
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA KOMISIE PRE REPREZENTÁCIU
SKGA

konaného: 20. 12. 2021 v SKGA o. z., Kukučínova 26, Bratislava.

_____________________________________________________________________________
______________
Prítomní:
Komisia: Zuzana Bieliková - online (ZB), Kamil Drocár - online (KD), Dušan Ježík (DJ) –
online, Maroš Ďurík - online (MĎ), Katarína Chovancová - online (KCH), Jaroslav
Lacuška (JL)
Členovia Prezídia: Zuzana Kamasová (ZK)
Hosť: Adam Šangala (AŠ), Kamil Balga (KB)
Ospravedlnili sa: Milan Rác, Dušan Bohňa

Program:
1. Otvorenie
2. Nominačné kritéria na majstrovstvá seniorov
3. Nominácia reprezentácie PRO na rok 2022 – PGA Slovakia
4. Nominačné kritéria pre MID amatérov na Majstrovstvá Európy 2022
5. Nominácia reprezentácie na rok 2022
6. Plán činnosti pre reprezentáciu na rok 2022
7. Nominácia na akademické majstrovstvá sveta na rok 2022
8. Ostatné
9. Záver

1. Otvorenie
Po privítaní účastníkov ZB, sa všetci oboznámili s programom a JL prevzal slovo
a začal s prvým bodom.

2. JL informoval o kritériách na nomináciu na ME seniorov na rok 2022,
a informoval, že sa na prípravný camp pred ME seniorov do Estónska nepôjde,
kvôli finančným dôvodom. Nominácia na ME seniorov bude urobená tak isto ako
v tomto roku 2021 a to 4 hráči podľa rebríčku a 2 divoké karty. Komisia hlasovala
za schválenie tohto návrhu nominácie a jednohlasne schválila tento návrh.

3. ZK informuje o nominácii na reprezentáciu pre PGA Slovensko, ktorej návrh bol
podaný a schválený na prezídiu 15.12.2021. KB vysvetlil, prečo musia byť aj
profesionáli v zozname slovenskej reprezentácie. ZK vysvetlila, že by sme mali
začať od nuly a určiť kritéria na zaradenie do tejto skupiny reprezentácie pre



profesionálov. ZB navrhla pozvať osobu do komisie reprezentácie, ktorá by sa
venovala profesionálom a vedela by určiť ktorý hráč pôjde na ktorý turnaj za
repre Slovenska. V budúcnosti sa reprezentačná komisia bude venovať aj
profesionálnej reprezentácii: štruktúre profesionálnych turnajov a celkovo
zloženiu profesionálnej reprezentácie a ich cieľom.

4. Bol podaný návrh na nomináciu na ME MidAm. Nomináciu a podporu od SKGA
v hodnote 500,- eur/hráč dostane najlepší muž a žena v MidAmových
rebríčkoch SKGA po turnaji SKGA v Sedíne (7. - 8.5.2022). Komisia hlasovala za
schválenie tohto návrhu nominácie a jednohlasne schválila tento návrh.

5. Bol podaný návrh na zúženie zostavy reprezentácie na rok 2022. Plánom je
zamerať sa na mladších hráčov a koncentrovať sa na menši počet hráčov, ale
intenzívnejším spôsobom. Finálový návrh na zostavu reprezentácie dala komisia
reprezentácie za úlohu AŠ a Andrewovi Malley. Finálový návrh zostavy
reprezentácie odprezentoval AŠ na komisii a už sa dohodnú iba finálne úpravy
tejto zostavy s reprezentačným trénerom.

6. AŠ prezentoval plán činnosti pre reprezentáciu na rok 2022. KD navrhol zmeniť
tento plán činnosti. Komisia pre reprezentáciu poverila AŠ o vyhodnotenie
sezóny 2021 a zhodnotiť ciele, ktoré sme splnili alebo nesplnili. Komisia pre
reprezentáciu dala úlohu AŠ na prípravu nového plánu činnosti, termín: do
6.1.2022, aby komisia do 10.1.2022 do 10:00h. návrh upravila a zmeny následne
schválila.

7. Komisia reprezentácie odporúča prezídiu dať vyššiu váhu turnaju akademické
majstrovstvá sveta ako individuálnym ME žien, takže navrhuje aby sme postavili
silný tím na akademické majstrovstvá sveta. Komisia reprezentácie schválila
predbežnú nomináciu 3 najlepších slovenských univerzitných hráčov: Lukáš
Gabura, Matej Babic a Lukáš Zušťák a 3 najlepších slovenských univerzitných
hráčok: Katarína Drocárová, Michaela Vavrová a Lea Klimentová.

8. Komisia reprezentácie schválila presunutie času ďalšej komisie na podvečerný
čas. KB s AŠ informovali o edukačnom pláne antidopingu na rok 2022.

9. Záver
Po schválení všetkých úloh ZB ukončila túto komisiu.
.

Predsedajúci: Zuzana Bieliková_V.R._

Zapisovateľ:   Adam Šangala_V.R._

Súhasím:
K. Drocár


