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ZÁPISNICA Z OTVORENÉHO ZASADNUTIA KOMISIE PRE MLÁDEŽ SKGA  
 
Zasadnutie komisie pre mládež 10.7.2020 o 10:00, Trnava 
 
Prítomní: 
Predseda komisie pre mládež: Miroslav Rusnák (MRu) 
Členovia : Lubo Labanc (LLa), Ján Kudláč (JKu), Miroslav Kubis (MKu), Matej Hlávka (MHl), Martin 
Richter (MRi), Tomáš Krištof (TKr) 
Manažér projektov mládeže: Martin Richter 
Hostia: Kamil Drocár (KD), Michal Novotný (MN) 
 
Otvorenie  
 
MRu otvoril komisiu a privítal prítomných  
 
Doplnenie programu – návrhy 
 
Doplnenie programu v diskusii 
 
 
CTM 
 
CTM – MRi oboznámil  členov komisie o aktuálnom stave žiadostí  o pridelenie statusu CTM. Celkovo 
bolo podaných 12 žiadostí, 6 klubom splnilo všetky podmienky a bude im udelený status CTM, 2 
kluby splnili počet hráčom avšak nedodali ani po opakovanej výzve potrebné dokumenty a 4 kluby 
nesplnili podmienky pridelenia statusu CTM. 
 
MRu a MRi podali návrh aby klubom, ktoré spĺňajú počet hráčov ale nedoručili požadované 
dokumenty v stanovenom termíne aj po opakovanej výzve, nebol udelený status CTM. 
 
Za 4, proti 1, zdržal sa 1 
 
Komisia odporúča prezídiu neudeliť status CTM klubom, ktoré nedodali dokumenty k CTM 
v stanovených termínoch. 
 
MRu vzhľadom na skrátenú golfovú sezónu navrhuje znížiť počet povinných turnajov v Podmienkach 
pridelenia statusu CTM v časti Pridelenie finančných prostriedkov nasledovne: „ Príspevok schválený 
na podporu CTM bude pridelený CTM podľa nasledovného kľúča:  
2/3 schválených finančných prostriedkov pre hráčov, ktorí sa zúčastnia minimálne troch (3) turnajov 
SKGA podľa tohto predpisu a splnia podmienky podľa tohto predpisu,  
1/3 schválených finančných prostriedkov pre hráčov, ktorí sa zúčastnia minimálne piatich (5) 
turnajov SKGA podľa tohto predpisu a splnia podmienky podľa tohto predpisu.  
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Za 4, proti 2 
 
Komisia odporúča prezídiu znížiť minimálny počet povinných turnajov v Podmienkach pridelenia 
statusu CTM v časti Pridelenie finančných prostriedkov pre CTM. 
MRu spracuje do ďalšieho zasadnutia komisie štatistiku o počte hráčov a klubov (na začiatku a na 
konci)v CTM za posledné 3 roky 
 
 
Manažér projektov mládeže 
 
MRu predstavil manažéra projektov mládeže, predstavil jeho úlohy a povinnosti.  
 
 
Nové projekty – návrhy  
MKu rozpošle členom komisie návrh projektu na spoluprácu SKGA s Ministerstvom školstva aby sa 
zaradil golf do osnov telesnej výchovy.  
Komisia rozpracuje projekt na spoluprácu klubov zo školami.  
Komisia žiada zlepšiť komunikáciu o aktivitách pre mládež,  promo podujatí pre mládež, rozosielať 
pravidelný newsletter a iné. Kľúčovými bodmi sú:  

• skvalitnenie obsahovej a prezentačnej stránky webovej stránky skga.sk,  
• posilnenie aktívnej komunikácie mládežníckych aktivít prostredníctvom viacerých 

elektronických komunikačných kanálov (sociálne siete Facebook, Instagram, ...),  
• vytvorenie pravidelného newslettra,  
• angažovanie agentúry pre vytvorenie jednotnej komunikačnej stratégie SKGA, ktorej cieľom 

bude okrem iného vytvorenie marketingového produktu, ktorý bude možné ponúkať 
prípadným inzerentom. 

 
RTCTM 
MRu informoval o aktuálnom stave RTCTM. Prezídium schválilo vyradenie reprezentantov zo 
zoznamu nominovaných hráčov. Na ich miesta boli nominovaní noví hráči. O procese oboch 
nominácií boli informovaní členovia komisie v rámci diskusie.  
 
Prebehla diskusia k aktuálnemu fungovaniu RTCTM. Komisia má jednotný názor, že doterajšia 
implementácia projektu je nevyhovujúca a je potrebná zmena. Kritickým faktorom úvodnej fázy boli 
nominačné kritériá. 
Do 26.8.2020 majú členovia za úlohu poslať medzi sebou navrhované zmeny a pripomienky, ktoré 
budú prerokované na ďalšom stretnutí komisie pre mládež, ktorá by sa mala konať v auguste.  
 
Golfové krúžky  
MRi predstavil nové podmienky pre spoluprácu klubov zo školami. Do polovice augusta budú klubom 
rozoslané informácie s podmienkami pridelenia podpory klubom spolupracujúcim zo školami.   
 
Diskusia  

1. LLa položil otázku ako sa bude riešiť náhrada zrušenia výjazdu do St. Andrews pre víťazov 
TON 2019.  
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MRu SKGA hľadá riešenie pre týchto hráčov, do úvahy pripadá sústredenie s reprezentáciou 
v Turecku v zimnom období. O alternatívach riešena bude MRu informovať KpM na 
nasledovnom zasadnutí komisie. 

2. KpM odporúča sekretárovi SKGA doručiť víťazom TON 2019 diplomy nakoľko víťazi túry 
neobdržali doklad o umiestnení.  

3. Vzhľadom na mimoriadnu výkonnosť špičkových hráčov v kategórii U14 odporúča KpM zvážiť 
komisii pre reprezentáciu vytvorenie reprezentácie U14. 

4. KpM odporúča zvýšiť počet turnajov SKGA Junior Tour. Súčasný počet (2) je nedostatočný.  
 

 
 

 

Predsedajúci: Miroslav Rusnák  _____________________  

 

Zapisovateľ: _____________________ 

 

 

 

 

 


