
Vážení delegáti, 
 
Vo svojej správe sa budem venovať len tým oblastiam činnosti tak, aby 

neboli totožné s údajmi v jednotlivých nasledujúcich správach mojich kolegov. 
Pri mojom zvolení za prezidenta, som si vytýčil 2 priority a to projekt Začni s 
bedmintonom na ZŠ, Shuttle time a prepojenie súťažného bedmintonu s hobby 
bedmintonom. 

Sebakriticky konštatujem, že som prispel k splneniu len jedného a to Shuttle 
time. Výsledky tohto projektu sú nespochybniteľné a v správe GS sú podrobne 
analyzované, takže nebudem opakovať uvedené fakty. 

Prepojenie súťažného bedmintonu s hobby bedmintonom nesplnené, takže 
v športovej terminológii je to remíza. Zákonite si kladiem otázku, mohol som spraviť 
viac? 

Pri analyzovaní tejto mojej priority si uvedomujem jej význam. Projektom 
Shuttle time sme „rozniesli“ bedminton po Slovensku, skoro po všetkých mestách, 
čím sme pokryli jednu z najdôležitejších komunít obyvateľstva, deti, mládež, učiteľov 
a následne sa čiastočne nabalili aj rodičia. Nesplneným projektom prepojenia by sme 
k tejto bedmintonovej mase mohli pripojiť nezanedbateľnú skupinu hobby hráčov, 
ktorej zloženie je nesmierne potrebné pre úspešnosť nášho športu. Sú to nadšenci 
bedmintonu, ktorí to hrajú pre zábavu a potešenie, ale samozrejme, že tam nechýba 
ani adrenalín a súťaživosť. Rôznorodosť tejto komunity je naprieč všetkými 
obyvateľmi Slovenska a bedminton je naozaj globálny šport praktizovaný na všetkých 
úrovniach. A toto je to najdôležitejšie, tu vidím ten prienik a dôležitosť prepojenia 
v našom športe a tým aj zvýšenie popularity, atraktivity a prípadne aj členskej 
základne. V súčasnosti sme ekonomicky relatívne stabilní, ale nikto z nás to nemôže 
garantovať ako pravidlo. Máme čerstvý príklad korona vírus, ktorý ovplyvnil celý svet, 
Slovensko a bedminton nevynímajúc. Nemáme žiadnu záruku že takéto finančné 
prostriedky ako dostávame od štátu budeme mať aj v budúcnosti. Preto je dôležité 
a dokonca nutné zastrešiť všetkých bedminton pozitív a spoločne sa snažiť 
o prehĺbení vplyvu a atraktivity bedmintonu. A som presvedčený, že máme na to aj 
nástroj a to je Air badminton. Všetci ako sme tu, určite sme sa s ním už zoznámili, či 
už prakticky, alebo teoreticky. Je to hra, ktorú si pamätáme z detstva, keď sa 
bedminton odohrával hlavne na ulici a v prírode. A teraz po mnohých rokoch sa nám 
vracia upgrade v atraktívnej podobe späť. Nemyslím si, že je určený pre našich 
registrovaných hráčov, ale ako doplnok a odreagovanie bude určite vhodným prvkom 
aj pre nich. Ale predpokladám, že táto hra bude atraktívna práve pre tu komunitu 
ľudí, ktorú chceme priblížiť k SZBe a taktiež aj pre učiteľov TV a žiakov na ZŠ, 
hlavne tam, kde nemajú telocvičňu. Myslím si, že by sme mali pripraviť projekt, 
ktorým spropagujeme túto hru a zároveň si to otestujeme, či to bude fungovať. A to je 
aj odpoveď na moju otázku, či som mohol spraviť viac. 

V hodnotení môjho volebného obdobia musím spomenúť SOŠV, ktorý ako 
strecha slovenského športu je dôležitým partnerom SZBe. Nikdy v histórii 
slovenského bedmintonu neboli naši talentovaní hráči zaradení do projektov SOŠV, 
ako napr. Talent tím, Juniorsky olympijsky tím, Ukáž sa, Olympijská solidarita a i. ako 
v tomto období. SOŠV významne pomohol talentom slovenského bedmintonu hlavne 
finančne, ale aj inými rôznymi benefitmi. Samozrejme že aj my ako funkcionári sme 
aktívni v olympijskom hnutí, či už v komisiách, alebo  napr. PT ako poradca 
prezidenta SOŠV. Nezanedbateľná bola aj finančná podpora na nákup nových 
bedmintonových kurtov vrátane elektronického zariadenia. Dôležitosť tohto 



partnerstva sa ukázala pri zaradení bedmintonu do EYOF, čo je po vyše 20 rokoch 
absencie bedmintonu, historické víťazstvo spolupráce BEC, SOŠV a SZBe.  

Pomocnú ruku športovému hnutiu SOŠV podal aj počas pandémie covid 
formou projektu Dáme to, alebo Športuj doma. Avšak do týchto projektov sa 
z bedmintonu nezapojil nikto, aj napriek tomu, že finančne pokrýval skupinu 
športových odborníkov. 

Hlavným partnerom SZBe je aj naďalej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu. Podpora zo strany štátu je životne dôležitá. Keď som sa ujímal funkcie 
prezidenta pred 7 rokmi, tak dotácia zo strany štátu bola 47.000 eur. V súčasnosti a 
už niekoľko rokov je to cca okolo 300.000 ročne, takže toto nepotrebuje asi žiadny 
komentár. Jedinú poznámku k tomu však mám. Slovenský šport je financovaný 
z rôznych štátnych zdrojov, čo spôsobuje neprehľadnosť financovania jednotlivých 
športov. Myslím si, že by to malo byť skoordinované len cez jeden subjekt a to práve 
cez SOŠV ako strechu  slovenského športu, prípadne vytvorenie Ministerstva športu, 
ale to v súčasnosti nie je asi reálna cesta. 

Nedá mi nespomenúť NBC. Je to častá otázka pri našich stretnutiach. Bol 
som naivný keď som venoval veľmi veľa času a úsilia tomu, aby sme vybudovali 
takéto centrum. Keď sme už boli veľmi blízko k dosiahnutiu tohto cieľa, tak sme zistili, 
že nikto nemá záujem byť členom v tomto centre. Takže odpoveď je veľmi 
jednoduchá, nedozreli sme ešte do NBC. Máme pripravené rôzne varianty takéhoto 
strediska, či už v spolupráci s ASVŠ Dukla BB, NTC v Bratislave, ale aj so 
súkromným investorom v areáli Tenis Zvolen, Baseline BB alebo M Šport Trenčín. 
Súčasnosť však ukazuje, že tadiaľto cesta nevedie / zatiaľ / hráči a ich tréneri 
uprednostňujú tréningy v kluboch a zahraničných kempoch, kde majú kvalitnejších 
trénerov a sparing.  

Ako prezident SZBe mám povinnosť riadiť činnosť VV. Otvorene však musím 
povedať, že tak ako funkcia prezident tak aj členstvo vo VV sú neplatené funkcie a to 
spôsobilo, že VV je síce funkčný, ale to je málo, chýba mi dravosť, aktivita 
a kreativita. Som si vedomý toho, že každý z nás je maximálne vyťažený vo svojej 
práci a už nemá čas a možno ani chuť pracovať zadarmo pre slovenský bedminton. 
Ale tým, že je to takto nastavené už vopred pred voľbami, tak každý musí byť s tým 
stotožnený, že chce niečo naviac a bezplatne obetovať aj pre bedminton.  

Veľkou zmenou pre slovenský bedminton bolo zvolenie PT za prezidenta 
BEC a jeho následná výmena na poste GS SZBe, MŠ. Bolo jasné, že nahradiť PT po 
jeho viac ako 23 ročnom pôsobení v štruktúrach SZBe, bude ťažké a nebudeme to 
môcť  porovnávať s ktorýmkoľvek novým nastupujúcim na jeho post. MŠ je vo funkcii 
jeden rok a spolu so ZR a RB plnia svoje úlohy a povinnosti tak, aby SZBe napĺňal 
svoje poslanie  v zmysle Stanov. Ďakujem im za túto prácu. Zároveň sa chcem 
poďakovať aj prezidentovi BEC PT  za jeho spoluprácu  či už pri odovzdávaní funkcie 
GS, koordinácii pri EYOF, ale aj záujem zostať a pracovať vo VV SZBe. A určite je 
spravodlivé, že za svoju prácu bol PT na 57. VZ SOŠV vyznamenaný strieborným 
odznakom.  Myslím si, že každá členská federácia by bola hrdá na to, že má vo 
svojom VV európskeho prezidenta, preto som navrhol zmenu Stanov SZBe, aby 
nielen PT, ale ktorýkoľvek člen SZBe v budúcnosti, ktorý bude členom exekutívy 
BEC alebo BWF, bol automaticky člen VV SZBe, ex office, bez toho, aby musel 
kandidovať do VV. 

Na záver chcem poďakovať všetkým členom SZBe za ich prácu a záujem 
o bedminton. 

 
Ďakujem za pozornosť. 


