
 
 

 
ZÁPISNICA 1/2017 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe 
21. marca 2017 (08,00 – 16,00) v Prešove 

 
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/ Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
 ° projekt „Začni s bedmintonom“ 
 ° školské súťaže 2016/2017, školské M-SR 2017 
 ° Majstrovstvá Európy ISF 2017  
4/ Športovo-technická komisia   
 ° informácia o sezóne 08-12/2016 
 ° informácia o sezóne 2017 
 ° turnajovo-rebríčkový softvér 
 ° podnety od rodičov a klubov 
 ° návrh novej štruktúry turnajov a líg, U19 
5/ Trénersko-metodická komisia 
 ° projekt/koncepcia starostlivosti o talentovanú mládež 
 ° kritéria zaradenia hráčov do širšej reprezentácie 
 ° juniorská reprezentácia – plán príprav, výjazdy, ciele 
 ° seniorská reprezentácia – plán príprav, výjazdy, ciele 

° školenia a seminár trénerov  
 ° nový člen TMK  
6/ Marketing SZBe 2017 - 2020 
7/ Medzinárodné turnaje na Slovensku  
 ° Yonex Slovak Open 2017 
 ° Yonex Slovak Junior 2017 
 ° Softip Slovak Youth (U15 + U17) 2017 
8/ Komisia rozhodcov  
 ° Rozhodcovský poriadok 
 ° školenia rozhodcov  
9/ Zákon o športe  
10/ Ekonomika SZBe  
 ° konečný prehľad hospodárenia a majetku 2016 
 ° aktuálny prehľad hospodárenia 
 ° úprava sadzobníka, odmeny funkcionárom 
 ° rozpočet 2017 
11/ Bedminton s.r.o. 
 ° konečný prehľad hospodárenia a majetku 2016 
12/ Členská konferencia SZBe 2017 
 ° návrh na úpravu Stanov 
13/ Rôzne 
 
 
 



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: 16.5.25 – termín do 30.3.2017 
Uznesenia v plnení: 16.5.23, 16.5.24, 16.5.28 
Spresnenie uznesenia: 16.5.20 – Účasť reprezentácie U17 na medzinárodnom turnaji Nation Future 
Cup 2017 v Slovinsku je oficiálnym reprezentačných výjazdom.  
Kontrola uznesení: všetky ostatné uznesenia boli splnené. 
   
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami:  
17.1.1 VV schvaľuje na návrh TMK zmenu v nominácii hráčov na MSJ 2016 v Bilbao. Mia Tarcalová  
            nahradí zranenú Katarínu Vargovú. 
 
17.1.2 VV rozhodol, že každý člen, ktorý si chce v roku 2017 predĺžiť registráciu musí SZBe zaslať  
            všetky údaje potrebné do Informačného systému v športe, ak tak neučinil v priebehu roka  
            2016, ináč mu registrácia nebude predĺžená. 
 
17.1.3 VV berie na vedomie vzdanie sa Rastislava Roďoma členstva v ŠTK a do ŠTK následne schvaľuje  
            pána Vladimíra Šteffana. 
 
17.1.4 VV schvaľuje Komisiu rozhodcov SZBe v zložení - Peter Tarcala - predseda, Daniel Dubravský,  
            Atilla Palkó. 
 
17.1.5 VV schvaľuje Trénersko-metodickú komisiu SZBe v zložení - Júlia Poláčková – predsedníčka,   
            Tibor Kessler, Michal Matejka, Ján Fiľ. 
 
17.1.6 VV schvaľuje na návrh ŠTK zmeny v Klasifikačnom, Prestupovom a Súťažnom poriadku.  
            (Materiály 1, 2, 3 sú prílohou  zápisnice). 
 
17.1.7 VV schvaľuje na návrh TMK ako oficiálne výjazdy reprezentácie turnaje – Jamaica International  
            2017 a Brasil Int Badminton Cup 2017. Nominovanými sú hráči Martina Repiská, Matej   
            Hliničan a Milan Dratva, tréner Michal Matejka. 
 
17.1.8 VV schvaľuje účasť družstva na Sudirman Cupe 2017 a účasť hráčov na turnaji Thailand Open  
            2017. 
 
17.1.9 VV schvaľuje účasť AS na BWF Fóre a BWF AGM 2017 (Členskej konferencii) v Austrálii  
            a schvaľuje ho ako delegáta SZBe. Náklady na letenku a ubytovanie na 3 noci hradí Svetová  
            Bedmintonová Federácia. 
 
17.1.10 VV schvaľuje účasť AS na BEC Fóre a BWF ADM 2017 (Členskej konferencii) v Prahe a  
              schvaľuje ho ako delegáta SZBe. Náklady na ubytovanie hradí Európska Bedmintonová  
              Federácia. 
 
17.1.11 VV schvaľuje kandidatúru Petra Tarcalu za člena Výkonného výboru Badminton World  
              Federation na tohtoročnej Členskej konferencii BWF a podporuje ju. 
 
17.1.12 VV schvaľuje na návrh TMK nomináciu na MEJ 2017 v Mulhouse/Francúzsko – hráči: Andrej  
              Antoška, Adam Horák, Peter Hrnčár, Richard Šmatlák, Alexandra Remeňová, Mia Tarcalová,  
              Katarína Vargová, tréner: Tibor Kessler 
 
 



17.1.13 VV schvaľuje na návrh TMK rozšírenie juniorskej reprezentácie o hráčov: Erik Bartoš, Peter      
              Kováč, Alžbeta Peruňská, Natália Tomčová.  
 
 
K bodu 3 – Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
Členovia VV podporili pokračovanie projektu „Začni s bedmintonom“. Intenzívne sa pracuje na 
akreditácii školení projektu s Metodicko-pedagogickým centrom.  
 
17.1.14 VV schvaľuje dotlačenie učebníc projektu „Začni s bedmintonom“ v rozsahu 500 ks. 
 
JK informoval o prípravách školských M-SR, ktoré sa uskutočnia 22.-23.3.2017 v Trenčíne. Súbežne 
s turnajom sa uskutoční aj kvalifikácia na Európske školské majstrovstvá ISF 2017 vo Francúzsku. 
Účasť slovenského družstva bude závisieť od finančnej podpory SAŠŠ. 
 
 
K bodu 4 - Športovo-technická komisia 
RB informoval o ukončenej skrátenej sezóne 2016, ktorá prebieha bez komplikácií. Odohrali sa všetky 
M-SR okrem dospelých a veteránov. Do súťaží družstiev sa okrem extraligy, ktorá sa nehrala, 
prihlásilo celkovo 54 družstiev (II. liga Západ – 8 družstiev, II. liga Východ – 7 družstiev, III. liga Západ 
– 10 družstiev, III. liga Východ – 9 družstiev, IV. liga Západ – 20 družstiev). 
Naplno je rozbehnutá sezóna 2017, aj keď mala hektický začiatok. Odohrali sa už prvé turnaje typu A, 
vyšli prvé rebríčky. Vyskytli sa problémy s priestormi a teplotou na turnajoch. 
Nová sezóna bude prebiehať s novým systémom, kde úplne všetky turnaje budú mať fixné body  za 
výsledky hráčov, rušia sa teda koeficienty. Do rebríčkov sa budú započítavať aj výsledky zo všetkých 
súťaží družstiev.  
V novej sezóne sa do súťaží družstiev v doterajšej histórii prihlásilo najviac družstiev, celkovo 67 
(Extraliga – 8, II. liga Západ – 8, II. liga Východ – 8, III. liga Západ – 10, III. liga Východ – 7, IV. liga 
Západ – 26). 
Turnajovo-rebríčkový softvér je aktualizovaný a plne funkčný. 
V roku 2017 sa do SZBe prihlásili 2 nové kluby – Juventa Žilina a BK Nitra. 
ŠTK riešila podnet aby sa hráči vekovej kategórie U9 mohli zúčastňovať aj turnajov v kategórii U13. 
Taktiež sa zapodievala podnetom niektorých klubov a rodičov na zmenu organizácie turnajov typu 
„A“ na dvojdňové. Okrem stanoviska ŠTK na tento podnet bude pripravený a na kluby rozoslaný 
dotazník, na základe ktorého sa následne ŠTK rozhodne o ďalšom postupe. 
ŠTK taktiež pripravuje odpoveď s argumentáciou na list od BKT Trebišov. 
 
17.1.15 VV schvaľuje výmenu členov ŠTK, namiesto Vladimíra Šteffana schvaľuje Zuzanu Rajdugovú.  
 
 
K bodu 5 – Trénersko-metodická komisia 
JP predložila návrh projektu „prípravky talentovanej mládeže“, (materiál 4 je prílohou zápisnice) po 
diskusii požiadal VV materiál dopracovať konkrétnejšie, predovšetkým z pohľadu finančných 
nákladov. 
 
17.1.16 VV schvaľuje materiály „Koncepcia systému starostlivosti o talentovanú mládež“ a „Kritéria 

zaradenia hráčov do širšej reprezentácie. (materiály 5, 6 sú prílohou zápisnice) 
 
17.1.17 VV schvaľuje Tibora Kesslera ako reprezentačného trénera U19 a Júliu Poláčkovú ako  

reprezentačnú trénerku U17 do 31.12.2017. 
 
JP preložila návrh plánov príprav a výjazdov reprezentačných výberov U17 a U19 (materiály 7, 8 sú 
prílohou zápisnice)a po následnej diskusii bola TMK požiadaná o vykonanie úprav z dôvodu celkových 
vysokých nákladov.  



MM informoval o reprezentácii dospelých, zhodnotil výjazd a dosiahnuté výsledky na turnajoch 
Jamaica International a Brasil Int Badminton Cup a posuny vo svetových rebríčkoch našich hráčov. 
Informoval taktiež o dohode s trojicou hráčov (Repiská, Hliničan, Dratva), že sa v tomto roku 
zúčastnia minimálne 10 medzinárodných turnajov aj na vlastné náklady. 
 
17.1.18 VV schvaľuje účasť hráčov Martiny Repiskej a Mateja Hliničana a trénera Michala Matejku na  

ME 2017 v dánskom Koldingu. 
 
Badminton Europe pozvala po výberovom kempe do „Center of excellence“ M. Repiskú a M. 
Hliničana na dlhodobý pobyt od septembra 2017. 
PT informoval o uskutočnených školeniach trénerov všeobecnej a špecializovanej časti, ako aj 
o pripravovaných školeniach a seminári v roku 2017.  
 
17.1.19 VV schvaľuje Miloslava Čuntalu za člena Trénersko-metodickej komisie. 
 
17.1.20 VV na návrh TMK schvaľuje vyradenie zo širšej reprezentácie juniorov Tamaru Prostinákovú   
              Zuzanu Pálkovú. Zároveň schvaľuje preradenie Richarda Šmatláka do širšej reprezentácie    
              dospelých. 
 
 
K bodu 6 – Marketing SZBe 2107 – 2020 
AS sa v skratke vyjadril k písomnému materiálu zaslanému členom VV, ktorý ho následne zobrali na 
vedomie. (Materiál 9 je prílohou zápisnice) 
 
 
K bodu 7 – Medzinárodné turnaje na Slovensku 
PT informoval o troch medzinárodných turnajoch, ktoré sa uskutočnia 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 

Na zabezpečenie všetkých turnajov bude potrebná osobná zainteresovanosť všetkých členov VV 
a zvlášť sa na maximálnu propagáciu bedmintonu zameriame rôznymi aktivitami v rámci turnaja 
Yonex Slovak Open 2017. 
 
 
8/ K bodu 8 – Komisia rozhodcov 
PT informoval o školení vrchných rozhodcov, ktoré sa uskutočnilo v decembri 2016 a vzišlo z neho 9 
nových rozhodcov SZBe. V tomto roku sa plánuje školenie hlavných rozhodcov. 
 
17.1.21 VV schvaľuje úpravy v Rozhodcovskom poriadku. 
              (Materiál 10 je prílohou zápisnice) 
 
K bodu 9 - Zákon o športe  
PT informoval o pokračujúcej implementácii zákona o športe aj po jeho novelizácii. V spolupráci 
s Filipom Guldanom sa pracuje na úprave Stanov SZBe, boli realizované 2 stretnutia s hlavnou 
kontrolórkou športu. Zabezpečuje sa zber čestných prehlásení, resp. výpisov z registra trestov 
trénerov SZBe. 
 
K bodu 10 – Ekonomika SZBe 
Členovia VV obdržali písomné prehľady hospodárenie a majetku SZBe za rok 2016 a aktuálny prehľad 
hospodárenia SZBe. (Materiály 11, 12, 13 sú prílohou tejto zápisnice)  
Prediskutované boli zmeny v položkách Sadzobníka, ktoré boli následne schválené a aktuálny 
sadzobník SZBe je prílohou 14 tejto Zápisnice. 



Rozpočet SZBe na rok 2017 bude dopracovaný na základe požiadaviek a schválených projektov 
jednotlivých sekcií a zaslaný členom VV.  
 
17.1.22 VV schvaľuje navýšenie mesačných platov zamestnancom sekretariátu s účinnosťou od  
              1.4.2017 nasledovne: Peter Tarcala – 1.300 €, Richard Bálint – 950 €, Zuzana Rajdugová –       
              690 € (3/4 úväzok). 
 
Členovia VV boli taktiež informovaní, že na základe zákona o športe, v zmysle zmluvy s MŠVVaŠ SR a 
rozhodnutia VV SZBe rozdelíme v tomto kalendárnom roku na šport mládeže vo forme dotácií sumu v 
celkovej výške 22.066,00 €  a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 
23 rokov. 
Aktívnym športovcom je športovec, ktorý sa v poslednom kalendárnom roku (resp. 12 mesiacoch) 
zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je 
registrovaný v zdrojovej evidencii. (Za 3 súťaže sa napr. považuje účasť aj v 3 disciplínach jedného 
turnaja).  
K tomuto rozhodnutiu sa budú vzťahovať aktívni športovci klubu, narodení v roku 1994 a mladší, ktorí 
sa v termíne 1.7.2016 - 30.6.2017 zúčastnili najmenej troch súťaží SZBe. 
VV prerokoval návrh VU na dotáciu klubov za úspešnosť, ale jednoznačne rozhodol, že túto podporu 
aktuálne pozastaví z dôvodu priamej finančnej dotácie klubom z prostriedkov MSVVaŠ SR. 
 
K bodu 11 – Bedminton s.r.o. 
Členovia VV obdržali písomné prehľady hospodárenie a majetku Bedminton s.r.o. za rok 2016. 
(Materiály 15, 16 sú prílohou tejto zápisnice)  
 
K bodu 12 – Členská konferencia SZBe 2017 
17.1.23 VV zvoláva Členskú konferenciu SZBe na 23. apríla 2017 v Banskej Bystrici a poveruje jej  
               vedením AS. 
 
Pozvánku s programom, návrh na úpravu Stanov nevyhnutných s aplikáciou zákona o športe, ako aj 
ďalšie potrebné náležitosti budú pripravované priebežne a zaslané na kluby v stanovených 
termínoch. 
Členovia VV sa podrobne oboznámili so všetkými návrhmi na úpravu Stanov, ktoré im boli zaslané 
vopred a odporúčajú tieto Stanovy na ČK SZBe prijať. 
 
K bodu 13 – Rôzne 
17.1.24 VV schvaľuje premiestnenie kancelárie SZBe do nových priestorov s výškou nájmu  
              104,00 €/mesačne od 1.4.2017, z dôvodu ukončenia prenájmu na Bernolákovej ulici. 
 
17.1.25 VV odsúhlasil úhradu štartovného vo výške 450 € ako podporu klubu Lokomotíva Košice pri  
              účasti na ME klubov 2017.  
 
PT prítomných informoval, že v rámci projektu a podpory BE vyšleme na ME 2017 do Dánska 
novinára denníka Šport, ktorý počas 4 dní pokryje uvedené podujatie. 
 
Zapísal: Peter Tarcala, generálny sekretár SZBe 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 02.05.2017 
 

        


