
 

ZÁPISNICA 3/2020 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe 

27.novembra 2020 (8:00 – 14:00) v Prešove 

 

Prítomní: Anton Siažik (AS), Richard Bálint (RB), Peter Tarcala (PT), Júlia Poláčková (JP), 

Michal Matejka (MM), Juraj Knapp (JK), Ladislav Koribský (LK), Mia Tarcalová (MT) 

Zamestnanci SZBe: Zuzana Rajdugová (ZR) 

 

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 2020/2021 

4.Športovo-technická komisia   

➢ správa o prebiehajúcej sezóne 2020 a organizácia zvyšku sezóny s ohľadom na COVID-

19 

➢ správa o prípravách na budúcu sezónu 2021   

5.Trénersko-metodická oblasť 

➢ informácia o reprezentáciách v roku 2020 a príprava s ohľadom na COVID-19 

➢ reprezentácie na rok 2021 

➢ tréneri poverení vedením reprezentácií na rok 2021 

➢ vzdelávanie trénerov 

6.Medzinárodné turnaje na Slovensku  



7.Ekonomika SZBe  

➢ aktuálny prehľad hospodárenia 

➢ rozpočet do konca sezóny 2020 

8.GDPR  

9.Rôzne  

➢ FORZA 

➢ Airbedminton 

 

Bod 1. – Otvorenie, schválenie programu 

AS otvoril zasadnutie VV a privítal účastníkov, ktorí po Členskej konferencii absolvovali vôbec 

prvé riadne stretnutie. AS v skratke zhodnotil fungovanie za uplynulé mesiace a skonštatoval, 

že aj napriek COVIDU 19 sekretariát funguje dobre. Úlohy sa priebežne plnia a nový 

Generálny sekretár ZR zvláda veľmi zodpovedne všetky povinnosti, ktoré jej vyplývajú 

z reorganizácie dvoch funkcií. 

 

Bod 2. – Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV  

Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV prečítala ZR. Pripomienky k jednotlivým 

uzneseniam sa nachádzajú priamo pod danými uzneseniami.  

20.3.35 (8.8.2020) 

VV schvaľuje preplatenie nákladov trénerke Judith Meulendijks za účasť na reprezentačnom 

sústredení a dvoch trénerských seminároch  (NED). 

20.3.36 (21.8.2020) 

VV schvaľuje prijatie cudzích štátnych príslušníkov Igora Grašina a Júliu Ševtcovu za členov 

SZBe. 

20.3.37 (27.8.2020) 

VV schvaľuje rozdelenie financií z PUŠ na aktívnych športovcov do 23 rokov v celkovej sume 

41 200,94 €. 

20.3.38 (28.8.2020) 

VV schvaľuje prenájom kancelárie SZBe v Prešove, aj s parkovacím miestom a skladom. 
 



 

20.3.39 (6.9.2020) 

VV schvaľuje prijatie cudzieho štátneho príslušníka Martina Pintravu za člena SZBe. 

20.3.40 (14.9.2020) 

VV schvaľuje, že v rámci mimoriadnej situácie spojenej s COVID 19 budú na žiadosť 

organizátora, tento rok reprezentanti na turnaji Slovak Youth U17 musieť hradiť štartovné v 

plnej výške, rovnako ako ostatní hráči. 

20.3.41 (25.9.2020) 

VV schvaľuje slovenským reprezentantom, Milanovi Dratvovi a Martine Repiskej, diéty vo 

výške 15€/deň/osoba, a to od 1.10.2020 do 31.12.2020.  

20.3.42 (30.9.2020)  

VV schvaľuje plán oficiálnych reprezentačných výjazdov M.Dratvu a M.Repiskej do konca 

sezóny 2020. 

20.3.43 (5.10.2020) 

VV ruší, v rámci situácie spojenej s vírusom COVID 19, účasť slovenskej reprezentácie na 
Juniorských Majstrovstvách Európy vo Fínsku, a to v súťaži družstiev ako aj jednotlivcov, 
z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti. 
 
20.3.44 (13.10.2020) 

VV schvaľuje spoluprácu s holandskou trénerkou Judith Meulendijks do konca sezóny 2020. 
 
20.3.45 (13.10.2020) 

VV schvaľuje reprezentačné sústredenie, ktoré sa uskutoční 9.-22.11.2020 v Trenčíne. 
 
20.3.46 (23.10.2020) 

VV berie na vedomie, že Mia Tarcalová sa vzdáva reprezentácie Slovenska. 
 
20.3.47 (23.10.2020) 

VV schvaľuje zaradenie Mariána Liptáka (ML) do širšej reprezentácie dospelých. 
 
20.3.48 (23.10.2020) 

VV schvaľuje zaradenie Mateja Poláčka do širšej reprezentácie dospelých. 
 
 



20.3.49 (31.10.2020) 

VV schvaľuje rozdelenie prijatých 2% z dane na kluby SZBe. 
 
20.3.50 (6.11.2020)  

VV schvaľuje, na návrh trénera zodpovedného za reprezentáciu dospelých, nomináciu na 

EMTCQ 2020, Linz/Rakúsko, v zložení: hráči – Andrej Antoška, Jakub Horák, Milan Dratva, 

Martina Repiská, Katarína Vargová a Natália Tomčová, tréneri - Michal Matejka, Judith 

Meulendijks.  

20.3.51 (9.11.2020)  

VV schvaľuje členov ŠTK v zložení: Filip Guldan, Juraj Piovarči, Marek Horník, Vladimír Turlík a 

Michal Palica-nový člen. 

20.3.52 (13.11.2020)  

VV schvaľuje spoluprácu s holandskou trénerkou Judith Meulendijks na sezónu 2021, 

s mesačným platom vo výške 1 600 €. 

 

Bod 3. Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 

Projekt Začni s bedmintonom 

ZR podala krátku správu o projekte Začni s bedmintonom, ktorý sa tento rok kvôli situácii 

s koronavírusom nemohol rozbehnúť. Plánované školenia museli byť zrušené, a presunuté na 

rok 2021.  

Školské súťaže 2020/2021 

JK informoval o školských súťažiach, ktoré sú tiež momentálne zastavené. Pokračovať by mali 

v školskom roku 2021/2022.  

Doplňujúcou informáciou bolo, že zväz má na sklade aktuálne 31 bedmintonových setov, 

ktoré mali byť učiteľom rozdané na školeniach.  

 

Bod 4. Športovo-technická komisia   

Správa o prebiehajúcej sezóne 2020 a organizácia zvyšku sezóny s ohľadom na COVID-19 

RB v skratke zhodnotil sezónu, ktorej prvé prerušenie nastalo v marci. Sezóna je oficiálne 

ukončená, novinkou ale bude usporiadanie Majstrovstiev Slovenska počas januára 2021. 



Šampionáty by sa mali odohrať počas troch víkendov, s rozšírenou účasťou 32 chlapcov a 32 

dievčat. ŠTK pripraví kritériá na nomináciu.  

MM podal správu o tom, ako by MSR podľa RÚVZ mohli prebiehať. Všetci účastníci by museli 

mať test, a to nie starší ako 72 hodín, alebo byť testovaní priamo na mieste antigénovými 

testami. Testy, ako aj vojaka zabezpečí RÚVZ. Zväz, resp. organizátor majstrovstiev zabezpečí 

zdravotné sestry na odbery.  

Čo sa týka samotných majstrovstiev, uzávierka prihlášok by mala prebehnúť dva týždne 

dopredu. Rozhodcami na podujatí by boli porazení hráči.  

Správa o prípravách na budúcu sezónu 2021  

RB ďalej informoval, že doposiaľ ešte nemá uzavretých organizátorov turnajov pre sezónu 

2021. Zároveň dodal, že žiadne predpisy sa meniť nebudú, a že okrem MSR, ktoré sú v pláne 

počas januára 2021 sa v tejto sezóne už nič iné neodohrá, a to vrátane všetkých líg.  

 

Bod 5. Trénersko-metodická oblasť 

Informácia o reprezentáciách v roku 2020 a príprava s ohľadom na COVID-19 

ZR informovala, že aj napriek sťaženej situácii s COVIDOM sa podarilo úspešne zorganizovať 

reprezentačné sústredenie U17, U19 a dospelých, ktoré prebiehalo 9.-22.11.2020 pod 

vedením holandskej trénerky Judith Meulendijks v Trenčíne. MM dodal, že sústredenie určite 

malo zmysel a poukázalo na množstvo vecí, na ktorých treba s hráčmi pracovať.  

Reprezentácie na rok 2021, tréneri poverení vedením reprezentácií na rok 2021 

MM informoval o tom, že reprezentačné výbery na sezónu 2021 ako aj plány výjazdov 

reprezentácií pripraví nová trénerka Judith Meulendijks, a to po odohraní MSR v januári 

2021.  

VV sa zhodol na tom, že je potrebné odkonzultovať s Judith Meulendijks čo očakáva od 

spolupráce s trénermi, a odkomunikovať podmienky účasti ďalších trénerov na 

sústredeniach ako aj výjazdoch.  

20.3.53 VV ukladá ZR úlohu, aby oslovila a odkomunikovala s vybranými trénermi podmienky 

spolupráce s Judith Meulendijks počas sústredení a turnajov. 

Vzdelávanie trénerov  

PT v rámci vzdelávania trénerov navrhuje spoluprácu s Badminton Europe, ktorá oficiálne 

robí školenia Coach level 1, 2 a 3.  



20.3.54 VV ukladá ZR úlohu, aby pripravila formulár, kde sa uchádzači o II.KS budú 

nahlasovať.  

20.3.55 VV ukladá ZR úlohu spojiť sa s Badminton Europe a doriešiť možnosti spolupráce 

v rámci školení coach level 2 a coach level 3.  

 

Bod 6. Medzinárodné turnaje na Slovensku 

20.3.56 VV schválil, že organizátorom medzinárodného turnaja Slovak Open 2021 bude 

Slovenský zväz bedmintonu v spolupráci s M-Šport v Trenčíne, kde vedia zabezpečiť všetky 

hygienické a epidemiologické podmienky v súvislosti s COVIDOM. 

20.3.57 VV schválil, že organizátorom medzinárodných turnajov Slovak Youth U17 2021 

a Slovak Junior 2021 bude bedmintonový oddiel AS Trenčín v plnej réžii a úhrade všetkých 

nákladov. SZBe zabezpečí na uvedené podujatia košíky v potrebnom množstve.  

20.3.58 VV schválil, že organizačný poplatok za organizáciu Slovak Junior 2020, ktorý mal byť 

uhradený Badminton Europe, nebude platiť oddiel AS Trenčín. Podujatie sa kvôli pandémii 

COVID 19 neuskutočnilo, registračný poplatok bol znížený na polovicu a jeho úhradu 

zabezpečí SZBe.  

 

Bod 7. Ekonomika SZBe 

ZR informovala o aktuálnej ekonomickej situácii SZBe, a o tom, že zväz dostal Grant od BWF 

vo výške 5 000 USD. Bonusom by mali byť aj peniaze od TIPOSU, ktorých výška sa v rámci 

Príspevku uznanému športu vyšplhala na 22 665 €.  

VV zobral na vedomie prehľad hospodárenia k 25.11.2020.  

 

Bod 8. GDPR 

RB podal informáciu o tom, že na zväz bolo doručené rozhodnutie z Úradu na ochranu 

osobných údajov v súvislosti s podaním sťažnosti na SZBe. Toto rozhodnutie, ktoré bolo bez 

finančného postihu, bolo posunuté odborníkovi (p.Pipovi), ktorý v rámci GDPR spolupracuje 

so zväzom. Ten dopracuje všetky potrebné podklady a dokumenty v súlade s rozhodnutím 

úradu.  

20.3.59 VV ukladá RB úlohu , aby pripravil návrh úpravy registračného poriadku na základe 

vypracovaných podkladov od p.Pipu.  

 



Bod 9. Rôzne  

FORZA 

ZR oboznámila členov VV s ponukou terajšieho partnera, ktorý by kvôli situácii s 

koronavírusom chcel predĺžiť spoluprácu o ďalší rok, a to bez nároku na čerpanie tovaru 

a služieb.  

20.3.60 VV ukladá ZR úlohu spracovať podklady k partnerstvu a dojednať podmienky ďalšej 

spolupráce.  

Airbedminton 

AS navrhol pripraviť stratégie a ciele projektu. Zároveň dodal, že zväz by v rámci spolupráce 

s klubmi mohol distribuovať košíky, ak by daný klub zorganizoval napríklad airbedmintonový 

turnaj. Airbedminton je možnosťou zábavy mimo haly, a rovnako je to šport zaujímavý aj pre 

školy a verejnosť. AS preto aj v tejto súvislosti rozmýšľal nad možnosťou osloviť obce a 

mestá, a distribuovať košíky po školách.  

Rôzne 

20.3.61 VV schvaľuje, že zamestnanec SZBe v prípade oficiálneho výjazdu reprezentácií 

nemôže súbežne vykonávať svoju pracovnú činnosť a zároveň čerpať dohodu o vykonaní 

práce.   

VV sa taktiež zapodieval Projektom U15, ktorý po odohraní Majstrovstiev Európy U15 prestal 

fungovať.  

20.3.62 VV ukladá ZR úlohu, aby oslovila Judith Meulendijks v rámci projektu U15 a zistila, 

aký je jej názor. Úlohou je zároveň aj oslovenie terajších trénerov Mariána Šulka a Lukáša 

Klačanského, či v projekte plánujú pokračovať, alebo projekt ukončili.  

ZR informovala, že juniorská reprezentantka Natália Tomčová bola zaradená do Juniorského 

olympijského tímu.  

ZR nakoniec podala informáciu, že v dánskom Centre of Excellence budú pre hráčov od 

januára 2021 platiť nové zmluvné podmienky, v ktorých sa navýšia celkové náklady na pobyt. 

Zmeny sa dotknú aj Milana Dratvu a Martiny Repiskej.  

20.3.63 VV schválil preplatenie nákladov Milanovi Dratvovi a Martine Repiskej v Centre of 

Excellence do konca olympijskej kvalifikácie Tokio 2020. 

 

 

 



Zapísala: Zuzana Rajdugová, generálna sekretárka SZBe 

 

Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 30.11.2020 

  


