
   

ZÁPISNICA Z OTVORENÉHO ZASADNUTIA KOMISIE PRE MLÁDEŽ SKGA 

 

Zasadnutie komisie pre mládež  7.10. 2020 o 10.00, Bratislava 

Prítomní: 
Predseda komisie pre mládež (KpM): Miroslav Rusnák (MRu) 
Členovia komisie pre mládež: Ján Kudláč (JKu), Dagmar Munková (DM), Tomáš Krištof (TK), Martin 
Richter (MRi), Lubo Labanc (LL),  
Členovia trénersko-metodickej komisie: Roman Kianička (RK), Pavol Bielik (PB), Peter Petrovič (PP) 
Manažér projektov mládeže: Martin Richter 
Hostia: Alena Munková (AM), Matej Hlávka (MH) 
 

1. Otvorenie  
MRu otvoril zasadnutie komisie pre mládež. Poprosil členov aby sa komisia zaoberala len agendou 
komisie pre mládež aby sa nepredlžovalo trvanie komisie. 
 

2. Doplnenie programu – návrhy 
 

Doplnenie programu v diskusii.  
 

3. Manažér projektov mládeže 
 

MRi  komunikuje s klubmi a pomáha zo spustením aplikácie TCM a komunikuje s dodávateľom 
systému.   V druhej polovici októbra navštívi kluby, ktoré majú pridelený status CTM. 
MRu zadal úlohu MRi aby spracoval návrh podmienok CTM, v ktorých budú zapracované podmienky 
používania aplikácie TCM na rok 2021.  
T:15.11.2020 
MRu zadal úlohu MRi odkomunikovať požiadavku na sekretára SKGA doplniť všetky aktuálne 
dokumenty do sekcie mládeže na stránke SKGA.  (Propozície TON, REG TON, bodovanie TON, CTM, 
RTCTM, zápisnice komisie pre mládež, propozície pohár prezidenta)  
T: po aktualizácii dokumentov na sezónu 2021 
 

4. CTM - tréneri a licencie SKGA 
 
Prezídium odsúhlasilo zníženie počtu turnajov podľa návrhu KpM z predchádzajúceho zasadnutia 
(viď. Zápisnica 07/2020) 
MRu vysvetlil prečo prezídium  udelilo status CTM aj klubom, ktorým KpM neodporučila tento status 
udeliť.  Vysvetlenie je v zápisnici z prezídia.  
MRu zadal úlohu JKu a MRi aby pripravili návrh a zloženie turnajov, ktoré sa budú započítavať do 
splnenia podmienok na CTM. 
T:15.11.2020 
 
Komisia pre mládež navrhuje prezídiu udeliť  výnimku hráčom, ktorí sú zaradení v CTM 
a reprezentujú SR v zahraničí, aby im tieto turnaje boli do počtu povinných turnajov započítané.  
 
Prebehla diskusia k licenciám trénerov, ktorí trénujú CTM a k nastaveniu podmienok pre trénerov aby 
mohli trénovať CTM. Súčasné nastavenie licencií trénerov CTM je vyhovujúce.   
 
 

5. RTCTM 



 
LL a JKu pripomienkovali fungovanie RTCTM, vytvorili zoznam bodov, ktoré by bolo podľa nich 
potrebné zmeniť. Komisia poveruje LL a JKu: 

- osloviť aktuálnych trénerov a zistiť od nich ich názor na fungovanie RTCTM, 
- navrhnúť štruktúru a fungovanie RTCTM, ktorú budú konzultovať s trénersko-metodickou 

komisiou. 
T:15.11.2020 
 

6. Golfové krúžky 
 
LL a JKu pripravia návrh koncepcie na podporu rastu členskej základne v mládežnickom golfe. Pozíciu 
trénerov sú pripravení konzultovať PP, RK a PB.  
T:30.12.2020 
 
MRu zadal úlohu MRi aby v spolupráci so sekretariátom poslal klubom informáciu o možnosti dotácie 
na spoluprácu zo školami. Vzhľadom na obmedzenia, vyplývajúce z pandémie COVID19 bude 
vyplatená alikvotná čiastka zo sumy schválenej konferenciou.  Termín na podanie žiadosti je do 
30.10.2020 
T:15.10.2020 
 

7. Pohár Prezidenta SKGA - propozície 
 

Uplynulý ročník súťaže O pohár prezidenta bol napriek ťažkým poveternostným podmienkam 
úspešný. Na druhej strane zvýraznil potrebu zmien.  
LL a JKu po konzultácii s ŠTK SKGA navrhnú model turnaja na budúci rok. 
T:15.11.2020  
KpM požaduje zverejniť propozície turnaja na webovej stránke SKGA a nemeniť ich po dobu najmenej 
30 dní pred konaním udalosti.  
 

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

LL navrhol aby kluby spísali pripomienky a doručili ich MRi, ktorý komunikuje priamo s dodávateľom 
TCM   aby sa plne sfunkčnil systém a bol pripravený na plné užívanie od roku 2021. 
 

9. Diskusia 
Komisia pre mládež odporúča ŠTK komisii aby sa majstrovstvá  SR U12 a U14 konali v skoršom 
termíne najneskôr v prvej polovici septembra.  
 
Termín ďalšej komisie pre mládež druhá polovica novembra. 
 

 

 

Bratislava 7.10.2020 

 

 


