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Program na podporu detí mládeže v roku 2018 
 

Prezídium ŽRGK odsúhlasilo program na podporu mládeže v roku 2018. Tento program vychádza 
z konceptu SKGA na podporu detí a mládeže (od 6 do 23 rokov) prostredníctvom CTM (Centrum 
talentovanej mládeže), kde okrem HCP je potrebné odohrať min. 3 turnaje organizované SKGA.  
 
Cieľom Programu v roku 2018 je vytvorenie čo najväčšej skupiny hráčov, ktorí by na začiatku roku 2019 
spĺňali predovšetkým HCP kritéria pre zaradenie do CTM 2018, podporovanej zo zdrojov SKGA.  
 
Dôvodom zavedenia Programu je zvýšenie účasti detí a mládeže na turnajoch. Napriek tomu, že mnohí 
pravidelne a poctivo pracujú na svojom zlepšení v tréningových procesoch, len prostredníctvom 
turnajov je možné vynaložené úsilie pretaviť do zlepšenia HCP. A práve HCP je jedno z kritérií SKGA pre 
zaradenie hráča do CTM. Aj podľa názoru trénerov by, u mnohých detí a mládeže, bolo HCP kritérium 
dosiahnuteľné. 
 
Zdroje Programu – financované z prijatých prostriedkov za činnosť CTM  v roku 2016 a zdrojov s SKGA 
na deti v roku 2017. Maximálna celková výška podpory pre rok 2018 je 1 500 EUR. V prípade, ak budú 
všetky požiadavky na podporu presahovať túto čiastku, príspevok vo výške 10 EUR/hrací deň/hráč 
bude alikvótne krátený tak, aby bol celkový rozpočet programu dodržaný. V závislosti na získaných 
zdrojoch počas roku 2018 môže byť na základe rozhodnutia Prezídia ŽRGK rozpočet pre rok 2018 
navýšený. 
 
V rámci Programu podpory mládeže bude ŽRGK refinancovaná účasť hráča na turnaji organizovanom 
SKGA a US KIDS je vo výške 10 EUR/hrací deň/hráč. V prípade účasti na turnaji Detskej golfovej ligy je 
refinancovaná čiastka 15 EUR/hrací deň/hráč. Maximálna výška podpory v roku 2017 na hráča je 150 
EUR/rok. Výplata refinancovanej čiastky bude prebiehať iba prostredníctvom bankového prevodu. 

 
Pre získanie podpory musí hráč ukončiť turnaj zapísaným riadnym výsledkom na serveri SKGA. 
V prípade Detskej golfovej ligy musí byť záznam na informačných kanáloch Detskej golfovej ligy 
o účasti hráča a jeho riadnom odohratí výsledku. 
Podpora je poskytovaná iba hráčom s domovským členstvom ŽRGK. 
 
Podmienky refinancovania: 
Na základe žiadosti hráča (zákonného zástupcu) na predpísanom tlačive žiadosti (príloha č. 1), ktoré 
predloží v období 1.11.2018 – 31.12.2018 na Prezídium ŽRGK. Správnosť údajov bude podľa údajov na 
serveri SKGA overená členom prezídia zodpovedným za mládež, resp. zodpovedným za športovú 
činnosť. Po uverení bude vykonaný prevod refinancovaných prostriedkov v prospech žiadateľa.  
 
Turnaje zaradené do Programu: 
Túra olympijských nádejí – Regionálna TON, TON a finále TON 
SKGA Junior TOUR 
SKGA TOUR 
M SR do 14 rokov, M SR Juniorov, M SR na rany aj jamky, M stredných a vysokých škôl 
US KIDS Slovensko 
Detská golfová liga 
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