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ZÁPISNICA Z OTVORENÉHO ZASADNUTIA KOMISIE PRE MLÁDEŽ SKGA 
 

Zasadnutie komisie pre mládež  15.7.2021 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), Marek Dragula (MD), Peter Stašek (PS), Jiří Frolka (JF), Tomáš 
Krištof (TK), Miroslav Rusnák (MRu) 
Členovia prezídia: Michal Novotný (MN), Pavol Bielik (PB), Miroslav Rusnák (MRu) 
Manažér projektov mládeže: Martin Richter (MRi) 
Generálny sekretár SKGA: Kamil Balga (KB) 

PROGRAM  
 

1. Otvorenie 
LL otvoril zasadnutie komisie, privítal účastníkov zasadnutia.  
 

2. Systém práce komisie 
Stretnutia budú mať operatívnu časť a rozvojovú, tzn. diskusnú časť. Pre operatívnu časť 
budú podklady zasielane týždeň pred stretnutím, aby si jednotliví členovia mohli návrhy 
preštudovať, kvalifikovane prediskutovať a prijať uznesenie. O návrhoch, ktoré nebudú 
predložené s požadovaným časom na preštudovanie, sa nebude hlasovať.  

 
3. Operatívne úlohy 

 
a. Zmena nominačných kritérií pre CTM 

LL predstavil návrh zmeny nominačných kritérií podľa p. Kutáka. V podmienkach pridelenia statusu 
CTM klubom v  časti „HCP a vekové kritériá pre vstup hráča do CTM“ navrhujem zmenu v kategórii 
do 10 rokov a do 12 rokov nasledovne:  hráči do 10 rokov: Dievčatá HCP do 42, chlapci HCP do 52,  
hráči do 12 rokov: Dievčatá HCP do 30, chlapci HCP do 38 
Hlasovanie za návrh: 
Za: 0 hlasov  
Proti:  5 hlasov (Kudláč, Labanc, Frolka, Stašek, Dragula)  
 
Návrh bol komisiou pre mládež zamietnutý.  
 

b. Zmena odmien pre víťazov TON 
LL predstavil návrh na zmenu odmien pre víťazov TON od roku 2022 
Do 3. miesta odmeniť umiestnených preplatením nákladov na účasť v turnaji (štartovné, ubytovanie, 
cestovné) pre hráčov a ich zákonného zástupcu na vybraných popredných turnajoch v blízkom zahraničí pre 
príslušnú kategóriu nasledovne:  
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1.miesto – 300 Eur 
2.miesto – 200 Eur 
3.miesto – 100 Eur 
Zároveň pre celkových víťazov jednotlivých kategórií voucher pre nákup golfových potrieb v špecializovaných 
golfových predajniach v hodnote à 200 Eur.  
 
Celková odmena by vzhľadom na rozpočtové obmedzenia nemala presiahnuť náklady na účasť na turnaji 
v St. Andrews. Prosím doplniť informáciu.  
 
Vybrané turnaje: Austrian Boys&Girls, Medzinárodné majstrovstvá Slovinska (Mednarodno mladinsko 
prvenstvo Slovenije). 
 
Hlasovanie za návrh 
Za: 4 hlasy (Frolka, Dragula, Stašek, Labanc)  
Proti: 2 hlasy (Krištof, Rusnák)  
Nehlasoval: 1 hlas (Kudláč) 
 
Komisia sťahuje odhlasovaný návrh 
Za: 7 hlasov (Frolka, Dragula, Stašek, Labanc, Krištof, Rusnák, Kudláč) 
Proti: 0 hlasov 
Komisia stiahla predchádzajúci návrh. 
 
Členovia komisie podali nový návrh  
Zachovať výšku sumy určenú na odmenu pre víťazov TON podľa rozpočtu SKGA vo forme účasti na 
zahraničnom turnaji na náklady SKGA. Komisia odporučí turnaj, ktorého sa víťazi TON zúčastnia, prezídium 
ho odsúhlasí. Vybraný turnaj bude adekvátny počtu hráčov v kategóriách a výkonnosti hráčov TON. Táto 
odmena sa bude týkať len kategórií TON U12 a U14.  
  
Hlasovanie 
Za: 7 hlasov (Frolka, Dragula, Stašek, Labanc, Krištof, Rusnák, Kudláč) 
Proti: 0 hlasov 
Komisia schvaľuje tento návrh.  
 
V rámci TON sa budú odmeňovať hráči v kategóriách do 12 a do 14 rokov. Hráči do 16 rokov budú 
presmerovaní a odmeňovaní v SKGA Junior Tour. Zároveň KpM odporúča športovo-technickej komisii 
organizovať min. 3, zvážiť 4 turnaje ročne.  
 
Hlasovanie 
Za: 7 hlasov (Frolka, Dragula, Stašek, Labanc, Krištof, Rusnák, Kudláč) 
Proti: 0 hlasov 
Komisia schvaľuje tento návrh 
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MRu navrhol, že požiadavku na finančné prostriedky, nevyhnutné na okamžité iniciálne zlepšenie súčasných 
podmienok TON (predovšetkým promoting turnajov a dotáciu na stravne pre hráčov) v predpokladanom 
objeme približne 4000 Euro predloží na prezídium.  
 
 

c. Písomná forma ocenenia víťazov mládežníckych súťaží SKGA  
KpM požiadala sekretariát o vystavenie diplomov pre víťazov mládežníckych turnajov (kolektívnych  
a individuálnych) za minulý rok 2020 a pre ďalšie roky.   
Všetci členovia komisie súhlasia s uznesením  
 

d. Status RTCTM 
Prebehla diskusia k projektu, vyjadrili sa MRu, JF, MRi a LL. Rozumné by bolo vybrať len jedného trénera, 
ktorý bude zodpovedný za vedenie celého projektu. K projektu sa mal vyjadriť tréner RTCTM Samo Valúch 
ale nepripojil sa k zasadnutiu. Niektorí tréneri stále nedodali požadované správy pre hráčov.  
Z diskusie vyplynul dôraz na zamedzenie potenciálneho chaosu, potenciálne vyplývajúceho z rôznych 
odporúčaní RTCTM a osobného trénera hráča pre techniku hry. Zároveň fakt, že čas sústredenia nebol 
využitý optimálne a pre ďalší ročník je potrebné zvážiť doplnenie programu o hru na 9 jamiek so sledovaním 
ako hráč rieši neštandardné pozície a dôrazom na course management. 
 
Komisia poveruje MRu preveriť možnosť uložiť trénerom RTCTM sankcie za nedodržanie zmluvných 
podmienok.  
 

e. Kalendár akcií SKGA 
 
KpM poveruje JKu a LLa vypracovaním odporúčaní pre ŠTK pri príprave kalendáru mládežníckych súťaží 
SKGA. T: Pred zasadnutím komisie ŠTK k 2.8.21 
Komisia pre mládež odporúča športovo-technickej komisii pri tvorbe kalendára SKGA prizvať zástupcu. 
 
Hlasovanie 
Za: 7 hlasov (Frolka, Dragula, Stašek, Labanc, Krištof, Rusnák, Kudláč) 
Proti: 0 hlasov 
Komisia schvaľuje tento návrh 
 

4. Priebežná správa manažéra mládeže 
MRi informoval členov komisie pre mládež o svojej činnosti, zhrnul aktuálny stav podávania výkazov 
k dotáciám pre golfové krúžky. Termín na zaslanie výkazu bol do 11.7. tento termín splnili len 3 kluby, 
ostatné kluby boli oslovené aby dodali chýbajúce dokumenty po termíne.  Ak kluby dodajú všetky 
dokumenty MRi pripraví informatívny výstup pre komisiu a výstup pre prezídium na schválenie. 
 
MRi a MRu pripravia do ďalšieho zasadnutia komisie pravidlá pre prideľovanie dotácií SKGA klubom. 
 

5. Priority práce KpM na 4-ročné obdobie  
a. Diskusia k súčasnému stavu 

LL zhrnul výsledky prieskumu medzi členmi komisie o súčasnom stave mládežníckeho golfu.   
Jednotliví členovia komisie sa vyjadrili k aktuálnemu stavu z ich pohľadu.  
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b. Definícia priorít práce komisie 
Nárast počtu mládežníckych golfistov do 16 rokov. Nárast počtu účastníkov mládežníckych súťaží SKGA. 
Talentovaná mládež.  

c. Úlohy a zodpovednosti členov komisie 
Členovia komisie sa zamyslia, v ktorej oblasti sa cítia najviac doma a ktorému projektu sa chcú v rámci 
komisii venovať.  

d. Členovia komisie do 2 týždňov pošlú pripomienky k Východiskovej správe Mládežníckeho 
golfu na Slovensku a k dokumentu Stav, úlohy a ciele. Oba boli poslané na preštudovanie 
členom komisie pred stretnutím komisie.  
 

 
V Trnave 15.7.2021 
 
 
Predsedajúci: Ľubomír Labanc   ___________v.r.__________ 
 
Zapisovateľ: Martin Richter ___________v.r.__________ 


