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Program stretnutia
DÁTUM: 12.5.2020, 10:00

NÁZOV STRETNUTIA: Zasadnutie Komisie pre repre SKGA

MIESTO: SKGA, Kukučínova 26, Bratislava

ČAS EVENT PRESENTER

10:00 Otvorenie

10:15
Kontrola prechodu na nový rebríček, 
stanovisko k mailu R Michalaka z 6.5.2020

R ANTALA

R ANTALA

10:30

Informácia o záveroch prezídia súvisiacich s 
reprezentáciou

K DROCAR

12:00 Informácia o zmene termínov turnajov EGA, 
návrh výjazdov reprezentácie

12:45 Záver

Zoznam účastníkov
ČLENOVIA KOMISIE

Rastislav Antala (RA)

Marek Dobiaš (MD)

Kamil Drocár (KD)

Dušan Bohňa (DB)

Rastislav Michalák (RM)

Andrew Malley (AM)

POZVANÍ HOSTIA

R ANTALA

11:30 Rozpočet reprezentácie R ANTALA

Tomáš Šmiček (TS) (Facetime)

12:20 Manager reprezentácie - informácia o činnosti R ANTALA

12:30 Tréner reprezentácie - informácia o činnosti A MALLEY
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Zápis zo stretnutia
DÁTUM: 12.5.2020, 10:00

NÁZOV STRETNUTIA: Zasadnutie Komisie pre repre SKGA

MIESTO: SKGA, Kukučínova 26, Bratislava

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

Hlasovanie:
Za:     5 Proti:     0 Zdržal sa:     0

Kontrola prechodu na nový rebríček, stanovisko k mailu 
R Michalaka z 6.5.2020

K tejto téme bol prizvaný RM.
RM informoval, že hráči boli vyzvaní na doplnenie údajov do rebríčka. Informoval 
o vysokej obtiažnosti spätne dohľadať výsledky do rebríčka pre hráčov hrajúcich 
na mimoeurópskaych turnajoch. Informoval o skutočnosti, že tento problém riešila 
aj ČGF a má na to najatého spolupracovníka, ktorý tieto údaje za úplatu na 
týždennnej báze získava.
Hráči nie sú schopní dodať všetky parametre ihriska, avšak údaje boli dodatočne 
po viacerých urgenciach a kooperácii RM a členov komisie pre reprezentáciu 
získané a v termíne do 31.5. budú implementované do rebríčka.

Obdobie zmrazenia turnajov do momentu spustenia SKGA:
Komisia doporučuje prezídiu nechať rebríček zmrazený do obdobia uvoľnenia 
turnajov štátnou administratívou.
Zmena rebríčkového poriadku : 
Z dôvodu nízkeho počtu turnajov a nízkej bodovej hodnoty, rebríček bol po 
nastavení parametrov podľa manuálu generovaný len pre cca 2-3 hráčov, čo bolo 
nepostačujúce, takže navrhujeme počet turnajov (resp. parametre nastavenia) pre 
jednotlivé kategórie nasledovne:

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

mailto:rastislav.antala@gmail.com
mailto:rastislav.antala@gmail.com


Oficiálny amatérsky rebríček
Referenčný handicap: RH = 0
Referenčné body: RB = 20
Minimálny počet výsledkov: MPV = 8
Minimálny deliteľ: MD = 15
Podiel škrtaných výsledkov: PSV = 1/2  

Komisia navrhuje hraničný dátum pre dodanie potrebných údajov od hráčov do 
rebríčka SKGA 15. Máj 2020. Po uplynutí tohto dátumu nebude SKGA akceptovať 
žiadne doručenie požadovaných dát z turnajov.
Komisia navrhuje zmenu v rebríčkovom poriadku tak, že v prípade, že hráč 
nedodá SR ihriska, na ktorom hral, bude hodnota SR stanovená na 125. Táto 
hodnota bola navrhnurá na základe testovania existujúcich výsledkov.

Rozpočet na reprezentáciu
Schválený rozpočet SKGA pre rok 2020 je 120245,- EUR
Do uvedeného rozpočtu budú pripravené aktivity reprezentácie na tento rok, ktorý 
Komisia vníma viac rozvojovo ako súťažne.

Informácia o zmene termínov turnajov EGA, návrh 
výjazdov reprezentácie

Majstrovstvá Európy sa tento rok budú hrať ako súťaž 4-členných družstiev. 
Vzhľadom na to, že bola zrušená Divízia 2 v kategórii mužov a žien, dostali krajiny 
možnosť registrovať svoje družstvá na ME. V budúcom roku sa krajiny zúčastnia tej 
istej kategórie ako by sa zúčastnili tento rok, čiže sme zaradení v kategórii mužov a 
chlapcov do Divízie 2. Termíny a miesta ME v tomto roku sú zatiaľ plánované 
nasledovne:
Muži 9. -12.9.2020 Hilversumsche GC, Holandsko

Ženy 9. - 12.9.2020 Upsala GC, Švédsko
Dievčatá 23. - 26.9.2020 Borša GC, Slovensko
Chlapci 20. - 23.10.2020 Španielsko (termín a miesto ešte potvrdia)
Seniori 1. - 4.9.2020 Diamond CC, Rakúsko (ešte potvrdia)
European Young Masters

27. - 29.8.2020 Mlada Boleslav GC, Česká republika
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Manager reprezentácie - informácia o činnosti
Od 1.6.2020 bude v činnosti schválený manager pre reprezentáciu, za 
podmienky prezídia SKGA, že Manager pre reprezentáciu nemôže byť 
súčasne členom komisie pre reprezentáciu.

Tréner reprezentácie - informácia o činnosti
Komisii pre reprezentáciu bol predložený plán činnosti reprezentačného trénera 
Andrew Malley na rok 2020, ako aj systém testovania hráčov na úrovni 
reprezentácie. Plán z dôvodu COVID-19 bol prispôsobený uvedenej situácii a jeho 
ťažisko je pripraviť reprezentáciu na vrcholné podujatia v roku 2021. 
Reprezentačné podujatia roku 2020 budú obsadené potenciálne hráčmi, ktorí 
budú v rámci kategórií obsaditeľní v danej kategórii aj v roku 2021 (nie je 
podmienka, ale pri porovnateľnej výkonnosti, bude nižší vek výhodou), výnimkou 
sú ME teamov dievčet 2020, tu je hlavnou priioritou forma, výkonnosť a 
skúsenosť.

Komisia sa dohodla na pravidelnom stretávaní reprezentácie v mesačných 
intervaloch na jednodňových tzv. Kontrolných dňoch pod vedením 
reprezentačného trénera a trénerov RCTM a p. Gordana, ktorý budú testovať 
jednotlivé reprezentačné osemčlenné skupiny v intenciách dokumentu 
predloženého reprezentačným trénerom. Stretnutia sa uskutočnia na rôznych 
ihriskách, pričom team dievčat bude v príprave lokalizovaný výhradne do Hrubej 
Borše a výjazdy budú mať vždy 2 dňové, aby sa súčasťou stali aj tréningové kolá 
spojené s course managementom.

Team dievčat obdrží polročné klubové členstvo v Hrubej Borši, s ktorým počíta 
schválený rozpočet reprezentácie. Program bude monitorovať manager 
reprezentácie a výstupy budú k dispozícii reprezentačnej komisii a prezídiu.

Komisia sa zhodla na spustení projektu Reprezentačných dní, kedy hráči 
reprezentácie si budú môcť dohodnúť termín s reprezentačným trénerom, ktorý im 
bude k dispozícii 1xtýždenne na rôznych ihriskách, program bude monitorovať 
manager reprezentácie a výstupy budú k dispozícii reprezentačnej komisii a 
prezídiu.

Manager reprezentácie pripraví úpravu rozpočtu o uvedené sústredenia a systém 
kontroly a reportingu z uvedených podujatí.
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V súvislosti s podmienkami uvedenými vyššie sa RA vzdal funkcie predsedu 
komisie pre reprezentáciu .
Komisia na návrh MD schválila do funkcie predsedu komisie pre 
reprezentáciu SKGA KD.
Komisia navrhla RA čestné členstvo v komisii pre reprezentáciu SKGA, za 
podmienky, že RA sa môže zúčastňovať zasadnutí Komisie pre 
reprezentáciu SKGA avšak nemôže v komisii hlasovať.
Komisia pre reprezentáciu zároveň navrhuje prezídiu SKGA odvolať člena p. 
Matúša Machniča z komisie, nakoľko sa dlhodobo nezúčastňuje zasadnutí 
Komisie pre reprezentáciu.

Rôzne

Sumár odporúčaní Komisie pre Prezídium
• Komisia odporúča Prezídiu schválenie úpravy Rebríčkového poriadku 

SKGA (podľa znenia v prílohe)

• Komisia odporúča Prezídiu schválenie upraveného plánu výjazdov 
reprezentácie

• Komisia odporúča Prezídiu o schválenie upraveného rozpočtu 
reprezentácie (bude predložený na najbližšie zasadnutie prezídia)

• Komisia odporúča Prezídiu schváliť rozvojový plán reprezentácie (bude 
predložený na najbližšie zasadnutie prezídia)

• Komisia žiada Prezídium o schválenie nového predsedu komisie - p. 
Kamila Drocára a o ukončenie pôsobenia v komisii p. Rastislava Antalu 
a p. Matuša Machniča.
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