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ZÁPISNICA 2/2015 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe 
9. októbra 2015 (14,30 – 18,30) v Bratislave - Dúbravke 

 
 

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

Ospravedlnená:  Júlia Poláčková (JP) 
 
 
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 2015/2016  
4/ Športovo-technická komisia   
 ° informácia o sezóne 2015/2016 
 ° príprava sezóny 2016/2017 
5/ Trénersko-metodická komisia 
 ° školenia trénerov, seminár trénerov 
6/ Medzinárodné turnaje na Slovensku 
7/ Ekonomika SZBe  
 ° aktuálny prehľad hospodárenia 
 ° dotácie klubom z 2% z dane 
8/ Rôzne 
 
 
K bodu 1 – Otvorenie, schválenie programu 
Zasadnutie VV otvoril a viedol AS. Program zasadnutia bol schválený bez doplnkov a zmien. 
 
 
K bodu 2 - Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV 
Kontrola uznesení: všetky uznesenia boli splnené 
    
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami:  
15.2.1 VV schvaľuje finančnú podporu hráčom Tímu Rio v období 1.7.-31.12.2015 vo výške 4.000 € na  
úhradu nákladov spojených s účasťou na turnajoch olympijskej kvalifikácie. 
 
15.2.2 VV schvaľuje delegovanie Juraja Knappa do športovo-technickej komisie pre školské športové 
súťaže pri SAŠŠ.  
 
15.2.3 VV súhlasí so zapožičaním 3 bedmintonových kobercov s príslušenstvom organizátorom 
medzinárodného turnaja seniorov Mariána Tomčka v Košiciach, za podmienok vlastnej úhrady ich 
prevozu z Trenčína a späť. 
 
15.2.4 VV schvaľuje navýšenie rozpočtu v kapitole juniorská reprezentácia maximálne o sumu      
1.380 €, určené na úhradu ubytovania, štartovného a prípadne košíkov pre maximálne 6 hráčov (A. 
Antoška, J. Horák, E. Žuravlov, J. Chmurovičová, A. Remeňová, M. Tarcalová) na turnajoch Croatia 
Youth International 2015 and Slovenia Youth International 2015. 



K bodu 3 – Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
Rozbehli sa školenia projektu „Začni s bedmintonom“ v tomto školskom roku. Po školení v Košiciach 
budú do konca tohto kalendárneho roku nasledovať Prešov, Rožňava, Trenčín, Šamorín, Snina, 
Sabinov, Michalovce, Bratislava a Brezno. Novinkou za účasť na školení je materiálna podpora 
prostredníctvom bedmintonového balíka pre každú školu grátis. Školenia momentálne realizuje Júlia 
Poláčková, ku ktorej v krátkom čase po úspešnom absolvovaní seminára Badminton Europe pre 
školiteľov projektu pribudnú Michal Matejka a Marián Šulko. Seminár BE sa uskutoční na Slovensku 
v termíne 16.-18.10.  
Informáciu o školských súťažiach po porade na SAŠŠ podal JK. Súťaže sa rozbehli od obvodných, 
okresných kôl až po krajské. Školské M-SR by sa mali uskutočniť v Liptovskom Mikuláši. SAŠŠ zvažuje 
aj prípadnú účasť na školských MS ISF, ktorá je však závislá od finančnej podpory MŠVVaŠ SR.  
 
K bodu 4 – Športovo-technická komisia 
RB podal informácie o rozbehnutí novej sezóne.  
- kalendár bol dotiahnutý a uzavretý 
- turnaje a súťaže boli pridelené a zodpovednosť za nich v rámci ŠTK rozdelená 
- Lokomotíva Košice sa vzdala organizácie turnaja GP „A“ dospelých a M-SR dospelých, ŠTK vyzve 
prípadných nových organizátorov 
- v súťažiach družstiev došlo k miernemu poklesu v celkovom počte zúčastnených družstiev, ale 
pozitívom je, že pribudli nové kluby z nových miest – Extraliga mínus 1 družstvo,  II. liga Západ + 1 
družstvo, II. liga Východ + 1 družstvo,  III. liga Západ bez zmeny, III. liga Východ mínus 2 družstvá, IV. 
liga Západ mínus 2 družstvá 
 
15.2.5 VV žiada ŠTK o návrhy na nevyhnutné zmeny predpisov, celkovú chronológiu postupov, úpravu 
vekových kategórií, fixné bodovanie turnajov, započítavanie súťaží družstiev do rebríčkov a štruktúry 
súťaží družstiev. 
            Z: RB    T: 15.11.2015 
  
 
K bodu 5 – Trénersko-metodická komisia 
Po opätovnom obnovení akreditácie z MŠVVaŠ SR zorganizujeme 2 školenia špecializovaných častí      
I. KS do konca kalendárneho roku. Ohľadne všeobecnej časti školení sme v kontakte s FŠ PU, ktorá 
termíny školení vypíše bezprostredne po obnovení svojej akreditácie.  
Seminár trénerov s dánskym školiteľom Robertom Frostom, prebehol úspešne 26.7. za účasti 28 
trénerov SZBe. 
K 30.6. splnila podmienky umiestnenia vo svetovom rebríčku a v programe Tím Rio pokračuje len 
Jana Čižnárová. Ďalším termínom prehodnotenia podpory je 31.12.2015.   
VV sa zaoberal žiadosťou Jarolíma Vícena o zmiernenie, resp, odpustenie trestu a rozhodol  
nasledovne. 

15.2.6 VV súhlasí s opätovným zaradením Jarolíma Vicena do Tímu Rio na základe platného uznesenia 
VV v prípade, ak sa  umiestni do 100. miesta svetového rebríčka v dvojhre k 31.12.2015. VV súhlasí 
a teda mení svoje rozhodnutie vo veci refundácie za úspešné výsledky, ktoré môže Jarolím Vicen 
čerpať od 1.12.2015.  SZBe nebude naďalej nominovať Jarolíma Vicena na ME družstiev. 

 
K bodu 6 - Medzinárodné turnaje na Slovensku 
Turnaj Yonex Slovak Open 2015 sa uskutočnil pri rekordnej prihláške 222 hráčov z 32 krajín. Celá 
organizácia bola mimoriadne náročná v súvislosti so zabezpečením ubytovania, dopravy, stravovania, 
propagácie ako aj celkového priebehu podujatia. Všetko dopadlo k maximálnej spokojnosti 
zúčastnených a organizátora, za čo patrí aj veľké poďakovanie klubu M-Šport Trenčín a rodine 
Matejkovým. Veľkým pozitívom bol priamy prenos finálových zápasov na Slovak Sport.  
 



Juniorský turnaj Yonex Slovak Junior 2015 sa pripravuje priebežne a súbežne s ním sa uskutočnia aj 
medzinárodné turnaje U15 a U17 (Slovak Youth).  
 
15.2.6 VV SZBe ukladá zverejniť výzvu pre záujemcov o usporiadanie medzinárodných turnajov              
Slovak Open 2015, Slovak Junior 2016 a Slovak Youth 2016. 
            Z: PT    T: 30.11.2015 
 
 
K bodu 7 – Ekonomika SZBe 
Stručnú informáciu o aktuálnom hospodárení podal PT. Písomné podklady budú členom VV zaslané 
v krátkom čase.  
Nakoľko finančné prostriedky z FR SR za 2% stále nabiehajú na účet SZBe, návrh rozdelenia získaných 
prostriedkov prostredníctvom dotácií bude schválený a mailovo rozposlaný na kluby v dohľadnej 
dobe. 
 
 
K bodu 8 – Rôzne 
V rámci schváleného projektu MŠVVaŠ na kapitálové výdavky zakúpil SZBe 4 elektronické 
nastreľovacie stroje. 
 
15.2.7 VV odsúhlasil zapožičanie elektronických nastreľovacích strojov na základe úspešnosti 
v mládežníckych kategóriách za uplynulú sezónu nasledujúcim klubom – Lokomotíva Košice, PBA 
Prešov, EFFORT Zvolen a Sokol Ilava. Zapožičanie bude realizované prostredníctvom vzájomnej 
zmluvy na obdobie 6 mesiacov, od 1.11.2015. 
 
15.2.8 VV ukladá generálnemu sekretárovi zabezpečiť výklad Stanov SZBe v súvislosti s volebnými 
obdobiami prezidenta SZBe, členov VV a RK a taktiež s oblasťami, otázkami a uzneseniami, ktorými sa 
má zapodievať, a o ktorých má hlasovať Členská konferencia SZBe prostredníctvom uznesení. 
 
 
 
 
Zapísal: Peter Tarcala, generálny sekretár SZBe 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 20.10.2015 
 

  


