
 
 

 
ZÁPISNICA 2/2017 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe 
8. decembra 2017 (08,00 – 15,00) v Trenčíne 

 
 

Prítomní:  Richard Bálint (RB), Juraj Knapp (JK), Michal Matejka (MM), Anton Siažik (AS), 
Peter Tarcala (PT), Vladimír Uhrín (VU) 

Ospravedlnení:   Júlia Poláčková (JP) 
 
 
PROGRAM 
1/ Otvorenie, schválenie programu  
2/ Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV  
3/ Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
 ° projekt „Začni s bedmintonom“ 
 ° školské súťaže 2017/2018 
4/ Športovo-technická komisia   
 ° informácia o prebiehajúcej sezóne  
 ° informácia o budúcej sezóne 
5/ Trénersko-metodická komisia 
 ° juniorská reprezentácia – plán príprav, výjazdy, ciele 
 ° seniorská reprezentácia – plán príprav, výjazdy, ciele 
6/ Medzinárodné turnaje na Slovensku  
 ° turnaje v roku 2017 
 ° turnaje v roku 2018 
7/ Ekonomika SZBe  
 ° aktuálny prehľad hospodárenia  
8/ Rôzne 
 
 
K bodu 1 – Otvorenie, schválenie programu 
Zasadnutie otvoril a viedol AS. Uviedol, že termín zasadnutia VV bol už 2 x presunutý z dôvodu iných 
aktivít. Program zasadnutia bol schválený bez doplnkov a zmien.  
 
 
K bodu 2 - Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV 
Uznesenia v plnení: 16.5.23, 16.5.24, 16.5.28 
Oprava uznesenia: 17.1.22 – VV schvaľuje navýšenie mesačných platov zamestnancom sekretariátu 
s účinnosťou od 1.4.2017 nasledovne: Peter Tarcala – 1.300 1.000 €, Richard Bálint – 950 730 €, 
Zuzana Rajdugová –  690 540 € (3/4 úväzok). 
Kontrola uznesení: všetky ostatné uznesenia boli splnené. 
   
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami:  
17.2.1. VV schvaľuje členstvo v SZBe cudziemu štátnemu príslušníkovi: Sviatoslav Olijnik (Ukrajina)   
              – BPR Bratislava.  
 
17.2.2. VV schvaľuje bezplatné zapožičanie mikrobusu klubu Lokomotíva Košice na ME klubov 2017. 
 
17.2.3. VV schvaľuje na návrh TMK rozšírenie reprezentácie dospelých o Miroslava Haringa. 
 



17.2.4. VV súhlasí so zapožičaním 4 mobilných bedmintonových kurtov s príslušenstvom klubu BKR  
             Púchov, teda organizátorovi detského medzinárodného turnaja, za podmienok zabezpečenia  
             ich prevozu z Trenčína a späť vo vlastnej réžii. 
 
17.2.5. VV schvaľuje na návrh TMK nomináciu na Sudirman Cup 2017 v zložení: hráči – Milan Dratva,  
               Matej Hliničan, Martina Repiská, Katarína Vargová, tréner – Michal Matejka. 
 
17.2.6.   VV schvaľuje plán výjazdov a sústredení s rozpočtom pre juniorské reprezentácie U17 + U19  
               pre rok 2017. 
 
17.2.7.   VV schvaľuje účasť na BE Regional Project – Girls Camp U15 v Srbsku v zložení: hráčky –  
  Michaela Telehaničová, Sofia Slosiariková, Otília Kadlecová, tréner – Ján Fiľ. 
 
17.2.8.   VV berie na vedomie vzdanie sa Júlii Poláčkovej funkcie predsedníčky TMK od 1.8.2017. 
 
17.2.9.   VV schvaľuje vyradenie hráča Viliama Turcsányiho z širšej juniorskej reprezentácie po  

 rozhodnutí TMK. 
 
17.2.10. VV schvaľuje na návrh TMK nomináciu na MSJ 2017 v Yogjakarta/Indonézia v zložení: hráči –  

 Andrej Antoška, Adam Horák, Peter Hrnčár, Mia Tarcalová, Katarína Vargová, tréner – Tibor  
 Kessler. 

 
17.2.11. VV schvaľuje na návrh trénerky zodpovednej za reprezentáciu U17 nomináciu na ME U17  

 2017 v Prahe/ČR v zložení: hráči – Andrej Antoška, Erik Bartoš, Jakub Horák, Peter Kováč,  
 Katarína Csonková, Alexandra Remeňová, Mia Tarcalová, trénerka – Júlia Poláčková. 

 
17.2.12. VV schvaľuje rozdelenie prijatých 2% z dane na kluby SZBe.  
               (Detailný rozpis je prílohou zápisnice). 
 
17.2.13. VV schvaľuje turnaje Morocco International 2017 a Czech Junior 2017 ako oficiálne výjazdy  
                reprezentácií. 
 
17.2.14. VV schvaľuje účasť reprezentácie na ME mužských a ženských družstiev 2018  

  v Kazani/Rusko. 
 
17.2.15. VV schvaľuje účasť hráčov na ME U15 2018, ktoré sa uskutočnia vo februári v Kazani/Rusko. 
 
17.2.16. VV schvaľuje účasť družstva na medzinárodnom turnaji "Nation to Nation U15" v Pécsi, 24.- 

 26.11.2017 v počte 1 tréner a 6 hráčov s čiastočnou úhradou celkových nákladov (strava,  
 ubytovanie) a odmenou trénera. 

 
 
K bodu 3 – Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
VV bol informovaný o akreditácii školení „Začni s bedmintonom“ MŠVVaŠ SR. Konkrétne jednanie 
ohľadom realizácie a zabezpečenia celého projektu bude uskutočnené koncom januára 2018 so 
zástupcami Metodicko-pedagogického centra. Na základe zistených skutočností budeme 
konkretizovať plány školení ako aj ich rozsah a obsah pre rok 2018. Školenia budú prebiehať počas 3 
dní a účastníci = učitelia získajú kredity v rámci ich vzdelávania. Po úspešnom absolvovaní zvažujeme 
zároveň možnosť účastníkom uznať školenie špecializovanej časti.  
Členovia VV obdržali písomný materiál prehľadu školení „Začni s bedmintonom“ v roku 2017 
s plánom na rok 2018. Materiál je prílohou zápisnice. Naďalej budeme pokračovať v jednodňových 
školeniach „Začni s bedmintonom“, aj na základe finančnej podpory Badminton Europe. 
Školské súťaže prebiehajú v rámci okresných a krajských kôl, JK informoval o prípravách školských M-
SR, ktoré sa uskutočnia 10.-11.4.2018 v Liptovskom Mikuláši.  



K bodu 4 - Športovo-technická komisia 
RB informoval o končiacej sa sezóne 2017, ktorá prebieha bez komplikácií, až na malé porušenia 
štartov hráčov v nesprávnych vekových kategóriách, za čo boli klubom udelené pokuty. 
Ďalej informoval o zasadnutí ŠTK a príprave novej sezóny a s ňou súvisiacich zmien.  
- zrušenie kategórie U9 
- schválenie pokuty 50 € za nenastúpenie družstva na ligové kolo (2., 3.,a 4. liga) 
- zvýšenie štartovného na M SR a GP A v kategóriách U13 - U15 o 1 € - čiže 4 € za disciplínu 
- zvýšenie štartovného na M SR a GP A v kategórii U11 o 1 € - čiže 8 € za všetky disciplíny 
- zvýšenie štartovného na GP Q U13 - U17 o 1 € - čiže 8 € za všetky disciplíny 
- zrušenie papierových súpisiek  
- zrušenie povinnosť papierových súpisiek na ligovom kole - súpisky budú vystavené na stránke SZBe 
 
 
K bodu 5 – Trénersko-metodická komisia 
Na zasadnutí prebehla diskusia ohľadne fungovania TMK v poslednom roku, k nominácii hráčov na 
ME U17 2017 a celkovom zabezpečení zo strany tejto komisie, kde chýba koncepcia, plány. 
 
17.2.17. VV rozhodol zrušiť Trénersko-metodickú komisiu s okamžitou platnosťou.  
 
17.2.18. VV schvaľuje Tibora Kesslera do funkcie trénera juniorskej reprezentácie U19 na kalendárny  

 rok 2018 a ukladá mu predložiť zoznam širšej juniorskej reprezentácie, pripraviť plán akcií a  
 výjazdov aj s rozpočtami na rok 2018. 

 
17.2.19. VV schvaľuje Michala Matejku do funkcie trénera reprezentácie dospelých na kalendárny  

 rok 2018 a ukladá mu predložiť zoznam širšej reprezentácie, pripraviť plán akcií a  
 výjazdov aj s rozpočtami na rok 2018. 

 
Sekretariát bude realizovať a zabezpečovať všetky praktické záležitosti a fungovanie tejto oblasti 
zväzu. 
AS predložil návrh na nepredĺženie funkcie trénera juniorskej reprezentácie do 17 rokov Júlii 
Poláčkovej, ktorý bol schválený. Materiál je prílohou zápisnice. 
VV sa bude zaoberať obsadením funkcie trénera juniorskej reprezentácie do 17 rokov. 
MM navrhol prípadné čiastočné financovanie vybraných hráčov pre rok 2018 (Repiská, Hliničan, 
Dratva) formou refundácie ich nákladov v tréningových centrách v Dánsku. Po potvrdení dotácie 
z MŠVVaŠ SR na rok 2018 bude predložený konkrétny návrh. 
AS prítomných informoval, že sa podarilo zabezpečiť členstvo hráčov Andreja Antošku a Erik Bartoša 
do Dukly Banská Bystrica so všetkými výhodami vrcholových športovcov. 
PT informoval o schválení projektu BE Regional Project = medzinárodný camp U19 za účasti Česka, 
Poľska, Maďarska a Slovenska, ktorý sa uskutoční 12.-19.8.2018 v Trenčíne. 
AS oboznámil VV s návrhom na zriadenie Národného bedmintonového centra v Banskej Bystrici 
v spolupráci s Duklou BB a Športovým Gymnáziom. Týmto návrhom sa bude VV zaoberať detailnejšie 
a s zabezpečením zahraničného trénera. Zároveň budú oslovení potencionálni hráči, ich kluby/tréneri 
a rodičia s ich možnosťou zaradiť sa do plného procesu od 1.9.2018. 
(Návrh je prílohou zápisnice). 
 
 
K bodu 6 – Medzinárodné turnaje na Slovensku 
PT informoval o medzinárodných turnajoch, ktoré sa uskutočnili v tomto roku: 

- Yonex Slovak Open 2017, Trenčín, 30.8.-2.9.2017 
- Slovak Youth U15 + U17, Trenčín, 29.9.-1.10.2017 
- Yonex Slovak Junior 2017, Trenčín, 6.-8.9.2017 

Bolo konštatované sklamanie z neúčasti a nezapojenia sa členov VV do organizácie, keďže turnaje 
boli organizované SZBe. Všetky turnaje boli zorganizované v krátkom časovom úseku, čo aj z pohľadu 



rekordnej účasti hráčov hlavne na turnajoch U15 a U17, prinieslo obrovský ťarchu na sekretariát 
SZBe.  
Čo sa týka turnajov v roku 2018, Yonex Slovak Open 2018 – 28.2.-3.3.2018 zorganizuje SZBe. 
Organizáciou všetkých ostatných mládežníckych turnajov bude po finálnom preverení možností 
a potvrdení záujmu pravdepodobne poverený klub AS Trenčín. 
 
 
K bodu 7 – Ekonomika SZBe 
Členovia VV obdržali písomné prehľady aktuálneho prehľadu hospodárenia SZBe. (Materiál je 
prílohou zápisnice).  
 
 
K bodu 8 – Rôzne 
17.2.20. VV rozhodol o zrušení Komisie rozhodcov SZBe s okamžitou platnosťou. Sekretariát bude  

 realizovať a zabezpečovať všetky praktické záležitosti a fungovanie tejto oblasti zväzu. 
 
Na základe úspešnosti klubov na M-SR 2017 mládežníckych kategórií, bude prehodnotené pridelenie 
nastreľovacích strojov. 
 
 
 
 
Zapísal: Peter Tarcala, generálny sekretár SZBe 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 25.01.2018 
 

        


