
Zasadnutie Komisie pre reprezentáciu  SKGA  13.04.2021 
 
Program: 
 
1. Otvorenie  
2. Plán činnosti - Andy, Rasťo 
3. Stretnutie reprezentácie 
4. Rôzne - Bryson 
5. Záver 
 
Zúčastnení: 
Kamil Drocár (KD) – člen komisie 
Marek Dobiáš (MD) – člen komisie 
Dušan Bohňa (DB) – člen komisie 
 
Rastislav Antala (RA) – člen prezídia SKGA 
Kamil Balga (KB) – generálny sekretár SKGA 
Pavol Bielik (PB) – člen prezídia SKGA 
 
Zasadnutie komisie sa koná prostredníctvom programu ZOOM. 
 

1. Po privítaní účastníkov organizátorom RA, sa všetci oboznámili s programom a vyjadrili 
súhlas s navrhovaným programom. 
 

2. KD oboznámil účastníkov s predloženým pracovným materiálom Plán činnosti 
reprezentácie na rok 2021 vypracovaný RA. Po diskusii k materiálu, sa komisia zhodla na 
zmene po jeho obsahovej ako formálnej stránke. Niektoré súčasti navrhovaného 
dokumentu budú súčasťou samostatných dokumentov a niektoré časti zmenia svoju 
obsahovú náplň. RA prisľúbil prepracovanie dokumentu ako aj zverejnenie už schválených 
dokumentov (príloha č.1 ) na webe SKGA v sekcii reprezentácia do 23.4.2020 
(zodpovedný RA). 
 

3. Komisia odporučila managerovi reprezentácie uskutočniť stretnutia s rodičmi členov 
a členmi reprezentačných teamov na rôzne témy, ktorých náplň je nižšie. Uvedené 
stretnutia doporučujeme začať cez aplikáciu ZOOM v termínoch (zodpovedný RA) : 

 
Termíny a obsahová náplň:  

29.4  podpora prihlasovanie na medzinárodné turnaje - školenie 
  prezentácia plánu činnosti a webu - dotazník 
  Bryson – školenie a stanovenie povinných minimálnych dát 
 

6.5.  školenie antidoping SADA a pravidlá (RA) bude informovať komisiu o systéme  
evidencie účasti - dotazník 



20.5. Štúdium na zahraničných univerzitách - ako sa stať hráčom na univerzite - 
dotazník (podľa odozvy meetingov) 

   
Ďalšie témy a prednášajúci: 
Športová psychológia (Petra Pačesová) 

  Fyzická príprava a fitness (Tomáš Mihálik) 
Fyzioterapia  (Iveta Stanková) 
 

4. Bryson – RA informoval komisiu o pripravovanom spustení programu a prisľúbil členom 
zriadiť komisii prístupové práva do systému. (termín apríl 2020) 
 

5. Záver – ostatné  
Komisia v časti ostatné bola oboznámená KB o možnosti s poskytnutím výnimiek pri 
cestovaní do zahraničia pre reprezentantov Slovenska. 
 
Ďakujem za účasť. 
 
Príloha č.1: 
 
Zoznam komisiou požadovaných dokumentov na webe SKGA v sekcii reprezentácia pre 
rok 2021 (doporučený najneskorší dátum zverejnenia): 
 

A. Koncept reprezentácie 2021-2026 (30.5.) 

B. Zhodnotenie plnenia cieľov za roky 2016-2020 (30.5.) 

C. Ciele reprezentácie na rok 2021-2026 (30.5.) 

 

D. Štatút reprezentácie (30.4.) 

úlohy reprezentácie - všeobecne 

Realizačný́ tím reprezentácie 

Všeobecné podmienky pre vstup do reprezentácie 

Nominačné kritéria 

Success program 

Karta výhod 

Štatistiky 

E. Nominácia reprezentácie 2021 (23.4) 

Detaily (15.5.): 

Elite team – predstavenie hráčov s fotkami a vizitkami (RA) 

National team – foto, 3 najväčšie úspechy, vek a HCP (RA) 

Senior team - detto 

F. Realizačný tím 2021 – predstavenie s fotkami a stručným CV (RA) (15.5) 

G. Success program – (23.5) 

H. Štatút reprezentanta (23.5.) 

I. Plán činnosti reprezentácie 2021 s rozpočtom (15.5.) (RA) (školenia, mítingy, termíny 

nominácii, testovania, zodpovednosť za realizáciu, program a náplň akcii,..) 

J. Kalendár reprezentácie 2021 – (5.5.) ( Program reprezentácie 2021 (5.5.) 



K. Reprezentačné výjazdy - zverejniť s nominačnými parametrami a uzávierkami 

nominácii   

L. Sústredenia – termínovník, obsahová náplň – interný dokument (nezverejňujeme) 

M. Reporty z turnajov 2020 – priebežne 
 
 
 


