
   

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA 

Kukučínova 26, 831 02 Bratislava 

 

Otvorené zasadnutie komisie mládeže SKGA 

 

Dňa 12. 3. 2018 o 13.00 hod. sa uskutoční zasadnutie komisie mládeže SKGA  

Miesto: Golfový a športový klub Trenčín 

 

Predsedajúci:  

Miroslav Rusnák 

viceprezident SKGA, predseda komisie mládeže SKGA 

 

Pozvaní:  

1. Členovia komisie mládeže 

2. Zástupcovia  Prezídia SKGA 

3. Zástupca ŠTK SKGA 

 

PROGRAM 

1. Otvorenie  
2. Predstavenie programu a prípadné doplnenie programu zúčastnenými 
3. Vyhodnotenie roka 2017 
4. TON 2018, Junior tour 2018 
5. REG TON 2018, nové kategórie  
6. CTM – Centrá talentovanej mládeže 
7. Golfová mládež v kluboch 
8. Golf na školách, podpora SKGA pre klubové projekty so školami, podmienky podpory 
9. Dotácie MŠ SR, mládež do 23 rokov v roku 2018 
10. Diskusia 
11. Záver 

 

Bratislava 5.3.2017 

 

 

 



 

 

Zápisnica zo zasadania 

Prítomí: Miroslav Rusnák, Martin Richter, Tomáš Krištof, Tomáš Šmiček 

Hostia: Kamil Balga, Ján Pečo II, Miroslav Kubis, Ľudovit Kuhlôffel 

 

1. Otvorenie Zasadnutie otvoril Miroslav Rusnák 
2. Žiadna úprava 
3. Vyhodnotenie roka 2017 – stručné. Progresiou sú turnaje vo WAGRu. 
4. TON 2018 
5. Regionálna TON a Junior SKGA Tour  

a. Termínovka 2018 – devať turnajov 
b. Max dvadsať turnajov regionálne TON v roku – Uznesenie č.1: Komisia navrhuje 

usporadúvať maximálne 20 turnajov regionálnej TON v roku 2018, pričom každý 
organizátor môže maximálne dva turnaje. Termín uzávierky nahlasovania je 
31.3.2018. ZA: 5, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0 

c. Nové kategórie – V roku 2018 budú kategórie: 
i. A – 13-14 chlapci 

ii. B – 13-14 dievčatá 
iii. C –   0-12 chlapci 
iv. D -   0-12 dievčatá 
v. E -  11-12,  37-54, s úpravou HCP 

vi. F –    0-10,  37 – 54, bez úpravy HCP, klub si može upraviť odpaliská 
6. Centrá talentovanej mládeže 

a. Martin Richter – navrhol inú formu definície vekových kategórií – plus ročníky 
narodenia 

7. Golfová mládež v kluboch 
a. Miroslav Rusnák vyzval ostatných účastníkov, aby navrhli dotazy k téme. 

8. Golf do škol 
a. Vytvorenie podmienok, za ktorých budú preplatené činnosti pre rozvoj detí 

a mládeže. 
b. Popis „Tenis do škol“ – pan Ľudovit Kuhlôffel 
c. Portál www.skolskysport.sk 
d. Icebreaker = potvrdenie/certifikát od MŠVVŠ – pečiatka – riaditeľ ZŠ je otvorený 
e. Povinná TV (66 hodín ročne): 

i. POINTA - 30% hodín obsahu ročne si može telocvikár určiť sám 
indivivuálne 

ii. oficiálna žiadosť na MŠVVŠ o zaradenie programu golf do škol do 
povinnej výuky 

1. systém kreditov – kredit za absoľvovanie kurzu inštruktóra golfu = 
navýšenie mzdy 

iii. obsah programu – viz tenis 
1. pilotný program napríklad tenis 
2. schválenie zo strany MŠVVŠ 
3. postupné rozbehnutie projektu v školách 
4. proškolenie telocvikárov ako „inštruktórov“  
5. motivácia telocvikárov  



a. zelená karta 
b. riaditeľ školy = kľúčová osoba = direktíva do osnov 
c. učiteľské hry – na ihrisku, apod., malý motivačný event 

iv. Miro Kubis/postup: 
1. MŠVVŠ – brožúra – „golf je pre všetkých“ – budovanie sebadôvery 

– chudý, tlstý, apod. – práca na sebadôvere 
2. Golfové štipendium – štátna podpora ... 
3. Ambasadory športu – športujme v rámci po vyúčbovom čase, 

pohyb pre zdravie, proti obezite,  
a. Zaplatení z VÚC, mestom? 

v. Oficiálna pozvánka na športové súťaže = PR 
1. Centrá volného času - mesto 
2. Krajské centrum volného času – VÚC  

f. Tomáš Krištof – pošle Kamilovi tenisový dokument 
g. Kamil preštuduje materiál a stretne sa s „MŠVVŠ“ , dizkusia, zistí postup, ako 

a kedy podať žiadosť 
9. Dotácie MŠ SR, mládež do 23 rokov  

a. Vyúčtovanie  - dotaz na MŠVVŠ – ako vykazovať štátne peniaze. Konkrétna 
smernica (Tomáš Krištof pošle inšpiráciu vykazovania). 

b. Obdobie, za ktoré ratajú odohrané tri turnaje aktívnych športovcov 
10. Dizkusia 

a. Tomáš Krištof – dotaz – čo hovoríte na návrh projektu súťaže družstiev, ktorý som 
poslal. 

b. Miro Rusnák – prečo nefunguje spolupráca medzi susednými ihriskami? 
c. Jano Pečo II. navrhuje zmenu času začiatku budúceho stretnutia. 

11. Záver 

 

 

 

 


