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ZÁPISNICA Z OTVORENÉHO ZASADNUTIA KOMISIE PRE MLÁDEŽ SKGA 
 

Zasadnutie komisie pre mládež  12.5.2021 o 16.00, v online formáte prostredníctvom aplikácie 
Google Meet. 
 
Prítomní: 
Členovia komisie pre mládež: Ján Kudláč (JKu), , Ľubomír Labanc (LL), Dagmar Munková (DM), 
Miroslav Rusnák (MRu), Marek Dragula (MD), Peter Stašek (PS), Jiří Frolka (JF), Miroslav Kubis 
(MKu) 
Členovia prezídia: Miroslav Rusnák (MRu), Michal Novotný (MN) 
Manažér projektov mládeže: Martin Richter (MRi) 
Generálny sekretár SKGA: Kamil Balga (KB) 
Hostia: Alena Munkova (AM) 
 

PROGRAM  
1. Otvorenie  

MRu otvoril zasadnutie komisie pre mládež 

 

2. Návrhy na doplnenie programu 

 

 

3. Voľba predsedu komisie – odporúčanie pre prezídium 

 

MRu vyzval členov komisie aby predložili návrhy na kandidátov na predsedu komisie:  JKu navrhol na 
predsedu komisie  Ľubomíra Labanca. 

Predsedajúci MRu dal hlasovať  o tomto návrhu.  

Za: 6 členov (Dragula, Kudláč, Frolka, Kubis, Munková, Stašek) 

Proti: 0 členov  

Zdržalo sa: 2 členovia (Labanc, Rusnák) 

 

Novým predsedom komisie bol schválený Ľubomír Labanc. 

 

4. CTM – aktuálne informácie k projektu  

 

MRi informoval členov o aktuálnom stave CTM, bolo podaných 11 žiadostí, 10 klubov podmienky splnilo 
a bude im pridelený status CTM, 1 klub podmienky nesplnil.  

Členovia komisie sa  záujme eliminácie schvaľovania výnimiek dohodli, že sa zmení systém predkladania 
dokumentov klubmi. Členovia môžu do najbližšej schôdze podať návrhy, ktoré potom komisia prerokuje. 

 

 

5. RTCTM  – aktuálne informácie k projektu 

 

MRu a MRi informovali členov komisie o aktuálnom stave tohto projektu.  

MRi rozoslal nominovaným hráčom maily s informáciami o nominácii a termínoch sústredení.  

Najväčším problémom projektu je oslovenie hráčom a ich rodičov. Dôvodom sú nesprávne alebo 
nekompletné údaje o hráčoch na serveri SKGA.  

LL preverí hráčov, ktorí boli donominovaní ako náhradníci v RTCTM. 
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Lekárske prehliadky – hráči zaradení do talentovanej mládeže (zaradení v CTM aj RTCTM ) sú povinný každý 
rok absolvovať lekársku prehliadku. Povinnosť absolvovať lek. prehliadku bude zapracované do štatútu 
RTCTM a do formulára hráča pre rok 2022. 

MRu, MRi a Z. Soldánová informujú hráčov RTCTM o povinnosti absolvovať lekársku prehliadku  podľa 
zákona o športe.  

 

6. Golfové krúžky – aktuálne informácie k projektu 

 

Komisia vníma aktuálnu situáciu a nemožnosť organizovať golfové krúžky na školách. Zámerom komisie je 
podporiť kluby spolupracujúce z materskými a základnými školami. V prípade uvoľnenia opatrení a možnosti 
organizácie krúžkov vyzve SKGA kluby na predkladanie žiadostí na získanie podpory pre kluby spolupracujúce 
z MŠ a ZŠ.   
 

MRi rozpošle informáciu klubom o možnosti získať podporu na spoluprácu zo školami za obdobie máj, jún 
2021. Vyplatená bude suma 6000€. Termín na doručenie žiadostí je 14 dní od dátumu rozoslania žiadostí.  

 

7. Výjazd víťazov TON 2020 do St. Andrews  

 

Prebehla diskusia k možnosti poslať víťazov TON 2020 na turnaj do St. Andrews.  Prebehla diskusia či by 
nebolo rozumnejšie motivovať víťazov TON-ky inak. Víťazi z roku 2020 absolvujú výjazd na turnaj do St. 
Andrews.  

Členovia komisie pripravia do 15.6.2021 alternatívy ako zmeniť odmeny pre víťazov TON 2021 a ďalších 
rokov aby bolo možné zmeniť propozície TON najneskôr jeden mesiac pred konaním prvého turnaja TON. 

 

8. Diskusia 

 

MRi informoval o svojej návšteve v Golfovom klube Hrubá Borša a zaškolení trénerov, manažérov, hráčov 
a ich rodičov v aplikácii TCM.golf  a plánovanej návšteve klubov  na východnom Slovensku - Red Fox Malá 
Ida, Alpinka Košice, Lomnický golfový klub.  

 

9. Záver  

 
MRu poďakoval členom komisie za účasť a odovzdal funkciu predsedajúceho novozvolenému 
predsedovi komisie Ľubomírovi Labancovi.  
 
 
V Trnave 12.5.2021 
 
 
 
Predsedajúci: Miroslav Rusnák   ___________v.r.__________ 
 
 
Zapisovateľ: Martin Richter ___________v.r.__________ 


