného dňa na dva, prvý deň kvalifikačný turnaj na 9 jamiek na rany, 
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sčítavať sa budú dva-tri najlepšie výsledky za klub. Zostaví sa tabuľka, 
postupuje prvých 8 tímov v rovnaký deň štvrťfinále (prvý s posledným ... ). 
Na druhý deň semifinále a finále. Štvrť, semi, a finále sa hrajú 3x singls 1x 
foursome. 

 
S pozdravom,  
 
Členovia Komisie pre mládež Golf Trnava 
 
Michal Novotný 
Ľubomír Labanc 
Tomáš Šmiček 
Štefan Póša 
Milan Rác 
Ivan Novotný 


