
 

 

Zápisnica komisie pre mládež SKGA 

 

 

Dňa 8.12.2022 o 16:00 hod sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre mládež SKGA.  
Miesto: online, aplikácia google meet.  
 
Predsedajúci:  

Miroslav Rusnák 

člen komisie pre mládež SKGA  

 

Prítomní: 

1. Členovia komisie pre mládež: Miroslav Rusnák (MRu), Dušan Ježík (DJ) , Tomáš Krištof (TK), Ján 

Kudláč (JKu), Jiří Frolka (JF) 

2. Zástupcovia prezídia SKGA: Miroslav Rusnák (MRu), Michal Novotný (MN) 

3. Manažér projektov mládeže – Martin Richter (MRi) 

 

PROGRAM  

 
MRu otvoril zasadnutie.  
 
1. Projekty KpM 

CTM – materiály mali členovia pred zasadnutím k nahliadnutiu a pripomienkovaniu. JK navrhol 
zaradiť do troch povinných kôl odohratých na Slovensku aj na tímové nadnárodných 
turnajoch,  na ktorých hráč reprezentuje Slovensko (nie klub) a na ktoré schvaľuje nomináciu 
prezídium SKGA. 
 
Návrh uznesenia 

Komisia pre mládež schvaľuje návrh JK zaradiť do troch povinných kôl odohratých na Slovensku 
aj na tímové nadnárodných turnajoch,  na ktorých hráč reprezentuje Slovensko (nie klub) 
a na ktoré schvaľuje nomináciu prezídium SKGA..   
Hlasovanie:  Za 4, Proti 1 
 
Komisia schvaľuje návrh JK zaradenie tejto podmienky do propozícií CTM. MRi zapracuje návrh do 
propozícií.  
 
RTCTM – MRu predstavil návrh J. Kehera na zmenu propozícií.  Prebehla diskusia k navrhovanému 
projektu, do diskusie sa zapojili JKu, DJ, JF. MRu sa stretne s J. Keherom a pripravia podklady 
k RTCTM  na nadchádzajúcu sezónu. Komisia navrhuje do financovania tohto projektu zahrnúť aj 
spoluúčasť rodičov aby sa zabránilo ospravedlňovaniu hráčov na poslednú chvíľu a zvýšil sa záujem 
o účasť v projekte.  
 
2. Rozpočet SKGA pre rok 2023 



 

 

Komisia pripravila návrh rozpočtu na rok 2023, do rozpočtu boli zapracované nové položky na 
podporu projektu Moduly,  a projektu podpory klubov pri registrácii nových juniorských golfistov.  
Viaceré položky boli navýšené vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov.  
 
 
3. Nové projekty pre mládež 
MRu predstavil členom komisie návrh nového projektu na podporu novo registrovaných juniorských 
golfistov v kluboch, kompletné znenie pripraví MRu spolu s MRi na ďalšie zasadnutie komisie. Do 
projektu budú zahrnuté aj odporúčané formy súťaží a hier pre najmenších a začínajúcich golfistov.  
TK navrhol vytvoriť v rámci projektu Moduly medziškolský turnaj v rámci mesta/okresu/kraja.  
 
4. Diskusia  
Ďalšie zasadnutie komisie sa uskutoční 17.1.2023 o 16:00 v priestoroch SKGA.  
 

Trnava, 8.12.2022 

 

 
 


