
 

 

 

 
 

 

ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ KONFERENCIE SZBe 
 

9. jún 2019, Hotel Kaskády, Letecká 19, Sliač - Sielnica (10,00 – 11,45) 
 
Prítomní:  Marián Šulko (Spoje Bratislava), Juraj Piovarči (CEVA Trenčín), Monika Bartošová 

(Lokomotíva Banská Bystrica), Ladislav Koribský (AC UNIZA Žilina), Júlia Poláčková (KBC 
Košice), Peter Tarcala (PBA Prešov), Michal Matejka (AS Trenčín), Richard Bálint 
(Družstevník Klenovec), Jana Čižnárová – kontrolórka SZBe, Anton Siažik – prezident 
SZBe, Juraj Knapp – člen VV, Lukáš Klačanský  – člen SZBe, Eva Mária Monošiová - člen 
SZBe  

                        
Program: 
  

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba mandátovej komisie 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Správa prezidenta SZBe 
6. Správa generálneho sekretára SZBe 
7. Správa o hospodárení a majetku SZBe za rok 2018 
8. Správa Športovo-technickej komisie  
9. Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
10. Správa Revíznej komisie a Kontrolórky SZBe 
11. Výročná správa SZBe za rok 2018 
12. Schválenie výšky členského príspevku 
13. Diskusia 
14. Schválenie uznesenia 
15. Záver 

 
 
k bodu 1 – Otvorenie  
Účastníkov Členskej konferencie SZBe privítal prezident SZBe Anton Siažik. Konštatoval, že ČK bola 
zvolaná a je uznášania schopná v zmysle Stanov SZBe. Uviedol, že nakoľko boli všetky správy zaslané 
na kluby týždeň pred členskou konferenciou, opätovne sa čítať nebudú, je však možné v krátkosti 
niečo dodať, resp. zvýrazniť podstatnú časť správy. 
 
k bodu 2 – Schválenie programu 
Program ČK bol delegátmi schválený. 
 
k bodu 3 – Voľba mandátovej komisie 
Do mandátovej komisie boli zvolení Peter Tarcala a Jana Čižnárová.  
Správa mandátovej komisie je prílohou č. 1a a 1b k tejto zápisnici. 
 
k bodu 4 – Voľba návrhovej komisie 
Na návrh predsedajúceho boli za členov návrhovej komisie zvolení Richard Bálint a Juraj Piovarči.  



k bodu 5 - Správa prezidenta SZBe (príloha č. 2) 
Hodnotiacu správu za uplynulé obdobie doplnil prezident predovšetkým vyzdvihnutím 
diplomatického úspechu a konkrétne zvolením Petra Tarcalu za prezidenta BEC.  
 
K bodu 6 – Správa generálneho sekretára SZBe (príloha č. 3) 
Peter Tarcala zo svojej písomnej správy zaslanej všetkým klubom vyzdvihol fakty, že máme najvyššiu 
dotáciu z MŠVVaŠ SR a taktiež najvyšší počet registrovaných členov v histórii nášho zväzu. 
 
k bodu 7 – Správa o hospodárení SZBe za rok 2018 (príloha č. 4a) 
Peter Tarcala, ako člen VV SZBe zodpovedný za ekonomiku, na základe zaslaných prehľadov 
v krátkosti zhodnotil hospodárenie SZBe v roku 2018.  
Celkový príjem SZBe v roku 2018 činil 313.210,64 € a spolu s prebytkom z roku 2017 dosiahli finančné 
príjmy výšku 325.074,23 €. Výdavková časť rozpočtu SZBe v roku 2017 bola v celkovej výške 
278.343,22 €.  
Napriek zabezpečeniu všetkých nevyhnutných a potrebných aktivít, projektov a akcií v roku 2018 
ukončil SZBe hospodárenie s konečným výsledkom rezervy vo výške 19.239,48 €. 
Všetkým klubom boli mailom zaslané aj podklady stavu majetku SZBe k 31.12.2018. Materiál je 
zároveň prílohou č. 4b tejto zápisnice.  
 
k bodu 8 – Správa Športovo-technickej komisie (príloha č. 5) 
Hodnotenie tejto oblasti zväzu spracoval do svojej správy predseda ŠTK Richard Bálint. 
 
K bodu 9 – Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže (príloha č. 6a, 6b a 6c) 
Písomná správa so štatistikami zaslaná klubom bola pripravená predsedom komisie Jurajom 
Knappom. V tejto časti ČK sa Ladislav Koribský ponúkol pracovať v komisii v Žilinskom kraji.  
Klubom bola mailom zaslaná aj mapa s prehľadom školením projektu „Začni s bedmintonom“.    
 
k bodu 10 – Správa Revíznej komisie a kontrolórky SZBe (príloha č. 7a a 7b) 
Správy spracovala kontrolórka SZBe Jana Čižnárová. Poďakovala celému hnutiu za korektný priebeh 
uplynulej sezóny. 
 
K bodu 11 – Výročná správa SZBe za rok 2018 
Peter Tarcala prítomných oboznámil s obsahom Výročnej správy SZBe za rok 2018 overenej 
audítorom a potrebe jej prerokovania a vzatia na vedomie na Členskej konferencii SZBe, ako 
najvyššieho orgánu SZBe. Výročná správa SZBe bola zverejnená na stránke zväzu a mailom bolo 
kolektívnym členom zaslané webové prepojenie pred ČK. Špecificky bolo uvedené, že všetky aktivity 
trénersko-metodickej oblasti ako aj rozhodcovskej oblasti sú v plnom rozsahu súčasťou Výročnej 
správy. 
 
K bodu 12 - Schválenie výšky členského poplatku  
ČK odsúhlasila individuálny členský poplatok vo výške 1 € pre novo registrovaných členov SZBe vo 
vekových kategóriách U11, U13 a U15 a individuálny členský poplatok vo výške 10 € pre ostatných 
členov SZBe, a kolektívny členský poplatok vo výške 1 € na rok 2020. 
 
K bodu 13 – Diskusia   
V tejto časti prebehla všeobecná a korektná diskusia všetkých zúčastnených o rôznych oblastiach  
nášho hnutia. 
Prezident SZBe poďakoval generálnemu sekretárovi za jeho dlhoročnú obetavú prácu pre SZBe 
a v mene členskej základne mu odovzdal vecný dar.  
 
 
 



UZNESENIE ČLENSKEJ KONFERENCIE SZBe z 9. júna 2019, Sliač-Sielnica 
 
Členská konferencia SZBe berie na vedomie: 

- správu mandátovej komisie 

- správu prezidenta SZBe  

- správu generálneho sekretára SZBe 

- správu Športovo-technickej komisie 

- správu Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 

- Výročnú správu Slovenského zväzu bedmintonu za rok 2018 
 

Členská konferencia SZBe schvaľuje: 

- voľbu mandátovej komisie v zložení: Peter Tarcala, Jana Čižnárová  

- voľbu návrhovej komisie v zložení: Richard Bálinta, Juraj Knapp 

- správu o hospodárení SZBe za rok 2018 

- správu Revíznej komisie a Kontrolóra SZBe 

- individuálny členský poplatok vo výške 1 € pre novo registrovaných členov SZBe vo vekových 
kategóriách U11, U13 a U15 a individuálny členský poplatok vo výške 10 € pre ostatných 
členov SZBe, a kolektívny členský poplatok vo výške 1 € na rok 2020 

 
Členská konferencia SZBe konštatuje, že uznesenie minuloročnej ČK je stále v plnení. 

 
 

Zapísal: Peter Tarcala, generálny sekretár SZBe 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 26.6.2019   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


