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Zápisnica 

 

zo zasadnutia trénersko-metodickej komisie 

 

 

Miesto konania:      Golf Trnava, Mlyn 11, 917 08, Trnava 

 

Dátum konania:    03. 08. 2021 o 17:00 hod. 

 

 

Prítomní členovia TMK komisie:                                           

1. Peter Petrovič- predseda komisie     

2. Ján Keher 

3. Anton Zelenaj 

4. Martin Suchánek 

5. Oľga Prachařová 

A člen prezídia SKGA Pavol Bielik 

Prizvaní hostia: 

Luboš Labanc - predseda komisie pre mládež SKGA 

Radomír Holečka - člen prezídia SKGA 

 

BODY PROGRAMU: 

Úvod 

1. Licencie 2021 – aktuálny stav 
2. Licencie 2022 
3. Prezentácia náboru a tréningu mládeže - Basic 
4. CPG -  klubové súťaže 2022 
5. Prezentácia Luboša Lubanca – predsedu komisie pre mládež SKGA 
6. SKGA Tour – SKGA JUNIOR Tour – obmedzenie ročníkov 
7. Zelené karty, vydávanie potvrdenia -  spôsobilosť na hru – odporúčania STK komisii 
8. Diskusia 

 
K bodu č. 1: 

Doplnený návrh bol predložený na prezídium SKGA , čaká sa na vyjadrenie. 
 
 
K bodu č.2: 
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Členovia TMK sa zhodli na potrebe dopísať viaceré doplňujúce informácie do novej predlohy 

pre Licencie 2022, neskôr bude nová predloha prediskutovaná na ďalšom zasadnutí TMK. 

 

 

K bodu č.3: 

 
Prezentácia náboru na tréning mládeže ktorú vypracoval p. Ján Keher bola predložená TMK. 
Komisia sa zhoduje že je potrebné doplnenie informácií 
 
K bodu č.4: 
 
TMK dostala do mailovej komunikácie odporúčacie golfové súťaže, určené pre mládež. TMK komisia 
ich predstavý SKGA, repsektíve sa postup integrácie hry do klubov bude prezentované pomocou 
mailovej komunikácie jednotlivým klubom za podpory SKGA. 
 
K bodu č.5: 
 
Prizvaný na komisiu TMK SKGA bol Luboš Labanc. 
Predseda komisie pre mládež SKGA p. Luboš Lubanca oboznámil TMK o problémoch mládežníckych 
turnajov a to o veľmi nízkom počte účastníkov a vo všeobecnosti malom záujme o golf. Požiadal 
komisiu o väčšiu snahu, rozvoj a nábor vo svojich kluboch pri rozvoji mládeže a motivácii mládeže 
o účasť na turnajoch. 
 
K bodu č.6: 
  
Trénersko-metodická komisia navrhuje športovo technickej komisii zmenu skladby turnajov SKGA 
Junior tour, hlavná myšlienka je prehodnotiť skladbu turnajov podľa ročníkov aby bola zabezpečená 
adekvátna dĺžka ihriska podľa jednotlivej kategórie. 
 
K bodu č.7: 
Prizvaný na komisiu bol člen prezídia SKGA Radomir Holečka. 
Dozorovateľ športovo technickej komisie SKGA p. Radomír Holečka predniesol návrhy na zmenu 
evidovania nových absolventov kurzu pre spôsobilosť na hru (ZK). 
Žiada TMK o podporu a vytvorenie manuálu pre vykonanie skúšky pre spôsobilosť na hru (ZK), 
štruktúru/dokument pravidlá, test, etika pre udelenie ZK. Taktiež žiada o definovanie potrebných 
zručností, ktoré by mal spĺňať nový žiadateľ pre úspešné absolvovanie skúšky. 
Za prípravu tohto manuálu sa prihlásila Olinka Prachařová, člen komisie TMK. Dodanie dokumentov 
do 10. 10. 2021. 
  
K bodu č.8: 
 
Predseda komisie Peter Petrovič ukončil zasadnutie prezídia o 20:00. 

 

 

Zápis vypracoval: Martin Suchánek    ....................................................... 
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Zápis overil: Peter Petrovič     ....................................................... 


