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Smernica SKGA o udelení HCP indexu s hodnotou 54 hráčovi golfu 
podľa World HCP system 

 
 
 

Preambula 
 

Táto smernica určuje podmienky a postup, akým hráčovi golfu môže byť udelený 
hendikepový index s hodnotou 54 podľa World HCP system.  

 
SKGA vytvára podmienky, aby golf bol prístupný čo najväčšiemu počtu záujemcov za 

prijateľných podmienok a zabezpečuje základné predpoklady pre udržateľnosť a rozvoj tohto 
športu.  HCP index s hodnotou 54 je možné získať na základe úspešného vykonania skúšky. 
Účelom skúšky je preukázať u hráča golfu znalosť golfovej etikety, základných pravidiel golfu 
a základné herné schopnosti, ktoré sú potrebné pre bezpečný a plynulý pohyb po golfovom 
ihrisku. SKGA touto smernicou určuje osoby oprávnené udeliť HCP index s hodnotou 54, 
podmienky jeho udelenia a obsah skúšky pre jeho udelenie.   
 

Článok I. 
 
1. HCP index môže získať iba individuálny člen takého riadneho člena SKGA alebo člen 
takého pridruženého člena SKGA, ktorý získal hendikepovú autoritu od SKGA. Osvedčenie 
o udelení HCP indexu s hodnotou 54 (ďalej len „osvedčenie“) získa hráč golfu po úspešnom 
vykonaní skúšky na preverenie teoretickej a praktickej spôsobilosti hráča na hru na golfovom 
ihrisku.  
 
2. Osobou oprávnenou na vydanie osvedčenia je športovo-technický komisár riadneho 
člena SKGA alebo pridruženého člena SKGA (ďalej len „ŠTK klubu“).  ŠTK klubu je osobou, ktorá 
je jediným členom komisie alebo predsedom komisie s viacerými členmi  vytvorenej riadnym 
členom SKGA alebo pridruženým členom SKGA pre administratívu súvisiacu s hendikepovým 
systémom. 
 
3. Osobou oprávnenou na vykonanie skúšky je osoba evidovaná v registri osôb 
oprávnených na vykonanie skúšky pre udelenie HCP indexu s hodnotou 54 (ďalej len 
„register“). Register vedie SKGA. Zápis do registra vykoná sekretariát SKGA na základe žiadosti 
záujemcu o zápis do registra a po predchádzajúcom súhlase predsedu ŠTK SKGA.  
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4. Žiadateľom o zápis do registra podľa bodu 3 môže byť (a) tréner s licenciou SKGA, (b) 
športový inštruktor s licenciou SKGA alebo (c) ŠTK klubu, ktorý je súčasne rozhodcom SKGA 3. 
triedy alebo vyššej triedy (2. trieda alebo 1. trieda).  
 
5. Vzor osvedčenia tvorí prílohu č.1 k tejto smernici. Osvedčenie obsahuje aj meno, 
priezvisko a podpis osoby oprávnenej na vykonanie skúšky a meno, priezvisko a podpis ŠTK 
klubu. 
 
6. ŠTK klubu je povinný najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo 
osvedčenie vydané,  oznámiť vydanie osvedčenia sekretariátu SKGA a súčasne zaslať emailom 
sekretariátu SKGA kópiu vydaného osvedčenia. 
 
7. Osvedčenie je predpokladom pre registráciu hráča golfu ako individuálneho člena 
SKGA v Centrálnom registri členov SKGA. Pre účely registrácie individuálneho člena SKGA bude 
SKGA akceptovať osvedčenie nie staršie ako 24 mesiacov. To neplatí, ak hráč golfu v minulosti 
bol individuálnym členom SKGA s udeleným HCP. Získanie osvedčenia a ani registrácia hráča 
golfu ako individuálneho člena SKGA neznamená automaticky nárok na hru na všetkých 
golfových ihriskách. Jednotlivé golfové ihriská si môžu stanoviť podmienky, za ktorých môžu 
hráči golfu na nich hrať, odlišne (napr. prísnejšie podmienky, kedy sa vyžaduje aj špecifická 
hodnota HCP indexu hráča). 
 
8. Praktická časť skúšky sa musí vykonať na golfových ihriskách (outdorových 
zariadeniach) s minimálne tromi jamkami.  
 
9. Osvedčenie potvrdzuje, že hráč golfu úspešne vykonal teoretickú časť aj praktickú časť 
skúšky a má požadované herné schopnosti a základné znalosti z golfovej etikety a pravidiel 
golfu. 
 
10. Vykonanie skúšky nesmie byť podmienené absolvovaním tréningových hodín alebo 
inej prípravy. Žiadateľ môže žiadať o vykonanie skúšky aj na základe individuálne 
nadobudnutých znalostí a zručností. 
 
11. Vydanie osvedčenia je možné podmieniť zaplatením poplatku, ktorého výška nesmie 
presiahnuť sumu 50 eur. Poplatok za vydanie osvedčenia je príjmom riadneho člena SKGA 
alebo pridruženého člena SKGA, ktorého ŠTK klubu vydal osvedčenie.  
 

Článok II. 
 
1. Účelom skúšky je preukázať u hráča golfu základné herné schopnosti a znalosť golfovej 
etikety a základných pravidiel golfu, ktoré sú potrebné pre bezpečný a plynulý pohyb po 
golfovom ihrisku. Skúška pre vydanie osvedčenia pozostáva z teoretickej časti a praktickej 
časti : 
 

a. Etiketa golfu – písomný test vypracovaný a schválený ŠTK SKGA, obsahuje 10 otázok. 
Na zodpovedanie otázok testu je určený čas 20 minút, je pri tom možné použiť platné 
Pravidlá golfu. Za úspešné absolvovanie sa považuje správne zodpovedanie 8 otázok. 
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b. Pravidlá golfu – písomný test vypracovaný a schválený ŠTK SKGA, obsahuje 15 otázok. 
Na zodpovedanie otázok testu je určený čas 40 minút, je pri tom možné použiť platné 
Pravidlá golfu. Za úspešné absolvovanie sa považuje správne zodpovedanie 12 otázok. 
 

c. Hra na golfovom ihrisku. 
 
2. Pred praktickou časťou skúšky má hráč možnosť rozcvičenia sa na tréningových 
plochách. 
 
3. Pri hre na golfovom ihrisku je kladený dôraz na praktické uplatnenie golfovej etikety a 
pravidiel golfu. Porušenie etikety golfu môže byť dôvodom na predčasné a neúspešné 
ukončenie skúšky, a to aj v prípade úspešného absolvovania teoretickej časti skúšky. 
 
4. Pri vykonaní skúšky sa kladie dôraz na použitie najmä týchto častí pravidiel golfu:  

- postup pri uvedení lopty do hry na odpalisku, najmä umiestnenie lopty na odpalisku a 
pozícia ostatných hráčov 

- bezpečnosť na ihrisku – vzdialenosť predchádzajúcej skupiny 
- ohľad na ostatných spoluhráčov (pohyb, eliminácia rušivých faktorov) 
- obmedzenie času prípravy a počtu cvičných švihov 
- pripravenosť na hru 
- umiestnenie výstroja počas hry 
- starostlivosť o ihrisko - oprava divotov , oprava jamkoviska po dopade lopty a úprava 

pieskových prekážok 
- pohyb po jamkovisku – dráha patu 
- označenie a čistenie lopty 
- obsluha vlajky 
- zapisovanie výsledkov do výsledkovej karty 
- kedy a ako pustiť rýchlejšiu skupinu 
- tempo a plynulosť hry 
- zákaz hry s tréningovými loptami na ihrisku 

 
5. Pri prípadnom neúspechu môže žiadateľ o vydanie osvedčenia opakovať najviac dve 
z troch častí skúšky, a to v čase maximálne do jedného roka. Ak ani pri opakovaní v danom 
čase skúšku úspešne neabsolvuje, musí absolvovať celú skúšku znova. 
 
6. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.9.2020. 
 
 
V Bratislave, dňa 1.9.2020 
 


