
 

 

 

 
 

 

 
ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ KONFERENCIE SZBe 

 
25. júna 2016 v hoteli Lux v Banskej Bystrici (10,05 – 14,55) 

 
 
Prítomní:  Juraj Pagáč (BK MI Trenčín), Daniel Orlovský (BC Prešov), Filip Guldan (Spoje Bratislava), 

Juraj Piovarči (CEVA Trenčín), Martina Tarcalová (PBA Prešov), Kvetoslava Orlovská (KPŠ 
Košice), Juraj Knapp (Sokol Ilava), Vladimír Uhrín (HK Filozof Bratislava), Júlia Poláčková 
(KBC Košice), Jaroslav Kozák (Lokomotíva Košice), Lukáš Klačanský (BKR Púchov), Anton 
Siažik (MBK PE Malinovo), Ivan Stankovič (Lokomotíva Banská Bystrica),  Oskar Lörinc 
(KGB Rožňava), Michal Matejka (M-Šport Trenčín), Martin Schön (BPR Bratislava), Marek 
Ondrejčák (BK Šurany),  Richard Bálint (Družstevník Klenovec), Denisa Husáková (KBŠ 
Dolný Kubín), Peter Tarcala (BC Rimavská Sobota), Martin Stolárik (BKT Trebišov) Michal 
Březovják (RSL Bratislava), Martina Balkovičová (DBK Bratislava), Tibor Kessler (BK ŠŠK 
Široké), Daniel Dubravský (BK Sabinov), Tomáš Ondrovič (Gymnázium Partizánske), 
Michaela Mazurková, Ladislav Šimon  

                        
 
Program:  
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba mandátovej komisie 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Voľba volebnej komisie 
6. Správa prezidenta SZBe 
7. Správa generálneho sekretára SZBe 
8. Správa o hospodárení SZBe za rok 2015 
9. Správa Športovo-technickej komisie  
10. Správa Trénersko-metodickej komisie 
11. Správa Komisie rozhodcov 
12. Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
13. Správa Revíznej komisie 
14. Schválenie výšky členského príspevku 
15. Diskusia 
16. Prestávka 
17. Návrh na zmenu stanov SZBe 
18. Voľba prezidenta SZBe 
19. Voľba členov Výkonného výboru SZBe 
20. Voľba členov Revíznej komisie SZBe 
21. Schválenie uznesenia 
22. Záver 

 



k bodu 1 – Otvorenie  
Účastníkov Členskej konferencie SZBe privítal prezident SZBe Anton Siažik. Konštatoval, že ČK bola 
zvolaná v zmysle Stanov SZBe a vyzval prítomných ku korektnému priebehu a konštruktívnemu 
prístupu.  
 
k bodu 2 – Schválenie programu 
Program ČK bol delegátmi schválený.  ZA – 64, PROTI – 0, ZDRŽALO SA - 0  
Anton Siažik zároveň v tomto bode požiadal prítomných o hlasovanie o predloženom Rokovacom 
poriadku.  
Rokovací poriadok bol schválený a je prílohou č. 1 tejto zápisnice. ZA – 61, PROTI – 0, ZDRŽALO SA - 3 
 
k bodu 3 – Voľba mandátovej komisie 
Delegáti na základe predloženého návrhu do mandátovej komisie zvolili týchto členov: Peter Tarcala 
Michal Matejka, Richard Bálint. ZA – 64, PROTI – 0, ZDRŽALO SA - 0 
Správa mandátovej komisie je prílohou č. 2 k tejto zápisnici. 
 
k bodu 4 – Voľba návrhovej komisie 
Na návrh predsedajúceho boli za členov návrhovej komisie zvolení: Juraj Piovarči, Juraj Pagáč, Júlia 
Poláčková. ZA – 64, PROTI – 0, ZDRŽALO SA - 0 
 
k bodu 5 – Voľba volebnej komisie 
Volebná komisia bola na základe návrhu odsúhlasená v zložení: Filip Guldan, Daniel Dubravský, Lukáš 
Klačanský. ZA – 61, PROTI – 0, ZDRŽALO SA - 3 
 
k bodu 6 - Správa prezidenta SZBe 
Hodnotiacu správu SZBe za uplynulé obdobie predniesol prezident Anton Siažik. Správa je v plnom 
znení prílohou č. 3 tejto zápisnice.  
 
k bodu 7 – Správa generálneho sekretára SZBe 
Správu predniesol generálny sekretár Peter Tarcala a je prílohou č. 4 tejto zápisnice 
 
k bodu 8 – Správa o hospodárení SZBe za rok 2015 
Peter Tarcala, ako člen VV SZBe zodpovedný za ekonomiku, na základe písomne rozdaných podkladov 
v krátkosti zhodnotil hospodárenie SZBe v roku 2015. Materiál je prílohou č. 5 tejto zápisnice. 
Celkový príjem SZBe v roku 2015 činil 272.013,15 € a bol historicky najvyšším. Výdavková časť 
rozpočtu SZBe v roku 2015 bolo v celkovej výške 248.819,23 €. 
Napriek zabezpečeniu všetkých nevyhnutných a potrebných aktivít, projektov a akcií v roku 2015 
ukončil SZBe hospodárenie s konečným výsledkom rezervy vo výške 23.193,92 €. 
Delegáti obdržali aj písomne podklady stavu majetku SZBe k 31.12.2015. Materiál je prílohou č. 6 
tejto zápisnice. 
 
k bodu 9 – Správa Športovo-technickej komisie  
S hodnotením tejto oblasti zväzu vystúpil predseda ŠTK Richard Bálint. Správa je prílohou č. 7 k tejto 
zápisnici. 
 
k bodu 10 – Správa Trénersko-metodickej komisie   
Správu tejto komisie predložila jej predsedníčka Júlia Poláčková. Správa je prílohou č. 8 k tejto 
zápisnici. 
 
k bodu 11 – Správa Komisie rozhodcov 
Predseda komisie rozhodcov Peter Tarcala v krátkosti prítomných informoval o činnosti komisie, 
realizovaných nomináciách na vrcholné podujatia SZBe a medzinárodné turnaje na Slovensku. 



Vyskytli sa aj problémy v priebehu sezóny, keď boli udelené 2 výnimky na pozíciu vrchného rozhodcu 
na turnajoch typu „A“, nakoľko sa nepodarilo zabezpečiť kvalifikovaných rozhodcov. Problém bol aj 
s obsadením hlavných rozhodcov počas druhého dňa finálového turnaja extraligy. Za uplynulé 
obdobie neboli bohužiaľ uskutočnené ani žiadne školenia aj z dôvodu nového zákona o športe a s ním 
súvisiacim vzdelávaním odborníkov v športe, a v neposlednom rade potrebe absolvovať okrem 
špecializovanej a všeobecnú časť školení, čo mnohých potenciálnych záujemcov odrádza. Komisia 
pôsobila v zložení – Peter Tarcala, Attila Palkó, Daniel Dúbravský. 
 
K bodu 12 – Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
Predseda komisie Juraj Knapp prečítal správu o činnosti tejto komisie, ktorú v časti projektu „Začni 
s bedmintonom“ údajmi doplnil Peter Tarcala. Správa je prílohou č. 9 k tejto zápisnici. 
 
k bodu 13 – Správa Revíznej komisie 
Správu Revíznej komisie predniesol jej predseda Tibor Kessler. Správa je prílohou č. 10 k tejto 
zápisnici. 
 
K bodu 14 - Schválenie výšky členského poplatku  
K návrhu a zdôvodneniu Výkonného výboru prebehla krátka diskusia, v ktorej  
Juraj Pagáč – navrhol, aby sa kolektívny členský poplatok neplatil a prípadne nahradil aktivitami 
klubu, 
Martin Schön – navrhol, aby bol kolektívny členský príspevok vo výške 100 € a bol by klubom vrátený 
formou napríklad košíkov, 
Lukáš Klačanský – spýtal sa aký bude mať prípadné zavedenie poplatku pre kluby dopad na reakciu 
MŠVVaŠ SR, okrem toho navrhol, aby sa individuálny členský poplatok zvýšil na 20 €. 
Po diskusii k predloženým návrhom delegátov boli všetky z hlasovania stiahnuté a bolo dohodnuté, 
aby v priebehu budúceho obdobia prebehla všeobecná diskusia o výškach členských príspevkov.     
Hlasovalo o pôvodnom návrhu Výkonného výboru. 
ČK odsúhlasila individuálny členský poplatok vo výške 1 € pre novo registrovaných členov SZBe vo 
vekovej kategórii U11, U13 a U15 a individuálny členský poplatok vo výške 10 € pre ostatných členov 
SZBe, a kolektívny členský poplatok vo výške 1 € na rok 2017. 
ZA – 71, PROTI – 0, ZDRŽALO SA - 0 
 
K bodu 15 – Diskusia   
V diskusii vystúpili delegáti s nasledovnými témami a problematikou: 
Juraj Pagáč – informoval sa o mechanizme prerozdelenia získaných 2% z dane na základe 
predloženého materiálu hospodárenia SZBe a opýtal sa aj na zavedenie bodov pre hráčov hrajúcich 
turnaje družstiev do rebríčkov. 
Jaroslav Kozák – zhodnotil, že slovenský bedminton sa nachádza na dne a výsledky pred 15 rokmi boli 
oveľa lepšie na medzinárodných turnajoch ako sú dnes, zároveň všetkým, ktorí pre bedminton niečo 
robia poďakoval, kriticky sa vyjadril ku skutočnosti, že generálny sekretár sa 4 roky nezúčastnil na M-
SR dospelých, že v práci ŠTK sú aj chyby, ale zároveň uviedol, že kto nič nerobí, neurobí ani chyby, no 
a prácu TMK hodnotil ako dobrú, len mu v tejto komisii chýbajú mená, ktoré rozumejú bedmintonu. 
Kriticky hodnotil prácu komisie rozhodcov. 
Lukáš Klačanský – navrhol doriešiť realizáciu projektu „Začni s bedmintonom“ prepojením na 
existujúce kluby, respektíve opačne, poskytnúť kontaktné údaje na vyškolených učiteľov a školy 
klubom. Vyzval prostredníctvom akreditácie z MŠVVaŠ na zaradenie bedmintonu do osnov TV na 
školách.  
Filip Guldan – poukázal na kritický počet hráčov v juniorských kategóriách, okrem toho navrhol zrušiť 
uznesenie Členskej konferencie z 9.5.2010 o zákaze štartovného v extralige a umožniť ŠTK 
rozhodovať o tejto veci.  Delegáti tento návrh odsúhlasili.  
ZA – 71, PROTI – 0, ZDRŽALO SA - 0 



Daniel Orlovský – poukázal na celkovú kvalitu, úspešnosť a komplexné fungovanie klubu a opýtal sa, 
ktoré kluby a ktorí funkcionári sú dnes schopní vybudovať klub od detí cez dorast až po dospelých. 
Navrhol zvýšiť počet účastníkov na turnajoch typu „A“ a hrať ich dvojdňové. Skonštatoval, že je 
potrebné viac motivovať učiteľov TV v rámci projektu „Začni s bedmintonom“ k ich práci s deťmi. 
 
Okrem individuálnych príspevkov prebehla diskusia o systéme extraligy, počte družstiev v tejto súťaži 
a počte zápasov v jednotlivom stretnutí. Lukáš Klačanský sa podujal pripraviť testovací turnaj 
družstiev s piatimi zápasmi v jednom stretnutí. 
 
Martin Schön – navrhol zaviesť kategóriu U9, o čom delegáti hlasovali a rozhodli, že od 1.1.2017 
prebehne testovacia sezóna tejto kategórie.  ZA – 68, PROTI – 0, ZDRŽALO SA - 3 
Taktiež poukázal na prísne kritéria hosťovania hráčov. 
 
K bodu 17 – Návrh na zmeny Stanov SZBe  
Delegáti jednohlasne schválili zmeny v Stanovách SZBe navrhnuté VV. Návrh je prílohou č. 11 tejto 
zápisnice. 
 
k bodu 18 – Voľba prezidenta SZBe 
Jedného kandidáta Antona Siažika volili delegáti tajne. Zápisnica volebnej komisie s výsledkami je 
prílohou č. 12 tejto zápisnice. 
 
k bodu 19 – Voľba členov Výkonného výboru SZBe 
Bezprostredne pre voľbami do tohto orgánu sa Kvetoslava Sopková vzdala svojej kandidatúry, čím sa 
počet kandidátov znížil na počet 10. Pred voľbami si delegáti odsúhlasili, aby sa každý nový kandidát 
v krátkosti predstavil a uviedol, čo by chcel v prípade zvolenia vykonať.  
Šiestich členov VV volili delegáti tajne. Zápisnica volebnej komisie s výsledkami je prílohou č. 12 tejto 
zápisnice. 
 
K bodu 20 – Voľba členov Revíznej komisie SZBe  
Troch členov z troch kandidátov volili delegáti tajne. Zápisnica volebnej komisie s výsledkami je 
prílohou č. 12 tejto zápisnice. 
 
 
UZNESENIE ČLENSKEJ KONFERENCIE SZBe z 25. júna 2016 v Banskej Bystrici 
 
Členská konferencia SZBe berie na vedomie: 

- správu mandátovej komisie 

- správu prezidenta SZBe  

- správu generálneho sekretára SZBe 

- správu o hospodárení SZBe za rok 2015 

- správu Športovo-technickej komisie 

- správu Trénersko-metodickej komisie  

- správu Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 

- správu Komisie rozhodcov 

- správu Revíznej komisie  
 
 
Členská konferencia SZBe schvaľuje: 

- voľbu mandátovej komisie v zložení: Peter Tarcala, Michal Matejka, Richard Bálint  

- voľbu návrhovej komisie v zložení: Juraj Piovarči, Juraj Pagáč, Júlia Poláčková 

- voľbu volebnej komisie v zložení: Filip Guldan, Lukáš Klačanský, Daniel Dubravský 



- voľbu Antona Siažika za prezidenta SZBe  

- voľbu členov VV SZBe: Richard Bálint, Juraj Knapp, Michal Matejka, Júlia Poláčková, Peter 
Tarcala, Vladimír Uhrín 

- voľbu členov RK SZBe: Jana Čižnárová, Tibor Kessler, Ladislav Tomčko 

- individuálny členský poplatok vo výške 1 € pre novo registrovaných členov SZBe vo vekovej 
kategórii U11, U13 a U15 a individuálny členský poplatok vo výške 10 € pre ostatných členov 
SZBe, a kolektívny členský poplatok vo výške 1 € na rok 2017 

- Zmenu Stanov SZBe 
-      uznesenia:  
 1/ Členská konferencia ruší svoje uznesenie z 9.5.2010 o zákaze štartovného v extralige. 
 2/ Členská konferencia schvaľuje od 1.1.2017 testovaciu sezónu vekovej kategórie U9. 

 
 
 

Zapísal: Peter Tarcala, generálny sekretár SZBe 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 6.7.2016   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.2  k zápisnici z ČK SZBe 2016 
Správa mandátovej komisie 
Mandátová komisia konštatovala, že na Členskej Konferencii je na začiatku zastúpených 24 klubov 
s celkovým počtom 64 hlasov, od času 10,20 je zastúpených 26 klubov s celkovým počtom 71 hlasov, 
čo predstavuje 54,6 % účasť celkovo možných 130 hlasov. Nadpolovičná väčšina pri hlasovaniach je 
36 hlasov a 2/3 väčšina predstavuje 48 hlasov. Ďalej konštatovala, že keďže ČK bola riadne zvolaná, je 
podľa Stanov SZBe uznášania schopná bez ohľadu na počet prítomných delegátov.  
 
Príloha č. 3 k zápisnici z ČK SZBe 2016 
Správa prezidenta SZBe  
Vážení delegáti, 
svoju správu som koncipoval tak, aby som neopakoval fakty a informácie, ktoré odznejú v následných 
správach ŠTK, TMK, komisie rozhodcov, komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže, revíznej 
komisie, správy o hospodárení a generálneho sekretára, preto sa možno bude zdať, že je to taká 
všeobecná správa s menším počtom čísiel a faktov. 
Pri mojom zvolení za prezidenta pred 3 rokmi, som si vytýčil 2 priority a to projekt Začni                          
s bedmintonom na ZŠ, Shuttle time a prepojenie súťažného bedmintonu s hobby bedmintonom. 
K Shuttle time len jeden postreh, lebo všetky informácie pravidelne zverejňujeme na našej webovej 
stránke. Žiadny šport na Slovensku, nemá tak detailne a prakticky prepracovaný projekt popularizácie 
a výučby základov športu, ako bedminton. Je super že tento projekt na ZŠ organizujeme už 3 roky           
a máme podporu vlády ministerstva a sponzorov. Tento príklad realizácie nám ukazuje cestu, ako 
riešiť niektoré ďalšie projekty tak, aby výsledok snaženia bol úspešný. Mám na mysli hlavne našu 
najvyššiu extraligovú súťaž družstiev, systém vzdelávania trénerov, prípravu a výchovu hráčov a tým 
aj formovanie reprezentácie a niektoré ďalšie oblasti.   
Mrzí ma, že moja druha priorita, prepojenie hoby bedmintonu s registrovaným bedmintonom nebola 
úspešná tak ako projekt Shuttle time. 
O to viac to mrzí, keď medzičasom bol prijatý nový Zákon o športe, do ktorého prípravy sme sa 
aktívne zapojili aj my a jedno z kritérií hodnotenia športu je aj popularita daného športu. Možno by 
sme boli hodnotený ešte o niečo lepšie ak by sme v tejto oblasti boli dôslednejší a hlavne koncepčný, 
lebo povedzme si otvorene, popularita hobby bedmintonu je podstatne vyššia ako popularita  
registrovaného bedmintonu. Ospravedlnením nie je ani fakt, že bedminton, ako jeden z mála športov 
dostal z MŠ navýšenú dotáciu, oproti predchádzajúcim rokom. Takže je logické, že sa musíme v tom 
zorientovať a ešte viac to využiť pre ďalší rozvoj slovenského bedmintonu. 
Myslím si, že tomuto napomôžeme okrem iného aj pripravovaným projektom Moje mesto hrá 
bedminton. Podrobnosti tohto projektu budú uverejnené na našom webe v najbližších dňoch, takže 
tomu sa  teraz nebudem viac venovať. 
Z každej strany počúvame že sa nepohneme z miesta pokiaľ nebudeme mat NBC. Môžem vám 
oznámiť že nielen myšlienka NBC ale aj začiatočné kroky sú už spustené a NBC je v pláne vybudovať v 
BB. Neskromne vyhlasujem, že mesto BB bolo zvolené nielen preto že je v strede Slovenska, ale aj 
preto, lebo pri myšlienke NBC, čo bolo ešte v roku 2015,  v tomto meste bola najväčšia vôľa a 
podpora či už mesta, ministerstva, vlády a predsedu parlamentu. Avšak zatiaľ je to len vo fáze 
myšlienky, ktorá má síce uvedenú podporu, ale bude záležať na nás všetkých, ako sa k tomu 
postavíme, nakoľko súčasná situácia v slovenskom bedmintone skôr nasvedčuje tomu, že tréneri 
nemajú záujem sústrediť svojich hráčov do jedného centra a prevládajú skôr lokálne klubové 
individuálne záujmy pred záujmami slovenského bedmintonu. 
Skončil sa ďalší olympijský cyklus. Po účasti našich hráčov na dvoch predchádzajúcich olympiádach, sa 
nám do Ria 2016 nekvalifikoval žiadny hráč. Aj napriek tomu sa chcem poďakovať Jarovi Vicenovi, 
Matejovi Hliničanovi, Maťke Repiskej a hlavne Janke Čižnárovej, ktorá do posledných dní bojovala 
ako najúspešnejšia zo všetkých vymenovaných. Žiaľ aj pre ňu samotnú, a aj pre slovenský bedminton 
sa to nepodarilo, ale verím, že Tokio 2020 bude znovu so slovenskou účasťou. 
Slovenská extraliga družstiev, nedá mi aby som sa nevyjadril. Máme, alebo mali sme, sponzora, 
slušný marketing, atraktívne haly, záujem verejnosti, zaujímavých hráčov, ale nemáme model, ktorý 



by toto všetko spojil do našej najvyššej ligovej súťaže družstiev, ktorá by bola atraktívna pre hráča, 
klub, diváka, sponzora, média...a vlastne naša extraliga by mala byť výkladnou skriňou slovenského 
bedmintonu, tak ako to má v názve. 
Privítal by som, keby sa ŠTK nechala inšpirovať zahraničnými ligami, aplikovala to na naše podmienky 
a pripravila zmyslu plný návrh. 
Slovenskí hráči, všetci, vrátane 2,3,4 ligy si zaslúžia hrať moderný, atraktívny, možno netradičný 
model súťaže v kvalitných halách, pred divákmi, TV kamerami a tak sa predať sponzorom. 
Nie som žiadny mimoriadny prezident, ktorý dokáže dotiahnuť slovenského hráča medzi svetovú elitu 
lebo viem že je to nereálne. Tak isto je nereálne dať každému klubu neobmedzenú sumu fin. 
prostriedkov. Môžeme rozdeliť len to, čo  získame od štátu a sponzorov. A to, že náš rozpočet je 
niekoľko rokov po sebe stabilný, je vďaka tomu, že máme stanovené priority, prísnu finančnú 
disciplínu a pre bedminton, ako jediný z mála športov, sme spolu s generálnym sekretárom, 
vylobovali zvýšenie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. To nám napomohlo k tomu, že 
môžeme vo zvýšenej miere podporovať hlavne deti a mládež, čo je naša najvyššia priorita. 
Bedminton nie je však len otázkou peňazí. Je potrebné motivovať čo najviac dobrovoľníkov, 
funkcionárov a hráčov. Bez aktívnych, zapálených ľudí bude veľmi ťažko realizovať rozvoj slovenského 
bedmintonu. 
Naivne som si myslel pri svojom zvolení za prezidenta SZBe, pred 3 rokmi, že zjednotím slovenský 
bedminton tak, aby sme mali spoločný cieľ, aby sme akceptovali jeden druhého, aby sme si vážili 
jeden druhého. Teraz už viem, že je to nereálna utopistická myšlienka. Prevláda  obmedzená 
komunikácia medzi klubmi, funkcionármi a trénermi. Ako keby nás nič nespájalo a každý klub, tréner 
si chce egoisticky vychovať svojho najlepšieho hráča, mať najlepší klub. Potiaľto je to ok. Nechcem 
aby sme všetci mali rovnaký názor, rovnaký pohľad na problém, na tréning, na zloženie repre na 
funkcionárov, ale malo by to mat svoj ľudsky rozmer, pokoru k životu, toleranciu a úctu k sebe 
navzájom. Ak to prekročí určitú hranicu, prichádzajú zákulisné podrazy, dvojtvárnosť, falošnosť a žiaľ 
s takýmito prejavmi som sa stretol niekoľkokrát aj medzi našimi poprednými klubovými funkcionármi. 
Už nechcem zjednotiť slovenský bedminton, chcem, prajem si zjednotiť tých, ktorý majú úprimný a 
skutočný záujem rozvíjať slovenský bedminton a ukázať tým ostatným, že hrať sa musí fair play. 
Zachytil som informácie, že máme najlepšieho generálneho sekretára na svete, s čím sa ja plne 
stotožňujem, že máme úžasné tabuľky, lepšie ako Číňania, fantastické koeficienty, len mne sa zdá, že 
sme prestali hrať bedminton. 
Na záver chcem poďakovať P. Tarcalovi, ktorý okrem štandardných pracovných povinností 
generálneho sekretára, zodpovedne reprezentuje slovenský bedminton na medzinárodnej úrovni ako 
športový riaditeľ BWF a BE, čím robí najlepšiu možnú pozitívnu reklamu aj Slovenskej republike. 
Ďakujem aj  kolegom zo sekretariátu, Zuzane Rajdugovej a Rišovi Bálintovi, všetkým hráčom, 
funkcionárom a tým, ktorý sú bedmintonovo pozitívny. 
Ďakujem za pozornosť. 
Anton Siažik – prezident SZBe 
 
Príloha č. 4 k zápisnici z ČK SZBe 2016 
Správa generálneho sekretára SZBe 
Sekretariát SZBe je profesionálnym pracoviskom, ktoré zabezpečuje každodennú činnosť zväzu. 
V súčasnosti je v zložení z GS, Športovo-technického manažéra Richarda Bálinta, a komunikačno-
administratívnej manažérky Zuzany Rajdugovej na ¾ úväzok. 
ŠT manažér vykonáva kompletný servis v oblasti turnajov, teda spracovávanie a kontrolu výsledkov, 
kontrolu a zverejňovanie propozícii, praktické záležitosti s kalendárom, prestupmi, hosťovaniami 
a zároveň vykonáva registráciu individuálnych aj kolektívnych členov. 
KA manažérka realizuje komunikáciu prostredníctvom internetovej stránky zväzu, FB stránky, 
spolupracuje s masmédiami a týmto uskutočňuje nevyhnutnú prezentáciu nášho športu. 
Okrem toho administratívne zabezpečuje celý projekt „Začni s bedmintonom“, teda školenia učiteľov 
TV s cieľom začleniť bedminton do hodín TV. Okrem tohto zabezpečuje aj každodenné 
administratívne činnosti.  



Sekretariát prostredníctvom GS realizuje činnosť zameranú na plynulé a komplexné fungovanie zväzu 
vo všetkých oblastiach. 
Komunikáciu zabezpečujeme s MŠ SR, SOV, SAŠŠ, SAUŠ, NŠC, ADA SR, BE, BWF, a samozrejme 
s individuálnymi a kolektívnymi členmi SZBe. 
Bezprostredne sprostredkúvame a realizujeme organizáciu školských súťaží, školení, seminárov, 
organizáciu sústredení, medzinárodných tréningových campov, medzinárodných turnajov, výjazdov 
reprezentácií, taktiež rôzne aktivity a podujatia SZBe. Pochopiteľne vykonávame dennodenné aktivity 
v rôznych praktických oblastiach fungovania zväzu, napr. zabezpečenie košíkov, medailí, diplomov 
pre súťaže SZBe, ....       
Nevyhnutnou súčasťou je neustále sledovanie legislatívnych zmien a prípadne sa rysujúcich možností 
a príležitostí pre SZBe prostredníctvom rôznych programov, projektov a grantov. 
Administratíva organizácie je veľmi potrebná a dôležitá. 
Je nevyhnutné neustále zvyšovanie a zlepšovanie všetkých procesov a systémov z dôvodu 
zlepšovania efektívnosti a výsledkov celej organizácie. 
Sekretariát je tu pre efektívne zabezpečenie a fungovanie celej činnosti SZBe, ale je tu tiež pre Vás.    
 
Príloha č. 7 k zápisnici z ČK SZBe 2016 
Správa Športovo-technickej komisie SZBe  
Vážení prítomní, 
dovoľte mi, aby som Vás vo svojej správe oboznámil s činnosťou ŠTK za minulý rok.  
Pod mojím vedením pracovali 4 členovia: J. Piovarči, M. Horník, V. Turlík, od septembra minulého roka 
R. Roďom a samozrejme ja ako predseda. Náplňou ŠTK je vo všeobecnosti oblasť domácich súťaží: 
príprava, riadenie, riešenie problémov a protestov, vydávanie výsledkov. Jednotliví členovia ŠTK mali 
na starosti nasledovné oblasti: 
J. Piovarči viedol III. liga SR Západ, V. Turlík viedol Oblastné súťaže SR Východ (II. a III. liga), R. Roďom 
II. ligu Západ a M. Horník IV. ligu Západ. Ja som bol riadiaci Extraligy dospelých a súťaží družstiev 
žiakov a dorastu. Mojou úlohou bolo v súčinnosti s ostatnými členmi komisie riešenie rôznych 
problémov, ktoré sa počas súťažného ročníka vyskytli, nahrávanie údajov do rebríčkov všetkých 
kategórií (U11- dospelí). Po schválení môjho pracovného úväzku od 1.septembra 2015, keď som 
nahradil na sekretariáte D. Dúbravského vo funkcii športovo-technického manažéra zväzu, sa značne 
rozšírila aj veľká časť kompetencií (registrácie, prestupy, hosťovania a pod.) 
V uplynulej sezóne štartovalo v EXTRALIGE, II., III. a IV. lige spolu 61 družstiev, čo je pokles o 1 
družstvo oproti predchádzajúcemu ročníku. Verím, že pokles družstiev v novej   sezóne sa zastaví 
a nájdu sa nové družstvá, ktoré sa do súťaží prihlásia a tým sa zvýši počet prihlásených družstiev a 
jednotlivé súťaže rozšíria. Mrzí ma, že sme boli nútení pristúpiť k zníženiu počtu družstiev v Extralige 
na 5, čo nie je ideálny počet.   
Túto sezónu už máme prakticky za sebou a všetky hlavné podujatia či už v súťažiach jednotlivcov 
alebo družstiev sú už ukončené. V súťažiach družstiev sa vyskytlo niekoľko kontumácií a bohužiaľ 
jedno družstvo sa zo súťaže odhlásilo (III. liga Východ - Sokol Liptovský Hrádok). Opakovaným 
problémom posledných rokov je, že družstvá, ktoré si môžu vybojovať štart prostredníctvom baráže v 
ďalšom ročníku EXTRALIGY štart odmietnu. 
Za nami je aj väčšina turnajov jednotlivcov, ktoré sú zaradené do seriálu GP vrátane všetkých 
majstrovstiev SR. S kompletným spracovaním turnajov GP je spojené značné množstvo práce – od 
skontrolovania výsledkov každého turnaja, cez kontrolu platných registrácií až po konečné oficiálne 
vydanie na stránke SZBe. Veľa výsledkov je ešte stále potrebné prerábať tak, aby boli publikovateľné 
na zväzovej stránke. Pomocou v tomto smere je softvér, ktorý kontroluje výsledkovú listinu, 
vypočítava body a nahráva ich hráčom do rebríčkov. Apelovať by som chcel na tých organizátorov 
turnajov, ktorý softvér na tvorbu výsledkových listín ešte nepoužívajú, hoci im značne urýchli 
a zjednoduší prácu. Tento softvér je voľne dostupný na stránke SZBe. Poďakovať musím F. Guldanovi, 
ktorý s ďalšími spolupracovníkmi odviedol vynikajúcu prácu pri tvorbe tak prepotrebných softvérov.  
Rebríčky jednotlivých kategórií u mládeže sú vydávané 5x za sezónu, u dospelých 3x. Pýšiť sa môžeme 
tým, že za posledné roky sú na zväzovej stránke všetky výsledky jednotlivcov a družstiev, k čomu 



veľkou mierou prispievajú všetci členovia a samozrejme veľkú zásluhu na tom má aj predchádzajúci 
predseda F. Guldan. Celkovo je v tomto ročníku zaradených do kalendára 162 turnajov GP a len 
málokto si vie predstaviť, koľko práce obnáša skontrolovať výsledky a započítať body do rebríčkov         
v jednotlivých kategóriách. Napriek tomu si dovolím povedať, že v tomto ročníku sa nám podarilo 
spracovať výsledky a vydávať rebríčky rekordne rýchlo. Potešiteľné je, že v tomto ročníku sa 
neuskutočnili len dva turnaje, aj to len preto, že žiadni hráči sa tieto turnaje neprihlásili.      
Internetová stránka SZBe má veľmi dobrú funkcionalitu a zároveň sa aktuálne snaží informovať             
o bedmintonovom dianí nielen u nás ale aj vo svete. 
Všetky výsledky či už z domácich alebo zahraničných turnajov, na ktorých štartujú aj naši hráči sa 
archivujú a sú priebežne spracovávané a dopĺňané. 
Funkčnosť a spoľahlivosť ligového softvéru je odskúšaná a myslím, že žiadne problémy sa už 
nevyskytujú. 
Najvyužívanejším pomocníkom je Tournamentsoftware, ktorý povinne používajú vrchní rozhodcovia 
na turnajoch GP typu A a majstrovstvách Slovenska.  
ŠTK už naplno pracuje na príprave novej skrátenej sezóny 2016 a sezóny 2017  t.j. zapracovaní nových 
alebo upravených predpisov do ŠTDB a takisto Rozpisu súťaží. Rád by som vypichol niektoré z nich: 
Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2016 zaviedla Badminton Europe Confederation zmenu vekových 
kategórií mládeže v tom, že prechod hráčov z mladšej vekovej kategórie do staršej nebude v lete, ale 
k 1. januáru, na tieto vekové kategórie prejde aj SZBe, tak ako ostatné štáty Európy a to od 1.1.2017. 
Dôvodom tejto zmeny je prispôsobenie sa predpisom BWF a teda celému ostatnému svetu. Podľa 
nových európskych pravidiel má zmena vekových kategórií hráčov prebehnúť vždy k 1.januáru.  
Na základe tejto zmeny bolo potrebné zmeniť celú štruktúru našej súťažnej sezóny – naša súťažná 
sezóna už nebude v období jeseň - jar ale jar - jeseň, teda nová sezóna bude totožná s kalendárnym 
rokom. Takáto nová kompletná sezóna začne prvý krát od 1.1.2017. 
Aby sme mohli začať s novou kompletnou sezónou od 1.1.2017, bude v období od 1.8.2016 do 
31.12.2016  prebiehať prechodná skrátená sezóna, v ktorej budú vekové kategórie mládeže ešte 
podľa našich starých pravidiel, od 1.1.2017 budú vekové kategórie mládeže podľa nových pravidiel. 
V praxi to znamená, že v skrátenej sezóne  na jeseň 2016 budú patriť do nasledovných kategórií tieto 
ročníky: 

 dospelí: 1997 a starší  

 U19: 1998-1999 

 U17: 2000-2001 

 U15: 2002-2003 

 U13: 2004-2005 

 U11: 2006-2010 

Od 1.1. 2017 budú patriť do nasledovných kategórií tieto ročníky: 

 dospelí: 1998 a starší 

 U19: 1999-2000 

 U17: 2001-2002 

 U15: 2003-2004 

 U13: 2005-2006 

 U11: 2007-2011 



Aby touto zmenou neboli poškodené niektoré ročníky hráčov mládeže, ŠTK SZBe rozhodla, že v rámci 
skrátenej sezóny na jeseň 2016 sa uskutočnia opäť aj M SR jednotlivcov U11-U19. Okrem toho sa 
v skrátenej sezóne uskutočnia dva turnaje GP A dospelých a jeden turnaj GP A U11-U19. Súťaže 
mládežníckych družstiev sa neuskutočnia. 
Súťaže družstiev dospelých prebehnú v skrátenom režime ( II. liga 2 kolá, III. a IV. liga 3 kolá). 
Extraliga sa v tomto období neuskutoční, jej nový ročník bude prebiehať až od sezóny 2017 v systéme 
jar – jeseň. S cieľom pokúsiť sa doplniť počet družstiev v extralige na tradičných 8, rozhodla ŠTK SZBe 
na prechodnú sezónu o vyhlásení „otvorenej kvalifikácie do extraligy 2017“, do ktorej sa budú môcť 
prihlásiť ľubovoľné slovenské družstvá. Podľa počtu prihlásených družstiev sa počas jesene 2016 
uskutoční baráž, v ktorej najlepšie umiestnené družstvá postúpia do extraligy 2017. 
V skrátenej sezóne budú hosťovania do družstiev povoľované maximálne do jej ukončenia. V novej 
sezóne sa bude meniť aj prestupový termín. 
Od novej sezóny 2017 bolo schválené fixné bodovanie na všetkých turnajových úrovniach. Zároveň 
bolo schválené rozdelenie turnajov GP B na dve podkategórie: turnaje GP B (bodovo lepšie), ktoré sa 
budú môcť v každej oblasti uskutočniť maximálne tri v každej vekovej kategórii a turnaje GP C 
(bodovo slabšie), ktoré si budú môcť kluby usporiadať bez obmedzenia. Turnaje GP A, GP OM, GP BQ 
a M SR ostanú v nezmenenej podobe. 
Od novej sezóny 2017 schválila ŠTK aj zmenu, že do rebríčkov dospelých sa budú započítavať aj 
všetky výsledky ligových zápasov všetkých líg dospelých. 
ŠTK zverejnila výzvu klubom, ktoré budú chcieť usporiadať turnaje GP a Majstrovstvá Slovenska 
v skrátenej sezóne 2016. 
Je veľa problémov, ktoré treba riešiť takpovediac za pochodu, ale aj veľa vecí, ktoré sme úspešne 
zaviedli do bedmintonového života. Verím, že zmeny, ktoré budú zavedené od sezóny 2017 budú 
prospešné pre slovenský bedminton   
ŠTK sa bude snažiť aj ďalšom období pracovať v duchu predpisov, presne a rýchlo a k výzvam, ktoré 
budú pred ňu postavené sa postaví, tak aby bola spokojnosť na všetkých frontoch v SZBe. 
Na záver by som chcel poďakovať všetkým členom ŠTK za ich doterajšiu prácu. Pre SZBe vykonali veľa 
mravčej práce, bez ktorej by slovenský bedminton nemal šancu fungovať. 
Richard Bálint – predseda ŠTK SZBe 
 
Príloha č. 8 k zápisnici z ČK SZBe 2016 
Správa Trénersko-metodickej komisie SZBe 
Trénersko – metodická komisia pracovala v sezóne 2015/2016 v zložení: Júlia Poláčková - predseda, 
Tibor Kessler - reprezentačný tréner juniorov, Ján Fiľ a Michal Matejka poverený vedením 
reprezentácie dospelých.  
TMK počas svojho pôsobenia zasadala oficiálne dva krát a okrem týchto stretnutí bola v neustálom 
kontakte s jednotlivými členmi. TMK riešila počas svojho pôsobenia niekoľko základných otázok, a to 
hlavne z oblasti rozvoja bedmintonu, hľadala spôsob pre zvýšenie kvality prípravy reprezentantov, 
jedným z  cieľom bolo zlepšenie komunikácie medzi TMK a jednotlivými klubmi, ktoré sa podieľajú na 
výchove hráčov. TMK na svojich zasadnutiach prijala  niekoľko nových návrhov týkajúcich sa podpory 
klubov, odmien pre trénerov. TMK je za to aby všetci tréneri , ktorí sa podieľajú na  výchove mladých 
hráčov, reprezentantov boli za svoju prácu odmenení.  Tieto návrhy sú v štádiu riešenia  a detailného 
vypracovania. SZbe na návrh TMK schválil ako pomoc klubom dotáciu pre zdravotné prehliadky 
reprezentantov, ktoré sú podľa nového zákonu o športe povinnosťou klubov.  Nie všetky otázky sa 
nám podarilo vyriešiť ale myslím, že pomaly sme vykročili cestou vpred. Hlavným cieľom TMK naďalej 
ostáva vybudovať centrum pre systematickú prípravu hráčov pre vrcholové podujatia. Pre zvýšenie 
úrovne bedmintonu , pre úspechy ktoré chceme dosahovať na medzinárodnej úrovni to bez miesta 
kde budú mať možnosť hráči trénovať  dvojfázovo, bude im poskytnutý servis – kondičnej prípravy, 
regenerácie a všetky ostatné zložky TP to jednoducho nepôjde. Vzhľadom však  na finančné 
prostriedky od štátu, personálne zabezpečenie ostáva táto otázka otvorená. Bez podpory štátnej 
sféry nie sme schopný takéto centrum vybudovať. 



Vizitkou kvalitnej práce trénerov, TMK a SZBe sú úspechy našich hráčov na medzinárodnom poli. Ich 
reprezentácia je zrkadlom aj našej práce. Žiaľ v tomto smere sa nám ani v tejto sezóne nepodarilo 
splniť všetky ciele, s ktorými hráči a tréneri vycestovali na jednotlivé vrcholné podujatia. 
V sezóne 2015/ 2016  sa okrem tradičných medzinárodných turnajov uskutočnilo niekoľko 
významných vrcholových podujatí. Naši reprezentanti sa zúčastnili na ME do 15 rokov v Kazani, na 
ME do 17 rokov v Lubine, na ME družstiev dospelých  v Kazani okrem toho boli  štyria hráči  
Čižnárová, Repiská, Hliničan a Vícen v kolobehou turnajov v kvalifikácii na OH v Riu. Žiaľ ani jednému 
z nich sa na tohtoročné OH nepodarilo postúpiť. 
Reprezentácia juniorov sa predstavila na piatich medzinárodných turnajoch. Po letnej príprave 
v Slovinsku sa hráči predstavili na turnaji v Langelfeld Cup v Nemecku. Kde sa nestratili v prvých 
kolách. 
Druhým výjazdom bol silne zastúpený turnaj vo Švajčiarsku- Swiss Junior. Dvom hráčom sa podarilo 
postúpiť zo skupiny – Katka a Adam. Adam následne prehral a Katke  prešla cez prvé kolo, no do 
semifinále sa jej nepodarilo postúpiť. Skončila na peknom mieste 5-8. Najlepším výsledkom bolo 2. 
Miesto vo štvorhre dievčat. 
Tretím turnajom bol Slovenia Junior: najlepším výsledkom bolo 3.kolo v dvojhre dievčat Lenka 
Drotárová, štvrťfinále chlapcov vo štvorhre a štvrťfinále štvorhry dievčat Tamara- Lenka. 
Slovak Junior: hodnotím nie veľmi pozitívne.. 
Czech junior: mix tretie kolo, dvojhra chlapcov 3.kolo, dvojhra dievčat tretie kolo, Najlepší výkon 
Peter Hrnčár ktorý vyradil nasadeného hráča účastníka MSJ cerkovníka. 
V kategórii do 15 rokov hráči absolvovali niekoľko medzinárodných turnajov v Srbsku, Chorvátsku 
a Maďarsku. Ani z jedného z turnajov sme neodchádzali bez medaile.  Najpozitívnejšie hodnotím silne 
obsadení turnaj v Maďarskom Pécsi, kde sme odohrali súťaž družstiev a obsadili sme pekné 3. 
Miesto.  
Čo sa týka jednotlivých vrcholových podujatí, ME do 15 rokov sa odohrali v ďalekej Kazani. Na ME 
vycestovali hráči v zložení 3 + 3 menovite Antoška, Horák, Žuravlov, Tarcalová, Chmurovičová 
a Csonková. Nominácia hráčov bola uskutočnená s ohľadom na ich výsledky na domácej pôde, na ich 
výkonnosť a samozrejme prístup a prácu na TP. Hráči pred vycestovaním absolvovali spoločné 
niekoľkodenné sústredenie. Cieľom bolo prebojovať sa medzi minimálne 16 až 8 najlepších hráčov. Aj 
keď cieľ nebol jednoduchý, keďže dobre poznáme úroveň hráčov v tejto katagórii. Mnoho záležalo od 
žrebu, ktorí k nám nebol vôbec priaznivý.  Najlepším výsledkom bol postup do druhého kola 
mixového páru Tarcalová – Horák a štvorhry Antoška –Horák. V chlapčenských  dvojhrách nám 
víťazstvo v 1. kole ušlo tesne.  Musím konštatovať, že aj napriek prehre sme v tomto veku ešte 
vyrovnanými súpermi pre okolité štáty, chýba nám však sebavedomie,  väčší drajv a chuť po víťazstve. 
Pre mladých hráčov to bola určite neoceniteľná skúsenosť. 
ME do 17 rokov  sa odohrali v Lubine. Naši reprezentanti sa na turnaji predstavili pod vedením 
trénera Tibora Kesslera. Na úvod sa predstavili v súťaži družstiev. 
Reprezentácia juniorov SR mala miesto v 1.skupine spolu s Dánskom, Talianskom a Belgickom. Po 
vylosovaní sme si stanovili dosť vysoký , ale jasný cieľ 2. miesto v skupine. Čo sa nám podarilo splniť 
a po víťazstve 4:1 nad Talianskom a 3:2 nad Belgickom sme obsadili 2.miesto.  Keď že súťaž družstiev 
prebieha modelom „Sudirman Cup“ na 5 zápasov v stretnutí, bola to pre nás veľká výzva. V skladbe 
tímu boli juniorské špičky do 17 rokov a mladší talentovaní hráči ako náhradníci. Kostru tímu tvorili 
Adam Horák, Peter Hrnčár, Katka Vargová, Zuzka Pálková a Andrej Antoška s Tamarou Prostinákovou 
Individuálna súťaž:  
Po súťaži družstiev sme nastupovali do individuáliek. K reprezentantom sa pripojili mladí 
reprezentanti , ktorí Slovensko reprezentovali na ME U15 v Kazani. Jakub Horák, Mia Tarcalová a 
Julka Chmurovičová.  
Na ME sme mali dva nasedené páry a to v ženskej štvorhre 5-8 Pálková – Vargová a v mixe 9-16 
Horák Pálková, ktorí v prvom kole prešli hladko cez Nórsku dvojicu no v druhom kole nestačili na 
Angličanov.  
Analýza výkonov nám neustále ukazuje smer , ktorým by sme sa mali vydať a to je, že talentovaných 
hráčov musíme koncentrovať aby mali spolu kvalitné minimálne dvojfázové tréningy denne niekde v 



hale s názvom „Národné bedmintonové centrum“. Musíme urobiť ešte veľa kvalitnej práce , hlavne 
na úrovni klubov a trénerov, musíme maximálne spopularizovať náš šport aby cesta k tomuto 
modelu, bola stále reálnejšia. Dovolím si tvrdenie , že v dnešnej dobe máme veľké množstvo 
prekážok , ktoré nám zabraňujú spustenie takého centra .  
Do budúcna je potrebné aj v kluboch, hráčov od nižšieho veku špecializovať do disciplín a hrať na 
vrcholovej úrovni maximálne dve, aj keď je to možno niekde v klube utópia, tak len jednu disciplínu v 
prípade špecializácie na dvojhru. To všetko a určite aj iné aspekty sa dajú oveľa jednoduchšie 
realizovať v spomínanom centre. Musíme sa však znova prispôsobiť podmienkam aké na Slovensku 
máme, poctivo rozvíjať bedminton po všetkých stránkach a byť trpezliví .  
ME ženských a mužských družstiev Kazaň: 
Na turnaj vycestovala reprezentácia pod dohľadom trénera Michala Matejku. Družstvo bolo 
doplnené vekom ešte juniorskými  hráčkami Vargovou a Pálkovou M SR vo štvorhre.  Pred výjazdom 
hráči absolvovali spoločnú prípravu v Trenčíne. 
Ako prvý nastúpili muži. Musím konštatovať, že výsledky našich hráčov neboli veľmi oslnivé. Všetky 
stretnutia sme prehrali v pomere 5:0 / Švédsko, Škótsko, Francúzsko /   
Ženy nastúpili proti súperkám z Maďarska 4:1, Ruska 5:0 a Írska 4:1. Taktiež sme nezaznamenali 
výraznejší úspech.  
Ak chceme nielen my ale hlavne hráči  v budúcnosti dosahovať výsledky resp. hrať vyrovnané partie 
na medzinárodnej pôde, musia výrazne zlepšiť svoj postoj už k samotnej športovej príprave  a 
povinnosťou všetkých reprezentantov by mali byť výjazdy na turnaje v Česku, Maďarsku, Poľsku 
Slovinsku...atd. 
Na koniec mi dovoľte poďakovať všetkým trénerom, členom TMK za odvedenú prácu počas sezóny. 
Dúfam a verím , že v budúcnosti sa nám podarí naplniť vízie, ktoré sme si vytýčili. Je to však dlhá 
cesta a žiaľ nezávisí iba od nás. Bez štátnej pomoci sa nám bude len ťažko realizovať sen o NBC. 
Júlia Poláčková – predsedníčka TMK 
 
Príloha č. 9 k zápisnici z ČK SZBe 2016 
Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
Komisia má k  dnešnému dňu 7 členov a 1 spolupracovníka.  
V súčasnosti  komis ia pracuje v  tomto zložení :   
Predseda a koordinátor v  Trenčianskom kraj i  Juraj  Knapp  
Člen a  koordinátor v  Prešovskom kraj i  Mgr. Peter Tarcala  
Člen a  koordinátor v  Košickom kraj i  Ján Fi ľ  
Člen a  koordinátor v  Banskobystr ickom kraj i  Ing. Ján Jurčiak  
Člen a  koordinátor v  Nitrianskom kraj i  Ing.  Milan Botka  
Člen a  koordinátor v  Trnavskom kraj i  RNDr. Ján Šmída  
Člen a  koordinátor v  Bratis lavskom kraj i  Mgr. Martin Schön  
Spolupracovník a  koordinátor v  Žil inskom  kraj i  Mgr. Ján Fabuš  
K hodnoteniu ročníka 2015/2016 Školských bedmintonových súťaží:  
Spolupráca so Slovenskou Asociác iou športu na školách a  krajskými školskými 
úradmi fungovala bez problémov vo všetkých samosprávnych krajoch. V  tomto 
ročníku sa zapoj i l  a j  Bratis lavský k raj .   
Celkovo sa nám zapoji lo do školských bedmintonových súťaží  1438 školských 
družstiev,  čo je o  72   v iac ako v  ročníku minulom. Počty zapojených družst iev 
v jednotl ivých krajoch i  s  percentuálnym vyjadrením sú v  prí lohe.  
Vrcholom, celého ročníka boli  m ajstrovstvá Slovenskej republ iky,  ktoré sa konal i  
v Liptov Aréne.  
Konečné umiestnenie stredné školy chlapci: 

1.Športové gymnázium Trieda SNP Košice (Janckulík, Šmatlák) 

2.Gymnázium M. Hrebendu Hnúšťa (Bálint, Pevný) 



3.Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín (Kožár, Orság) 

4.SOŠ technická Prešov (Balucha, Balucha) 

5.SOŠ technická Šurany (Ikrényi, Majerčík) 

6.Gymnázium P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín (Ševčík, Turčina) 

7.Spojená škola Gymnázium J.Hronca Bratislava (Šimo, Velič) 

8.Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany (Bartoš, Šiška) 

 
Konečné umiestnenie stredné školy dievčatá:   

1.Gymnázium Park mládeže Košice (Šariščanová, Vargová) 

2.Gymnázium M. Hrebendu Hnúšťa (Hrušková, Mináčová) 

3.Gymnázium Dubnica nad Váhom (Klačková, Brnáková) 

4.ELBA súkromné športové gymnázium Prešov (Orlovská, Kažíková) 

5.Gymnázium P.O. Hviezdoslava Dolný Kubín (Pelachová, Zrnčíková) 

6.Gymnázium Bernolákova Šurany (Mančušková, Morvayová) 

7.Športové gymnázium J. Herdu Trnava (Hlušková, Lázárová) 

8.Gymnázium Bilíkova Bratislava (Ehnová, Sedmáková) 

 
Konečné umiestnenie základné školy chlapci: 

1.ZŠ Krosnianska Košice (Mravec, Sabovčík) 

2.ZŠ A. Sládkoviča Sliač (Bartoš, Suchý) 

3.ZŠ Dlhé Hony Trenčín (Baďura, Papánek) 

4.ZŠ SNP Šurany (Hozlár, Mazúch) 

5.ZŠ Májové námestie Prešov (Ferenc, Panák) 

6.ZŠ M. Kukučína Dolný Kubín (Kurhajec, Poláček) 

7.ZŠ Malokarpatské námestie Bratislava (Kalný, Kopanica) 

8.Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany (Bučko, Šmída) 

 
Konečné umiestnenie základné školy dievčatá: 

1.Športové gymnázium Trieda SNP Košice (Telehaničová, Tomčová) 

 2.ZŠ Šmeralova Prešov (Chmurovičová, Stašková) 

 3.Gymnázium M. Hrebendu Hnúšťa (Bálintová, Slatinská) 

 4.ZŠ Bernolákova Šurany (Danielová, Hádeková) 

 5.ZŠ Hodžova Trenčín (Foltánová, Žiaková) 

 6.Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany (Baďurová, Ondrejovičová) 

7.ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín (Dibdiaková, Plutinská) 

 Logickým pokračovaním školských bedmintonových súťaží  je program „SHUTTLE 
TIME“ ktorý je už rozbehnutý na plné obrátky a  o  ktorom Vás bude informovať pán 
Tarcala.  



Na základe úspešnej  účasti  s lovenských školských družstiev na MS v  roku 2010 sa 
Slovenská asociác ia športu na školách rozhodla,  že aj  v  tomto roku zafinancuje  
účasť slovenských družstiev na Majstrovstvách sveta školských družstiev  
v bedmintone ISF na Malte.  Na základe tejto skutočnosti  zorganizoval  SZBe 
celoslovenskú kvalif ikáciu školských družst iev v  bedmintone.  
Slovensko okrem gymnazist iek  z  Dubnice nad Váhom (Tamara Prostináková,  Emma 
Brnáková, Nina Klačková, Petra Šátková) a  gymnazistov z  Hnúšte (Dárius Bálint ,  
Vladan Pevný, Mart in Vrbinský,  Peter Mart inský) reprezentovali  a j  národné výbery 
chlapcov (Adam Horák, Peter Hrnčár,  Samuel Ivanka, Richard Šmatlák) a  dievčat  
(Lenka Drotárová, Zuzana Pálková, Sára Stašková, Katarína Vargová).  
Dievčatá z  Dubnice nad Váhom skonči l i  na šiestej  priečke, keď v  stretnutí  o  piate 
miesto nestači l i  na hráčky Turecka (2:3).  
Gymnazist i  z  Hnúšte sa po skupinových súbojoch dostal i  medzi reprezentácie 
hrajúce o 9. -16. miesto. Po vyraďovacích stretnutiach im ale v  konečnom  
hodnotení patrí  10.miesto, keď v  poslednom súboj i  podľahli  Bulharom 2:3.  
Národné výbery chlapcov a  dievčat  obsadi l i  š ieste miesto keď obidvaja prehrali  
v boji  o  konečné 5. –  6.  miesto s  reprezentáciami Francúzska.  
Všetci  č lenovia komisie pre rozvoj bedmin tonu a školské súťaže pracovali  celú 
sezónu dobrovoľné, na úkor svojho voľného času a  preto na záver  dovoľte,  aby som 
sa im týmto poďakoval.  Bez ich spoločného nasadenia,  optimizmu a  odhodlania 
urobiť  pre Slovenský bedminton prvé a  posledné by t ieto skvelé  výsledky boli  
dosiahnuteľné len ťažko, ak nie vôbec.  
Program „Začni s bedmintonom“  
Rok 2015 

- 10 miest – oficiálne 12 školení (Rožňava 2x, Michalovce, Bratislava, Snina, Podbrezová, 

Šamorín, Trenčín, Sabinov, Prešov 2x, Košice) 

- 171 škôl 

- 191 učiteľov 

Rok 2016  

- 7 školení (Bardejov, Humenné, Levice, Malacky, Žarnovica, Žilina 2x) 

- 97 škôl 

- 130 učiteľov 

2015 + 2016  

- celkovo 321 učiteľov 

- celkovo 268 škôl  

prostredníctvom 4 školiteľov – Jana Čižnárová, Michal Matejka, Júlia Poláčková, Marián Šulko 

Ďakujem 

Juraj Knapp – predseda KRBaŠS  

Príloha č. 10 k zápisnici z ČK SZBe 2016 
Správa Revíznej komisie SZBe 
Revízna komisia pracovala v uplynulom období v zložení: Tibor Kessler – predseda, Ladislav Tomčko – 
člen, Juraj Brestovský – člen  
Revízna komisia sledovala počas roka 2015 dianie v Slovenskom zväze bedmintonu. V súťažnom 
ročníku sa komisia zaoberala niekoľkými podnetmi: 
Znenie zo zápisnice 

a) podnet p. Mgr. Juraja Pagáča a p. Ing. Juraja Brestovského – porušenie uznesenia ČK 

o povinnosti sekretára zverejňovať všetky zmluvy, zápisnice a rozhodnutia orgánov (SZBe 

a komisií na webovej stránke SZBe do 48 hodín od prijatia) 



b) podnet p . Ing. Juraja Brestovského  - porušenie stanov v článku VI. Bod 9. 

c) podnet p .Ing. Juraja Brestovského – porušenie stanov v článku  VII. Bod 4. 

d) podnet p Ing. Juraja Brestovského – podozrenie z porušovania Zákonníka práce niekoľko 

rokov, generálneho sekretára SZBe . 

Závery šetrenia a uznesenia: 

a) Uznesenie č.1/2015 

Pri šetrení bolo zistené že generálny sekretár p. Tarcala neporušil uznesenie, ale technicky 

nemohol zverejniť  potrebné dokumenty na web stránke , preto že prezident SZBe podpísal 

dokumenty až 24.6.2015 z dôvodu zaneprázdnenosti. 

b) Uznesenie č.2/2015 

Pri šetrení bolo zistené porušenie stanov v článku VI. bod  9, pri hlasovaní o uznesení  : ČK 

žiada sekretára, aby si do troch mesiacov rozmyslel , kde vlastne bude fungovať či 

v medzinárodnom bedmintonovom hnutí, alebo ako platený sekretár SZBe. – hlasovanie bolo  

neukončené hlasovalo sa iba za. 

c) Uznesenie č.3/2015 

Šetrenie potvrdilo že , neskorá registrácia bola spôsobená technickým nedostatkom pri 

zvádzaní nového softvéru pre registráciu. 

d) Uznesenie č.4 

Podozrenie z porušovania Zákonníka práce generálneho sekretára niekoľko rokov  

- §5 – nebol porušený 

- §43, bod --  v tomto bode je potrebná nie len ústna , ale aj písomná dohoda o mieste výkonu 

práce v prípade vycestovania, v podobe dodatku k pracovnej zmluve.  

- § 47 bod1 – nebol porušený 

- § 83 bod1 – nebol porušený preto že generálny sekretár nevykonáva inú zmluvnú 

mimozárobkovú činnosť 

- § 85 bod1 – nebol porušený 

- §99  -- nebol porušený 

VV SZBe sa zaoberal závermi zo šetrenia RK a následne prijal opatrenia z doporučení RK. 

a) Na základe šetrenia RK,  prijal opatrenia v tom zmysle, že predsedajúci konferencie bude 

musieť dávať hlasovať o návrhoch tak, aby sa hlasovalo o všetkých možnostiach, to 

znamená o tom kto je za, kto je proti a kto sa zdržal hlasovania. 

b) Na základe konzultácie s právnikom,  pracovnú zmluvu neupravil podľa doporučenia RK, 

nakoľko súčasná pracovná zmluva GS nie je v rozpore so Zákonníkom práce. Naviac 

v prípade doplnenia miesta výkonu práce v zahraničí, podľa doporučenia RK, mohol by si 

GS nárokovať niektoré finančné náhrady. K tomu ešte dodávam, že na všetky zahraničné 

cesty si GS čerpá náhradné voľno, alebo riadnu dovolenku. 

RK  ďalej vykonala kontrolu zhody v účtovných dokladoch externej účtovnej firmy a interných 

dokladov sekretariátu SZBe (mzdy, odmeny a dohody, nákup PHM...), pri kontrole nezistila žiadne 

pochybenia. 

Týmto by sme chceli poďakovať za  korektný priebeh všetkým zúčastneným  a  za zodpovednú prácu 

funkcionárom zväzu v roku 2015 . 

Tibor Kessler – predseda RK SZBe 

 
 


