
ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
KOMISIE PRE REPREZENTÁCIU SKGA

konaného dňa 16. novembra 2022

V Bratislave dňa 16.11.2022

Zasadnutie komisie pre reprezentáciu SKGA sa na základe dohody prítomných členov
komisie začalo o 18:15. Stretnutie začal pán Dušan Bohňa a následne pani Zuzana
Bieliková, ktorí pripojili účastníkov tohto zasadnutia. Pred oficiálnym začatím zasadnutia
sa členovia komisie rozprávali o položke PGA a dohodli sa, že v budúcnosti pripraví
manažér reprezentácie podrobný program čerpania tejto položky a predloží ho komisii
na pripomienkovanie a následné schválenie.

Prítomní:
Členovia komisie - Zuzana Bieliková, Kamil Drocár, Milan Rác, Jaroslav Lacuška, Dušan
Ježík, Dušan Bohňa

Neprítomní:
Katarína Chovancová, Maroš Ďurík

Oficiálne sa zasadnutie komisie kvôli technickým problémom s pripojením začalo o 18:38.
Zasadnutie komisie bolo zvolané riadne a bola dodržaná povinná lehota sedem dní
pred konaním zasadnutia. Pani Zuzana Bieliková otvorila a viedla zasadnutie komisie a
prešla k prvému bodu programu.

1. Otvorenie a schválenie programu

Podklady: Pozvanka

Hlasovanie k bodu programu č. 1. ZA: Všetci prítomní, PROTI: Nikto, ZDRŽAL SA: Nikto

Komisia schválila program predložený v pozvánke bez zmien.

2. Schválenie rozpočtu pre reprezentáciu na rok 2023

Podklady: Budget repre 2023_návrh_xlsx

Vzhľadom na nezrovnalosti v bode 2. programu a z dôvodu, že sa zmenili jednotlivé položky
v rozpočte pre reprezentáciu na rok 2023, členom komisie nie je zrejmé na akom základe
sa jednotlivé položky a celkový rozpočet na rok 2023 zmenili. Zároveň komisia žiada
manažéra reprezentácie o informáciu, ako dopadlo rokovanie s potencionálnym oficiálnym
partnerom SKGA a prečo je nacenené iba jedno Sústredenie - Sedin. Bez ozrejmenia vyššie
uvedených skutočností nemôže komisia zodpovedne prijať rozhodnutie a navrhovaný
rozpočet na rok 2023 schváliť.



3. Schválenie plánu činnosti na rok 2023

Vzhľadom na skutočnosť, že neboli dostatočne pripravené podklady k schváleniu rozpočtu
pre reprezentáciu na rok 2023, komisia nemohla prejsť k schváleniu plánu činnosti na rok
2023.

4. Diskusia

Analýza a štatistiky, ktoré boli pripravené pánom Kamilom Drocárom, boli vyhotovené
s určitými chybami, pretože dodané podklady vykazovali chyby. Preto navrhujeme dodať
komisii správne podklady, aby sme mohli analízy a štatistiky prepracovať.

Komisia má v pláne do konca roka pripraviť riadne nominačné kritériá na rok 2023. K tomuto
majú slúžiť aj pripravené alternatívy rebríčka, z ktorých by sa následne mal priebežne
zostavovať nominačný rebríček na rok 2023.

V komisii sme sa rozhodli, že chceme zdieľať skúsenosti našich reprezentantov a umožniť
prístup hráčom k ich skúsenostiam. Nebolo by dobré, aby naši budúci reprezentanti
pri dosahovaní ich osobných a športových cieľov, museli učiť iba na vlastných chybách.
Nakoniec sa členovia komisie zhodli, že úlohou komisie je pomôcť hráčom na ich ceste
k excelentnosti. Preto sa členovia komisie rozhodli, že budú iniciovať stretnutie komisie
reprezentácie, komisie mládeže a trénerov, kde chceme hľadať spôsob ako sa o tieto
skúsenosti podeliť. Komisia týmto poveruje pána Milana Ráca, aby takéto stretnutie inicioval.

Prítomní členovia komisie uvedenú zápisnicu schválili bez výhrad.


