
 
 
 

ZÁPISNICA 1/2019 
zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe 

17. apríla 2019 (9,30 – 17,00) v Trenčíne 
 
 
Prítomní:              Richard Bálint (RB), Michal Matejka (MM), Júlia Poláčková (JP),  
                               Vladimír Uhrín (VU), Anton Siažik (AS), Peter Tarcala (PT) 
Ospravedlnený:  Juraj Knapp (JK)  
Hosť:                     Marián Šulko (MŠ) 
 
 
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“ 

 ° akreditované vzdelávanie pedagógov 

 ° školské súťaže 2018/2019 

4/ Športovo-technická komisia   

 ° správa o prebiehajúcej sezóne 2019 

5/ Trénersko-metodická oblasť 

 ° školenia trénerov 

 ° informácia o reprezentáciách v roku 2019 

6/ Medzinárodné turnaje na Slovensku  

 ° v roku 2019 

   ° Slovak Open 2020 

7/ Ekonomika SZBe  

 ° aktuálny prehľad hospodárenia 

 ° prehľad hospodárenia a majetku 2018 

8/ ČK SZBe  

9/ Rôzne 

 
 
K bodu 1 – Otvorenie, schválenie programu  
Zasadnutie otvoril a viedol AS. Program zasadnutia bol schválený.  
 
 
K bodu 2 – Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV 
Zrušené uznesenie: 16.5.24. 
Kontrola uznesení: všetky ostatné uznesenia boli splnené  
 
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami:  
19.1.1. VV schvaľuje odmeny pre členov ŠTK:  
 Filip Guldan - 100 € (riadiaci 2.ligy Západ) 8 družstiev – odmeny sa vzdal 
 Vladimír Turlík - 200 € (riadiaci 2. a 3.ligy Východ) 8+7 družstiev 



 Juraj Piovarči - 100 € (riadiaci 3.ligy Západ) 10 družstiev 
 Marek Horník - 200 € (riadiaci 4.ligy Západ) 20 družstiev 
 
19.1.2. VV schvaľuje zvolanie mimoriadnej Členskej konferencie SZBe na 15.12.2018 v Rožňave a 

poveruje Petra Tarcalu jej vedením. 
  
19.1.3. VV schvaľuje úpravy v dokumente „Pravidlá pre reprezentáciu a oficiálne reprezentačné 

štarty v bedmintone“. 
 
19.1.4. VV schvaľuje na návrh reprezentačného trénera juniorov zloženie širšej reprezentácie U19: 

Andrej Antoška, Jakub Horák, Patrik Papánek, Viliam Turcsányi, Alexandra Remeňová, Mia 

Tarcalová, Lucia Vojteková. 

19.1.5. VV odsúhlasil plán práce, výjazdov a akcií juniorskej reprezentácie U19 na rok 2019. 

19.1.6.  VV schvaľuje na návrh ŠTK zmeny v Súťažnom poriadku pre sezónu 2019. 

19.1.7. VV schvaľuje na návrh reprezentačného trénera mladších juniorov zloženie širšej 

reprezentácie U17: Timon Gunda, Sebastián Kadlec, Boris Karpják, Peter Radóczi, Simeon 

Suchý, Júlia Chmurovičová, Olívia Kadlecová, Sofia Slosiariková, Michaela Telehaničová, 

Natália Tomčová, Lea Výbochová. 

 

19.1.8. VV odsúhlasil plán práce, výjazdov a akcií reprezentácie U17 na rok 2019. 

 

19.1.9. VV poveruje klub AS Trenčín organizáciou medzinárodných turnajov - FZ FORZA Slovak Junior 

2019 (U19) a FZ FORZA Slovak Youth 2019 (U17) v plnej réžii a úhrade všetkých nákladov. 

SZBe zabezpečí na uvedené podujatia košíky v potrebnom množstve. 

19.1.10. VV schvaľuje prijatie cudzieho štátneho príslušníka Rositsu Georgievu za člena SZBe.  
 
19.1.11. VV schvaľuje turnaj FZ FORZA Slovak Open 2019 ako oficiálny výjazd reprezentácie U19. 
 
19.1.12. VV schvaľuje účasť družstva na MS miešaných družstiev 2019 v Nanningu/Čína. 
 
19.1.13. VV schvaľuje a podporuje kandidatúru Petra Tarcalu na prezidenta BEC. 
 
19.1.14. VV schvaľuje na návrh reprezentačného trénera zloženie širšej reprezentácie dospelých:  

 Milan Dratva, Miroslav Haring, Juraj Vachálek, Martina Repiská, Katarína Vargová. 
 
19.1.15. VV odsúhlasil plán práce, výjazdov a akcií reprezentácie dospelých na rok 2019. 

 

19.1.16. VV odsúhlasil projekt prípravy talentovanej mládeže U13 + U15. 

19.1.17. VV schvaľuje doplnenie reprezentácie mladších juniorov U17 o Lukáša Kudláča. 
 
19.1.18. VV schvaľuje nomináciu predloženú trénerom na MS miešaných družstiev, Nanning/Čína  

v zložení: hráči - Andrej Antoška, Jakub Horák, Milan Dratva, Juraj Vachálek, Martina Repiská, 
Mia Tarcalová, tréner Michal Matejka, vedúci výjazdu Anton Siažik. 

 
 



 K bodu 3 – Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
Členovia VV opäť obdržali materiál prehľadu školení „Začni s bedmintonom“. (Materiál je prílohou 

zápisnice). V roku 2019 bolo plánovaných 5 školení, všetky už boli uskutočnené. (Bytča – 18 

účastníkov z 12 škôl, Bratislava – 17 účastníkov z 13 škôl, Martin – 17 účastníkov z 13 škôl, Bystričany 

– 16 účastníkov zo 14 škôl, Prievidza – 18 účastníkov z 11 škôl).  

PT informoval o doposiaľ uskutočnených akreditovaných školeniach pedagógov, ktoré prebehli 
v spolupráci s MPC v Košiciach v termínoch 20.-21.11.2018 a 27.-28.11.2018. Vyškolených bolo 41 
učiteľov, z toho už niektorí absolvovali aj školenie „Začni s bedmintonom“. Akreditovanými 
školeniami budeme pokračovať na jeseň 2019.  
JK zaslal písomné vyhodnotenie o školských súťažiach, so štatistikou už po odohratí aj školských M-
SR. (Materiál je prílohou zápisnice). 
 
 
K bodu 4 – Športovo-technická komisia SZBe 
RB podal krátku správu o prebiehajúcej sezóne, kedy boli odohrané už 2 turnaje GP „A“ takmer 
v každej vekovej kategórii.  
Bolo nutné na poslednú chvíľu presunúť turnaj GP „A“ U19, nakoľko nebolo absolútne možné 
skontaktovať sa s organizátorom v Šuranoch. Aj na základe tejto skutočnosti bolo doporučené, aby sa 
v budúcnosti najprv ŠTK zaoberala možnosťou presunu turnaja v rovnakom regióne Slovenska 
a nepresúvať turnaj na druhú stranu republiky, aj je to možné. 
V krátkom čase sa bude finalizovať kalendár na druhú polovicu sezóny.  
V súťažiach družstiev máme celkovo 61 družstiev, čo je pokles o jedno družstvo oproti minulej 
sezóne.  
Po otestovaní a získaní spätnej väzby bolo rozhodnuté, že turnaje GP „A“ U17 a GP „A“ U19 sa budú 
hrať 2 dni.  
 
19.1.19. VV ukladá RB doriešiť v ŠTK pokuty za nenastúpenie hráčov na zápasy v nedeľu na turnajoch  

 GP „A“ U17 a GP „A“ U19 . 
 
RB informoval o nevyhnutných úpravách turnajovo-rebríčkového softvéru, ktoré boli zrealizované 
Filipom Guldanom a Michalom Novomeským bez nárokovania si odmeny.   
  
 
K bodu 5 – Trénersko-metodická oblasť 
Školenie trénerov I. KS sa uskutoční 14.-16.6.2019 v Trenčíne.   
Reprezentácie realizujú priebežne svoje aktivity a výjazdy na základe schválených materiálov. 
Komplexne sa zabezpečuje výjazd družstva na Sudirman Cup do Číny. 
Pripravuje sa prvý kemp projektu talentovanej mládeže U13 + U15. 
Na Európske hry 2019 sa kvalifikovala Martina Repiská. Je nevyhnutné realizovať všetky povinnosti 
vyplývajúce z tejto účasti.  
 
19.1.20. VV schvaľuje účasť Martiny Repiskej a trénera Michala Matejku na EH 2019 v Minsku.  
 
PT v tejto časti zasadnutia zároveň negatívne hodnotil nezáujem hráčov zúčastniť sa BE Summer 
school 2019.  
 
K bodu 6 – Medzinárodné turnaje na Slovensku  
PT podal správu o medzinárodnom turnaji FZ FORZA Slovak Open 2019, ktorý prebehol tento za 
rekordnej účasti hráčov zo 42 krajín. Vyskytlo sa viacero komplikácií s organizačným zabezpečením, 



nakoľko chýbajú dobrovoľníci a záujemcovia pomôcť. Prvý krát v histórii sme museli pristúpiť 
k finančnej odmene pre čiarových rozhodcov.  
Podujatie však nakoniec prebehlo po organizátorskej stránke úplne v poriadku.  
Z MŠVVaŠ SR sa podarilo zabezpečiť grant na tento turnaj vo výške 10.000 €.   
Diskutovaná bola situácia ohľadne turnaja vo februári 2020. Je nevyhnutné sa rozhodnúť do 
septembra, nakoľko neskôr hrozí pokuta od BWF. Je treba brať zreteľ aj na partnerstvo so značkou FZ 
FORZA. 
 
 
K bodu 7 – Ekonomika SZBe 
VV vzal na vedomie prehľad hospodárenia a majetku SZBe za rok 2018. (Materiály sú prílohou 
zápisnice). 
PT informoval o hospodárení SZBe za prvé 3 mesiace 2019, písomný prehľad bude zaslaný 
dodatočne. Konštatoval, že došlo v výraznému nárastu položiek príjmovej časti, nakoľko mnoho 
individuálnych členov uhrádza svoje členské príspevky samostatne, teda nerealizuje to klub spoločne. 
Bude nutné zakúpiť nové bedmintonové kurty.  
 
19.1.21. VV schvaľuje likvidačnú komisiu v zložení MM, AS, PT. 
 
19.1.22. VV odsúhlasil zakúpenie multifunkčného zariadenia pre potreby RB. 
 
 
K bodu 8 – ČK SZBe 
19.1.23. VV zvoláva Členskú konferenciu SZBe na 9.6.2019 do Hotela Kaskády, Sliač –Sielnica  

 a poveruje AS jej vedením. 
 
 
K bodu 9 – Rôzne, diskusia 

- školenie hlavných rozhodcov sa uskutoční počas GP „A“ dospelých v Rozhanovciach v termíne 
26.-27.4.2019 

- PT ukončí svoj pracovný pomer ako generálny sekretár k 31.7.2019 
- záujem klubom o zapožičanie a využitie nastreľovacích strojov je nízky, je nutné prísť 

s návrhom na ich využitie 
- Výročná správa SZBe za rok 2018 sa spracúva a bude predložená na ČK 
- v tomto roku sa do SZBe za kolektívneho člena prihlásilo 5 nových klubov 
- AS informoval o celoslovenskej kampani „Bedminton – šport pre všetkých“ realizovanej 

prostredníctvom Bedminton s.r.o. v priebehu druhej polovice roku 2018. 
 

19.1.24. VV schvaľuje PT ako delegáta na ČK a Fóre BEC v Kyjeve/Ukrajina. 
 
19.1.25. VV schvaľuje AS ako delegáta na ČK a Fóre BWF v Nanningu/Čína. 
 
 
 
Zapísala: Peter Tarcala, generálny sekretár, 18.5.2019 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 19.05.2019 

  


