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ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE PRE MLÁDEŽ SKGA 

 

Zasadnutie komisie pre mládež  14.10.2021 o 16.00, v online formáte prostredníctvom aplikácie Google 

Meet. 

 

Prítomní: 

Predseda komisie pre mládež: Ľubomír Labanc (LL) 

Členovia komisie pre mládež: Ján Kudláč (JKu), Peter Stašek (PS), Tomáš Krištof (TK), Miroslav Rusnák (MRu), 

Dagmar Munková (DM), Miroslav Kubis (MK) 

Členovia prezídia: Michal Novotný (MN),  

Manažér projektov mládeže: Martin Richter (MRi) 

Generálny sekretár SKGA: Kamil Balga (KB) 

Hosť: Samo Valúch tréner RTCTM 

PROGRAM  

 

LL otvoril zasadnutie komisie pre mládež.  

 

Kontrola úloh z posledného zasadnutia komisie pre mládež.  

 

1. Operatívne úlohy 
   1a. Kontrola plnenia úloh 
KB predstavil návrhy diplomov pre hráčov umiestnených na 1. - 3. mieste v celkovom poradí TON a MSR 

žiakov.  Komisia schválila vizuál diplomu s pripomienkou zvýrazniť konečné umiestnenie. Sekretariát bude 

distribuovať diplomy do klubov  do 7 dní od zasadnutia KpM. 

 
   1b. Pohár prezidenta – vyhodnotenie 
LL zhodnotil výsledky a dojmy z turnaja. Športovo a organizačne bol turnaj na výbornej úrovni. Problémom je 
stále nízka účasť klubov na tomto podujatí zúčastnilo sa len 6 klubov (11 tímov) 
Zmena formátu priniesla očakávanú zmenu.  
Komisia zobrala na vedomie poznámky k Poháru prezidenta 
 
   1c. MSR žiakov – vyhodnotenie 
LL zhodnotil výsledky a dojmy z turnaja. Opäť je problémom nízka účasť hráčov. Na turnaji sa zúčastnili 
prevažne hráči zo západného Slovenska. Zo stredného a východného Slovenska sa zúčastnili len dvaja hráči.  
MRu podotkol, že hráči sú len nehrajú na turnajoch športového charakteru ale venujú sa golfu nesúťažnou 
formou.  
Súťažný golf musí byť výkladnou skriňou SKGA.  
Otázkou je ako motivovať kluby aby dokázali poslať na najvyššie turnaje SKGA čo najviac detí.  
Do diskusie o zapojení väčšieho počtu detí do turnajov sa zapojili aj PS, JKu, MRu, MN. 
Komisia zobrala na vedomie poznámky k MSR žiakov.  
 
2. Projekty KpM 
   2a. CTM 
MRi informoval členov o aktuálnom stave. Kluby, ktorým bol pridelený status CTM musia do 31.10. doručiť 
výkaz o činnosti CTM. Po tomto termíne MRi skontroluje výkazy a pripraví výstup pre KpM a pre prezídium.  
MRi bude do 7.11. informovať členov o aktuálnom stave výkazov CTM. 
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Komisia zobrala správu MRi na vedomie.   
 
   2b. RTCTM - v programe po pripojení trénera RTCTM (S. Valúch) 
SV zhodnotil uplynulý ročník RTCTM. Prešlo sa na nový systém 3 sústredení na ktorých sa hráči testovali 
z herných zručností. Výsledky testov využilo veľmi malé percento hráčov.  
Jednám z problémom je nerešpektovanie trénerov RTCTM individuálnymi trénermi hráčov v kluboch.  
LL položil otázku SV čo by bolo potrebné modifikovať v ďalšom ročníku. SV najlepšie by bolo spraviť hybridný 
model z modelu z roku 2021 a z roku 2020. 
 
Komisia zobrala na vedomie ústnu správu Sama Valúcha. 
 
Komisia poveruje LL a JKu do 30.11.2021 prepracovať propozície RTCTM podľa poznatkov z tohto ročníka.  
Po aktualizácii dokumentov KB a sekretariát v spolupráci s LL a JKu pripravia výberové konanie na pozíciu 
manažéra/hlavného trénera RTCTM.  
 
MRi pripraví prehľad o účasti hráčov na jednotlivých sústredeniach. Vyžiada kontakty na osobných trénerov 
detí a najnovšie výsledky meraní a pošle aj ich osobným trénerom.  
 
 
   2c. Golfové krúžky - správa manažéra mládeže 
MRi informoval o prerozdelenej dotácii za máj-jún 2021. 
MRi Informoval členov o stave aktuálnych žiadostí o dotácie pre školy na rok 2021/2022. O dotáciu 
požiadalo 7 klubov v riadnom termíne. Žiadosť od Penati prišla dva týždne po termíne a bude ju 
prerokovávať prezídium. 
 
KpM sa má zaoberať žiadosťou, ktorú podalo Penati o pridelenie dotácie pre kluby spolupracujúce so ZŠ 
a MŠ po termíne.  
 Za 1 - Miroslav Rusnák  
Proti 4 - Ľubomír Labanc, Ján Kudláč, Peter Stašek, Dagmar Munková  
Zdržal sa 2 -  Miroslav Kubis, Tomáš Krištof   
Komisia sa nebude žiadosťou zaoberať.  
 

Komisia sa uzniesla, že pri nedordžaní termínov pri podávaní žiadostí odporúča prezídiu neudeľovať  
výnimky. Pri predložení žiadosti (CTM, krúžky) klubom, ktorá nebude spĺňať podmienky bude mať klub 
možnosť od výzvy manažéra projektov mládeže 7 dní na opravenie žiadosti.  

Za 7 –  Miroslav Rusnák, Ľubomír Labanc, Ján Kudláč, Peter Stašek, Dagmar Munková,  Miroslav Kubis, 
Tomáš Krištof   
Proti 0, Zdržalo sa 0 
 
 
   2d. TON - priebežný stav 
LL zhodnotil posledné kolo TON VII a TON VIII 
 
3. Iné 
   3a. Odporúčania KpM pri tvorbe súťažného kalendára SKGA pre rok 2022 
KpM dala odporúčania komisii ŠTK k tvorbe kalendára SKGA pre rok 2022 
 
   3b. Rozpočet SKGA pre rok 2022 - nové projekty pre mládež 
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MRu s LL pripravia návrh rozpočtu na rok 2022, ktorý bude predstavený prezídiu na ich najbližšom stretnutí. 
 
   3c. Správa o stave mládežníckeho golfu na Slovensku, Mandát a ciele KpM 
 
   3d. Rôzne 
 
3d.1 Návrh ŠTK na úpravu TON  

1. Zníženie vekovej hranice pre TON by Rory Sabbatini na max. 14 rokov 

KpM súhlasí so znížením vekovej hranice pre TON na max. 14 rokov. 

2. Zrušenie kategórie 36,1 – 54 v 9 jamkovej TON by Rory Sabbatini 

KpM súhlasí so zrušením kat. 36,1 – 54 v 9 jamkovej TON by Rory Sabbatini.  

3. Zrušenie kategórie „skrátené odpaliská“ v 9 jamkovej TON by Rory Sabbatini 

KpM súhlasí so zrušením kat. „skrátené odpaliská“ v 9 jamkovej TON by Rory Sabbatini.  

4. Zavedenie celoročnej súťaže aj v 9 jamkovej TON by Rory Sabbatini 

KpM nesúhlasí so zavedením celoročnej súťaže aj v 9 jamkovej TON by Rory Sabbatini.  

5. Zmenu formátu TON z jednokolovej súťaže na dvojkolovú, hrali by sa teda 4 TON (deti sa naučia 
hrať na viac kôl a zlepšiť, či udržať si výsledok aj pri vyššom počte hraných jamiek, bude 
zabezpečený fotograf pri vyhlasovaní a aj oceňovanie a vyhlasovanie je jednoduchšie 1x) 

KpM nesúhlasí so zmenou formátu TON. Komisia je za zachovanie aktuálneho modelu jednodňových 
turnajov.  

6. Zníženie vekového limitu pre juniorské súťaže na max. 18 rokov (MSR juniorov, SKGA Junior Tour) 

Manažér projektov mládeže vyzve komisiu ŠTK na zdôvodnenie návrhu na zníženie vekového limitu pre 
juniorské súťaže na max. 18 rokov. 
 
3d.2 Vyhodnotenie turnaja Evian 
LL zhodnotil účasť hráčov na turnaji Evian. Komisia má podiel na konečnom umiestnení našich hráčov na 
turnaji.  Komisia pre reprezentáciu nemá prehľad o hráčoch do 14 rokov a nomináciu na turnaj musela 
navrhnúť KpM.  
KpM požaduje od sekretariátu zistiť nominačné kritériá na turnaj Evian.  
 
3d.3 Klubová juniorská liga  
LL predstavil návrh na novú tímovú súťaž družstiev juniorov do 16 rokov. Návrh je v pracovnej verzii. 
Dokument bude schvaľovať prezídium.  
 
3d.4 Rast členskej základne 
KpM  chce v spolupráci s Trénersko-metodickou komisiou navrhnúť a vytvoriť systém vzdelávania 
a certifikácie trénerov pre školské krúžky ideálnymi kandidátmi na takéto vzdelávanie sú učitelia. TK preverí 
možnosť získavať kredity pre učiteľov po absolvovaní vzdelávania na SKGA.  
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V Trnave 14.10.2021 

 

 

Predsedajúci: Ľubomír Labanc   ___________v.r.__________ 

 

Zapisovateľ: Martin Richter ___________v.r.__________ 


