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ZÁPISNICA 1/2015 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe 
6. júna 2015 (14,00 – 19,30) v Banskej Bystrici 

 
 

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

Ospravedlnený:  Juraj Knapp (JK) 
 
 
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“ 
 ° motivačné akcie pre kluby  
 
4/ Športovo-technická komisia   
 ° vyhodnotenie sezóny 2014/2015 
 ° informácia o zasadnutí ŠTK 
 ° návrhy na úpravu ŠTDB  
 ° príprava novej sezóny 2015/2016 
 
5/ Trénersko-metodická komisia 
 ° plán turnajov a sústredení reprezentácie 
 ° širšie reprezentácie SR 
 ° školenia trénerov, seminár trénerov 
 
6/ Marketing 
 
7/ Medzinárodné turnaje na Slovensku 
 
8/ Ekonomika SZBe  
 ° aktuálny prehľad hospodárenia 
 ° prehľady, evidencia za rok 2014 

° dotácie klubom za úspešnosť 
 
9/ Bedminton s.r.o. 
 ° hospodárenie, prehľady, evidencia za rok 2014 
 
10/ Rôzne 
 
 
K bodu 1 – Otvorenie, schválenie programu 
Zasadnutie VV otvoril a viedol AS. Privítal nových kooptovaných členov VV. Program zasadnutia bol 
schválený. 
 
 



K bodu 2 - Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV 
Nesplnené uznesenie:  14.1.7 – toto uznesenie zároveň VV ruší 
Kontrola uznesení: všetky ostatné uznesenia boli splnené 
    
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami:  
15.1.1 VV schvaľuje tabuľku finančných refundácií za dosiahnuté výsledky na medzinárodných 
turnajoch s platnosťou od 1.1.2015. 
 
15.1.2 VV schvaľuje zmeny v dokumentoch SZBe – Prestupový poriadok, Registračný poriadok 
a Súťažný poriadok, ktoré sa týkajú zavedenia elektronických registračných preukazov od 1.1.2015.  
 
15.1.3 VV schvaľuje zmenu oficiálnych začiatkov stretnutí 3. kola extraligy miešaných družstiev 
z 9,00 – 12,00 – 15,00 na 8,00 – 11,00 – 14,00. 
 
15.1.4 VV schvaľuje na základe žiadosti hráčov účasť na Sudirman Cupe 2015 na vlastné náklady. 
 
15.1.5 VV schvaľuje členstvo v SZBe cudzej štátnej príslušníčke: Leonora Vaiti (CRO) – BC Prešov. 
 
15.1.6 VV schvaľuje na základe návrhu TMK nomináciu na MEJ 2015 v zložení – Milan Dratva, Bohumil 
Kašela, Richard Šmatlák, Lucia Grenčíková, Katarína Šariščanová, Katarína Vargová, Zuzana Pálková, 
tréner – Tibor Kessler. 
 
15.1.7 VV schvaľuje členstvo v SZBe cudzej štátnej príslušníčke: Jana Nejedlová (CZE) – Fénix 
Bratislava. 
 
15.1.8 VV schvaľuje dokument „Štatút reprezentanta“ a ukladá generálnemu sekretárovi zabezpečiť 
podpísanie štatútov so všetkými reprezentantmi. 
 
15.1.9 VV schvaľuje kooptáciu Vladimíra Uhrína za člena VV. 
 
15.1.10 VV schvaľuje nomináciu na 1. Európske hry 2015 v Baku v zložení: kvalifikovaní hráči – Jana 
Čižnárová a Jarolím Vícen, tréner – Michal Matejka, vedúci výpravy – Anton Siažik. 
 
15.1.11 VV berie na vedomie vzdanie sa Jána Fiľa členstva vo Výkonnom výbore a z toho aj 
vyplývajúcej funkcie predsedu TMK. 
 
15.1.12 VV vymenováva Júliu Poláčkovú do funkcie predsedníčky TMK. 
 
15.1.13 VV berie na vedomie vzdanie sa Michala Matejku členstva v Revíznej komisii SZBe. 
 
15.1.14 VV schvaľuje kooptáciu Michala Matejku za člena VV SZBe. 
 
15.1.15 VV zvoláva Členskú konferenciu SZBe na 7. júna 2015 o 10,00 v Hoteli Lux v Banskej Bystrici 
a schvaľuje aj program konferencie. 
 
15.1.16 VV schvaľuje členstvo v SZBe cudziemu štátnemu príslušníkovi: Peter Oros (UKR) – BC 
Rimavská Sobota. 
 
 
K bodu 3 – Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
PT prítomných oboznámil, že v rámci akcie „Začni s bedmintonom“ sa v tomto kalendárnom roku 
neuskutočnilo žiadne školenie z objektívnych dôvodov – snaha akreditovať program v spolupráci 
s Metodicko-pedagogickým centrom pre získavanie vzdelávacích kreditov učiteľmi TV, čakanie na 
rozhodnutie o dotácii súvisiacej priamo s týmto projektom či vzdelaním nových školiteľov programu.    



Intenzívna realizácia školení projektu prebehne v období september – december 2015. 
V rámci tohto bodu zasadnutia boli prediskutované aj prípadné motivačné aktivity pre kluby ako aj 
rozvoja a prezentácie bedmintonu. Členovia VV boli v krátkosti oboznámení s akciami SZBe 
realizovanými v minulosti – „bedminton do škôl“, „rozvoj mládežníckeho bedmintonu“, „podpora 
úspešných klubov“, „Začni s bedmintonom“. Navrhnutý bol vo všeobecnosti „bodový“ program pre 
kluby za ich rôzne aktivity a úspešnosť, za čo by prípadne získavali body a následne finančnú, resp. 
materiálnu podporu. Táto oblasť ostáva trvalou úlohou pre všetkých členov a VV sa ňou bude 
zaoberať na najbližšom zasadnutí. V súvislosti so zabezpečením propagácie bedmintonu bolo 
všeobecne schválené, že v budúcnosti by mali byť vrcholné domáce podujatia organizované v 
„nových“ mestách, kde bedminton ešte etablovaný nie je. 
AS informoval o podpore z MŠ SR vo výške 50.000 € na projekt Shuttle time pre rok 2015. 
 
 
K bodu 4 – Športovo-technická komisia 
RB v krátkosti vyhodnotil uplynulú sezónu: 
- v ŠTK pracovali „len“ 4 členovia aktívne a viacero úloh bolo rozdelených aj medzi športovo-
technického manažéra SZBe a sekretariát, 
- vyzdvihol zavedenie a plnú funkčnosť nového rebríčkovo-turnajového softvéru, jeho využívanie a  
sprístupnenie určitých častí pre širokú verejnosť prostredníctvom internetovej stránky SZBe, 
- zaviedol sa nový model extraligy a v tejto súvislosti nastalo niekoľko nových situácií, ktoré bolo 
potrebné priebežne riešiť, čo prinieslo aj nové skúsenosti, 
- objavili sa aj „drobné“ kauzy v nižších ligách. 
Následne informoval o priebehu zasadnutia ŠTK. Predniesol návrhy ŠTK na zmeny a úpravu v ŠTDB, 
ktorými sa VV zaoberal. Pri zmenách ŠTDB boli do úvahy brané predovšetkým výsledky dotazníka, 
ktorý bol na kluby zaslaný.  
AS informoval o požiadavke sponzora Motip Dupli, aby finále extraligy bolo 2 dňové, z dôvodu 
uskutočnenia večerného vyhodnotenia o najužitočnejšieho hráča extraligy a spoločného posedenia. 
 
15.1.17 VV schvaľuje zmeny ŠTDB a ukladá RB zmeny zapracovať do predpisov a zverejniť ich. 
 Z: RB    T: 15.7.2015 
 
V súvislosti s prípravou novej sezóny boli schválené určité princípy pri tvorbe. 
  
15.1.18 VV schvaľuje úpravu Štatútu ŠTK. 
 
15.1.19 VV berie na vedomie vzdanie sa Mariána Dirgu členstva v Športovo-technickej komisii. 
 
15.1.20 VV schvaľuje Rastislava Roďoma za člena Športovo-technickej komisie. 
 
 
K bodu 5 – Trénersko-metodická komisia 
Aktuálne informácie a rozhodnutia za TMK podala nová predsedníčka komisie a VV ich zobral na 
vedomie: 
- TMK po komplexnom zhodnotení nevidí reálne spoločné sústredenia reprezentácie dospelých, 
nakoľko jej viacerí členovia pôsobia a v blízkej budúcnosti budú trénovať na viacerých zahraničných 
miestach, 
- podmienky splnenia zotrvania v Tíme Rio budú zhodnotené k 30.6.2015 na základe postavenia vo 
svetových rebríčkoch a vopred stanovených kritériách, 
- TMK zváži účasť našich tímov na ME mužských a ženských družstiev 2016 a svoje stanovisko bude 
tlmočiť VV, 
- trénerkou zodpovednou za výber U15 bude Júlia Poláčková, 
- v priebehu leta sa uskutočnia už dávnejšie VV schválené campy a sústredenia, 
- TMK schválila nasledujúce nominácie:  



Regional Project – Slovinsko:  A. Horák, Hrnčár, Krúpa, K. Vargová, Pavlíková, Stašková, Prostináková, 
tréner – T. Kessler    
Regional Project – Slovensko: Antoška, Horák, Žuravlov, Kováč, Tarcalová, Chmurovičová, Remeňová, 
Csonková, trénerka – Júlia Poláčková 
Regional Project – Srbsko:  Chmurovičová, Remeňová, Tarcalová, trénerka – Júlia Poláčková 
- 26.7. sa v Prešove uskutoční medzinárodný seminár trénerov 
AS požiadal o skoordinovanie výjazdov slovenskej reprezentácie s extraligou a turnajmi typu A. 
 
15.1.21 VV schvaľuje zloženie širšej reprezentácie SR juniorov: Adam Horák, Peter Hrnčár, 
Samuel Ivanka, Viktor Krúpa, Richard Šmatlák,  Lenka Drotárová, Zuzana Palková, Sára Pavlíková, 
Tamara Prostináková, Sára Stašková, Katarína Vargová. 
 
15.1.22 VV schvaľuje zloženie širšej reprezentácie SR dospelých: Milan Dratva, Matej Hliničan, 
Bohumil Kašela, Juraj Vachálek, Jarolím Vícen, Jana Čižnárová, Lucia Grenčíková, Martina Repiská, 
Katarína Šariščanová. 
 
 
K bodu 6 – Marketing 
AS informoval o úspešnom doterajšom rokovaní s ďalšími partnermi SZBe a podpísaním zmlúv na 
celkovú sumu 15.000 € v tomto roku.  
AS požiadal členov VV o vyhotovovanie fotodokumentácie z podujatí SZBe pre našich marketingových 
partnerov (Softip, Penet, Milgama). 
 
 
K bodu 7 - Medzinárodné turnaje na Slovensku 
Obidva najvýznamnejšie medzinárodné podujatia zorganizuje v tomto roku priamo SZBe a uskutočnia 
sa v Trenčíne. Organizácia turnaja Yonex Slovak Open 2015 je už v plnom prúde, funkčná je aj 
internetová stránka. 
Juniorský turnaj Yonex Slovak Junior 2015 sa pripravuje priebežne a súbežne s ním sa uskutočnia aj 
medzinárodné turnaje U15 a U17 (Slovak Youth).  
AS upozornil na koordináciu propagácie uvedených podujatí, so zameraním sa na získanie STV, 
internetovej TV, TV Markíza a na čo najväčšie propagovanie na verejnosti – facebook, plagáty, emaily.  
Zabezpečiť pozvanie ministra, predsedu parlamentu a sponzorov SZBe. 
 
 
K bodu 8 – Ekonomika SZBe 
Prehľad aktuálneho hospodárenia k 31.5.2015 bol rozoslaný vopred a na zasadnutí v krátkosti 
prebratý a vzatý na vedomie. 
Členovia VV obdržali aj všetky prehľady a evidencie hospodárenia a majetku za rok 2014, ktoré 
taktiež vzali na vedomie. 
 
15.1.23 VV schvaľuje rozdelenie odmien klubom za úspešnosť. Odmeny budú vyplatené vo forme    
              košíkov a refundáciou nákladov. 
 Z: PT    T: 15.09.2015 
 
15.1.24 VV schvaľuje likvidačnú komisiu SZBe v zložení: Peter Tarcala, Tibor Kessler, Michal Matejka. 
 
 
K bodu 9 – Bedminton s.r.o. 
Členovia VV obdržali vopred písomné prehľady hospodárenia, majetku a evidencií zväzovej s.r.o. za 
rok 2014, na zasadnutí boli VV detailne prebraté a vzaté na vedomie. 
 
 
 



K bodu 10 – Rôzne 
PT informoval o situácii v súvislosti s halou SZBe, kde SZBe už od polovice marca nie je nájomcom vo 
vzťahu k mestu Prešov, ale aj naďalej boli s novým majiteľom priestorov dohodnuté podmienky 
fungovania sekretariátu, skladu a sústredení, v rozsahu ako doteraz, teda, že SZBe nesmie mať 
s nájmom tejto haly absolútne žiadne výdavky. Celá situácia s halou sa musí doriešiť do konca roka 
2015. 
 
15.1.25 VV súhlasí s predložením návrhu na zmenu Stanov SZBe na ČK, 7.6.2015 v súvislosti so sídlom 
SZBe. 
 
MŠVVaŠ SR v rámci podaného projektu na kapitálové výdavky schválilo SZBe dotáciu na zakúpenie 
elektrických nastreľovacích strojov. 
 
PT informoval o zmene mládežníckych vekových kategórií v rámci Európy od 1.1.2016. 
  
 
 
Zapísal: Peter Tarcala, generálny sekretár SZBe 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 5.7.2015 
 

  


