
 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE PRE REPREZENTÁCIU SKGA 
konaného: 26. 10. 2022 16:00  

 
___________________________________________________________________________________________ 

Prítomní: 

Komisia: Zuzana Bieliková (ZB), Kamil Drocár (KD), Jaroslav Lacuška (JL), Dušan Ježík (DJ)-online, 
Maroš Ďurík (MD), Milan Rác (MR), Dušan Bohňa (DB) - online                               

Hosť: Adam Šangala (AŠ), Kamil Balga (KB), Rastislav Antala (RA), Pavol Bielik (PB) 

Ospravedlnili sa: Katarína Chovancová (KCH),  

Program: 

1. Otvorenie 
2. Zhodnotenie sezóny 2022. Zhrnutie reprezentačných výjazdov a výsledok 

reprezentácie za rok 2022 s podkladmi (Adam Šangala reprezentácia, Jaro 
Lacuška - reprezentácia seniorov) 

3. prezentovanie návrh plánu činnosti na rok 2023 
4. Návrh zmeny nominačných kritérii (prezentuje Kamil Drocár) 
5. Návrh zmeny rebríčkového poriadku (prezentuje Dušan Bohňa) 
6. Doplnenie štatútu reprezentanta (prezentuje Milan Rác) 
7. Návrh a odsúhlasenie reprezentačného teamu na rok 2023. 
8. Prezentácia podpory PRO hráčov (pozvanie prijal Pavol Bielik, člen prezídia 

SKGA) 
9. Výjazdy v roku 2023 a zimné sústredenie  
10. Návrh budgetu pre reprezentáciu na rok 2023. 
11. ostatné (Zuzana Bieliková bude prezentovať body, ktoré komisia predtým 

riešila) 
 

1. Otvorenie  

 
ZB otvorila komisiu, informovala prítomných o programe a vyzvala prítomných na doplnenie  bodov 
do programu. Prítomní súhlasili s programom. Žiadny bod do programu nebol doplnený.  

2. Zhodnotenie sezóny 2022. Zhrnutie reprezentačných výjazdov a výsledok reprezentácie za 
rok 2022 s podkladmi (Adam Šangala – reprezentácia, Jaro Lacuška – reprezentácia 
seniorov) 

ZB odovzdala slovo manažérovi reprezentácie AS aby informoval komisiu o zhodnotení sezóny za rok 
2022. Prikladáme Prílohu č. 1 k tomuto bodu. Manažéra reprezentácie sme požiadali doplniť 
zhodnotenie sezóny o štatistiky hráčov a konkrétne výsledky v jednotlivých turnajov k zhodnoteniu 
sezóny do najbližšieho zasadnutia. K tomuto bodu je ďalej priložená aj príloha č.2. 



JL sa ujal slova o zhodnotení výjazdu seniorov a navrhuje, aby aj seniori pri najbližšom výjazde dostali 
dopredu itinerár výjazdu. 

3. Návrh plánu činnosti na rok 2023 

Návrh plánu činnosti na rok 2023 prezentoval AS. Jednotlivé výjazdy budú doplnené o ďalšie výjazdy 
na zahraničné turnaje podľa budgetu. 

4. Návrh zmeny nominačných kritérií a rebríčkového poriadku (spolu s bodom 5) 

Návrh zmeny nominačných kritérií prezentoval KD spolu s vypracovanými podkladmi od DB zároveň. 
Návrh prezentoval aby nominačné kritéria odzrkadlovali kratčí čas pre výber reprezentantov  pri 
nominácii na jednotlivé výjazdy. Pri diskusii či pomeniť aj rebríčkový poriadok sa komisia zhodla, že 
vzhľadom na to, že väčšina výjazdov sú teamové výjazdy, je dobré, že rebríček sleduje najlepšie 
výkony podľa jednotlivých kôl. Komisia sa ale zároveň zhodla, že je nutné pre motiváciu a správne 
pochopenie, toto vysvetliť aj reprezentantom a preto navrhuje prezídium a manažérovi reprezentácie 
aby sa tomu venovali pri stretnuti s reprezentatmi a rodičmi na začiatku roka 2023. 

Zároveň sa komisia vrátane hostí zhodla, aby AS vytvoril viac pracovných rebríčkov, ktoré budú 
odrzkadlovať iné časové obdobie. Na základe týchto rebríčkov je možné aj stavať nominácie na rok 
2023. 

5. Viď vyššie 
6. Doplnenie štatútu reprezentanta  

MR prezentoval doplnenie štatútu reprezentanta a komisia navrhuje prezídiu aby bol štatút 
reprezentanta doplnený o kódex správania reprezentanta (príloha č.4 – návrhy) 

7. Návrh a odsúhlasenie reprezentačného teamu na rok 2023 

AS prezentoval návrh reprezentačného teamu na rok 2023. Vychádzal z možnosti hráčov, ktorí sú 
k dispozícii, doplnili ich o nové mená: Martin Kellner, Vladimír Leško ml,  Hugo Bujňák, Sebastian 
Vida, ku ktorým pripája aj ich herné porovnanie. 

Komisia požiadala AS aby do najbližšieho stretnutia pripravil štatistiky všetkých hráčov reprezentácie 
na rok 2023, ktoré sa budú každým rokom porovnávať aj pre obraz výkonnosti reprezentácie ako 
takej.  

Herné štatistiky by mali odzrkadlovať tieto informácie: 

• Bryson – výsledky, štatistiky 
• Dodržiavanie štatútu reprezentanta 
• Priemerné skoré za 1 rok k priemernému hraciemu CR 
• Najlepších 5 kôl oproti CR, najlepšie 3 turnaje (skóre k paru) 
• Priemerné skóre zo zahraničia 
• Priemerné skóre na SVK ihriskách 
• Zverejniť obťiažnosť turnajov na ktorých hráči hrali 

 
8. Prezentácia podpory PRO hráčov 



K uvedenému bodu bol prizvaný člen prezídia  a PRO tréner Pavol Bielik. Ten prezentoval návrh 
finačnej podpory vybraných pro hráčov. Komisia sa zhodla a požiadala Pavla Bielik o výber 3 
najlepších pro hráčov, ktorým bude finančná podpora z budget komisie pre reprezentáciu udelená. 
Komisia navrhuje vytvoriť pre tento rok budget 10 000€ pre podporu pro hráčov. 

9. Výjazdy v roku 2023 a zimné sústredenie 

AS prezentoval výjazd do Španielska na zimné sústredenie s reprezentačným trénerom. Komisia ho 
požiadala, aby pripravil podklad aj na inú destináciu a zároveň, aby pripravili spolu s trénerom návrh, 
na čo budeme sústredenie zameriavať a na základe tohto zámeru vybrať, kde sústredenie bude 
prebiehať. Podklad by mal vychádzať z hodnotení reprezentačných výjazdov a z herných rezerv, ktoré 
mali hráči počas roka. AS bol požiadaný o prípravu do najbližšieho zasadnutia komisie.  

10. Návrh budgetu na rok 2023 

Komisia si prešla návrh budgetu na rok 2023 s ktorým plánuje ďalej pracovať. Komisia nemá žiadnu 
informáciu, ani približnú s akým budgetom má pracovať. Výdavky na oblečenie sa podľa pôvodného 
budgetu budú navyšovať, pridajú  sa aj výdavky na PRO hráčov, Mid amatéri a seniori ostanú 
pravdepodobne v rovnakej výške ako rok 2022. Mid amatéri z dôvodu, že zatiaľ sa nehrá žiadny 
teamovy turnaj, na ktorý by bolo možné urobiť výjazd. 

Zároveň komisia žiada prezídium o predloženie rozpočtu na rok 2022 a jeho reálne plnenie do 
najbližšieho zasadnutia komisie. 9.11.2022. 

11. Ostatné 

 

Komisia navrhuje prezídium aby bola vyčlenená zo schvalovania nominácii na reprezentačné výjazdy 
počas roka 2023. 
Komisia sa dohodla na online stretnutí 9.11.2022 o 18:00. 
MD poďakoval zúčastneným.  

 

Predsedajúci: Zuzana Bieliková  

Zapisovateľ:   Zuzana Bieliková 


