
 

ZÁPISNICA 1/2022 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe 

25.marca 2022 (10:30 – 15:00), športová hala M-ŠPORT, Trenčín 

 

Prítomní: Anton Siažik (AS), Richard Bálint (RB), Peter Tarcala (PT), Michal 

Matejka (MM), Juraj Knapp (JK), Ladislav Koribský (LK) 

Zamestnanci SZBe: Zuzana Rajdugová (ZR) 

Ospravedlnení: Mia Tarcalová (MT), Júlia Poláčková (JP) 

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“ 

• školský šport a informácie o plánovaných MSR 

 

4. Športovo-technická komisia   

• správa o dohrávaní sezóny 2021  

• organizácia a informácie o sezóne 2022 

• podpora družstiev 

   

5. Trénersko-metodická oblasť 

• informácia o reprezentáciách v roku 2022  

  

6. Medzinárodné turnaje na Slovensku  

• Slovak Open 2022 – zhrnutie a možné plány na rok 2023 

 



7. Ekonomika SZBe  

• aktuálny prehľad hospodárenia 

 

8. Airbedminton 

9. EYOF 2022 – prípravy na podujatie 

10. 60 rokov bedmintonu na Slovensku 

11. Rôzne 

Bod 1. – Otvorenie, schválenie programu 

AS otvoril zasadnutie VV, privítal účastníkov na zasadnutí a informoval o tom, 

ako bude zasadnutie prebiehať. Zároveň uviedol, že aktuálna situácia na 

Ukrajine vážne zasahuje aj do športu, a ovplyvňuje dianie v športovom svete. 

Odsúdil ruskú agresiu na Ukrajinu ale prezentoval aj názor, že nie je fér, aby sa 

na základe vojny delili športovci podľa národností, a aby im nebolo umožnené 

súťažiť. Na záver dodal, že covidové obdobie nám ukázalo, že by sme mali 

pristúpiť k zmenám, ktoré sa v prvom rade týkajú systému fungovania ŠTK.  

22.1. 11 

• VV schvaľuje program zasadnutia, zo dňa 25.03.2022. 

• ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0  

 

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

Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV  

21.3.66 (24.10.2021) 

• VV schvaľuje účasť hráčov: Miroslav Gomola, Miroslav Křenek, Martin 

Láznik, Katarína Surmíková, Henrich Honisch, Peter Socha, Eva 

Kuttnerová, Ľuba Hanzušová a Milan Purdeš, na Majstrovstvách sveta 

veteránov, ktoré sa uskutočnia 28.11.-4.12.2021 v Španielsku. 

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

 



21.3.67 (24.10.2021) 

• VV schvaľuje príspevok účastníkom Majstrovstiev sveta veteránov, ktoré 

sa uskutočnia 28.11.-4.12.2021 v španielskej Huelve, vo forme úhrady 

štartovného. 

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

21.3.68 (25.10.2021)  

• VV schvaľuje Petra Ludíka, Daniela Orlovského a Petra Tarcalu ako 

kandidátov na vyznamenania BWF za príkladné služby, dlhoročný prínos 

a prácu pre Slovenský zväz bedmintonu. 

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

21.3.69 (31.10.2021)  

• VV schvaľuje zaradenie medzinárodného turnaja Scottish Open do 

oficiálnych výjazdov M.Dratvu. Turnaj zároveň nahradí schválený výjazd 

na Italian International. 

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

21.3.70 (31.10.2021)  

• VV schvaľuje úhradu štartovného K.Vargovej, S.Slosiarikovej 

a M.Liptákovi na medzinárodnom turnaji Irish Open. 

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

21.3.71 (02.11.2021) 

• VV schvaľuje prijatie cudzieho štátneho príslušníka Kundana Kumara ako 

člena SZBe za oddiel HK Filozof Bratislava. 

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

21.3.72 (04.11.2021) 

• VV schvaľuje príspevok/refundáciu nákladov organizátorom 

Majstrovstiev Slovenska v sezóne 2021, v maximálnej výške 700 EUR. 

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



21.3.73 (06.11.2021)  

• VV schvaľuje rozdelenie prijatých 2% z dane na kluby SZBe. 

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

21.3.74 (10.12.2021) 

• VV schvaľuje účasť slovenských tímov na Majstrovstvách Európy 

mužských a ženských družstiev, ktoré sa uskutočnia 15.-22.februára 2022 

vo fínskom Lahti. 

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

21.3.75 (10.12.2021) 

• VV schvaľuje predĺženie spolupráce s holandskou trénerkou Judith 

Meulendijks na sezónu 2022. 

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

21.3.76 (10.12.2021)  

• VV schvaľuje zvýšenie odmeny J.Meulendijks z 1600 € na 1650 €. 

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

• Návrh nebol schválený 

21.3.77 (10.12.2021) 

• VV schvaľuje M.Matejku, T.Kesslera, J.Fiľa a J.Poláčkovú ako asistentov 

trénerky J.Meulendijks na sezónu 2022. 

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

21.3.78 (23.12.2021)  

• VV na návrh hlavnej trénerky schvaľuje zloženie širšej reprezentácie 

dospelých: Martina Repiská, Katarína Vargová, Natália Tomčová, Júlia 

Chmurovičová, Milan Dratva, Marián Lipták, Andrej Antoška, Jakub 

Horák, Lukáš Kudláč, Boris Karpják, Peter Radoczi 

• ZA: 4, PROTI: 4, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 0 



• Návrh nebol schválený. Rozhodujúcim hlasom bol hlas prezidenta, ktorý 

má v prípade rovnosti dva hlasy. 

21.3.79 (23.12.2021)  

• VV na návrh hlavnej trénerky schvaľuje zloženie širšej reprezentácie 

juniorov: Michaela Telehaničová, Olívia Kadlecová, Sofia Slosiariková, 

Lea Výbochová, Richard Pavlík, Simeon Suchý, Sebastián Kadlec, Ester 

Stašková, Nina Milada Michalková, Lea Skorkovská, Natália Slobodová, 

Timon Gunda, Peter Petrovič, Martin Gabrhel 

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

21.3.80 (23.12.2021)  

• VV na návrh hlavnej trénerky schvaľuje zloženie širšej reprezentácie U17: 

Johanka Ivanovičová, Lucia Vašatová, Lea Kyselicová, Matúš Poláček, 

Andrej Suchý, Ela Vojtíšková, Gregor Ondrejčák, Dominik András 

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

21.3.81 (31.12.2021) 

• VV na návrh hlavnej trénerky schvaľuje upravené zloženie širšej 

reprezentácie dospelých: Martina Repiská, Katarína Vargová, Natália 

Tomčová, Júlia Chmurovičová, Milan Dratva, Andrej Antoška, Jakub 

Horák. 

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

21.3.82 (31.12.2021) 

• VV schvaľuje úpravu prerozdelenia dotácií na aktívnych športovcov do 23 

rokov, v celkovej výške 48 800 eur. 

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

22.1.1 (07.01.2022) 

• VV schvaľuje plán turnajov a sústredení reprezentácie dospelých do 

konca augusta 2022. 

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



22.1.2 (07.01.2022) 

• VV schvaľuje nákup 7 kusov šport testerov Polar. 

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

22.1.3 (07.01.2022) 

• VV schvaľuje nomináciu na Victor Ukraine Open v zložení: tréner - 

Michal Matejka, hráči - Milan Dratva, Martina Repiská a Katarína 

Vargová. 

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

22.1.4 (07.01.2022) 

• VV schvaľuje nomináciu na 30th Iran Fajr International Challenge 2022 v 

zložení: tréner - Michal Matejka, hráči - Milan Dratva, Martina Repiská, 

Katarína Vargová, Natália Tomčová a Júlia Chmurovičová. 

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

22.1.5 (07.01.2022) 

• VV schvaľuje nomináciu na Majstrovstvá Európy ženských družstiev 

2022 v zložení: - tréner - Judith Meulendijks, hráčky - Martina Repiská, 

Katarína Vargová, Natália Tomčová, Júlia Chmurovičová a Sofia 

Slosiariková.  

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

22.1.6 (07.01.2022) 

• VV schvaľuje plán turnajov a sústredení reprezentácie U19. 

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

22.1.7 (07.01.2022) 

• VV schvaľuje plán turnajov a sústredení reprezentácie U17. 

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

 

 



22.1.8 (04.02.2022) 

• VV SZBe podporuje stanovisko stredných športových škôl, že 

prijímačiek, resp. talentových skúšok sa môžu zúčastniť všetci uchádzači 

o štúdium, a nielen talentovaní športovci. 

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

22.1.9 (11.02.2022) 

• Výkonný výbor schvaľuje Miu Tarcalovú ako zastupujúcu delegátku 

SZBe na Členskej konferencii a Fóre BEC na Malte. 

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

22.1.10 (16.02.2022) 

• VV schvaľuje zmenu organizácie turnajov nasledovne: podujatia 

v kategóriách U11, U13, U15, U17 budú prebiehať v režime OTP ako 

doposiaľ, kategórie U19 a dospelí sa odohrajú v režime OP, a to do 

uvoľnenia protipandemických opatrení. 

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

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 2022 by malo prebehnúť 2-5 školení, ktoré sa zorganizujú v prípade 

priaznivej situácie s ohľadom na COVID 19.  

Školské súťaže  

JK informoval o aktuálnom stave školských súťaží a o blížiacich sa školských 

Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa uskutočnia 14.-15.6.2022 v Trenčíne. 

Predpokladaný rozpočet na podujatie je 14 973 €.  

22.1.12 

• VV schvaľuje, že na školských Majstrovstvách Slovenska obdrží každá 

zúčastnená škola bedmintonový set, ktorý obsahuje 14 rakiet, 4 tuby 

košíkov, 2 siete a tašku. 



• ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

22.1.13 

• VV schvaľuje na školských MSR zabezpečenie rozhodcov počas 

semifinálových a finálových zápasov. 

• ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

22.1.14 

• VV ukladá AS za úlohu informovať Ministerstvo-školský šport o projekte 

Začni s bedmintonom a ponúknuť tréningové modely z tohto projektu do 

Školského športu – termín do 15.04.2022. 

• ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

Bod 4. Športovo-technická komisia   

Správa o dohrávaní sezóny 2021 

RB podal krátku správu o dohrávaní posledných Majstrovstiev Slovenska zo 

sezóny 2021, pričom súťaže družstiev boli dohrávané za sezóny 2020/2021.  

V tomto bode sa hovorilo aj o cenách na Majstrovstvách Slovenska.  

AS vystúpil s poznámkou, že od posledných volieb na ČK už ubehli skoro dva 

roky, a že do nového volebného obdobia sme išli s predstavou zjednodušenia 

predpisov a súťaží. Podľa jeho slov, je hlavne extraliga nedôstojným podujatím 

SZBe a korona len zvýraznila potrebu zmeny nášho jedného z najvýznamnejších 

podujatí. Dodal, že neochota a nepochopenie zo strany ŠTK už dlhé roky 

blokuje akúkoľvek racionálnu zmenu.  

22.1.15 

• VV schvaľuje, že okrem tradičných medailí a diplomov bude na 

individuálne súťaže Majstrovstiev Slovenska ceny zabezpečovať SZBe. 

• ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

Organizácia a informácie o sezóne 2022 

RB pred štartom sezóny 2022 informoval o zvýšení štartovného, ktoré schválila 

ŠTK, a to o 50%.  



Zároveň podal správu o tom, že družstvo PBA Prešov ako víťaz druhej ligy 

východ má záujem o účasť v Extralige.  

Ďalšou informáciou bolo, že z kvalifikačných turnajov BQ bude na Grand Prix 

A podujatie postupovať 6 chlapcov a 6 dievčat z každej oblasti (východ + 

západ), pričom náhradník na Grand Prix A turnaji môže byť z ktorejkoľvek 

oblasti.  

Prestupy a hosťovania v sezóne 2022 budú prebiehať od 1.apríla d 30.mája.  

Nakoniec, v rámci skvalitnenia turnajov a propagácie bedmintonu sa na 

vrcholných podujatiach ako Slovak Open, Slovak Junior, Extraliga, MSR U19 či 

MSR dospelých bude používať zakúpená technika SZBe.   

Podpora družstiev 

LK s Filipom Guldanom (FG) pripravili návrh na podporu žiackych 

a dorasteneckých družstiev. Každý zúčastnený tím by mal byť podporený sumou 

100 € za štart v súťažiach družstiev.  

PT oponoval tomuto návrhu, pretože vzhľadom na koronové obdobie počas 

uplynulých dvoch rokov sú počty družstiev v súťažiach neobjektívne. Podľa 

jeho slov je pokles v covidovom období normálny a štatistika je skreslená. 

Zároveň dodal, že 100 € nebude pre družstvá motivátorom, aby sa súťaží 

zúčastňovali.    

22.1.16 

• VV schvaľuje podporu žiackych a dorasteneckých družstiev za účasť 

v súťaži, v celkovej výške 100 €. 

• ZA: 1, PROTI: 5, ZDRŽALI SA: 0 

• Návrh nebol schválený. 

Bod 5. Trénersko-metodická oblasť 

Informácia o reprezentáciách v roku 2022  

 

MM podal krátku správu, že na aprílových Majstrovstvách Európy sa 

reprezentanti predstavia v troch disciplínach. Zastúpenie budeme mať v dvojhre 

mužov (Milan Dratva), v dvojhre žien (Martina Repiská) a v štvorhre žien 



(Martina Repiská, Katarína Vargová). Trénerkou na tomto vrcholnom podujatí 

bude Judith Meulendijks.  

ZR informovala o pripravovanom letnom seminári pre trénerov, ktorý prebehne 

počas reprezentačného sústredenia pod vedením Judith Meulendijks a o plánoch 

na organizáciu školenia I.KS špecializovanej časti, ktoré bude viesť Michal 

Matejka.  

ZR zároveň podala správu, že 2.-3.4.2022 sa počas Grand Prix A U19, ktorý je 

testovacím turnajom EYOF, uskutoční aj školenie hlavných rozhodcov, pod 

taktovkou Daniela Dubravského.  

V tomto bode sa VV zaoberal aj letnou BEC Summer School, ktorá sa bude 

konať vo Fínsku. Po MSR U15 by sa mala pripraviť finálna nominácia hráčov, 

spolu s trénerom, ktorí by sa Summer School zúčastnili.  

S blížiacimi sa Majstrovstvami Európy do 15 rokov sa VV zaoberal aj 

Projektom U15, ktorý sa tento rok ešte nerozbehol.  

22.1.17 

VV dáva za úlohu Mariánovi Šulkovi a Lukášovi Klačanskému poslať plán 

Projektu U15 na sezónu 2022 do 15.apríla 2022. 

ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

22.1.18 

VV berie na vedomie vzdanie sa reprezentácie Gregora Ondrejčáka. 

ZA: 6, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

Bod 6. Medzinárodné turnaje na Slovensku 

ZR podala krátku správu, v ktorej informovala o približnej finančnej situácii 

vzhľadom na podujatie Slovak Open, ktoré sa uskutočnilo 2.-5.marca 2022 v 

Trenčíne. SZBe je v strate, no celkový rozpočet na podujatie bude známy až po 

komplexnom vyúčtovaní finančných prostriedkov.   

AS informoval, že v roku 2023 by malo podujatie Slovak Open splniť 

podmienky do zapojenia sa do výzvy v rámci „Významných medzinárodných 

podujatí“. Taktiež uviedol možnosť organizovania SO niekde inde na 

Slovensku, napr. v NTC Bratislava, prípadne aj možnosť neorganizovania SO 



v nasledujúcich rokoch, vzhľadom na ekonomickú nevýhodnosť a skoro žiadnu 

účasť a úspešnosť slovenských hráčov v súťaži.  

Bod 7. Ekonomika SZBe 

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

vedomie prehľad hospodárenia k 28.02.2022.  

Bod 8. Airbedminton 

21.2.61 

• VV poveruje LK organizáciou Airbedmintonových podujatí v sezóne 

2022, s tým, že plán podujatí by mal členom VV predložiť najneskôr do 

30.4.2022. 

• ZA: 7, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0 

LK ešte neoveroval možnosť organizácie v konkrétnych oblastiach, preto stále 

platí termín podania plánu VV do 30.4.2022.  

Bod 9. EYOF 2022 

AS v skratke informoval o prebiehajúcich prípravách na EYOF 2022. 

Informoval o tom, že v rámci EYOFU bude k dispozícii aj FAN zóna, kde bude 

mať zväz airbedmintonový kurt spolu s prezentačným stánkom. FAN zónu bude 

mať na starosti JP, ku ktorej budú pridelení minimálne dvaja reprezentanti ako 

pomocníci.  

Do konca mája 2022 musia mať všetci rozhodcovia (empajroví aj čiaroví) 

a všetci členovia SZBe, ktorí sa ktorí sa zúčastnia EYOFU akreditácie. Po tomto 

termíne už nebude možnosť doplnenia dalších osôb.  

Povinný testovací turnaj organizuje SZBe na dvoch podujatiach:  

Slovak Open - technika, software  

Grand Prix A U-19 - priestor, osvetlenie, kurty, košíky, ozvučenie a koordinácia 

medzi SZBe a Baseline BB 

BEC zabezpečuje súťažnú časť aj s kompletným dodaním techniky a zariadenia 

na live streaming a scooring. 



2.-3.4. 2022 nás čaká spomínaný druhý testovací turnaj, ktorým po Slovak Open 

bude Grand Prix A U19 v Banskej Bystrici, a to aj s empajrovými a čiarovými 

rozhodcami.  

Bod 10. 60 rokov bedmintonu na Slovensku 

Oslavy 60.výročia bedmintonu na Slovensku sa uskutočnia popri podujatí EYOF 

2022, ako neformálne stretnutie, ktoré je na programe v piatok, 29.7.2022 

v Banskej Bystrici, so začiatkom približne o 19:00 hod..  

Oslavy výročia by mali prebehnúť formou jednoduchého večera s odovzdaním 

ocenení, rautom a moderátorom s hudbou.  

AS pripraví pracovný návrh celého podujatia aj s pozvanými a ocenenými 

hosťami.  

Bod 11. Rôzne  

AS informoval o Občianskom združení Sorrisoart, ktoré chce využiť neobsadené 

školské telocvične v popoludňajších hodinách, počas víkendov a vybaviť ich 

bedmintonovými pomôckami. Fungovať by to malo na princípe rezervačného 

systému, pričom spolupráca so SZBe by mala byť len na báze komunikácie 

a propagácie.  

Druhou informáciou bola možnosť natočenia 15-minútového dokumentu – 

profilu z RTVS. AS overí, či by bola takáto možnosť, ktorého kontinuálnou 

témou by boli oslavy 60.výročia bedmintonu na Slovensku. V dokumente by 

boli zachytené viaceré časové pásma fungovania zväzu, od oslavy 50 výročia 

SZBe, olympiáda, cez turnaje Slovak Open, EYOF, mládež a ďalšie naše 

projekty, až po samotné oslavy.  

Zapísala: Zuzana Rajdugová, generálna sekretárka SZBe 

 

Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 30.03.2022 

  


