
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE PRE REPREZENTÁCIU SKGA o.z.  

 
Dňa 7.11.2017 sa o 13:00 hod. uskutočnilo zasadnutie Komisie pre reprezentáciu v priestoroch SKGA 
o.z., Kukučínova 26, 831 02 Bratislava.  
 
Prítomní:  Rastislav Antala, Marek Dobiaš, Kamil Drocár, Dušan Bohňa, Matúš Machnič 
Hostia:                Tomáš Stoklasa 
                                     
Sekretariát:       Kamil Balga 
   
 
Program: 
 

1. Otvorenie  

2. Návrhy na zmenu alebo doplnenie programu 

3. Správa z roku 2017 

4. TON 2018, Junior Tour 2018 

5. Regionálna TON 2018 

6. CTM – Centrá talentovanej mládeže 

7. Práca s mládežou v kluboch 

8. Rôzne 

9. Záver 

 
1. Otvorenie 
 
               Zasadnutie otvoril predseda Komisie pre reprezentáciu Rastislav Antala. 
 
2. Správa z roku 2017 

o Rastislav Antala podal správu o priebehu reprezentačnej sezóny. 
 

o Dušan Bohňa informoval o progrese výkonnostného nárastu takmer vo všetkých kategóriách. 
Nasvedčuje to očakávaným súbojom viacerých hráčok a hráčov o miesta pre výjazdy.  
Negatívne stránky reprezentácie 2017:  
Chýbajúce jasné kritéria pre nominácie. Chlapci – údajne sa povedalo, že si vybojovali postup 
v roku 2016, a preto išli na ME chlapcov 2017 do La Manga. Otázne bolo, prečo nebol 
nominovaný Tadeáš Teťák. Ináč sa zdali nominácie transparentné. 

 
o Marek Dobiaš – poďakoval Rastislavovi Antalovi, že mal odvahu „zmeniť do systému“ práce 

reprezentácie. Najmä prácu s trénermi. Navrhuje usporiadanie stretnutia rodičov pred zimou, 
kde sa vyhodnotí minulá sezóna a oznámia zámery na budúci rok. Problémom je bonifikovať 
turnaje v rozpore s WAGRom. To je ale pripomienka k inej téme – Rebríček SKGA. 
 

o Kamil Drocár komentoval sezónu: 



Reprezentácia bez spätnej väzby. Navrhuje konkrétne úkolovanie trénerov reprezentácie. 
Dôsledné dodržiavanie úkolov/kontrola. Priebežné vyhodnotenie. 

 
 

3.         Rôzne 
a. Tréningové denníky – návrh na povinné vedenie tréningových denníkov. 

b. Kondičná príprava – nadviazanie na minuloročné testovanie. 

c. Mentálna príprava – pokračovanie v spolupráci s psychológom Petrom Bielikom. 

d. Rebríček – návrh nemeniť ho pre jeho dvojročný cyklus. 

e. Správanie počas výjazdov a sústredení – je treba „vyžadovať viac osobnej disciplíny“. 

 
4. Záver 

 
Termín najbližšieho zasadnutia Komisie pre reprezentáciu sa uskutoční do 30. Novembra 2017. 
 
Úlohy: 
 

1. Nastaviť vnútornú aj vonkajšiu komunikáciu (komisia, hráči a tréneri, tréneri a komisie, 
komisie navzájom, komisie a prezídium) 

2. Vyhodnotenie činnosti reprezentácie za rok 2017 (individuálne každý hráč, vyjadrenie 
trénerov), spoločné stretnutie za účasti trénerov, hráčov a hostí (predseda revíznej komisie, 
členovia prezídia, členovia iných komisií). 

3. Nominačné kritéria na rok 2018 (prehodnotiť pomer nominácií na základe rebríčka a 
nominácií na základe divokej karty, stanoviť kritériá zohľadňované pri udeľovaní divokých 
kariet). 

4. Plán činnosti na rok 2018 (repre podujatia a ich priorita, úlohy trénerov, tréningový proces 
/kondičná príprava, mentálna príprava/, sústredenia). 

5. Tréningový denník pre hráčov reprezentácie (turnaje, štatistiky, tréningový proces) - 
elektronická forma. 

6. Kondičné testy – realizovať pred sezónou, zvážiť, či budú aj podmienkou pre zaradenie do 
reprezentácie. 

7. Zapojiť do tréningového procesu a vzdelávania kluby (prístup k informáciám). 
8. Spolupráca s komisiou pre mládež pri práci s mládežou a vyhľadávaní potenciálnych hráčov 

pre zaradenie do reprezentácie (kto bude v repre o 2-3 roky?). 
9. Pravidlá golfu – „pravidlový kemp“ pre reprezentantov. 

 
 
 
Predsedajúci: Rastislav Antala  _____________________  
 
 
 
Zapisovateľ:   Kamil Balga          _____________________ 


