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ZÁPISNICA 2/2016 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe 
22. apríl 2016 (17,15 – 22,15) v Trenčíne 

 
 

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

Ospravedlnení:   
 
 
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 
 ° Medzinárodné školské majstrovstvá ISF 2016  
4/ Športovo-technická komisia   
 ° informácie o prebiehajúcej sezóne 2015/2016 
 ° fixné bodovanie turnajov, úprava vekových kategórií v novej sezóne 
5/ Trénersko-metodická komisia 
 ° hodnotenie ME mužských a ženských družstiev 2016 
 ° hodnotenie ME U15 2016 
 ° hodnotenie ME U17 2016 
 ° plány výjazdov a aktivít na rok 2016 

° školenia trénerov 2016 
6/ Zákon o športe a jeho aplikácia     
7/ Ekonomika SZBe  
 ° aktuálny prehľad hospodárenia  
 ° rozpočet 2016 
8/ Členská konferencia SZBe 2016 
9/ 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 
Uznesenia v plnení: 16.1.19 
Kontrola uznesení: všetky ostatné uznesenia boli splnené 
    
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami:  
16.2.1 VV schvaľuje nomináciu na ME U17 2016 predloženú TMK: družstvá/jednotlivci – Andrej 
Antočka, Adam Horák, Peter Hrnčár, Zuzana Pálková, Tamara Prostináková, Katarína Vargová, tréner  
- Tibor Kessler, jednotlivci: Jakub Horák, Júlia Chmurovičová, Mia Tarcalová, trénerka – Júlia 
Poláčková.    
 
16.2.2 VV schvaľuje účasť Júlie Poláčkovej na BE Summer school 2016 v Slovinsku na náklady SZBe.   
 



K bodu 3 - Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
PT informoval o priebehu projektu „Začni s bedmintonom“, v tomto kalendárnom roku sa už 
uskutočnili 4 školenia – Levice, Humenné, Žarnovica, Malacky. V najbližšom období sú naplánované 3 
– Bardejov a 2 x Žilina. Do tímu školiteľov tohto programu SZBe pribudla Jana Čižnárová po úspešnom 
absolvovaní školenia BE vo Viedni. 
JK zhodnotil priebeh školských M-SR, ktoré sa uskutočnili v Liptovskom Mikuláši za organizačného 
zabezpečenia SAŠŠ a CVČ Liptovský Mikuláš. Priebeh šampionátu hodnotil ako vydarený 
s nedostatkom len v súvislosti s ihriskami v hale.  
Národné a školské výbery sa zúčastnili na ISF školských Majstrovstvách sveta na Malte. SAŠŠ vyjadrila 
poďakovanie za spoluprácu a vzornú reprezentáciu.  
 
 
K bodu 4 – Športovo-technická komisia 
RB informoval o prebiehajúcej sezóne, v ktorej sa už ukončili všetky ligové súťaže a práve v tomto 
období prebiehajú individuálne M-SR všetkých vekových kategórii. Výzva na zasielanie návrhov pre 
kluby bola zverejnená na internetovej stránke. 
Členovia VV detailnejšie prediskutovali písomný materiál od ŠTK týkajúci sa zavedenia fixných bodov 
na všetkých turnajoch, započítavanie bodov do rebríčkov aj zo súťaží družstiev a zmenou vekových 
kategórii a obdobím trvania sezóny.  
 
16.2.3 VV schvaľuje zavedenie fixných bodov na všetky turnaje, započítavanie bodov do rebríčkov aj 
zo súťaží družstiev od 1. januára 2017 a poveruje RB zabezpečiť zmenu softvérov s tým súvisiacich. 
 
16.2.4 VV schvaľuje návrh ŠTK na zmenu vekových kategórii a prechod na nové obdobie sezóny – 
kalendárny rok, od 1. januára 2017. V tejto súvislosti ukladá a odporúča ŠTK prehodnotiť systém 
súťaží družstiev a organizáciu M-SR jednotlivcov v prechodnom období september – december 2016. 
 
 
K bodu 5 – Trénersko-metodická komisia 
4lenom VV boli zaslané písomné hodnotenia účasti našich reprezentácii na ME mužských a ženských 
družstiev 2016, ME U15 2016, ME U17 2016, ku ktorým sa ešte vyjadrila JP ako predsedníčka TMK. 
 
16.2.5 VV schvaľuje plán oficiálnych výjazdov a sústredení reprezentácií na zvyšok roka 2016 
nasledovne:  U19 – Romanian Junior, Slovak Open, Swiss Junior, Slovenia Junior, MS juniorov, Czech 
Junior, Slovak Junior, U17 – Adria Youth, Serbia U17, Bulgarian U17, Swiss U17, Slovak Youth, 
spoločné sústredenie 15.8.-4.9.2016. 
 
16.2.6 VV schvaľuje na návrh TMK zotrvanie Tibora Kesslera na poste reprezentačného trénera U19 
do MEJ, apríl 2017. 
 
16.2.7 VV odsúhlasil príspevok vo výške 50 € na hráča uvedeného v zozname talentovaných 
športovcov SZBe na špecializovanú športovú prehliadku, ktorú bude musieť podľa nového zákona 
o športe zabezpečiť klub hráča jeden krát ročne. 
 
16.2.8 VV berie na vedomie vyradenie hráčov - Sára Pavlíková, Viktor Krúpa z reprezentácie po 
rozhodnutí TMK.  
 
16.2.9 VV schvaľuje prihlášku nášho družstva na kvalifikáciu ME miešaných družstiev a zároveň 
neschvaľuje prihlášku na organizáciu jednej z kvalifikačných skupín.   
 
VV prebral návrh TMK na odmeny trénerom hráčov zaradených v reprezentačných výberoch, zároveň 
však odporučil celkový návrh ešte dopracovať.   



Koncom apríla sa uskutoční školenie trénerov I. KS všeobecná časť na FŠ PU v Prešove. Pripravuje sa 
aj školenie trénerov II. KS všeobecná časť v máji a školenie trénerov I. KS špecializovaná časť 
predbežne v septembri. 
 
 
K bodu 6 – Zákon o športe 
Nakoľko nedošlo k žiadnym korekciám, prípadne zmenám v zákone o športe, bude nevyhnutné 
realizovať potrebné povinnosti vyplývajúce z neho v činnosti a celkovom fungovaní SZBe.  
 
 
K bodu 7 – Ekonomika SZBe 
Prehľad hospodárenia SZBe za prvý kvartál roku 2016 bol členom VV zaslaný písomne a vzatý na 
vedomie.  
 
 
K bodu 8 – Členská konferencia SZBe 
 
16.2.10 VV zvoláva Členskú konferenciu SZBe na 25. júna 2015 v Banskej Bystrici. 
 
Pozvánku s programom, návrh nových Stanov nevyhnutných s aplikáciou zákona o športe, ako aj 
ďalšie potrebné náležitosti budú pripravované priebežne a zaslané na kluby v stanovených 
termínoch. 
 
 
K bodu 9 – Rôzne 
V tomto bode neboli žiadne príspevky, ani rozhodnutia VV. 
 
 
 
 
Zapísal: Peter Tarcala, generálny sekretár SZBe 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 9.5.2016 
 
 
 
 

        


