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Program stretnutia
DÁTUM: 14.12.2020, 16:00

NÁZOV STRETNUTIA: Zasadnutie Komisie pre repre SKGA

MIESTO: Videokonferencia (ZOOM)

ČAS EVENT PRESENTER

16:00 Otvorenie K DROCAR

18:45 Záver

Zoznam účastníkov
ČLENOVIA KOMISIE

Rastislav Antala (RA)

Marek Dobiaš (MD) 

Kamil Drocár (KD)

Dušan Bohňa (DB) 

Andrew Malley (AM)

POZVANÍ HOSTIA

R ANTALA

Tomáš Šmiček (TS) 

Rozpočet reprezentácie 2021

R ANTALA

K DROCAR

Rastislav Antala, Viceprezident  
Slovenská golfová asociácia o.z. 
Kukučínova 26, 83102 Bratislava, Slovakia 
tel: +421 918 996562, Email: 
rastislav.antala@gmail.com

Prieskum trhu - oblečenie reprezentácie 

Kalendár reprezentácie na sezónu 2021 

Ostatné K DROCAR

Kamil Balga (KB)

Pavol Bielik (PB)
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Zápis zo stretnutia

Otvorenie
KD navrhol program, ktorý bol v pozvánke na rokovanie a bol schválený všetkými 
zúčastnenými.

Hlasovanie:
Za:     4 Proti:     0 Zdržal sa:     0

Rastislav Antala, Viceprezident  
Slovenská golfová asociácia o.z. 
Kukučínova 26, 83102 Bratislava, Slovakia 
tel: +421 918 996562, Email: 
rastislav.antala@gmail.com

Rozpočet reprezentácie 2020

RA informoval Komisiu o záveroch zasadanie Prezídia SKGA ohľadne rozpočtu. 
Komisia pre reprezentáciu SKGA navrhla do rozpočtovej kapitoly reprezentácia pre 
rok 2021 sumu 195.857 EUR, pričom Prezidium SKGA vzhľadom na očakávané 
príjmy rozpočtu SKGA v roku 2021 zadalo Komisii úlohu upraviť rozpočet 
reprezentácie na sumu cca 150.000 EUR.

Po diskusii boli navrhnuté nasledovné úpravy:
- navrhuje sa vypustiť výjazd na ME Mužov divízie 2 do Estonska vzhľadom na 

konflikt s podujatím Slovak Challenge, pričom sa očakáva, že naši najlepší 
amatéri sa budú chcieť a budú mať možnosť sa zúčastniť tohoto podujatia a 
vzhľadom na potrebu kvalifikácie aspoň jedného hráča do OWGR kvôli možnosti 
hrania na World Cup of Golf, je ich účasť na Slovak Challenge vítaná. 

- Výjazdy zaradené ako priorita 3 budú realizované s prispením hráčov - rodičov; 
bude stanovený rozpočet na výjazd a naukladane navyše sa rozpočítaní medzi 
zúčastnených hráčov rovným dielom

- Success program bude stanovený na 10.000 EUR; budú doplnené všetky EGA 
individuálne ME; nebudú sa preplácať žiadne NCAA turnaje, keďže tieto majúráči 
hradené z univerzít

- Rezerva na oblečenie bude nižšia, keďže oblečenie bude nakúpené z úspor z 
rozpočtu v sezóne 2020 - viď ďalší bod

DÁTUM: 14.12.2020, 16:00

NÁZOV STRETNUTIA: Zasadnutie Komisie pre repre SKGA

MIESTO: Videokonferencia (ZOOM)
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Prieskum trhu - oblečenie reprezentácie 
RA informoval členov Komisie pre reprezentáciu SKGA o realizácii prieskumu trhu 
na oblečenie pre reprezentáciu podľa Zákona o verejnom obstarávaní. SKGA 
obdržal ponuky od 4 subjektov - Accushnet Europe (Footjoy, Titleist), Golf 
Universe (Galvin Green), EURSPORTS (Kappa), Golf Universe (TravisMatthew, J 
Lindbergh, Kjus, Callaway). Po zvážení všetkých aspektov kvality a ceny navrhuje 
Komisia vybrať produkty od spoločnosti Accushnet Europe (Footjoy, Titleist) - 
položky tričká, nohavice, sukne, pulóvre, ľahké bundy, šiltovky, topánky; a od 
spoločnosti Golf Universe (Galvin Green) - nepremokavé obleky. Presné počty 
jednotlivých položiek sfinalizuje manažér reprezentácie spolu s predsedom 
Komisie pre reprezentáciu. 

Hlasovanie:
Za:     4 Proti:     0 Zdržal sa:     0
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- plán sústredení bude upravený a bol stanovený max limit nákladov na ich 
realizáciu

- doplnená položka na reprezentáciu pre PGA.

Komisia schvaľuje rozpočet repre 2021 podľa navrhovaných úprav vo výške 
153.845 EUR (vzhľadom na doplnenie sumy 3.000 EUR pre účely reprezentácie 
PGA) a navrhuje Prezídiu schváliť rozpočet repre na sezónu 2021 v uvedenej výške. 
Pokiaľ by SKGA dostala navyše prostriedky ako sa očakávalo na osobnom zasadaní 
prezídia, Komisia mavrhuje pomerné navýšenie sumy aj pre reprezentáciu.

Hlasovanie:
Za:     4 Proti:     0 Zdržal sa:     0

Kalendár reprezentácie 2021 
Komisia sa dohodla, že po schválení rozpočtu reprezentácie Prezídiom SKGA a 
sfinalizovaní výjazdov bude pripravený detailný kalendár reprezentácie aj s 
konkrétnymi termínami a nominačným kritériami. Tento by mal byť sfinalizovaný v 
priebehu mesiaca január 2021.
Reprezentačný tréner navrhoval Indoor sústredenie za dodržania maximálnych 
bezpečnostných kritérií, vzhľadom na opatrenia toto nie je momentálne možné. Ak 
bude zrealizovat v mesiaci január, bude toto realizované. Takisto dá návrh na zimné 
sústredenie v “teple” pri rozdelení nákladov medzi SKGA a hráčov/rodičov.
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Ostatné
Národné športové centrum - bolo schválené zaradenie hráčov Zušťák, Gabura, 
Drocárová, Vavrová a Zacharovská do NŠC na sezónu 2021.

Sumár odporúčaní Komisie pre Prezídium
• Komisia odporúča prezídiu, aby schválilo rozpočet pre položku 

reprezentácia pre sezónnu 2021

• Komisia odporúča prezídiu schváliť nákup oblečenia nasledovne:

• Produkty od spoločnosti Accushnet Europe (Footjoy, Titleist) - 
položky tričká, nohavice, sukne, pulóvre, ľahké bundy, šiltovky, 
topánky; 

• Produkty od spoločnosti Golf Universe (Galvin Green) - nepremokavé 
obleky. 
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