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Program stretnutia
DÁTUM: 30.6.2020, 10:00

NÁZOV STRETNUTIA: Zasadnutie Komisie pre repre SKGA

MIESTO: SKGA, Kukučínova 26, Bratislava, videokonferencia

ČAS EVENT PRESENTER

10:00 Otvorenie

Kontrola prechodu na nový rebríček

K DROCAR

K DROCAR
Informácia o záveroch prezídia súvisiacich s 
reprezentáciou

R ANTALA

Informácia o zmene termínov turnajov EGA

12:45 Záver

Zoznam účastníkov
ČLENOVIA KOMISIE

Rastislav Antala (RA)

Marek Dobiaš (MD) (FaceTime)

Kamil Drocár (KD)

Dušan Bohňa (DB) (FaceTime)

Slávo Brudňák (SB)

POZVANÍ HOSTIA

R ANTALA

R ANTALA

Tomáš Šmiček (TS) (FaceTime)

Manager reprezentácie - informácia o činnosti

K DROCAR

K DROCAR
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Postrehy a odporúčania z prebiehajúceho 
turnajového ročníka 
Stratégia reprezentácie na roky 2021-2023 
(komunikácia s hráčmi v zahraničí) 

Ostatné - Web, TCM, GolfData + oblečenie

Legislatívne postupy SKGA – Brudňák

K DROCAR

S BRUDNAK



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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DÁTUM: 30.6.2020, 10:00

NÁZOV STRETNUTIA: Zasadnutie Komisie pre repre SKGA

MIESTO: SKGA, Kukučínova 26, Bratislava, videokonferencia

Informácia o záveroch prezídia SKGA súvisiacich s 
reprezentáciou
RA informoval Komisiu, že na prezídiu prebehla diskusia ohľadne náplne práce M. 
Gordana na reprezentačných sústredeniach, pričom bolo spochybnené jeho 
zaradenie do realizačného tímu. 

Na základe návrhu reprezentačného trénera A. Malley, komisia pre reprezentáciu 
odporúča prezídiu na sezónu 2020 doplniť k hlavnému trénerovi asistenta, ktorého 
si vybral reprezentačný tréner SR. Nakoľko sa jedná o osobu, ktorá s 
reprezentačným trénerom úzko spolupracuje, Komisia považuje jeho výber za 
kompetenčne odôvodnený a odporúča prezídiu schváliť za asistenta 
reprezentačného trénera M. Gordana. Komisia odporúča prezídiu poveriť Managera 
reprezentácie (MR) dojednaním platových podmienok, resp. inej zmluvy, ktorá bude 
definovať náplň práce, rozsah a odmenu asistenta. 

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



Informácia zmene termínov turnajov EGA
RA informoval komisiu, že turnaj Duke of York Young Champions Trophy je z 
dôvodu pandémie COVID-19 pre rok 2020 zrušený. Boli realizované prihlášky na 
ME dievčat U18, ME seniorov, European Young Masters. S prihlásením na ME 
chlapcov a mužov sa čaká na EGA kedy otvoria možnosť sa prihlásiť. Komisia 
informáciu zobrala na vedomie.

Manažér reprezentácie - informácia o činnosti
RA stručne informoval Komisiu o svojej činnosti od začiatku pôsobenia ako manažér 
reprezentácie.
Komisia odporúča prezídiu doplniť do zmlúv/objendávok trénerov RTCM náplne 
práce pre reprezentáciu SR a odmenu za túto činnosť (odmena je predjednaná na 
120€/deň+ doprava, strava, ubytovanie). Členovia komisie požiadali RA v spolupráci 
s reprezentačným trénerom o dojednanie podmienok za spracovanie reportov zo 
sústredení. Komisia navrhuje cenu reportu nastaviť za hráča 
Termín: júl 2020
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Kontrola prechodu na nový rebríček
RA podal informáciu, že od ustanovenia novej funkcie na SKGA - manažér 
reprezentácie, tento preberá aj celkovú administráciou rebríčka SKGA. RA 
informoval komisiu, že rebríček je funkčný a k jeho používaniu boli zaškolené 
oprávnené osoby, ďalej informoval, o momentálnom riešení designu (existuje 
menší problém s nedodanými výsledkami hráča reprezentácie Tadeáša Teťáka – 
RA dorieši situáciu priamo s hráčom). Komisia informáciu zobrala na vedomie.

Postrehy a odporúčania z prebiehajúceho turnajového 
ročníka
Na základe prebiehajúcej sezóny sa komisia uzniesla, aby širšiemu kádru hráčok  
reprezentácie U18, ktoré sú členkami programu reprezentácie s  podporou pre 
ihrisko Hrubá Borša, bola odporúčaná účasť na turnaji SKGA Junior Tour v termíne 
18.-20.7.2020, nakoľko komisia výsledky z  tohto turnaja bude považovať za jedno 
z nominačných kritérií na ME U18. Komisia požiadala RA o komunikáciu smerom k 
hráčkam vzhľadom na možnú kolíziu s Majstrovstvami Rakúska juniorov.
Termín: ASAP



Stratégia reprezentácie na roky 2021-2023 (komunikácia 
s hráčmi v zahraničí)
Komisia sa zhodla na potrebe spracovania stratégie reprezentácie na roky 
2021-2023. O tejto téme bude komisia rokovať na nasledovných zasadaniach.
Z dôvodu epidemiologických obmedzení pre riziko ochorenia na COVID-19 bolo 
na jar zrušené stretnutie členov reprezentácie a  rodičov hráčov reprezentácie 
s  vedením reprezentácie a  trénermi reprezentácie. Komisia pre reprezentáciu 
požiadala RA o zorganizovanie webovej videokonferencie v mesiaci júl 2020, 
prostredníctvom  dostupných komunikačno - technických prostriedkov  napr. 
ZOOM. Program video konferencie a  termín, komisia upresní do 7.7.2020 po 
dohode členov komisie s trénermi.
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Ostatné - Web, TCM, GolfData + oblečenie
Na základe dopytu od trénerov RTCTM je potrebné zabezpečiť oblečenie pre nich 
ako aj asistenta reprezentačného trénera. Keďže oblečenie je potrebné doplniť aj 
pre reprezentáciu, Komisia požiadala RA, aby aktualizoval počty, druhy a veľkosti 
oblečenia, a pripravil podklad pre verejné obstarávanie oblečenia a  oboznámil 
komisiu s výsledkom. 
Termín: koniec júla 2020 

RA informoval komisiu o  krokoch spustenia TCM softwaru, prisľúbil spustenie 
v mesiaci júl. Komisia požiadala RA o zabezpečenie migrácie dát zo softwérovej 
aplikácie GolfDataLab do softwérovej aplikácie TCM. RA preverí u poskytovateľa. 
Termín: do 7.7.2020

Legislatívne postupy SKGA – Brudňák
Prísediaci kontrolór SKGA Slavomír Brudňák informoval členov komisie o postupe 
zvolávania komisii. Komisia musí byť zvolaná minimálne 7 dní pred konaním 
zasadania a na zasadanie komisie musia byť prizvaní všetci členovia prezídia SKGA 
a kontrolór SKGA.



Sumár odporúčaní Komisie pre Prezídium
• Na základe návrhu reprezentačného trénera A. Malley, komisia pre 

reprezentáciu odporúča prezídiu na sezónu 2020 doplniť k hlavnému 
trénerovi asistenta, ktorého si vybral reprezentačný tréner SR. Nakoľko 
sa jedná o osobu, ktorá s reprezentačným trénerom úzko spolupracuje, 
Komisia považuje jeho výber za kompetenčne odôvodnený a odporúča 
prezídiu schváliť za asistenta reprezentačného trénera M. Gordana.

• Komisia odporúča prezídiu doplniť do zmlúv/objendávok trénerov 
RTCM náplne práce pre reprezentáciu SR a odmenu za túto činnosť 
(odmena je predjednaná na 120€/deň+ doprava, strava, ubytovanie) a 
takisto odmenu za spracovanie reportov.
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