
   

ZÁPISNICA Z OTVORENÉHO ZASADNUTIA KOMISIE PRE MLÁDEŽ SKGA 

 

Zasadnutie komisie pre mládež  26.3.2021 o 13.00, v online formáte prostredníctvom aplikácie 
Google Meet. 

Prítomní: 
Predseda komisie pre mládež (KpM): Miroslav Rusnák (MRu) 
Členovia komisie pre mládež: Ján Kudláč (JKu), Tomáš Krištof (TK), Martin Richter (MRi), Ľubomír 
Labanc (LL), Dagmar Munková (DM) 
Manažér projektov mládeže: Martin Richter 
Hostia: Martin Ťavoda (MŤ), Alena Munkova (AM) 
 

1. Otvorenie  

MRu privítal členov na online zasadnutí komisie.  

 

2. CTM 2021 

MRu informoval  o aktuálnom znení Podmienok pridelenia statusu CTM klubom.  Vysvetlil 

členom komisie prečo prezídiu neschválilo aktualizované propozície z posledného zasadnutia 

komisie.   

 

MRi v spolupráci zo sekretariátom rozpošle klubom informáciu o možnosti podať žiadosť 

o pridelenie statusu CTM klubom spolu zo všetkými potrebnými dokumentmi.  

Termín do 31.3.2021 

 

MRu, MRi spolu zo Zuzanou Soldánovou preveria možnosti získavania údajov o talentovaných  

hráčoch na účely registrácie týchto hráčov do informačného systému športu.   

Uznesenie 
Komisia pre mládež žiada prezídium o písomné zdôvodnenie neschválenia dokumentu 
Podmienky pridelenia statusu CTM klubom, ktorý bol schválený komisiu pre mládež  dňa  
1.3.2021. 

 
3. RTCTM  

Vzhľadom na aktuálny dátum si komisia pre mládež rozdelí úlohy na naštartovanie procesov.  
 

 
Návrh uznesenia  
Na základe minulej spolupráce pri organizácii RTCTM a spolupráci na tvorbe novej dokumentácie 
k RTCTM MRu navrhuje  Samuela Valúcha  za trénera RTCTM zodpovedného za západ a Martina 
Ťavodu za trénera RTCTM zodpovedného za východ.  
 
Hlasovanie : 



Za 5 hlasov 
Proti 0 hlasov  
Zdržalo sa 0 hlasov 
 
Uznesenie 
Komisia pre mládež schvaľuje návrh  Miroslava Rusnáka. Komisia schvaľuje  Samuela Valúcha 
a Martina Ťavodu za trénerov RTCTM. 
 
MRi rozpošle trénerom aktuálne a kompletné znenie dokumentov RTCTM a aktuálne úlohy pre nich 
vyplývajúce z dokumentov RTCTM.  
 
 

4. Golfové krúžky 
 
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.   
 
5. Záver 

MRu poďakoval členom za účasť.  
 
 
 
 
 
V Trnave 29.3.2021 
 
 
Predsedajúci: Miroslav Rusnák   _______v.r.___________ 

 

Zapisovateľ: Martin Richter        _______v.r.___________ 

 


