
 

ZÁPISNICA Z OTVORENÉHO ZASADNUTIA KOMISIE PRE MLÁDEŽ SKGA  

Dňa 25. 09. 2019 o 13.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Komisie pre mládež SKGA v priestoroch 

SKGA o.z., Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. 

 

Prítomní: Miroslav Rusnák, Martin Richter, Alena Munková, Dagmar Munková, Tomáš Krištof, 

Tomáš Šmiček 

Hostia: Juraj Šedivý, Radomír Holečka, Kamil Balga, Rastislav Michalák, Pavol Bielik, Rastislav 

Antala, Slavomír Brudňák, Ľubomír Labanc, Michal Novotný 

 

  Priebeh: 

1. Otvorenie  

2. Nový formát detskej túry /spojenie US KIDS a SKGA TON/ 

3. Nové projekty – návrhy 

4. CTM - tréneri a licencie SKGA 

5. RTCTM 

6. Golfové krúžky 

7. Diskusia 

8. Záver 

1. Otvorenie  

Zasadnutie otvoril predseda Komisie pre mládež SKGA Miroslav Rusnák. 

 

2. Nový formát detskej túry /spojenie US KIDS a SKGA TON/ 

Juraj Šedivý predstavil aktuálny model turnajov US Kids, metodiku turnajov, čo je pre deti 

zaujímavé, ako deti zabaviť golfom. 

Miroslav Rusnák položil otázku, ako je možné zmeniť formát keďže, formát US Kids je 

licencovaný. 

Juraj Šedivý – odpaliská musia zostať nezmenené vrátane zlatých a zelených, je možné meniť 

kategórie. 

Miroslav Rusnák – ako je to s názvom tejto túry keďže, by malo ísť aj o asociačný turnaj, je 

možné použiť názov US Kids SKGA Tour? 

Juraj Šedivý – US Kids musí byť prvé v názve, kvôli licenčným podmienkam.  

Výhodou nového formátu je spojenie troch turnajov (TON, Reg. TON, US Kids) do jedného 

a nárast počtu detí na turnaji.  

V diskusii sa k téme vyjadrili viacerí prítomní, odzneli nápady a postrehy, ako by bolo možné 

zmeniť komunikačné kanály,  ako je možné donútiť pracovať kluby s mládežou. 

Pavol Bielik - aká je predstava Juraja Šedivého o podpore SKGA. Juraj Šedivý navrhuje 

nasledovné: SKGA zabezpečí rozhodcu, trofeje, súčinnosť s propagáciou a PR podujatia. Zároveň 

požaduje podporu na každé jedno podujatie vo výške cca 500€. 



Radomír Holečka vysvetlil prečo je podľa jeho názoru dôležite spojiť TON s US Kids Tour. Je to 

liaheň pre nových golfistov, zaberá širšie pole golfistov ako TON, keďže je určené pre hráčov do 

18 rokov. Účasť na svetové finále a dobrý a motivačný systém odmeňovania mladých hráčov. 

Komisia si vypočula požiadavku na podporu US Kids zo strany SKGA a návrh Juraja Šedivého 

na spojenie US Kids a TON. Komisia sa rozhodnutím o návrhu bude zaoberať na najbližšom 

zasadnutí Komisie pre mládež.  

 

3. Nové projekty – návrhy  

Miroslav Rusnák odprezentoval oficiálny list, ktorý poslal Golf Trnava. Michal Novotný 

vysvetlil zámer tohto listu a spôsob práce s mládežou v Trnave. List je prílohou tejto zápisnice. 

 

4. CTM – tréneri a licencie SKGA 

Miroslav Rusnák - CTM fungujú, ale tak ako systém fungovania aj čerpania prostriedkov má 

rezervy. Riešením je sprísnenie kritéria a kontroly v kluboch ako fungujú CTM, výstupy 

z kontrol a v prípade nedodržania podmienok – sankcie.  

Miroslav Rusnák pripomenul, že podmienkou je tréner s licenciou – športový odborník. 

Prebehla diskusia o trénerských licenciách, zmluvách s trénermi. 

Slavomír Brudňák vysvetlil, ako majú tréneri postupovať v prípade, že chcú trénovať CTM 

(zamestnanec, dobrovoľník, podnikateľ). 

Miroslav Rusnák požiadal prítomných o návrhy zmien v CTM. 

 

5. RTCTM 

Program bol spustený v júli 2019, trénovanie potencionálnych reprezentantov. Miroslav  

Rusnák informoval o celom programe, čo bolo vytvorené, kto s tým pracuje. Výsledky budú 

vyhodnotené na konci roka 2019.  

Východ –Malá Ida, Alpinka Košice, Tale, spolu 4x, priemer účasti 10 detí. 

Západ –Hrubá Borša, Sedin GC, Sedin GC, Penati GC, Penati GC spolu5x, priemer účasti 7-8 

detí.  Žiadna spätná väzba, žiadne informácie klubom. 

Úlohou je vytvoriť dokument, ktorý bude zaväzovať deti k účasti na tréningových jednotkách.  

Pavol Bielik zhodnotil pôsobenie RTCTM. 

Prebehla diskusia k podmienkam prijatia hráča do RTCTM.  

Projekt sa zverejni na SKGA s menami hráčov, ktorí boli pozvaní do RTCTM. 

Návrhy na zmenu dokumentu RTCTM. 

Pavol Bielik – myšlienka je v poriadku, chýba splnenie niektorých vecí, nesplnila sa 

komunikácia s trénermi z iných klubov. Chýba dokument, ktorý by zavezoval a motivoval k 

navštevovaniu RTCTM, určiť obdobie na ako dlho sa zaväzuje. 

Doplniť zodpovednosti za výber, prijatie, ukončenie pôsobenia hráča v RTCTM.  

      Miroslav Rusnák poprosil Kamila Balgu o pripravenie finančného plnenia RTCTM. 

Musia sa určiť výstupy od trénerov, nasmerovať financie konkrétnejšie, komisia pre mládež,  

prezídium sa vyjadrí k materiálu, aby sa do budúcej sezóny odstránili všetky nedostatky. 

 

6. Golfové krúžky 

 

7. Diskusia 

Komisia sa dohodla na termíne nasledujúceho zasadnutia Komisie pre mládež koncom mesiaca 

október. Sfinalizuje dokumenty, ktoré odporúča Komisia pre mládež Prezídiu SKGA 

a Konferencii SKGA -  propozície turnajov, zmeny v CTM, zmeny v RTCTM. 

 



8. Záver 

Termín najbližšieho zasadnutia Komisie pre mládež SKGA bude vopred oznámené. 

 

9. SUMÁR UZNESENÍ: 

 

 

Predsedajúci: Miroslav Rusnák  _____________________  

 

Zapisovateľ: _____________________ 

 

 

 

 

 


