
SPRÁVA GENERÁLNEHO SEKRETÁRA 
 

 

Po necelom roku vo funkcii GS je toto moja prvá správa. Na úvod si požičiam 
slová bývalého GS Petra Tarcalu, jeho zhrnutie je stále aktuálne: 

 
„Sekretariát SZBe je profesionálnym pracoviskom, ktoré zabezpečuje 

každodennú činnosť zväzu. V súčasnosti je zložený z GS, Športovo-technického 
manažéra Richarda Bálinta, a komunikačno-administratívnej manažérky Zuzany 
Rajdugovej. 

Športovo-technický 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. Taktiež zabezpečuje aktualizáciu 
Informačného systému v športe.  

Komunikačno-administratívna manažérka realizuje komunikáciu 
prostredníctvom internetovej stránky zväzu, FB stránky, Instagramu, spolupracuje 
s médiami 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, ako aj kreditné vzdelávanie 
pedagógov.  

Sekretariát prostredníctvom GS realizuje činnosť zameranú na plynulé 
a komplexné fungovanie zväzu vo všetkých oblastiach. 

Komunikáciu zabezpečujeme s MŠVVaŠ SR, SOŠV, SAŠŠ, SAUŠ, NŠC, 
ADA SR, BE, BWF a samozrejme s individuálnymi a kolektívnymi členmi SZBe. 

Realizujeme organizáciu školení, seminárov, 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. 
 
Sekretariát je tu pre efektívne zabezpečenie a fungovanie celej činnosti SZBe, 

ale je tu tiež pre Vás.“ 
 
 
 

Nasleduje pár čísiel k projektu Začni s bedmintonom: 
 
V roku 2019 sa uskutočnilo: 

- 5 školení (Bytča, Bratislava, Prievidza, Martin, Bystričany) 

- zapojených bolo 65 škôl 

- vyškolilo sa 87 učiteľov 

Spolu sme od roku 2013 do projektu dostali: 
- celkovo 1175 učiteľov 



- celkovo 881 škôl 

- doposiaľ sa školenia uskutočnili v 57 mestách (Banská Bystrica, Banská Štiavnica, 

Bardejov, Bratislava, Bystričany, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Hrachovo, Humenné, 

Ilava, Košice, Levice, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Martin, Michalovce, 

Myjava, Nitra, Nižná, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany, Poprad, 

Podbrezová, Považská Bystrica, Prakovce, Prešov, Prievidza, Púchov, Rakovec nad 

Ondavou, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Skalica, 

Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Svidník, Šaľa, 

Šamorín, Šurany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zvolen, 

Zákamenné, Žabokreky, Žarnovica, Žilina). 

V roku 2020 sme v školeniach chceli pokračovať, no vzhľadom na COVID 19 
sa už pripravované školenia v Košiciach a Ilave museli odložiť. Pokračovať by sme 
mali na jeseň, pričom do konca sezóny máme v pláne uskutočniť 5 školení. 

 
Už samotné čísla hovoria o tom, že na projekt Shuttle time môžeme byť 

právom hrdí. Pevne dúfame, že výsledky tohto projektu využijeme a nadviažeme na 
už urobené školenia. VV už rozhodnutie prijal, bohužiaľ školenia, ktoré by mali byť 
akousi nadstavbou k úvodným školeniam sa museli odložiť kvôli situácii s COVID-19. 

Projekt Začni s bedmintonom si zobral za svoj Prezident SZBe a na starosti ho 
má Zuzana Rajdugová, ktorej chcem touto cestou poďakovať.  

Tak isto chcem poďakovať aj školiteľom. Do programu Začni s bedmintonom 
sa zapojili: Michal Matejka, Zuzana Rajdugová, Júlia Poláčková, Jana Čižnárová 
a Marián Šulko. 

 
 

Keďže GS zastrešuje činnosti naprieč zväzom, dovolím si v krátkosti zhodnotiť 
a možno aj vysvetliť fungovanie zväzu ako takého. Toto zhrnutie si nenárokuje byť 
úplným, ale skôr prehľadným vysvetlením fungovania SZBe. Pre funkcionárov zväzu 
je toto fungovanie úplne jasné, ale myslím, že veľa hráčov a možno ani trénerov 
o tomto prehľad nemá. 

 
Veľa ľudí mi po zverejnení zvolenia za GS gratulovalo, vnímal som kritické 

hlasy na fungovanie zväzu a niektorí vkladali nádeje, že v SZBe príde k zmene. Treba 
však povedať, že GS je podriadený VV a prezidentovi SZBe, síce so zodpovednosťou, 
ale nie príliš veľkými právomocami. Toto nie je kritika, je to len konštatovanie, myslím, 
že v tomto je systém nastavený správne. A potom je tu ŠTK, ktorá funguje samostatne 
a má na starosti okrem iného všetky domáce súťaže. 

V skratke sa dá povedať, že SZBe zastrešuje 3 hlavné funkcie – športovú, 
administratívno-finančnú a funkcionársku. 

 
• Športovú stránku má na starosti ŠTK, čo sa týka domácich turnajov a TMK, čo sa 

týka rozvoja talentov a fungovania reprezentácií. 
ŠTK funguje samostatne.  
TMK je toho času začlenená pod sekretariát. Ale určite by si zaslúžila samostatné 
fungovanie a finančné ohodnotenie.  



 
• Za posledné roky prišlo k výraznému navýšeniu finančných prostriedkov od štátu. 

Rok 2016 – 100.000 EUR, 2017 – 147.000 EUR, 2018 – 199.000 EUR, 2019 – 
312.000 EUR. TO znamená, že za posledné 4 roky sa príspevky od štátu 
strojnásobili. Za toto patrí vďaka jednak štátu a najmä MŠVVaŠ SR, ale aj 
Prezidentovi SZBe Antonovi Siažikovi a bývalému GS Petrovi Tarcalovi. Myslím, 
že kluby, reprezentanti a talentovaná mládež to pocítili na zvýšenej podpore. 

Zvýšenie finančných prostriedkov a Zákon o športe okrem všetkých pozitív 
však znamená aj zvýšenú potrebu byť pripravený s projektami a výrazne zvýšenú 
potrebu administratívy. Kto niekedy od štátu žiadal finančné prostriedky, vie, aké 
zložité bývajú tieto žiadosti a následná dokumentácia a vyúčtovanie. Pridajte si 
k tomu GDPR, povinnosti vyplývajúce zo Zákona o športe, z legislatívy 2% z Dane 
z príjmu, z legislatívy ohľadom verejných obstarávaní, organizáciu akcií 
reprezentačných výjazdov (kompletné zabezpečenie výjazdov od oblečenia, 
dopravy, ubytovania, prihlášok, akreditácií, zabezpečenia tréningov), mzdové 
náležitosti nielen voči zamestnancom, ale aj „dohodárom“ (tréneri, rozhodcovia), 
organizáciu extraligy a Slovak Open. 

Len jednoduché vyúčtovanie Majstrovstiev sveta alebo Európy veteránov sa 
mení na operáciu neustáleho, niekoľkotýždňového pripomínania zaplatenia 
štartovného. Opäť, toto nie je kritika, len konštatovanie, že sekretariát je častokrát 
v nevďačnej pozícii a aj jednoduché činnosti vedia byť časovo náročné a zdĺhavé. 

Mnoho činností je jednoduchých, ale veľmi náročných na čas, tie môže 
vykonávať aj pomocná sila a potom sú činnosti, ktoré naozaj musí robiť človek, 
ktorý pozná Zákon o športe a ďalšie súvislosti.  

Priznám sa, že mňa osobne táto administratívna náročnosť zaskočila a 
zavalila. 

 
• Funkcionári SZBe sú: prezident, viceprezident, členovia VV, predsedovia 

a členovia komisií. Plateným funkcionárom je momentálne iba predseda ŠTK. 
Prezident je podľa Stanov SZBe zodpovedný za vedenie a celkovú činnosť 
SZBe, Výkonný výbor okrem iného riadi činnosť SZBe po všetkých stránkach. 
Napriek tomu Prezident nie je finančne ohodnotený. Práve preto by som chcel 
oceniť prácu a prínos Antona Siažika. Bedminton bude ešte dlho založený 
z veľkej miery na nadšencoch tohto krásneho športu a dobrovoľníkoch, ak však 
očakávame a požadujeme skutočné zmeny bolo by treba ohodnotiť aspoň 
hlavných funkcionárov. 

 
Na záver sa kriticky priznávam, že so svojim fungovaním som spokojný tak na 

trojku. Napriek všetkému som rád, že som dostal možnosť pracovať pre SZBe. 
 
Chcel by som poďakovať Zuzane Rajdugovej a Richardovi Bálintovi za 

bezproblémové fungovanie ich oblastí. Petrovi Tarcalovi za odpovede na mnohé 
otázky a pomoc posledný rok a Tónovi Siažikovi za pomoc a podporu. 

 
Slovenskému bedmintonu prajem do budúcnosti aj po voľbách veľa úspechov 

a progres. 


