
Správa Generálneho sekretára za oblasť TMK 

 

TMK patrí pod pôsobnosť sekretariátu. 

Komunikácia prebieha s reprezentačnými trénermi a trénermi Projektu U15.  Sme veľmi 

radi, že v roku 2019 sa podarilo uskutočniť a naštartovať Projekt U15. Išlo o sériu sústredení pod 

vedením Lukáša Klačanského a Mariána Šulka. Projekt vyvrcholil Majstrovstvami Európy U15 vo 

Francúzsku. 

V kategóriách U17, U19 a dospelých nenastali na pozíciách reprezentačných trénerov 

žiadne zmeny.  

Na úvod roka prebehlo školenie trénerov pod vedením Michala Matejku.  

Situácia bola následne ovplyvnená nákazou COVID19. Pevne dúfame, že v lete prebehnú 

plánované sústredenia U17 a U19. Na augustovom sústredení by sa mala zúčastniť aj Judith 

Meulendijks, bývalá 10 singlistka sveta. Počas sústredenia prebehnú opäť školenia trénerov pod jej 

vedením.  

 

Prikladám zhodnotenie sezóny 2019 z pohľadu reprezentačných trénerov:  

 

• Reprezentácia dospelých – Michal Matejka 

 

Reprezentácia dospelých mala od poslednej členskej konferencie, ktorá sa konala v máji 

2019 veľmi zaujímavý rok. Patrilo k nej množstvo významných vrcholov a podujatí po celom svete. 

Najdôležitejší z môjho pohľadu bola kvalifikácia na olympijské hry v Tokiu 2020, Európske hry 

v Minsku, majstrovstvá sveta dospelých v Bazileji, ako aj kvalifikácia ME mužských a ženských 

družstiev v Lievine vo Francúzsku. Čo sa týka OH kvalifikácie tak najväčšie šance mala Martina Repiská 

vo dvojhre žien. K výsledkom medzinárodných turnajov sa vyjadrovať nebudem lebo tu na to nie je 

priestor a všetky výsledky boli odprezentované na stránkach SZBe.  Dúfal som že na ďalšej členskej 

konferencii budeme všetci oslavovať kvalifikáciu Martiny na OH v Tokiu 2020. Vzhľadom na 

nepredvídateľnú situáciu s COVID-19 , bola kvalifikácia prerušená cca 2 mesiace od jej ukončenia kde 

Martina figurovala ako kvalifikovaná. Takže dúfam že naša oslava sa len preloží o rok. Ďalší z vrcholov 

boli Európske hry v Minsku. Na jednej strane bolo sklamanie že sa na vrcholné podujatie zo Slovenska 

podarilo prebojovať iba vo dvojhre žien Repiskej, ale jej výsledok hodnotím ako jeden z najlepších 

v histórií Slovenského bedmintonu kde sa Martine podarilo postúpiť zo skupiny a umiestniť sa na 

delenom 9.mieste. Ďalší z vrcholov bola kvalifikácia ME zmiešaných družstiev, kde obidve družstvá 

skončili na druhom mieste za favoritmi skupín a obsadili delené 9.miesto . Myslím si, že z pohľadu 

dospelej reprezentácie sa jednalo o veľmi úspešné obdobie aj keď s jednou chybou a tým nebola 

kvalifikácia do žiadnej z disciplín na MS v Bazileji. Myslím si, že jediná šanca zatiaľ ako sa priblížiť 



Európskej bedmintonovej špičke je zvoliť kvalitnú prípravu v zahraničí tak ako to ukazuje Martina 

a Milan, Katka a dúfam, že sa k ním pripoja aj iní hráči.  

 

• Reprezentácia U19 – Tibor Kessler 

 

S reprezentáciou juniorov SR do 19 rokov, sme mali v roku 2019 vrcholné podujatie na MSJ 

v Kazani. Prípravu na podujatie sme absolvovali podľa plánu práce na tento rok. Absolvovali sme 

monitorovacie medzinárodné turnaje, aj letné sústredenie v poľskom Bialystoku. Generácia , ktorá 

tvorila kostru reprezentácie sa skladala z hráčov Jakub Horák, Andrej Antoška, Mia Tarcalová, Lucia 

Vojteková a mladá Sofia Slosiariková. Naplnila očakávanie a svojimi výkonmi sa vôbec nestratili medzi 

európskymi hráčmi, ktorí reprezentovali na MSJ. Túto generáciu juniorov hodnotím vysoko pozitívne 

z hľadiska výkonnosti na vrcholných podujatiach nielen v zahraničí, ale aj doma, kde dokázali 

zamiešať karty o medaily v kategórii dospelých a poniektorí sú aj majstri SR. Viac menej absentuje 

ročník Andreja Antošku, lebo z tejto generácie máme len jedného hráča, ktorý sa výkonnosťou môže 

zaradiť medzi reprezentantov. Pozitívne ale je , že hráči z mladších generácii, vypĺňajú túto medzeru , 

aj keď vekom  by mali súťažiť o kategóriu nižšie. Celkovo sú končiaci  juniorskí reprezentanti pre 

slovenský bedminton prínosom, pokračujú v nasledujúcej príprave pre podujatia reprezentácie 

dospelých, kde už ako juniori boli súčasťou ich tímu. Dôležité je, aby bola zachovaná kontinuita  

a mladí hráči nám nekončili za bránami kategórie U 19. Tešíme sa na prácu s ďalšou generáciou 

a veríme, že bude minimálne tak efektívna ako s touto generáciou juniorov. 

 

• Reprezentácia U17 – Ján Fiľ 

 

V roku v 2019 sme s reprezentáciou U17 absolvovali rad európskych turnajov plus vrchol ME 

U17 v Poľsku.  

Celkovo hodnotím, že sme neprekročili svoj tieň. Zápasy ktoré sme mali vyhrať sme aj vyhrali 

no nepridali sme nejaké výhry na vyše. Škoda hlavne tesných trojsetových prehier, v ktorých sme boli 

blízko k lepšiemu výsledku. Myslím, že hráčom nechýba odhodlanie a nasadenie a vidno, že ich 

bedminton baví a chcú na sebe pracovať. No musíme sa naučiť byť trpezlivejší v jednotlivých výmenách. 

Hráme údery s príliš veľkým rizikom,  z čoho potom pramení píliš veľa nevynútených chýb. Je veľmi 

dôležité sa medzinárodne konfrontovať, tak verím, že hráči na týchto  turnajoch  získavajú  potrebné 

skúsenosti a že ich to posunie v bedmintonovej kariére. 

V poslednom rade by som chcel vyzdvihnúť výborný kolektív hráčov, ktorý vznikol za tieto dva 

roky, čo pôsobím pri reprezentácii. Na sústredeniach a výjazdoch vládla výborná atmosféra. Pre mňa 

najsilnejším momentom bola výhra v skupinovej fáze na ME proti Škótsku, kde sme sa všetci úprimne 

tešili z víťazstva.    

 



• Projekt U15 – Lukáš Klačanský a Marián Šulko 

 

Projekt U15 nadviazal na predchádzajúci Projekt Talent campov. Som rád, že sa s kategóriou 

U15 začalo systematicky pracovať. Od septembra 2019 do januára 2019 hráči absolvovali 4 

sústredenia. Hráči absolvovali v decembri turnaj Nation to Nation v Maďarsku. Príprava vyvrcholila 

Majstrovstvami Európy U15, kde sa podarilo dosiahnuť viaceré úspechy. 

Projekt splnil cieľ, som rád, že hráči vytvorili výbornú partiu, ale poukázal aj na slabšie 

miesta, najmä komunikáciu s klubovými trénermi. 

Verím, že v Projekte U15 sa bude pokračovať.  

 


