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Zápisnica 

 

zo zasadnutia trénersko-metodickej komisie  

 

 

Miesto konania:      SKGA, Kukučínova 26, Bratislava 

 

Dátum konania:    23. 5. 2021 o 10.00 hod. 

 

 

Prítomní členovia TMK komisie:                                           

1. Pavol Bielik – garant prezídia SKGA      

2. Ján Keher 

3. Peter Petrovič 

4. Martin Suchánek 

5. Oľga Prachařová 

6. Anton Zelenaj (online) 

 

 

BODY PROGRAMU: 

Úvod 

1. Otvorenie 
2. Návrhy na doplnenie programu 
3. Voľba predsedu komisie  
4. Licencie trénerov 
5. Vzdelávanie trénerov a inštruktorov 
6. Oprávnenie na hru a udelenie HCP 
7. Diskusia 
8. Záver 

 
K bodu č. 1: 

Prítomní členovia sa oboznámili s programom zasadnutia TMK. 

 
K bodu č.2: 

Členovia nenavrhli žiadne doplňujúce body k programu. 
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K bodu č.3: 

 
 
Na základe hlasovania členov komisie prebehla voľba predsedu komisie TMK, za predsedu komisie bol 
zvolený Peter Petrovič s počtom hlasov 4. Za P. Petroviča zahlasovali Ján Keher, Martin Suchánek, 
Anton Zelenaj a Oľga Prachařová. 
 
K bodu č.4: 
 
Komisia prediskutovala návrhy na licencie trénerov. Komisia TMK navrhuje nové rozčlenenie licencií 
pre amatérov a profesionálov. Do 25.5. 2021 návrhy spíšu a dokument uložia do vytvorenej zdielanej 
online google cloud. Dokumenty budú slúžiť pre vytvorenie novéj smernice na licencie, vypracovanie 
dokumentu sa ujme Ján Keher, následne bude prediskutovaný na ďalšom zasadnutí TMK a bude 
predložený prezídiu SKGA. Peter Petrovič navrhuje, aby PGA apprentice ( ďalej PGA appr.) boli pridaný 
do zoznamu pre získanie trénerskej licencie, ešte v kalendárnom roku 2021, za návrh jednohlasne 
súhlasili všetci prítomní.  
Peter Petrovič preverí zákonné možnosti - zákon o športe, ktoré by PGA appr. zaradili do aktuálnych 
licencií. 
 
K bodu č.5: 
 
TMK prerokovala aktuálny systém vzdelávania trénerov a inštruktorov.  
Komisia odporúča SKGA, aby pokračovala v spolupráci so subjektom, ktorý naposledy zabezpečoval 
vzdelávanie amatérskych trénerov a inštruktorov, TMK schvaľuje z pohľadu metodiky proces a postup 
vzdelávania.  
V čase zasadania komisie, bol na prezentáciu svojej knihy prizvaný Michal Štefík, ktorého komisia  TMK 
vyzvala na bližšiu účasť v komisii.  
 
K bodu č.6: 
  
Oprávnenia na hru a udelenie HCP boli prediskutované, s tým že komisia TMK navrhla možné zlepšenia 
a odporúčania, ktoré bude ďalej prejednávať na ďalších stretnutiach. Pripravovaný zmeny sa budú 
vypracovať do konca kalendárneho roka. 
  
 
K bodu č.7: 
 
Diskusia 
 
K bodu č.8: 
 
Garant prezídia Pavol Bielik ukončil zasadnutie prezídia o 13:00. 

 

 

 

Zápis vypracoval: Martin Suchánek    ....................................................... 
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Zápis overil: Peter Petrovič     ....................................................... 

 


