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ZÁPISNICA 1/2016 

zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe 
8. februára 2016 (14,00 – 20,30) v Banskej Bystrici 

 
 

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

Ospravedlnená:  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“ 
 ° školské súťaže 2015/2016 
 ° Medzinárodné školské majstrovstvá ISF 2016 
4/ Športovo-technická komisia   
 ° informácia o prebiehajúcej sezóne 2015/2016 
 ° informácie o extralige 
5/ Trénersko-metodická komisia 
 ° informácia o pripravovaných výjazdoch 

° školenia trénerov 2015 
6/ Marketing SZBe 
 ° vyhodnotenie roku 2015 
 ° plán 2016 
 ° oficiálny partner SZBe 
7/ Medzinárodné turnaje na Slovensku  
8/ Komisia rozhodcov  
9/ Zákon o športe a jeho aplikácia 
10/ Ekonomika SZBe  
 ° konečný prehľad hospodárenia a majetku 2015 
 ° aktuálny prehľad hospodárenia 
 ° rozpočet 2016 
11/ Bedminton s.r.o. 
 ° konečný prehľad hospodárenia a majetku 2015 
12/ Členská konferencia SZBe 2016 
13/ Rôzne 
 
 
 
K bodu 1 – Otvorenie, schválenie programu 
Zasadnutie VV v priestoroch partnera SZBe firmy Softip v Banskej Bystrici otvoril a viedol AS. Program 
zasadnutia bol schválený bez doplnkov a zmien. 
 
 
K bodu 2 - Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV 
Kontrola uznesení: všetky uznesenia boli splnené 
 
    



Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami:  
16.1.1 VV schvaľuje účasť reprezentácií na ME mužských a ženských družstiev 2016, ME U15 2016 
a ME U17 2016.   
 
16.1.2 VV schvaľuje rozdelenie prijatých 2% z dane na kluby SZBe. 
 
16.1.3 VV súhlasí s návrhom TMK, že hráčom výberu SR U15 – A. Antoška, J. Horák, E. Žuravlov, K. 
Csonková, J. Chmurovičová, M. Tarcalová bude odpustené štartovné na turnaji Softip Slovak Youth 
2015. 
 
16.1.4 VV schvaľuje odmenu školiteľom projektu „Začni s bedmintonom“ a školení trénerov vo výške  
10 €/hodina. Zároveň im v prípade použitia vlastného vozidla prináleží refundácia plných nákladov na 
prevádzku vozidla podľa aktuálne platnej legislatívy. 
  
16.1.5 VV súhlasí so zrušením členstva SZBe v Konfederácií športových zväzov. 
 
16.1.6 VV schvaľuje nomináciu predloženú TMK na ME mužských a ženských družstiev 2016 v Kazani -  
Milan Dratva, Matej Hliničan, Bohumil Kašela, Juraj Vachálek, Jana Čižnárová, Zuzana Pálková, 
Martina Repiská, Katarína Vargová, vedúci a tréner – Michal Matejka.  
 
16.1.7 VV schvaľuje odpoveď prezidenta SZBe Revíznej komisii. 
 
16.1.8 VV súhlasí s návrhom ŠTK o doplnkoch v Súťažnom poriadku čl. 57 v súvislosti s turnajmi 
družstiev. 
 
16.1.9 VV schvaľuje návrh TMK na rozšírenie juniorskej reprezentácie o nasledujúcich hráčov - Andrej 
Antoška, Jakub Horák, Erik Žuravlov, Katarína Csonková, Júlia Chmurovičová, Mia Tarcalová.  
 
16.1.10 VV schvaľuje nomináciu na ME U15 2016 v zložení – Andrej Antoška, Jakub Horák, Erik 
Žuravlov? Katarína Csonková, Júlia Chmurovičová, Mia Tarcalová, trénerka a vedúca – Júlia 
Poláčková. 
 
16.1.11 VV schvaľuje organizáciu medzinárodných turnajov naplno v réžii SZBe v priestoroch             
M-Športu Trenčín nasledujúco - 1.-4.9.2016 - Slovak Open 2016, 25.-27.11.2016 - Slovak Junior 2016 
(U19), Slovak Youth 2016 (U15 + U17). 
 
16.1.12 VV schvaľuje návrh TMK na poskytnutie a zabezpečenie reprezentačného oblečenia pre 
nominovaných hráčov na ME U15 2016 v rozsahu 1 teplákovej súpravy a 2 tričiek.  
 
16.1.13 VV schvaľuje kandidatúru Petra Tarcalu za člena Rady riaditeľov Badminton Europe 
a podporuje ju. 
 
16.1.14 VV schvaľuje návrh TMK na výjazdy juniorskej reprezentácie – Polish Junior 2016, Hungarian 
Junior 2016.  
 
16.1.15 VV súhlasí s procesom príjmu 2% z daní prostredníctvom klubov a ich následného 
prerozdelenia v pomere získaných prostriedkov. 
 
16.1.16 VV schvaľuje účasť AS na BWF Fóre a BWF AGM 2016 (Členskej konferencii) v čínskom 
Kunshan a schvaľuje ho ako delegáta SZBe. Náklady na letenku a ubytovanie na 3 noci hradí Svetová 
bedmintonová federácia." 
 
 
 



K bodu 3 - Komisia pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
PT informoval o priebehu projektu „Začni s bedmintonom“, v období september – december 2015 
bolo uskutočnených 10 školení. Projekt bol realizovaný a financovaný významnou dotáciou  
Národného športového centra. Okrem toho sa celý projekt zrealizoval aj s podmienkami dotácie 
z Badminton Europe. Rok 2015 sa preto stáva jednoznačne najúspešnejším v jeho realizácii. 
Pripravujú sa školenia v roku 2016, ktoré sa začnú realizovať od apríla, nakoľko v úvode roka 
prebiehajú lyžiarske zájazdy a ovplyvňujú to aj jarné prázdniny. Je potrebné aktualizovať údaje 
o projekte na našej webovej stránke. 
JK informoval o priebehu školských súťaží, konkrétne okresných a krajských kôl. Školské M-SR sa 
odohrajú „okliešteným“ systémom vzhľadom k časovému obmedzeniu. Je potrebné riešiť zmenu 
termínu, nakoľko v aktuálnom termíne sa konajú ME U17. V Trenčíne sa uskutočnila národná 
kvalifikácia školských výberov na ISF školské Majstrovstvá sveta, z ktorej vzišli kvalifikované školy. 
Okrem toho bol SZBe kontaktovaný zo strany SAŠŠ s možnosťou nominovať  a zúčastniť sa uvedeného 
svetového podujatia aj s národnými výbermi chlapcov a dievčat. 
 
16.1.17 VV schvaľuje nomináciu nasledujúcich hráčov na ISF školské Majstrovstvá sveta národných 
výberov 2016 – A. Horák, P. Hrnčár, S. Ivanka, R. Šmatlák, L. Drotárová, Z. Pálková, S. Stašková, K. 
Vargová. VV zároveň súhlasí s účasťou 2 rozhodcov – S. Čirovič a P. Hamar. 
 
16.1.18 VV schvaľuje čiastočnú úhradu príspevku účastníkom  ISF Majstrovstiev sveta 2016 v rozsahu 
50 € pre 16 hráčov (2 školské výbery + 2 národné výbery a 2 vedúci školských výberov).  
 
 
K bodu 4 – Športovo-technická komisia 
RB prítomných informoval, že súťaže zatiaľ bežia bez problémov. Konštatoval schválenie zmeny 
predpisov v súťažiach družstiev schválených VV. Dotkol sa aj námietky na rozlosovanie IV. ligy západ 
zo strany jedného družstva. Oboznámil členov VV, že Liptovský Hrádok sa odhlasuje zo súťaže – III. 
ligy Východ. Zverejnenie rebríčkov prebehlo v súlade s termínmi a bez problémov.  
Informoval VV o rozhodnutí ŠTK v súvislosti s formátom extraligy v novom ročníku. ŠTK je za 
opätovný návrat k 8 družstvám , resp. ak sa podarí dať dokopy len 6 družstiev, bude potrebné zvážiť 
finančnú dotáciu niektorých geograficky znevýhodnených účastníkov. 
Členovia VV opäť urgovali potrebuje zavedenia fixných bodov pre všetky turnaje, ako aj započítavanie 
bodov zo súťaží družstiev. Zároveň je potrebné sa venovať problematike zmeny vekových kategórii, 
súbežne so zmenou v rámci Badminton Europe. 
 
 
K bodu 5 – Trénersko-metodická komisia 
PT podal krátku správu o pripravovaných výjazdoch reprezentácií SR – ME mužských a ženských 
družstiev 2016, ME U15 2016, Hungarian Junior 2016, ME U17 2016. MM informoval o príprave 
družstiev na ME 2016 v Kazani a krátkom sústredení pred odletom na šampionát. VV sa venoval aj 
krátkej analýze prípadnej kvalifikácii a účasti na OH 2016, kde je situácia sťažená kvalitou a celkovým 
zvýšením úrovne mnohých členských krajín a ich aktívnejším zapojením do procesu kvalifikácie oproti 
minulosti. 
Koncom roka 2015 sa uskutočnili školenia trénerov, špecializované časti v Trenčíne – 14 účastníkov, 
v Prešove – 12 účastníkov ako aj všeobecná časť na FŠ PU v Prešove – 19 účastníkov. Po úspešnom 
absolvovaní obidvoch častí pribudlo do zoznamu SZBe 18 nových trénerov. 
 
 
K bodu 6 – Marketing SZBe 
AS v krátkosti zhrnul výsledky a aktivity v tejto oblasti za minulý rok a označil ich za úspešné. 
Spolupráca s firmou Softip bude pokračovať aj v roku 2016. Momentálne prebiehajú ďalšie rokovania 
so štyrmi potenciálnymi partnermi. V júni tohto roku končí zmluva o partnerstve so značkou Yonex. 



V nasledujúcej sezóne je pravdepodobná zmena názvu extraligy, čo sa týka mena sponzora, nakoľko 
sponzor Motip Dupli uvažuje o odstúpení od podpory. Aj v tejto súvislosti je potrebné vytvorenie 
nového modelu extraligy, ktorá bude atraktívna pre hráčov, kluby, sponzorov, média a divákov.  
pozitívne sa hodnotí vytvorenie stránky pre hobby bedminton na facebooku. AS oboznámil 
prítomných s prípravou projektu prepojenie hobby a profi bedmintonu – Každé mesto hrá 
bedminton. Vyzval členov VV na väčšiu aktivitu na na sociálnych sieťach. AS sa vyslovil za väčšiu 
popularizáciu bedmintonových klubov, hráčov, trénerov, funkcionárov formou rozhovorov, diskusii 
na našej webovej stránke. Zároveň je nevyhnutné iniciatívne a aktívne dokumentovať naše podujatia 
v spojení so sponzormi. Popularizovať detské, mládežnícke súťaže vhodnou formou vyhodnocovania 
a odmeňovania, napr. zavedením detského, mládežníckeho okienka na našej webovej stránke, 
najakčnejšej fotografie zo súťaže... 
 
16.1.19 VV ukladá generálnemu sekretárovi zaoberať sa zabezpečením ponúk potenciálnych 

partnerov SZBe od júla 2016 a pripraviť podklady na rozhodnutie o jeho výbere a schválení 
novej zmluvy. 

 
 
K bodu 7 - Medzinárodné turnaje na Slovensku 
Zhodnotená bola organizácia a priebeh turnajov Yonex Slovak Junior a Softip Slovak Youth 2015. 
Účasť takmer 300 hráčov z 18 krajín. Celá organizácia bola mimoriadne náročná v súvislosti so 
zabezpečením ubytovania, dopravy, stravovania ako aj celkového priebehu podujatia. Všetko 
dopadlo k maximálnej spokojnosti zúčastnených a organizátora. Všetky medzinárodné turnaje v roku 
2015 dopadli dobre aj finančne, keďže zaznamenali kladný hospodársky výsledok pre SZBe. 
Ako je uvedené už aj v uznesení vyššie, turnaje v roku 2016 zorganizuje opäť SZBe. Je potrebná väčšia 
zainteresovanosť všetkých členov VV. Okrem toho zabezpečiť čiarových rozhodcov aj z členov našich 
mládežníckych reprezentácii, súbežne s ich povinným sústredením súbežne s turnajmi.  
 
 
K bodu 8 – Komisia rozhodcov 
PT prítomných oboznámil s problémami vyskytujúcimi sa pri zabezpečovaní a pokrývaní turnajov 
rozhodcami, predovšetkým z dôvodu nezáujmu. Po krátkej diskusii bolo rozhodnuté pripraviť 
konkrétny návrh aj v spolupráci s ŠTK ako od budúcej sezóny riešiť otázku vrchných a hlavných 
rozhodcov. 
 
 
K bodu 9 – Zákon o športe 
PT oboznámil členov VV s novým zákonom o športe a o množstve povinností potrebných v tejto 
súvislosti zabezpečiť nielen pre SZBe ale aj kluby. PT pripraví výpis konkrétnych oblastí a aj termíny 
a spôsob ich realizácií. 
 
 
K bodu 10 – Ekonomika SZBe 
Prehľad hospodárenia SZBe za rok 2015 bol členom VV zaslaný vopred, na zasadnutí prebratý 
detailnejšie a vzatý na vedomie. Rozpočet pre rok 2016 bude  pripravený v dohľadnom čase a 
mailovo rozposlaný členom VV na odsúhlasenie.  
 
 
K bodu 11 – Bedminton s.r.o. 
Členovia VV obdržali vopred písomné prehľady hospodárenia, majetku a evidencií zväzovej s.r.o. za 
rok 2015, na zasadnutí boli VV detailne prebraté a vzaté na vedomie. 
 
 
 
 



K bodu 12 – Členská konferencia SZBe 
VV sa predbežne zaoberal zvolaním ČK, ktorá bude v júni, presný termín ešte uzavretý nebol. Je 
potrebné doriešiť výklad Stanov SZBe v súvislosti s volebnými obdobiami, obrátením sa na MV SR, 
MŠVVaŠ SR a prípadne komerčných právnikov. 
 
 
K bodu 13 - Rôzne  
PT informoval VV o situácii s bedmintonovou halou v Prešove. Mestské zastupiteľstvo neschválilo 
žiadosť SZBe a dlhodobý prenájom dohodlo s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom do roku 2029. 
Vzhľadom k tejto zmene a novým a finančne nevýhodným podmienkam pre SZBe, sa VV rozhodol 
nepokračovať v nájomnom vzťahu. V krátkom čase sa dorieši kancelária a skladové priestory pre 
SZBe.  
Je potrebné vytipovanie kandidátov na OH Tokio 2020 a v tejto súvislosti to odkomunikovať medzi 
hráčmi, trénermi, rodičmi.  
Nevyhnutné preveriť a riešiť množiace sa kritické pripomienky na nevyhovujúce podmienky pri 
organizácii turnajov/líg. 
 
 
 
Zapísal: Peter Tarcala, generálny sekretár SZBe 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 4.3.2016 
 

  


