
 

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE PRE REPREZENTÁCIU SKGA 
konaného: 11. 11. 2021 v SKGA o. z., Kukučínova 26, Bratislava. 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Prítomní: 
Komisia: Zuzana Bieliková (ZB), Kamil Drocár (KD), Jaroslav Lacuška (JL), Dušan Bohňa 
(DB), Dušan Ježík (DJ) – online,                               
Členovia Prezídia: Rastislav Antala (RA), Pavol Bielik (PB), Zuzana Kamasová (ZK) 
Hosť: Adam Šangala (AŠ), Slavomír Brudňák (SB) 
Ospravedlnili sa: Katarína Chovancová, Milan Rác, Maroš Ďurík 
  
 
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Informácia z neformálneho stretnutia k plánu reprezentácie na rok 2022 (KD, AŠ, 

ZK, Kamil Balga) 
3. Odsúhlasenie návrhu rozpočtu na rok 2022 
4. Návrh na schválenie semináru s reprezentačným trénerom (AŠ)  
5. Návrh na podanie výberového konania na novú stratégiu konceptu reprezentácie 
6. Informácia zo stretnutia ohľadom oponentúry športovcov na rok 2022 (KD) 
7. Antidoping - národný register testovaných, vzdelávanie (Kamil Balga – online)   
8. BRYSON - kontrola reprezentácie (AS) 
9. Záver                 

 
 
 
 

1. Otvorenie 
Po privítaní účastníkov ZB, sa všetci oboznámili s programom. ZB vyzvala 
zúčastnených o doplnenie ďalších bodov programu. Dopĺňal sa bod 8. 
Zúčastnení vyjadrili súhlas s navrhovaným programom. 

               
2. Informácia z neformálneho stretnutia k plánu reprezentácie na rok 2022 

s generálnym sekretárom a ZK a stretnutia z reprezentačným trénerom. 
 
- KD zhrnul 2 stretnutia z októbra nasledovne: 
- vymenoval hráčov, ktorí budú na základe návrhu reprezentačného trénera 

pravdepodobne tvoriť Elite team a National team nasledovne: 
 
 
 



 

ELITE TEAM 
 

NATIONAL TEAM 
MEN 

NATIONAL TEAM 
WOMEN 

Alexandra Šulíková Jakub Hrinda  Sára Zrníková 
Antónia Zacharovská  Lukáš Ružek Laila Hrindová 
Katarína Drocárová  Jakub Plech  Emma Dobiašová 
Michaela Vavrová  Andrej Chochol Viktória Krnáčová 
Lukáš Gabura Matúš Kudláč  Petra Babicová 
Matej Babic Adam Benčík  Alexandra Maliková 
Lukáš Zušťák Tomáš Šmiček Elena Mária Tarabová 
René Bergendi Michael Prokop  Katarína Chynoranská 

Giulio Lovato Alexandra Rock 
Tobias Munk Laura Póšová 
Martin Kellner Rebecca Ann Náhliková
Patrik Dolinský Laura Pancurak 

Gaia Stancikova 
Dominika Sedmáková 

 
- na základe tejto súpisky a návrhov stretnutí, KD navrhoval zrušiť výjazd na ME 

teamov mužov. Komisia návrh jednohlasne schválila (účasť bude nahradená MS, 
Univerzitnými MS). 

- ďalej KD dal návrh, zaradiť do reprezentačného kalendára Univerzitné MS 
(https://www.fisu.net/sport-events/2022-wuc/golf-2022), . Tento návrh komisia 
jednohlasne odsúhlasila  s upozornením, že neráta s finančnými nákladmi na turnaj 
v rozpočte, mali by byť hradené z iných zdrojov a odporúča prezídiu poveriť 
zistením informácii a organizáciou účasti reprezentácie AŠ v spolupráci s KB. 

- KD s AŠ podali návrh na sústredenie na MS sveta počas individuálnych ME žien, 
jedná sa o 1 až 2 dni navyše z pôvodného výjazdu. Komisia návrh jednohlasne 
schválila. 

- Komisia podala návrh na účasť žien na ME teamov. Navrhuje zrušiť výjazd dievčat 
do 18 rokov kvôli budgetu. Navrhla poslať dievčatá na European Team Shield, kde 
je väčšia nádej na vysoké umiestnenie. Komisia návrh jednohlasne schválila. 

- JL podal návrh ohľadom seniorskej reprezentácie a účasti na ME seniorov v roku 
2022 v Lotyšsku. Komisia vyčlenila časť finančných prostriedkov na podporu účasti 
seniorov na tomto podujatí a poverila JL vypracovať návrh na nominačné  kritéria  
a účasť reprezentačného družstva na tomto podujatí do konca novembra.  

- ZB podala návrh na podporu MidAge na ME pre 2 hráčov, o ktoré by hráči  
bojovali počas sezóny. Komisia reprezentácie jednohlasne schválila návrh na 
podporu MidAge. Nominačné kritéria na účasť budú stanovené pri najbližšom 
zasadnutí komisie. Komisia návrh jednohlasne odsúhlasila.  

- Komisia podala návrh sústredení. Navrhuje iba jedno sústredenie pred začiatkom 
sezóny. Komisia reprezentácie poveruje AŠ s Andrewom Malleym navrhnúť termín 
na sústredenie na začiatku sezóny, aby sa ho zúčastnilo čo najviac hráčov. 

- Komisia reprezentácie navrhla uskutočniť zimné kondičné sústredenie po sezóne 
v spolupráci s komisiou pre mládež. Odporúča komisii pre mládež, aby sústredenie 
zrealizovala s tým, že komisia reprezentácie im dá 3 najlepších hráčov na 



 

testovanie a porovnanie výsledkov. Navrhuje prezídiu, aby sústredenie bolo 
hradené z budgetu komisie pre mládež. 

- Komisia reprezentácie odporúča prezídiu o presunutie turnajov do 16 rokov do 
komisie mládeže ako napríklad EOHT, ktorý má slúžiť hlavne na zberanie 
skúsenosti pre mladých golfistov. Turnaj European Young Masters sa ponechá pod 
hlavičkou komisie pre reprezentáciu. 
 

3. Po úprave budgetu komisia pre reprezentáciu následne hlasovala o schválení 
rozpočtu na rok 2022 a jednohlasne ho schválila. Návrh rozpočtu na rok 2022 je 
súčasťou zápisnice. (Príloha č.1) 

 
4. AŠ podal návrh na uskutočnenie semináru s reprezentačným trénerom, kde by sa 

reprezentačný tréner stretol s klubovými trénermi, za účelom zlepšenia 
komunikácie. Komisia návrh zhodnotila a odporúča prezídiu aby poverila AS pri 
sprostredkovaní tohto stretnutia. Stretnutie považuje za iniciatívu reprezentačného 
trénera. 

 
5. Komisia reprezentácie navrhla prezídiu urobiť výberové konanie na spracovateľa 

konceptu: „Strategický rozvoj výkonnostného golfu“.  Výberové konanie by malo 
byť určené pre externého človeka alebo organizáciu (odborníka zo zahraničia so 
znalosťami a skúsenosťami iných  federácii), komisia prisľubuje svoju súčinnosť pri 
tvorbe výberového konania a zároveň si od tohto konceptu sľubuje jasný plán 
a program ako vylepšiť prácu s reprezentáciou  a poskytnúť aj reprezentácii jasné 
pravidlá a kvalitné zázemie, ktoré by malo napomôcť motivácii reprezentácie 
a zároveň prilákať ostatných nádejných golfistov k zlepšeniu svojej výkonnosti. 
 
Komisia reprezentácie jednohlasne návrh podporila a  schválila tento návrh 
a odporúča prezídiu aby spoločne v tejto veci postupovali. 
 

6. KD zhrnul stretnutie z oponentúry športovcov pre rok 2022 v NŠC, bol upravený 
zoznam hráčov v poradí: Zacharovská, Drocárová, Kudláč, Vavrová a Zušťák. 
Zhodnotil že NŠC majú iné tabuľky ako má SKGA, ktorá má výsledky týkajúce sa 
ME a MS.  
Bola navrhnutá spolupráca zo strany NŠC na kondičnú prípravu za zvýhodnené 
podmienky. Komisia reprezentácie preberie v budúcnosti ešte tento návrh. 

 
7. SB upozornil na povinnosti športovej organizácie v oblasti boja proti dopingu 

vyplývajúce zo zákona o športe §8, bod 6, písmeno c) Športová organizácia je 
povinná zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávania v oblasti boja proti dopingu. 
Tento plán je povinná na základe §86, čl. 4., písmeno i) odkonzultovať 
s Antidopingovou agentúrou. Komisia pre reprezentáciou odporúča Prezídiu 
poveriť spracovaním plánu KB.  
  

 
 



 

8. Komisia sa ďalej zaoberala štatistickým systémom BRYSON, ktorý hráči sú povinní 
vypĺňať  ale nedostávajú z neho žiadny výstup. V tejto súvislosti komisia upozorňuje 
na neplnenie si povinnosti reprezentačného trénera a odporúča komisii, aby 
poverila reprezentačného trénera o splnenie si povinnosti min. každé 3 mesiace 
vypracovať report zo systému pre hráčov ELITE teamu. Reporty majú slúžiť v prvom 
rade pre hráčov, ďalej pre ich trénerov.  
 

 
9. Záver  

Na záver komisia reprezentácie odporúča zmenu v rozpočte na základe 
požiadavky PGA Slovensko, kde by sa presunulo 1.000,-€ z financií určených na 
oblečenie do PGA Slovensko.  

 
 
Predsedajúci: Zuzana Bieliková_V.R._  
 
Zapisovateľ:   Adam Šangala_V.R._ 


