
KOMISIA PRE MLÁDEŽ SLOVENSKEJ GOLFOVEJ ASOCIÁCIE 

 

ZÁPISNICA Č.20-1 
Zápisnica zo zasadania Komisie pre mládež 

Dátum | čas  03.04.2020 | 15:00   O zvolanie požiadal Miroslav Rusnák 

Zapísal Ľubo Labanc 

Pozvaní 

1. Členovia Komisie pre mládež  

2. Zástupcovia Prezídia SKGA  

3. Zástupcovia Komisie ŠTK 

Zúčastnení Neúčasť 

Miroslav Rusnák – predseda komisie (MRu) Jiří Frolka - ? 

Dagmar Munková (DMu) Tomáš Rádl - ospravedlnený 

Tomáš Krištof (TKr) 

Martin Richter (MRi) 

Ľubomír Labanc (LLa) 

Alena Munková – hosť (AMu) 

Pavol Bielik – hosť (PBi) 

 Schôdza sa konala formou videokonferencie.  

Schválenie zápisnice 

Zápisnica z posledného stretnutia KpM neobsahuje úlohy. Zúčastnení ju akceptovali.  

Zápisnica je zverejnená  na www.skga.sk v časti dokumenty/zápisnice komisie/zápisnice 

komisie pre mládež 

Program 

1. Otvorenie  

2. Manažér projektov mládeže  

3. Nové projekty – návrhy  

4. CTM- tréneri a licencie SKGA  

5. RTCTM  

6. Golfové krúžky  

7. TCM.golf – webová aplikácia na správu CTM, RTCTM  

8. Návrhy zmien /úprav/ projektov vzhľadom na obmedzenia týkajúce sa vírusu COVID - 

19  

9. Diskusia  
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10. Záver 

Diskusia 

Bod 1. MRu informoval o dopadoch aktuálnych karanténnych opatrení vlády SR. Aktuálne 

nie sú známe negatívne vplyvy na rozpočet SKGA.  

Bod 2. MRu informoval o potrebe preniesť časť výkonnej práce KpM na plateného 

pracovníka. Primárne vyvstala potreba komunikovať s jednotlivými CTM, kontrolovať 

plnenie štatútu CTM, prípadne vypracovanie metodiky práce CTM. Cieľom je 

zjednotenie práce CTM a prenos know-how. Finančné pokrytie nákladov je z rozpočtu 

kapitoly KpM. DMu upozornila na potrebu primeraného financovania tak odmeny pre 

uvedeného pracovníka ako i limitáciu vedľajších (predovšetkým cestovných) nákladov. 

LLa požiadal o informovanie KpM o dohodnutých zmluvných podmienkach pred 

podpisom zmluvy.  

Bod 3. LLa informoval KpM o nových iniciatívach.  

3.1 Vzhľadom na nízky počet detí v uplynulom ročníku TON považuje za potrebné 

zlepšiť komunikáciu SKGA s klubmi a jednotlivými hráčmi. Pre zlepšenie 

komunikácie navrhuje v prvom priblížení doplniť informácie na stránku SKGA, 

ktorá v súčasnosti neobsahuje množstvo základných informácií, v širšom horizonte 

prepracovať stránku SKGA, ktorá je v súčasnosti zastaralá. Zároveň vytvoriť 

systém kontaktov na hráčov detských kategórií a vytvoriť newsletter s aktuálnymi 

informáciami o mládežníckom golfe na Slovensku.  

3.2 Pre motiváciu detí navrhuje vypracovanie, zverejnenie a pravidelný update 

mládežnickych rebríčkov v jednotlivých kategóriách.  

3.3 Vzhľadom na pokles počtu detí navrhuje otvoriť diskusiu s okolitými golfovými 

federáciami o vytvorení nadnárodnej mládežníckej túry.  

3.4 Vzhľadom na relatívne nízke HCP nastupujúcich generácií upozornil na potrebu 

aktualizácie motivácie víťazov TON (niektorí aktuálni víťazi sa nekvalifikujú na 

turnaj v St.Andrews) 

MRu informoval, že zodpovednosť za stránku skga.sk je u sekretára asociácie. Zároveň 

informoval, že celonárodný rebríček je v súčasnosti v prestavbe a koordinátorom 

aktivít je Rastislav Antala. MRu upozornil, že SKGA nebude participovať na žiadnej 

komerčnej aktivite pri organizácii potenciálnej nadnárodnej túry. LLa potvrdil, že 

cieľom nie je vytvoriť pod záštitou SKGA komerčný turnaj, alebo túru. TKr a MRu 

potvrdili, že motivácia výjazdu do Škótska bola niekoľko ostatných rokov fungujúca. 

Bod 4. DMu namietala aktuálne pravidlá o zaradení detí do systému CTM, kde kvôli časovej 

kolízii medzi zaradením dieťaťa a vyhodnotením splnenia parametrov klub prichádza 

o financovanie talentovaných detí.  

 MRi upozornil, že vzhľadom na kolíziu prepočtu HCP (vyplývajúceho z prechodu na 

nový HCP systém) s karanténou kvôli epidémii COVID-19 (nemožnosť korigovať 

zmeny v HCP) by bolo vhodné vyhnúť sa potenciálnym konfliktom a pre nomináciu 

do CTM použiť lepší z HCP podľa starého a nového systému.  

Bod 5. MRu informoval o stave RTCTM na aktuálnu sezónu. Prezídium schválilo dvoch 

kandidátov, s ktorými sa aktuálne podpisuje zmluva. LLa požiadal o zverejnenie 
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kvalifikačných kritérií pre zaradenie do RTCTM. MRu informoval, že výberom sú 

poverení jednotliví kandidáti. LLa požiadal o informáciu o koordinácii RTCTM 

s reprezentačným trénerom. MRu informoval, že reprezentačný tréner je súčasťou 

RTCTM a prezídium diskutuje o jeho účasti na aspoň jednom sústredení RTCTM. LLa 

požiadal o informáciu o potenciálnom súbehu aktivít čakateľov na reprezentáciu 

s RTCTM. P. Bielik informoval, že aktivity Futures boli utlmené a momentálne žiadna 

aktivita neexistuje. MRu vylúčil paralelizmus aktivít. 

Bod 6. MRu informoval o súčasnom stave golfových krúžkov. SKGA má záujem i naďalej 

podporovať fungovanie golfových krúžkou na školách a materských školách. Pre rok 

2020 bolo na účel podpory golfových krúžkov vyčlenených z rozpočtu SKGA 15 000 

EUR. Činnosť golfových krúžkov bude v sezóne 2020  kontrolovaná, aby podpora bola 

smerovaná hlavne klubom ktoré reálne golfové krúžky organizujú. 

Bod 7. DMu, MRi a LLa sa zhodli, že informačný systém TCM.golf je prínosný a podporujú 

jeho zavedenie do praxe pre všetky CTM na Slovensku. V symbióze s angažovaním 

Manažéra pre mládež sa vytvorí predpoklad na podstatné zlepšenie činnosti CTM. 

MRu potvrdil, že Prezídium SKGA má v pláne finančne pokryť jeho nasadenie.  

Bod 8. Účastníci sa zhodli na potrebe aktualizovať podmienky pridelenia finančných 

prostriedkov v rámci CTM podľa aktuálneho vývoja pandémie COVID-19. Táto úloha 

sa stane aktuálnou v momente uvoľnenia karanténnych pravidiel, definovaných 

vládou SR. Podobne sa prehodnotí aj systém RTCTM.  

Bod 9. Účastníci akceptovali potrebu razantného postupu vlády SR pri zavedení 

karanténnych opatrení na obmedzenie šírenia pandémie COVID-19. Negatívne 

sprievodné znaky absolútneho obmedzenia – eliminácie tréningových možností 

mládeže i funkčnosť samotných ihrísk predstavujú do budúcnosti významné riziko pre 

náš šport. Golf ale ako individuálny šport vo svojej podstate minimalizuje riziko 

prenosu nákazy. Takisto je možné po prijatí relatívne malých hygienických opatrení 

obmedziť stretnutia väčšieho počtu ľudí po hre. To vytvára podmienky na postupné 

sprístupnenie golfovej infraštruktúry, v prvom priblížení pre talentovaných, následne 

pre všetkých golfistov. 

 Účastníci podporujú Prezídium SKGA v snahe o postupné sprístupnenie golfovej 

športovej infraštruktúry v záujme rozvoja športových aktivít mládeže. V záujme 

dosiahnutia tohto cieľa považujú za vhodné zvážiť koordináciu s ďalšími národnými 

športovými asociáciami, zastupujúcimi individuálne športy, kde je riziko prenosu 

nákazy minimalizované z podstaty daného športu.  

 LLa v záujme preukázania spoločenskej zodpovednosti golfového hnutia navrhol 

vytvorenie spoločnej zbierky na podporu zdravotníkov, starajúcich sa o zdravie 

občanov Slovenska.  

Závery 

Z2.1  KpM súhlasí s angažovaním Manažéra pre mládež. 

Z3.1 KpM poverí budúceho Manažéra pre mládež vypracovaním systému komunikácie 

s jednotlivými CTM a mládežníckymi hráčmi.  
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Z3.3 KpM poveruje L. Labanca komunikáciou za KpM pre identifikáciu podmienok pre 

vytvorenie nadnárodnej mládežníckej túry.  

Z7.1 KpM podporuje zavedenie informačného systému TCM.golf pre všetky CTM.  

Úlohy 

U2.1  KpM poveruje DMu prípravou návrhu zmluvy pre Manažéra pre mládež.  

U2.2  KpM zaväzuje MRu predložením základných zmluvných podmienok (finančná časť 

a vzájomné zodpovednosti) KpM pred podpisom zmluvy. 

U3.1 KpM poveruje LLa kontaktovať sekretára SKGA K. Balgu kvôli informácii o stave 

prestavby webovej stránky skga.sk. LLa bude následne informovať KpM. 

U3.2 KpM poveruje LLa kontaktovať R. Antalu kvôli informáciám o príprave nového 

rebríčka a jeho potenciálneho rozdelenia pre jednotlivé vekové kategórie. LLa bude 

následne informovať KpM. 

U3.4 TKr aktualizuje systém motivácie víťazov pre budúcu sezónu TON. 

U4.1 KpM vyzýva svojich členov na podanie návrhov na úpravu nominácií hráčov do CTM.  

U9.1 KpM poveruje MRu prerokovaním návrhu na vytvorenie spoločnej zbierky na 

podporu zdravotníkov v prezídiu SKGA.  

Záver 

Termín pre splnenie všetkých úloh je 09.05.2020.  

Nasledujúca schôdza 

Následnú schôdzu zvolá MRu najneskôr do 3 mesiacov. V prípade potreby skôr (vyvolanej 

predovšetkým potrebou reakcie na vývoj pandémie COVID-19).  

Zoznam skratiek 

KpM – Komisia pre mládež 

CTM – Centrum talentovanej mládeže 

RTCTM – Regionálne centrum talentovanej mládeže 

 


