
 

ZÁPISNICA 1/2021 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe 

11.marca 2021 (8:30 – 12:00) prostredníctvom aplikácie ZOOM 

 

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 2021 a organizácia zvyšku sezóny s ohľadom na COVID-

19   

5.Trénersko-metodická oblasť 

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

➢ olympijská kvalifikácia 

➢ vzdelávanie trénerov 

➢ webináre 

6.Medzinárodné turnaje na Slovensku  

7.Ekonomika SZBe  



➢ aktuálny prehľad hospodárenia 

➢ čerpanie financií z PUŠ 2020 

8.GDPR  

9.Rôzne  

➢ partneri zväzu 

➢ Airbedminton 

➢ EYOF 2022 

 

Bod 1. – Otvorenie, schválenie programu 

AS otvoril zasadnutie VV a privítal účastníkov na historicky prvom online zasadnutí, ktoré sa 

konalo prostredníctvom aplikácie ZOOM z dôvodu zlej pandemickej situácie spojenej s 

koronavírusom. AS zhodnotil dynamickú prípravu celého zasadnutia, pretože materiály 

týkajúce sa mítingu boli členom VV zasielané priebežne pred stretnutím, aby VV prebehol 

bez zbytočných nedorozumení a zdržaní. AS informoval účastníkov aj o tom, ako bude online 

zasadnutie prebiehať. 

21.1. 17 

VV schvaľuje program zasadnutia, zo dňa 11.3.2021. 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0  

 

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

Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV prečítala ZR.  

20.4.64 (4.12.2020) 

VV schvaľuje odmenu p.Zvolenskému z firmy Vádium, vo výške 1 000 €, za tvorbu 

podprogramu v Rebríčkovom softvéri, ktorý umožňuje organizátorom turnajov 

automatizované vytváranie výsledkovej listiny zo súťaží. 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 

 

 

 



21.1.1 (12.01.2021) 

VV schvaľuje zrušenie organizácie medzinárodného turnaja FORZA Slovak Open 2021, ktorý 

sa mal uskutočniť 3.-6.3.2021 v Trenčíne, z dôvodu neustále sa zhoršujúcej epidemiologickej 

situácie spojenej s vírusom COVID 19.  

ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1 

21.1.2 (26.01.2021) 

VV schvaľuje plán oficiálnych výjazdov Milana Dratvu a Martiny Repiskej v rámci Olympijskej 

kvalifikácie Tokio 2020. (plán je súčasťou prílohy) 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 

21.1.3 (09.02.2021) 

VV schvaľuje Projekt U15, ktorého hlavnými trénermi sú Marián Šulko a Lukáš Klačanský, pre 

sezóny 2021 a 2022, a to aj s rozpočtom na sezónu 2021. (plán Projektu U15 v prílohe) 

ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1 

21.1.4 (10.02.2021) 

VV schvaľuje kandidatúru Petra Tarcalu za člena Výkonného výboru Badminton World 

Federation na tohtoročnej Členskej konferencii BWF a podporuje ju. 

ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1, NEHLASOVALI: 1 

21.1.5 (10.02.2021)  

VV na návrh ŠTK schvaľuje predĺženie podávania žiadostí prestupov a hosťovaní na koniec 

mesiaca, v ktorom odštartujú ligové súťaže družstiev. VV Zároveň schvaľuje odpustenie 

poplatkov pre hosťovania, ktoré boli schválené v minulej sezóne, avšak za podmienky, že 

hosťovanie na sezónu 2021 bude zaslané predsedovi ŠTK na predpísanom tlačive. Toto 

pravidlo platí aj v prípade hosťovania zahraničných hráčov. Nové hosťovania a prestupy budú 

schvaľované s poplatkom tak ako v predchádzajúcich sezónach. 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 

21.1.6 (15.02.2021) 

VV schvaľuje nákup posilňovacích pomôcok, na domáci tréning, širším reprezentačným 

výberom. 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 

 



21.1.7 (23.02.2021) 

VV schvaľuje nákup ako aj rozdelenie rúšok a buffiek z financií PUŠ 2020 na aktívnych 

športovcov do 23 rokov. (rozdelenie na kluby súčasťou prílohy) 

ZA: 7, PROTI: 1, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 

21.1.8 (26.02.2021) 

VV na návrh hlavnej trénerky SZBe schvaľuje zloženie širšej reprezentácie dospelých: Milan 

Dratva, Marián Lipták, Andrej Antoška, Jakub Horák, Martina Repiská, Katarína Vargová. 

ZA: 5, PROTI: 3, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 

21.1.9 (26.02.2021) 

VV na návrh hlavnej trénerky SZBe schvaľuje zloženie širšej reprezentácie juniorov: Boris 

Karpják, Lukáš Kudláč, Timon Gunda, Sebastián Kadlec, Peter Radoczi, Simeon Suchý, Júlia 

Chmurovičová, Olívia Kadlecová, Sofia Slosiariková, Michaela Telehaničová, Natália Tomčová. 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 

21.1.10 (26.02.2021) 

VV na návrh hlavnej trénerky SZBe schvaľuje zloženie širšej reprezentácie U17: Richard 

Pavlík, Johanka Ivanovičová, Lea Výbochová. 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 

21.1.11 (26.02.2021) 

VV na návrh hlavnej trénerky SZBe schvaľuje provizórny zoznam hráčov do 17 rokov, ktorí 

budú resp. nebudú do oficiálnych reprezentačných zoznamov zaradení po absolvovaní 

sústredenia: Gregor Ondrejčák, Matúš Poláček, Andrej Suchý, Dominik András, Lea 

Kyselicová, Lucia Vašatová, Lea Vojtíšková. 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 

21.1.12 (26.02.2021) 

VV schvaľuje Michala Matejku, Tibora Kesslera, Jána Fiľa a Júliu Poláčkovú ako asistentov 

trénerky Judith Meulendijks na sezónu 2021. 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 

 

 



21.1.13 (26.02.2021)  

VV na návrh ŠTK schvaľuje úpravy článkov v Športovo-technických dokumentoch, konkrétne 

v Registračnom, Prestupovom a Súťažnom poriadku, na základe aktualizácie ochrany 

osobných údajov. 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 

21.1.14 (02.03.2021) 

VV schvaľuje zaradenie medzinárodného turnaja YONEX All England Open do oficiálnych 

reprezentačných výjazdov Martiny Repiskej. 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 

21.1.15 (05.03.2021)  

VV schvaľuje nákup a rozdelenie bedmintonových setov, z financií PUŠ 2020, aktívnym 

športovcom do 23 rokov.  

ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 2 

21.1.16 (09.03.2021)  

VV schvaľuje Smernicu o verejnom obstarávaní s platnosťou od 9.3.2021. 

ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 1 

 

Bod 3. Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 

Projekt Začni s bedmintonom 

ZR podala krátku správu o projekte Začni s bedmintonom, informovala o tom, že v roku 2021 

by sa malo uskutočniť 5 školení, ktoré sa zorganizujú v prípade priaznivej situácie s ohľadom 

na COVID 19. Zároveň informovala o tom, že na jar by zväz chcel nadviazať komunikáciu s už 

vyškolenými učiteľmi, a to vytvorením aktivít pre školy, pričom na základe spolupráce by 

dané školy mohli byť odmenené napríklad tubou Airkošíkov. Doplňujúcou správou bolo, že 

na základe Dohody s Európskou bedmintonovou federáciou by sme v prípade organizácie 

Shuttle time tutor kurzu mali na školenie vyslať aspoň jedného účastníka.   

AS doplnil tento bod o informáciu, že Slovenský olympijský a športový výbor bude 

v Športovom centre X-bionic v Šamoríne organizovať „športový deň“, na ktorom bude mať 

svoje zastúpenie aj Airbedminton. Pôjde o prezentáciu Airbedmintonu, kde si záujemcovia 

budú môcť tento šport vyskúšať.   

 



Školské súťaže 2020/2021 

JK informoval o školských súťažiach, ktoré sú stále zastavené. Pokračovať by mali až 

v školskom roku 2021/2022.  

 

Bod 4. Športovo-technická komisia   

Správa o prebiehajúcej sezóne 2021 a organizácia zvyšku sezóny s ohľadom na COVID-19 

RB podal krátku správu o tom, že sezóna 2020 je oficiálne ukončená, a to bez organizácie 

Majstrovstiev Slovenska. Sezóna 2021 sa zatiaľ nerozbehla, je otázne kedy bude oficiálny 

začiatok súťaží, či to nebude až v septembri 2021, čo by reálne znamenalo odohranie 

skrátenej sezóny ako tomu bolo v sezóne 2016. Kalendár súťaží SZBe bude pripravený až po 

oficiálnom uvoľnení opatrení zo strany vládnych orgánov. Predseda skonštatoval, že aj 

napriek nepriaznivej situácii, má momentálne na sezónu 2021 predĺžené členstvo 33 klubov 

a cca 500 členov.   

 

Bod 5. Trénersko-metodická oblasť 

Informácia o reprezentáciách a príprava s ohľadom na COVID-19 

ZR informovala, že stále čakáme na možnosť organizácie sústredenia U17, U19 a dospelých. 

SZBe žiadal aj o výnimku organizácie sústredenia, avšak odpoveďou bolo, že pokiaľ chce zväz 

organizovať sústredenia, daný okres musí byť minimálne v III. stupni COVID automatu. 

Organizácia sústredenia v „bubline“ pripadala do úvahy v Trenčíne alebo vo Zvolene, no oba 

okresy sa nachádzali v IV. stupni varovania, čo samotnú organizáciu znemožňovalo. Ďalšou 

možnosťou je ale vycestovanie hráčov na sústredenie do Poľska, kde by vo Varšave trénovali 

s národným tímom.   

Olympijská kvalifikácia 

MM informoval o reprezentácii dospelých. Milan Dratva s Martinou Repiskou sa snažia 

obchádzať turnaje v rámci olympijskej kvalifikácie, tie sa ale buď rušia, prípadne sa hráči 

nedostanú do hlavnej súťaže. Pozitívnou správou je, že Martina Repiská si zahrá hlavnú súťaž 

na All Englande, a to aj napriek tomu, že tento turnaj nepatrí do turnajov v rámci olympijskej 

kvalifikácie.  

MM spolu s PT zhodnotili, že kvalifikovať sa na Olympiádu je čím ďalej tým ťažšie, a splniť 

podmienky kvalifikácie bude aj do budúcna naozaj náročné.   

 

 



Vzdelávanie trénerov  

ZR podala krátku správu o tom, že aj samotné vzdelávanie trénerov sa bude odvíjať od 

aktuálnej pandemickej situácie. SZBe by chcel počas sezóny 2021 zorganizovať školenie I.KS 

špecializovanej časti, ako aj školenie II.KS špecializovanej časti, a to v spolupráci s Európskou 

bedmintonovou federáciou. Rovnako, na zväz prišla aj pozvánka na BEC Summer School, kde 

bude prebiehať aj Coach level 2, pričom na základe už spomínanej dohody s BEC by sme na 

Summer School mali poslať minimálne jedného trénera a jedného hráča.  

Webináre 

Reprezentanti pod vedením trénerky Judith Meulendijks absolvujú 2x týždenne online 

tréningy a niekoľkokrát za mesiac majú aj webináre, ktoré sú dostupné na YouTube SZBe.  

https://www.youtube.com/channel/UCMKUb2unJDcb5lnwgRDXL-w  

 

Bod 6. Medzinárodné turnaje na Slovensku 

ZR potvrdila, že Slovak Junior a Slovak Youth U17 by mali prebehnúť v športovom centre M-

ŠPORT v Trenčíne, a to na jeseň 2021. Všetko ale bude závisieť od aktuálnej situácie spojenej 

s vírusom COVID 19. 

 

Bod 7. Ekonomika SZBe 

ZR informovala o aktuálnej ekonomickej situácii SZBe, pričom VV zobral na vedomie prehľad 

hospodárenia k 28.02.2021. ZR ďalej podala krátku správu o tom, že financie z PUŠ 2020 je 

potrebné vyčerpať do konca marca 2021. Hlavným problémom pri čerpaní bola nemožnosť 

organizácie sústredení, ako aj neodohranie žiadnych turnajov. V tomto bode boli 

prerokované návrhy čerpania financií.  

21.1.18 

VV schvaľuje nákup a rozdelenie balíčkov Kompava z PUŠ 2020, a to na aktívnych hráčov do 

23 rokov, ako aj pre reprezentantov Slovenska v celkovej hodnote 15 436,50 EUR. 

(Rozdelenie v prílohe) 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

21.1.19 

VV schvaľuje nákup a rozdelenie Airkošíkov z PUŠ 2020 na aktívnych športovcov do 23 rokov, 

ako aj pre reprezentantov Slovenska v celkovej výške 8 128,00 EUR. (Rozdelenie v prílohe) 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

https://www.youtube.com/channel/UCMKUb2unJDcb5lnwgRDXL-w


21.1.20 

VV schvaľuje nákup a rozdelenie výpletov YONEX (BG65 a BG80) z PUŠ 2020 na aktívnych 

športovcov do 23 rokov, ako aj pre reprezentantov Slovenska v celkovej výške 18 245,00 

EUR. (Rozdelenie v prílohe) 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

21.1.21 

VV schvaľuje nákup a rozdelenie gripov FORZA z PUŠ 2020 na aktívnych športovcov do 23 

rokov v celkovej výške 4 399,82 EUR. (Rozdelenie v prílohe)  

ZA: 7, PROTI: 1, ZDRŽALI SA: 0 

21.1.22 

VV schvaľuje nákup dvoch masážnych pištolí z PUŠ 2020 na reprezentačné účely v celkovej 

hodnote 193,00 EUR. 

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

21.1.23 

VV schvaľuje nákup reprezentačnej lekárničky z PUŠ 2020 v celkovej hodnote 181,77 EUR.  

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

21.1.24 

VV schvaľuje nákup a rozdelenie košíkov z PUŠ 2020 na aktívnych športovcov do 23 rokov, 

ako aj pre reprezentantov Slovenska v celkovej výške 17 395 EUR.  

ZA: 8, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

LK navrhol aby sa zväz do budúcna zamyslel nad spolufinancovaním pri zakúpení empajrov 

na kluby.  

 

Bod 8. GDPR 

RB podal informáciu o tom, že v rámci Ochrany osobných údajov boli v spolupráci 

s odborníkom (p.Pipom) dopracované dokumenty v súvislosti s elektronickými registračnými 

preukazmi a prihláškami, ktoré sú dostupné na stránke bedminton.sk, v sekcii SZBe, 

v podpriečinku Registrácie. Každý nový člen SZBe bude musieť pri prihláške vyplniť aj Súhlas 

so spracovaním osobných údajov.  

 



Bod 9. Rôzne  

Partneri zväzu 

Členom VV boli zaslané dve ponuky partnerstva, a to od FORZY a ADIDASU.  

21.1.25 

VV na základe zaslaných ponúk schvaľuje značku ADIDAS a firmu Sports Geek s. r. o. ako 

nového partnera zväzu na obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2023.  

ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 2 

21.1.26 

VV ukladá AS, RB a ZR za úlohu dojednať podrobné podmienky navrhnutej zmluvy.  

Airbedminton 

ZR podala správu o tom, že Airkošíky, ktoré budú zakúpené by mali byť distribuované na 

kluby, či školy. ZR zároveň vyzvala členov VV, aby sa zamysleli nad tým, ako a kde by zväz 

mohol počas letných mesiacov usporiadať Airbedmintonové turnaje. Hlavnou myšlienkou je 

rozšírenie povedomia o Airbedmintone, a zorganizovanie turnajov v každom kraji.  

EYOF 2022 

AS v skratke informoval o prebiehajúcich prípravách na EYOF 2022, s tým, že v sezóne 2021 

bude nutné pripraviť testovací turnaj, ktorým by mohli byť Majstrovstvá Slovenska. PT pridal 

poznámku, že v rámci príprav je nutné myslieť na navýšenie obslužného personálu, aby sa 

v rámci organizácie nekumulovali funkcie.   

Rôzne 

ZR informovala, že je nutné zvážiť realizáciu projektov v sezóne 2021, a to najmä kvôli 

čerpaniu financií z PUŠ 2021.  

Zapísala: Zuzana Rajdugová, generálna sekretárka SZBe 

 

Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 16.03.2021 

  


