
Zápisnica zo stretnutia DG komisie 12.1.2023
Miesto konania:

Online

Prítomní členovia komisie:

Matúš Kment, Michal Kondela, Michal Kúdela, Soňa Kúdelová, Juraj Feilhauer, Katarína
Boďová, Richard Kollár

Beáta Feilhauerová (Outsiterz), Marko Čačala (Malženice), Galina Miková (Treecutters),
Martin Chalány (Crataegus Hlohovec)

Ospravedlnení členovia komisie:

Igor Miškovič

===============================

Program v bodoch
1. Hlasovanie - návrh na zloženie reprezentácie na podujatia EDGC, EMDGC a

CEDGC
2. Voľba nového predsedu komisie
3. Informácie o spisovaní disciplinárneho poriadku SAF
4. Podpora širšej reprezentácie
5. Zverejňovanie zápisníc a výročných správ
6. Iné

Podrobný program

1 Hlasovanie - návrh na zloženie reprezentácie na podujatia EDGC,
EMDGC a CEDGC

Schválené návrhy a diskutabilné nominácie na jednotlivé turnaje:

EDGC (kapitán Richard Kollár nehrajúci):

MJ18: Tomáš Mozola / náhradník: Samuel Kšinan

FPO: Katka Boďová / náhradník: Soňa Kúdelová

MPO: Michal Kúdela / náhradník: Marko Čačala

EMDGC (kapitán Richard Kollár hrajúci):

MP40 (1 spot): Richard Kollár / náhradník: Martin Krička)



MP40 (2 spoty): Katka Boďová + jeden voľný spot (Alena Müller, podmienky: členka SAF +
veľký slovenský turnaj )

MP50 (1 spot): Jozef Čierny (náhradník Štefan Dobrev)

Náhradník na EMDGC necestuje, hrá len ak sa vôbec nemôže zúčastniť nominovaný hráč.

CEDGC:

MJ18: Tomáš Mozola (môže dostať aj individuálny spot), Samuel Kšinan (národný spot),
Hugo Krička (náhradník, ak Tomáš dostane spot, náhradník ide)

FJ18: Nela Ivančíková (prípadne ďalšia náhradníčka, ale nemáme juniorky)

MPO: (3 národné spoty, možno až 5 individuálnych spotov): Michal Kúdela (možno dostanú
individuálny spot), Marko Čačala (možno dostanú individuálny spot), Karol Hrubják (určite
ide), Štefan Pócoš (národné kritéria), Adrián Čačala (má málo PDGA kôl, ktoré by boli
signifikantné), ďalšie návrhy budú diskutované mailom: Adrián Németh, Marko Puza,
Tomáš Motýl, Marek Novotný

FPO: Katka Boďová, Soňa Kúdelová, Natália Nádaská, / náhradník Beáta Feilhauerová

MP40: Richard Kollár, Martin Krička  / poradie týchto náhradníkov sa určí v mailovej
diskusii: Juraj Feilhauer, Martin Mozola, Adrián Čačala

MP50: Jozef Čierny / náhradník Stefan Dobrev

2 Voľba nového predsedu komisie

Dôvod vzdania sa funkcie: nemá prehľad v niektorých témach a reakcie ľudí v prípade
otázok boli pomalé.

Návrh mať viac ľudí, čo si budú striedať funkciu predsedu, resp. shareovať administratívnu
záťaž, ktorá narastá. Hlavným predsedom zostáva Matúš Kment.

Zloženie “predsedníctva”: Matúš Kment (hlavný predseda), Michal Kondela, Juraj Feilhauer,
Beáta Feilhauerová

3 Disciplinárny poriadok SAF

Práve sa spisuje disciplinárny poriadok, ak sa schváli, bude platiť, že:

Bude plne akceptovany WADA antidopingový program. Dopingová kontrola bude môcť prísť
na akýkoľvek turnaj a urobiť antidopingovú kontrolu. V disciplinárnom poriadku akceptujeme
dôsledky - napr. 2 až 4 ročné sankcie.



4 Podpora širšej reprezentácie

Je cieľom podporovať finančne nielen hráčov, ktorí sú užšia reprezentácia, alebo rozvíjať aj
nejakých nových rozvíjajúcich sa hráčov?

Podpora v rámci rôznych skupín:

1. Užšia reprezentácia
2. Skupina rozvojových hráčov
3. Podpora juniorov

Treba vyriešiť spoločne čo najskôr, vymyslieť schémy financovania dotovaných turnajov.

Čisto ratingovo vyhodnotiť reprezentáciu nie je dobré, rating nie vždy má až správnu
výpovednú hodnotu (skúsenosti z viacerých krajín).

Podmieniť reprezentáciu je dobré na základe účasti na slovenských turnajoch a je dobré
vedieť o programe podpory na začiatku roka/sezóna.

5 Zverejňovanie zápisníc

Pripomenula sa povinnosť zverejňovania zápisníc na stránku www.szf.sk.

Možnosť pridávať obsah na stránku SAF www.szf.sk má Soňa Kúdelová a Martin Chalány.

Prístup na pridávanie obsahu na  stránku vie dať Martin Keseg.

6 Iné

Zvolať komisiu budúci týždeň a prejednať finančný plán a finančnú podporu

Zápisnicu spísal: Beáta Feilhauerová, 12.1.2023

Zápisnicu overil: Matúš Kment, 23.1.2023

http://www.szf.sk
http://www.szf.sk

