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Zápisnica zo zasadnutie komisie pre mládež SKGA 

 

 

Dňa 17.1.2023 o 16:00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre mládež SKGA.  
Miesto: sídlo SKGA, Kukuričná 13, 831 03 Bratislava 
 
 

Predsedajúci:  

Miroslav Rusnák  

Viceprezident SKGA, člen komisie pre mládež 

 

Prítomní:  

1. Členovia komisie pre mládež: Tomáš Krištof (TK), Miroslav Rusnák (MRu), Peter Stašek (PS), online - 

Dušan Ježík (DJ), Ján Kudláč (JK) 

2. Zástupcovia prezídia SKGA: Michal Novotný (MN), Kamil Balga (KB) – generálny sekretár SKGA  

3. Manažér projektov mládeže: Martin Richter (MRi) 

 

PROGRAM  

 

1. Projekty KpM, finalizácia pre rok 2023 

• CTM – komisia doladila znenie propozícií 

• RTCTM – projekt pripravuje J. Keher, financovanie a tým pádom aj počet hráčov, ktorí sa 

budú môcť zúčastniť budú známe po sfinalizovaní rozpočtu SKGA.  

• Golfové krúžky – prebehla diskusia k prerozdeľovaniu finančných prostriedkov pre kluby 

spolupracujúce so školami tak aby zohľadňovali viacero parametrov a nie len počet klubov, ktoré 

o dotáciu žiadajú.  

• TON – v minulom roku SKGA doplácala pre hráčov na turnajoch TON časť fee a košíky na 

DR, členovia komisie sa dohodli na zrušení tejto podpory TON, ušetrené peniaze navrhujú  presunúť 

do inej kapitoly rozpočtu mládeže a odkomunikovať s ihriskami, na ktorých sa hrajú turnaje TON 

voľné košíky pre hráčov. 

• Moduly – sa ujali, TK rieši všetky potrebné veci, MRu sa zúčastní ukážkovej hodiny pre 

zástupcov z ministerstva, Ukážkovú hodinu povedie DJ. TK bude sledovať termín na podanie 

žiadosti na moduly na budúci školský rok. 

2. Rozpočet SKGA pre rok 2023 – prešli jednotlivo po položkách, aktuálne sa finalizuje rozpočet na 

úrovni SKGA, od ktorého sa odvíja aj výška rozpočtu pre mládež.  

4. Diskusia – aktívny športovci – KB informoval že v rámci konferencie SKGA bude jedným z bodov 

informácia  o aktívnych športovcoch. Navýšenie počtu aktívnych športovcov by malo byť jednou 

z hlavných úloh komisie pre mládež a SKGA. 

 

 

Bratislava  17.1.2023 

 


