
 
 

 
ZÁPISNICA 5/2016 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe 
28. októbra 2016 (11,00 – 16,00) v Trenčíne 

 
Prítomní:  Richard Bálint (RB), Juraj Knapp (JK), Michal Matejka (MM), Júlia Poláčková 

(JP), Anton Siažik (AS), Peter Tarcala (PT), Vladimír Uhrín (VU) 
 
 
PROGRAM 
1/ Otvorenie, schválenie programu  
2/ Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV  
3/ Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
 ° projekt „Začni s bedmintonom“ 
 ° školské súťaže 2016/2017 
 ° Európske školské majstrovstvá ISF 2017 
4/ Športovo-technická komisia   
 ° informácie o prebiehajúcej skrátenej sezóne 2016 
 ° príprava novej sezóny 2017 
5/ Trénersko-metodická komisia 
 ° plány výjazdov a aktivít na rok 2017 
 ° Tím Tokyo 2020 
 ° reprezentačné výbery 

° školenia a seminár trénerov  
6/ Zákon o športe a Informačný systém v športe 
7/ Ekonomika SZBe  
 ° aktuálny prehľad hospodárenia  
8/ Medzinárodné turnaje  
 ° Yonex Slovak Open 2016 - vyhodnotenie 
 ° Yonex Slovak Junior 2016, Yonex Slovak U17 2016, Softip Slovak U15 2016 
 ° turnaje v roku 2017 
9/ Rôzne 
 ° vyhodnotenie diskusie z ČK 2016 
  
 
K bodu 1 – Otvorenie, schválenie programu 
Zasadnutie otvoril a viedol AS. Program zasadnutia bol schválený bez doplnkov a zmien.  
 
 
K bodu 2 - Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV 
Nesplnené uznesenie: 16.4.6, nový termín: 30.11.2016 
Uznesenia v plnení: 16.4.8 
Kontrola uznesení: všetky ostatné uznesenia boli splnené. 
    
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami:  
16.5.1 VV schvaľuje zloženie Športovo-technickej komisie: Richard Bálint – predseda, Filip Guldan,     
            Marek Horník, Juraj Piovarči, Rastislav Roďom, Vladimír Turlík.  
 
16.5.2 VV schvaľuje dohodu o spolupráci s firmou Yonex ako oficiálnym partnerom SZBe na  
            obdobie júl 2016 – december 2018. 
 



16.5.3 VV schvaľuje zmeny vo výjazdoch reprezentácie U17 – ruší sa Swiss Junior and Bulgarian U17,  
            namiesto toho sa schvaľuje výjazd na Zagreb Open U17 2016 a sústredenie pred Yonex Slovak    
            Open 2016 v Trenčíne. 
 
16.5.4 VV schvaľuje zloženie Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže: Juraj Knapp –  
            predseda, Milan Botka, Ján Fabuš (spolupracovník), Ján Fiľ, Ján Jurčiak, Zuzana Rajdugová,  
            Martin Schon, Ján Šmída.  
 
16.5.5 VV schvaľuje udelenie výnimky pre štart na ME veteránov 2016 pre Štefana Vaška st.  
            a Ľubomíra Schmidtmayera. 
 
16.5.6 VV berie na vedomie vzdanie sa reprezentácie SR hráčmi Lenkou Drotárovou a Samuelom  
            Ivankom. 
 
16.5.7 VV schvaľuje na návrh ŠTK zmeny v Prestupovom, Registračnom a Súťažnom poriadku.  
            (Materiály sú prílohou  zápisnice). 
 
16.5.8 VV schvaľuje na návrh TMK, že turnaj Yonex Slovak Open 2016 je oficiálnym výjazdom  
            reprezentácie dospelých. 
 
16.5.9 VV schvaľuje členstvo v SZBe cudziemu štátnemu príslušníkovi: Andrej Krisanov (Rusko) – BKT  
            Trebišov.   
 
16.5.10 VV schvaľuje na návrh TMK nomináciu na kvalifikačný turnaj ME miešaných družstiev,  
              Upsalla/Švédsko: tréner a vedúci – Michal Matejka, hráči - Milan Dratva, Matej Hliničan,   
              Martina Repiská, Katarína Vargová. 
 
16.5.11 VV schvaľuje členstvo v SZBe cudziemu štátnemu príslušníkovi: Gorazd Anastasov   
              (Macedónsko) – HK Filozof Bratislava.  
            
16.5.12 VV schvaľuje na návrh TMK nomináciu na MS juniorov 2016, Bilbao/Španielsko: tréner  
              a vedúci - Tibor Kessler, hráči: Adam Horák, Peter Hrnčár, Richard Šmatlák, Zuzana Pálková,  
              Tamara Prostináková, Katarína Vargová. 
 
16.5.13 VV schvaľuje účasť Mii Tarcalovej na MS juniorov 2016 v súťaži jednotlivcov na vlastné  
              náklady. 
  
16.5.14 VV schvaľuje rozdelenie prijatých 2% z dane na kluby SZBe.  
              (Detailný rozpis je prílohou zápisnice). 
 
 
K bodu 3 – Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
Členom VV bol zaslaný materiál s kompletnými informáciami a mapou školení projektu „Začni 
s bedmintonom“. V roku 2016 sa už uskutočnilo 9 školení, plánované sú ešte 3. (Mapa školení je 
prílohou zápisnice). 
V rámci tejto akcie bol vytvorený a spracovaný dotazník pre zúčastnených učiteľov. (Vyhodnotenie 
dotazníka je prílohou zápisnice). 
Vyhodnotenie dotazníka bude zaslané členom VV a Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže. 
Cieľom je, aby sa všetci kompetentní oboznámili so situáciou na školách a na základe odpovedí 
učiteľov navrhli ďalšie možnosti propagácie a rozvoja projektu „Začni s bedmintonom“.  
O rozsahu pokračovania projektu v roku 2017 sa VV rozhodne na základe finančnej podpory či už 
z Badminton Europe alebo MŠVVaŠ SR. Budeme sa však zameriavať len na „biele“ okresy, teda tie, 
kde sa školenie ešte neuskutočnilo. 



VV sa v súvislosti s týmto projektom zapodieval aj myšlienkou poskytnutia školám trénera SZBe, 
s ktorej konkretizáciou sa bude zapodievať pri vyhodnotení a spätných väzbách z dotazníka 
uvedeného vyššie.  
JK informoval v krátkosti o už prebiehajúcich okresných a krajských kolách školských súťaží v tomto 
školskom roku. Školské M-SR sa uskutočnia 22.-23.3.2017 v Trenčíne. Členov VV informoval aj 
o novom pripravovanom podujatí - Európskych školských majstrovstvách ISF 2017, ktoré sa majú 
uskutočniť v 16.-21.6.2017 vo Francúzsku a účasť slovenských družstiev bude závisieť od finančnej 
podpory SAŠŠ, ktorá je už o akcii informovaná. 
 
 
K bodu 4 - Športovo-technická komisia 
RB v skratke informoval o skrátenej sezóne, ktorá prebieha bez komplikácií. Do IV. ligy západ sa 
prihlásilo o 4 družstvá menej ako v predchádzajúcej sezóne. 
Klubom bola rozoslaná a zverejnená výzva na organizáciu turnajov v roku 2017 a v krátkom čase sa 
bude pripravovať kalendár na nasledujúcu sezónu, kalendárny rok 2017.  
Pracuje sa na úpravách a zmenách v turnajovo-rebríčkovom softvéri. 
Na základe výzvy klubom na prípadnú kvalifikáciu družstiev do extraligy, sa prihlásili len 2 – Sokol 
Ilava a M-Šport Trenčín. Kvalifikácia o jedno postupové miesto sa uskutoční medzi týmito dvoma 
družstvami, nakoľko právo štartu v Extralige má 7 družstiev: Betpres Košice, Spoje Bratislava, CEVA 
Trenčín, Lokomotíva Košice, KPŠ Košice (družstvá, ktoré štartovali aj doteraz), 2 družstvá ktoré 
postúpili z II. ligy Východ - KBC Košice a KPŠ Košice "B". Družstvo PBA Prešov postup odmietlo. Z II. 
ligy Západ ani jedno družstvo neprejavilo záujem o postup do Extraligy. Termín kvalifikácie bol 
stanovený na 14.1.2017. V prípade dohody obidvoch družstiev sa kvalifikácia môže uskutočniť aj v 
inom termíne - avšak musí byť o tom o informovaná ŠTK najneskôr 2 týždne pred uskutočnením 
kvalifikácie. 
AS prítomných oboznámil s postojom a stanoviskom sponzora extraligy - Motip Dupli Color, ktorý 
jasne avizuje možný nezáujem podpory súčasného modelu slovenskej extraligy, ktorý je neatraktívny. 
Sponzor je ochotný podporiť taký model, ktorý bude dynamický, atraktívny, bude organizovaný vo 
viacerých slovenských mestách, v halách, ktoré zodpovedajú požiadavkám pre kvalitný výkon hráčov, 
kultúrne prostredie pre divákov a prípadne pre média.  
  
16.5.15 VV ukladá ŠTK prehodnotiť formát extraligy na 5 zápasov v jednom stretnutí (dvojhra mužov,  
              dvojhra žien, štvorhra mužov, štvorhra žien, miešaná štvorhra) od sezóny 2018.   
 
RB konštatoval, že zámer schválený na ČK ohľadne vytvorenia testovacieho modelu turnaja družstiev 
sa v spolupráci s Lukášom Klačanským nepodarilo dotiahnuť do konkrétneho konca.  
 
16.5.16 VV berie na vedomie rozhodnutie Rastislava Roďoma ukončiť svoju činnosť v ŠTK od  
              1.1.2017.    
       
16.5.17 VV ukladá TMK a generálnemu sekretárovi zabezpečiť úpravy a zmeny v turnajovo -  
               rebríčkovom softvéri tak, aby boli plne funkčné už v sezóne 2017.  
               Z: PT, RB  T: 31.12.2016 
 
V súvislosti s testovacou sezónou vekovej kategórie U9 odporúča VV hrať výlučne len dvojhry. 
Zároveň k minimálnemu záujmu klubov o organizáciu vrcholných podujatí v tejto kategórii 
uprednostniť organizátora, ktorý zorganizuje U9 spoločne s inou vekovou kategóriou.  
 
 
K bodu 5 – Trénersko-metodická komisia 
16.5.18 VV berie na vedomie vzdanie sa reprezentácie SR hráčom Jarolímom Vícenom. 
 
16.5.19 VV schvaľuje vyradenie hráčov - Sára Stašková, Erik Žuravlov z reprezentácie SR po  
              rozhodnutí TMK. 



16.5.20 VV schvaľuje oficiálne výjazdy juniorskej reprezentácie na prvý polrok 2017 – Polish Junior,  
              Hungarian Junior, Polish U17 International, Adria U17 International, Serbian Youth      

International, ME U19.  
 
Reprezentácia U17 sa zúčastní aj medzinárodného turnaja Nation Future Cup 2017 v Slovinsku. 
Plánujem sa sústredenie juniorskej reprezentácie v priebehu júla. 
AS kritizoval a záporne hodnotil prístup a nezáujem juniorov o reprezentáciu ako aj neúčasť na 
turnajoch GP „A“. 
 
16.5.21 VV ukladá TMK vypracovať kritéria na zaradenie do reprezentácií ako aj povinnosť  
              reprezentantov zúčastňovať sa vrcholných domácich podujatí.  
 
VV zvažuje do budúcnosti možnosť angažovať osobu na čiastočný úväzok pre prácu v TMK 
a s reprezentáciami. 
 
16.5.22 VV rozhodol ponúknuť nastreľovacie stroje najúspešnejším klubom z M-SR 2016 

v kategóriách U11 - U17. 
 
JP predložila návrh projektu „prípravky talentovanej mládeže“, s ktorým sa VV oboznámil 
a principiálne s ním súhlasil. (Projekt je prílohou zápisnice). 
 
16.5.23 VV ukladá JP dopracovať predložený projekt „prípravky talentovanej mládeže“ a predložiť 

konkrétne detaily, požiadavky a finančné náklady. 
Z: JP   T: 15.12.2016 

 
16.5.24 VV ukladá JP spracovať a rozoslať dotazník s cieľom zistenia prioritných tém v oblasti  
              mentálnej prípravy juniorskej reprezentácie. 

Z: JP   T: 15.12.2016 
 
16.5.25 VV ukladá MM vypracovať projekt fungovania a účasti na turnajoch reprezentácie dospelých 

na rok 2017 so zámerom kvalifikovať sa na MS 2017 a 2018, ME 2017 a 2018, EH 2018 a s 
dlhodobým cieľom kvalifikácie na OH Tokyo 2020. 
Z: MM   T : 15.12.2016 

 
16.5.26 VV rozhodol, že používanie reprezentačného oblečenia je hráčom povolené výlučne len na  

oficiálnych výjazdoch slovenskej reprezentácie. 
 
Badminton Europe plánuje zriadenie „Center of excellence“ a v tejto súvislosti organizuje v decembri 
v Dánsku výberový kemp hráčov. Zaslali sme prihlášku M. Repiskej, M. Hliničana a M. Dratvu. 
V krátkosti bola zhodnotená účasť našich hráčov – M. Dratva, M. Hliničan, M. Repiská, L. Grenčíková 
na Akademickým MS 2016 v Rusku, plne hradená z finančnej podpory SAUŠ. 
PT informoval o školení trénerov I. KS špecializovanej časti, ktoré sa uskutoční 4.-6.11.2016 
v Trenčíne za účasti 16 prihlásených záujemcov. Okrem toho rokujeme o možnosti spolupráce 
a organizácií školení trénerov všeobecných častí s FTVŠ UK v Bratislave a KTVaŠ FF UMB v Banskej 
Bystrici. 
 
V súvislosti so zákonom o športe je potrebné zabezpečiť zozbieranie dokladov preukazujúcich 
bezúhonnosť trénerov SZBe a zároveň zozbierať mailové adresy a mobilné kontakty do databázy 
SZBe. V priebehu roka 2017 je potrebné zorganizovať seminár trénerov. 
 
 
K bodu 6 - Zákon o športe a Informačný systém v športe 
PT informoval o implementácii zákona o športe a v tejto súvislosti predovšetkým naplnenie 
informačného systému v športe (ISŠ). RB, ktorý zároveň absolvoval školenie k ISŠ systém 



odprezentoval členom VV a informoval o priebehu a systéme jeho napĺňania a fungovania. Vzhľadom 
k neochote niektorých klubov zabezpečiť údaje individuálnych členov, ktorého výsledkom je znížený 
počet registrovaných členov SZBe v ISŠ hrozí SZBe krátenie dotácií v roku 2017. Na základe tohto 
faktu bude SZBe nútené uvažovať o krátení podpory klubom, ktoré si nesplnili povinnosť danú 
zákonom. Okrem toho pristúpi SZBe k podmienke zabezpečenia potrebných údajov individuálnych 
členov pri obnovovaní registrácie na rok 2017.  
 
 
K bodu 7 – Ekonomika SZBe 
PT informoval o aktuálnom hospodárení SZBe. Písomný prehľad k 30.11.2016 bude členom VV 
zaslaný do 5.12.2016 aj s rozpisom položiek definujúcich priamu podporu klubom a členom SZBe. 
 
 
K bodu 8 – Medzinárodné turnaje 
PT zhodnotil úspešný priebeh turnaja Yonex Slovak Open 2016 a veľmi početnú účasť hráčov a krajín. 
AS poďakoval za spoluprácu pri zabezpečení turnaja rodine Matejkovcom a sekretariátu SZBe. 
Jediným nedostatkom bola nízka divácka návštevnosť, čo mohlo byť spôsobené termínom podujatia 
(koniec prázdnin, posledný predlžený víkend, počasie, vysielanie finálového dňa v Husté TV). V tejto 
súvislosti je potrebné preveriť možnosť zmeny termínu, zmeny hracích dní na streda - sobota, 
možnosť hrania semifinále a finále v jeden deň - sobota,  pripraviť súčasne aj podujatie pre deti, 
prípadne podujatie pre učiteľov a deti z projektu „Začni s bedmintonom“, zvýšenú pozornosť venovať 
komplexnému a premyslenému propagovaniu podujatia v predstihu, v spolupráci s klubmi v mieste 
konania podujatia a v jeho blízkosti, spoločným projektom s Husté TV, prípadne dlhodobým 
motivačným projektom, ktorý vyvrcholí počas finálového dňa. Sledovanosť finálového dňa YSO 2016 
presiahlo počet 3.700 divákov, čo je veľmi dobrý výsledok. Na základe tohto faktu je potrebné, aby 
sme zabezpečili priamy prenos nielen z YSO, ale aj z niektorých iných podujatí SZBe, prioritne na 
finále jednotlivých vekových kategórií M-SR v sezóne 2017, prípadne finále extraligy. 
PT informoval o prípravách medzinárodných mládežníckych turnajov - Yonex Slovak Junior, Yonex 
Slovak U17 Youth, Softip Slovak U15 International, kde je opäť veľmi vysoká účasť hráčov z celkovo 
23 krajín.  
 
16.5.27 VV SZBe ukladá zverejniť výzvu pre záujemcov o usporiadanie medzinárodných turnajov              
              Slovak Open 2017, Slovak Junior 2017 a Slovak Youth U17 a U15 2017. 
              Z: PT    T: 30.11.2016 
 
 
K bodu 9 – Rôzne 
- SZBe zakúpil od ČBaS publikáciu vydanú BWF na školenia trénerov I. KS špecializovanej časti 

a preloženú do češtiny. Publikácia sa bude používať pre účastníkov školení trénerov. 
- zverejniť na internetovej stránke SZBe projekt ČBaS – BADMINTON IN 
- knihu SZBe „Základy bedmintonu cez víkend“ darovať učiteľom TV zapojeným v projekte „Začni 

s bedmintonom“ na základe poslanej fotografie z tréningu, alebo vyučovacej hodiny, ktorá bude 
označená krátkym popisom miesta a činnosťou kde vznikli 

- zverejňovanie informácií, článkov a výsledkov na internetovej stránke SZBe bude 
v mládežníckych kategóriách len z turnajov v kalendári BE a BWF 

- športové lekárske prehliadky juniorskej reprezentácie sú všetky zabezpečené 
- v decembri sa v Bratislave uskutoční školenie vrchných rozhodcov 
- na sekretariáte SZBe prebehol v júni a júli Vládny audit zameraný na kontrolu použitia 

finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v rokoch 2014 a 2015, ktorý dopadol veľmi kladne, 
bez akýchkoľvek negatívnych nálezov a hodnotení 

 
16.5.28 VV schvaľuje nákup polokošieľ pre rozhodcov SZBe. 
 
16.5.29 VV schvaľuje AS ako delegáta na VZ SOV, 26.11.2016. 



16.5.30 VV schvaľuje registráciu SZBe ako prijímateľa 2% dane na rok 2017. 
 
 
 
 
Zapísal: Peter Tarcala, generálny sekretár SZBe 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe,29.11.2016 
 
 
 

        


