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Program stretnutia
DÁTUM: 20.10.2020, 16:00

NÁZOV STRETNUTIA: Zasadnutie Komisie pre repre SKGA

MIESTO: Videokonferencia (ZOOM)

ČAS EVENT PRESENTER

16:00 Otvorenie

Hráč roka 2020

K DROCAR

K DROCARZhodnotenie sezóny 2020

K DROCAR

Kalendár 2021

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

K DROCAR

Tomáš Šmiček (TS) 

Čerpanie rozpočtu reprezentácie 2020

K DROCAR

K DROCAR
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Oblečenie reprezentácie 

Rebríček - pripomienky na sezónu 2021 

Ostatné K DROCAR

Kamil Balga (KB)



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
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Zhodnotenie sezóny 2020

AM zhodnotil reprezentačnú sezónu z pohľadu reprezentačného trénera. Kľúčovou 
témou bola výkonnosť našich hráčov na Majstrovstvách Európy, ktorých sme sa 
zúčastnili. S výsledkami tímu dievčat bola vyslovená spokojnosť, keďže sa prvýkrát 
v histórii umiestnili v hornej polovici štartového poľa. Čo sa týka výjazdov mužov a 
žien, bolo konštatované, že nie je možné v našich podmienkach urobiť výnimočný 
výsledok bez toho, aby sa na turnaji zúčastnili naši najlepší hráči, čo sa v prípade 
mužov a žien nestalo. Ďalším kritickým momentom, ktorý ovplyvňuje výkon našich 
hráčov je to, že väčšinu sezóny hrávajú na turnajoch na Slovensku na ihriskách, 
ktoré poznajú a proti súperom, ktorých takisto poznajú. Nemajú skoro žiadne 
skúsenosti z medzinárodných súťaží a tým pádom nedokážu hlavne mentálne 
uniesť ťarchu potrebného výkonu na turnaji. Z tohoto dôvodu AM a RA navrhujú, aby 
sa v budúcnosti reprezentanti zúčastňovali aj majstrovských súťaží v okolitých 
krajinách, kde môžu za relatívne dostupných finančných nákladov získavať 
skúsenosti. AM pošle správy z jednotlivých výjazdov komisii.

RA Informoval komisiu o prebiehajúcej diskusii ohladne formátu turnaj majstrovstiev 
Európy v budúcnosti, kde sú dva názorové prúdy. Jeden sa prikláňa k formátu 
družstiev so 6 hráčmi a druhý formátu, aký bol realizovaný v tomto roku so 4 hráčmi.

DÁTUM: 20.10.2020, 16:00

NÁZOV STRETNUTIA: Zasadnutie Komisie pre repre SKGA

MIESTO: Videokonferencia (ZOOM)



Hráč roka 2020 
Komisia navrhuje prezídiu, aby sa ocenenie Hráč roka vyhlasoval vždy podľa 
umiestnenia hráčov v rebríčku k 31. októbru príslušného roka v zmysle 
jednotlivých kategórií. V kategóriách juniorov, kadetov a žiakov bude 
rozhodujúcim rebríčkom Mládežnícky rebríček SKGA. Navrhujeme, aby takýto 
postup bol zachovaný aj v nasledujúcich rokoch. Vyhlásenie hráča roka pre 
príslušnú kategóriu bude vyhlásené ak v príslušnej kategórií bude viac ako 5 
hráčov.

Kalendár 2021
Komisia sa dohodla, že tému kalendár 2021 bude riešiť na najbližšom zasadnutí 
Komisie pre reprezentáciu.
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Čerpanie rozpočtu reprezentácie 2020 a oblečenie 
reprezentácie
RA informoval komisiu, že kvôli pandémii COVID-19 sa nepodarí vyčerpať všetky 
prostriedky, ktoré boli alokované konferenciou SKGA do položky reprezentácia. 
Väčšina z týchto položiek je však hradená z príspevku uznanému športu  a v 
prípade nevyužitia týchto prostriedkov by bolo potrebné tieto prostriedky vrátiť. 
Komisia je názoru, že by bolo škoda vracať prostriedky a navrhuje prezídiu, aby sa 
neminuté prostriedky alokovali podľa nasledovných priorít:
- Priorita 1: Oblečenie na ďalšiu sezónu vo viacerých položkách, ako tomu bolo 

doteraz (aj na sklad). Návrh položiek, ktoré by sa mohli obstarať pošle RA komisii 
na odsúhlasenie

- Priorita 2: Technické vybavenie na tréningy - napr. Trackman, 4D analýza švihu... 
Konkrétny návrh pošle AM

- Priorita 3: Komplexné lekárske prehliadky reprezentantov - NŠC dokáže 
zabezepčiť tieto prehliadky; bude potrebné nájsť odborníka, ktorý definuje 
potrebné parametre lekárskej prehliadky (nad rámec Zákona o športe)

Existuje veľa dôvodov, prečo by mal formát byť taký ako v tomto roku, hlavne 
nákladovosť pre federácie a takisto úroveň súťaživosti na majstrovstvách. Veľké 
federácie samozrejme preferujú 6 hráčov, menšie zase 4 hráčov. Uvažuje sa aj s 
rozšírením majstrovstiev Európy na 24 tímov.

Komisia berie na vedomie správu AM.

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



- Priorita 4: Sústredenia počas zimného obdobia
- Priorita 5: Vzdelávanie hráčov - pravidlá, antidoping
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Ostatné
Success program - RA informoval členov komisie o nárokoch jednotlivých hráčov 
na vyplatenie podpory zo Success programu. Zatiaľ evidujeme nároky od dvoch 
hráčov Tadeáša Teťáka a Kataríny Drocárovej. Žiadosti spĺňajú podmienky 
stanovené v Success programe.

Národné športové centrum - Prišla požiadavka na zaradenie reprezentantov do 
národného športového centra pre rok 2021. Komisia navrhuje, aby návrh 
reprezentantov zaradených do národného športového centra pripravil RA a zaslal 
členom komisie na schválenie.

Rebríček - pripomienky na sezónu 2021
Komisia sa dohodla, že rebríček vo formáte, ako bol implementovaný v tomto roku 
nedostatočne zohľadňuje obtiažnosť hraných turnajov a setup ihrísk. Pre sozónu 
2021 navrhuje komisia rebríček nemeniť, ale komisia navrhne úpravy rebríčka od 
sezóny 2022.



Sumár odporúčaní Komisie pre Prezídium
• Komisia odporúča prezídiu, aby sa ocenenie Hráč roka vyhlasoval vždy 

podľa umiestnenia hráčov v rebríčku k 31. októbru príslušného roka v 
zmysle jednotlivých kategórií. V kategóriách juniorov, kadetov a žiakov 
bude rozhodujúcim rebríčkom Mládežnícky rebríček SKGA. Komisia 
navrhuje, aby takýto postup bol zachovaný aj v nasledujúcich rokoch. 
Vyhlásenie hráča roka pre príslušnú kategóriu bude vyhlásené ak v 
príslušnej kategórií bude viac ako 5 hráčov.

• Komisia odporúča prezídiu alokovať neminúť prostriedky z kapitoly 
reprezentácia do následovných priorít:

1. Oblečenie
2. Technické vybavenie
3. Komplexné lekárske prehliadky
4. Sústredenie
5. Vzdelávanie
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