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Podmienky pridelenia statusu 
„Centrum talentovanej mládeže“ klubom 

 

 
Cieľ: 
Zriadiť Centrum talentovanej mládeže (CTM) pri jednotlivých kluboch na Slovensku a zaradiť do 
CTM hráčov, ktorí majú aktuálnu výkonnosť, perspektívu a talent absolvovať proces vrcholovej 
prípravy s cieľom reprezentovať Slovenskú republiku. 
 
Cieľová skupina: 
Výkonnostní a vrcholoví hráči vo veku od 6 do 23 rokov. 
 
Návrh systému a prípravy golfistov: 
CTM je systém otvorený pre tie kluby, ktoré sú schopné pripraviť tréningové a súťažné podmienky 
pre výkonnostný a vrcholový golf od materiálno-technického po trénerské zabezpečenie. 
 
Zriaďovateľ: 
Kluby, status CTM im pridelí SKGA, ktorá podporí CTM finančne aj metodicky. 
 
Žiadosť o pridelenie statusu CTM: 
CTM-kam, o vytvorenie ktorých klub požiada, pridelí SKGA (po schválení Prezídiom SKGA) status 
CTM na základe splnených podmienok uvedených v tomto dokumente. 
Klub podá žiadosť na pridelenie statusu CTM do konca mesiaca apríl príslušného roka. 
Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: 
- Názov klubu, 
- tréningové podmienky, 
- menný zoznam hráčov s aktuálnym HCP, ktorí spĺňajú kritéria pre zaradenie do CTM a sú aktuálne 
domovskými členmi klubu, 
-meno a kvalifikačný stupeň trénera zodpovedného za vedenie CTM v klube, 
-zmluvu trénera s klubom zodpovedného za vedenie CTM na príslušný rok v ktorom klub žiada   
o pridelenie  statusu CTM, 
- menný zoznam trénerov s licenciou vydanou SKGA, ktorí budú pracovať s hráčmi zaradenými do 
CTM. 
 
Podmienky pridelenia statusu CTM klubom: 
- Minimálne 5 domovských hráčov vo veku do 23 rokov so slovenskou štátnou príslušnosťou 
zúčastňujúcich sa organizovaných tréningov v klube, ktoré vedie kvalifikovaný tréner, 
- minimálne jedného kvalifikovaného trénera vedeného, ktorý má zmluvu s klubom a ktorý 
zabezpečuje chod CTM. 
- 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; 
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získanie praxe sa preukazuje potvrdením, ktoré podpisujú štatutárny zástupca klubu a predseda 
komisie pre mládež SKGA. 
- Tréningy sa uskutočňujú minimálne 2x týždenne v letnom období a minimálne 1x týždenne v 
zimnom období. 
- Tréneri zverejnia tréningové plány, vedú záznamy o náplni tréningového procesu, o účasti 
jednotlivých hráčoch na tréningoch, o ich výsledkoch v súťažiach. 
- Hráč môže byť zaradený len do jedného CTM počas jednej sezóny (sezóna začína prvým a končí 
posledným turnajom SKGA) a na príslušného hráča môže dostať dotáciu iba jeden klub. V prípade 
prestupu hráča do iného klubu počas sezóny si na hráča môže uplatniť dotáciu CTM, v ktorom bol 
hráč zaradený väčšiu časť sezóny. Na tréningu domovského hráča v inom klube sa musia subjekty 
dohodnúť. 
- Klub je schopný z členov CTM postaviť aspoň jedno družstvo do 16 rokov na Pohár Prezidenta. 
V prípade, ak táto podmienka nebude splnená bude klubu, ktorý splňuje všetky ostatné podmienky 
pre pridelenie dotácie CTM znížená celková dotácia o 50% z celkovej sumy.* 
- Povinnosť každého hráča zaradeného do CTM zúčastniť sa minimálne štyroch (4) turnajov 
(organizovaných SKGA) (Túra olympijských nádejí – TON a finále TON, REG TON, M-SR,M-SR 
juniorov, SKGA Junior TOUR, SKGA Tour). Do povinných štyroch (4) turnajov môžu byť zarátané 
maximálne dva (2) turnaje REG TON. 
- Počet hráčov zaradených do CTM musí byť vo výkaze posielanom na konci sezóny minimálne 4.  
- Každý klub je povinný zabezpečiť aby sa hráč zaradený do CTM najmenej raz ročne podrobil 
lekárskej prehliadke podľa Zákona o športe 440/2015 Z.z., § 15 , ods. 3. 
 
HCP a vekové kritériá pre vstup hráča do CTM: 
 

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 

Do 18 rokov  do 9,9 

Do 21 rokov  do 4,0 

Do 23 rokov  do 2,0 

 
Pridelenie finančných prostriedkov pre CTM: 
Na činnosť CTM na základe rozborov a dosiahnutých výsledkov prideľuje MŠVVŠ SR finančný 
príspevok. Ten sa na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a kritérií SKGA rozdeľuje pre jednotlivé CTM 
na ich činnosť. Príspevok bude pridelený CTM na konci roka podľa existujúcich interných smerníc 
SKGA, na základe vyplnených správ a výkazov o CTM za uplynulú sezónu.  
 
Príspevok schválený na podporu CTM bude pridelený CTM podľa nasledovného kľúča: 
2/3 schválených finančných prostriedkov pre hráčov, ktorí sa zúčastnia minimálne štyroch (4) 
turnajov SKGA podľa tohto predpisu a splnia podmienky podľa tohto predpisu, 
1/3 schválených finančných prostriedkov pre hráčov, ktorí sa zúčastnia minimálne šiestich (6) 
turnajov SKGA podľa tohto predpisu a splnia podmienky podľa tohto predpisu. 
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Minimálne 25 % z celkovej čiastky finančných prostriedkov pridelenej CTM podľa tejto smernice je 
klub povinný poukázať trénerovi, ktorý je zodpovedný za vedenie CTM v klube.  
 
V prípade, ak vo výkaze CTM bude zaradený hráč, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto 
dokumente, bude z CTM vyradený. 
 
SKGA rozdeľuje 20% finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu na účel rozvoja 
talentovaných športovcov. 
 

*Podmienka platí len v prípade, ak má klub v CTM zaradených 4 hráčov do 16 rokov. 


