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 Dovoľte aby som Vás vo svojej správe oboznámil s činnosťou ŠTK za minulý rok ale tiež za 

celé uplynulé štvorročné volebné obdobie. V ŠTK pracovali pod mojím vedením celé štyri roky 

členovia Filip Guldan, Juraj Piovarči, Marek Horník a Vladimír Turlik. V skrátenej sezóne 2016 

bol členom ŠTK aj Rastislav Roďom. V roku 2017 bol namiesto neho schválený Vladimír Šteffan, 

ktorý bol členom len 3 mesiace. Nahradila ho Zuzana Rajdugová, ktorá je členkou komisie 

doteraz. 

 Náplňou ŠTK vo všeobecnosti je oblasť domácich súťaží – ich príprava, riadenie, riešenie 

problémov a protestov a vydávanie výsledkov. Jednotliví členovia ŠTK mali na starosti 

nasledovné oblasti: 

 F. Guldan viedol II. ligu Západ, J.Piovarči III.ligu Západ, V.Turlík viedol Oblastné súťaže SR 

Východ (II. a III.liga), M.Horník IV.ligu Západ. Ja som 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), nahrávanie údajov do Informačného systému 

športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a samozrejme všetky ostatné činnosti, 

ktoré mi vyplývajú z môjho pracovného zaradenia (t. j. kontrola turnajov, zverejňovanie 

výsledkov, registrácie, prestupy, hosťovania a pod.) 

 Čo sa týka rozsahu našej práce, za posledné štyri roky sa počet družstiev v jednotlivých 

súťažiach stabilizoval. Pre informáciu by som uviedol, že v skrátenej sezóne 2016 sa súťaže 

družstiev pre krátkosť času neuskutočnili, v sezóne 2017 to bolo 67 družstiev v 6 súťažiach, v 

sezóne 2018 - 61 družstiev (6 súťaží), sezóne 2019 - 62 družstiev (6 súťaží). Pre informáciu - 

celkove bolo v minulej sezóne úlohou ŠTK spracovať výsledky 392 stretnutí družstiev a v rámci 

toho 3136 individuálnych zápasov. 

 V tejto sezóne sa súťaže Extraligy a II. ligy Východ a Západ sa nezačali, v III. lige Východ a 

Západ a IV. lige sa odohrali len úvodné kolá. Ako iste všetci viete, bolo to kvôli nariadeniu 

štátnych orgánov pre pandémiu coronavírusu. Všetky súťaže sa však odohrajú, hoci v 

skrátenom formáte. Súťaže družstiev prebehnú v polovičnom formáte, na polovičný počet 

kôl. Extraliga a 2. ligy budú dvojkolové. 3. ligy a 4. liga sa uskutočnia v trojkolovom formáte. V 

4. lige po skončení základnej časti víťazi jednotlivých skupín odohrajú baráž. Z tejto baráže 

postúpia do 3. ligy dve družstvá. Je smutné, že družstvá ktoré si vybojujú právo postupu do 

Extraligy či už priamo alebo v baráži, odmietnu najvyššiu slovenskú súťaž v nasledujúcom 

ročníku hrať. Je potrebné sa nad týmto zamyslieť a vytvoriť taký systém (aj keď len jeden 

ročník pokusne), ktorý by družstvá privítali a boli by ochotné súťaž v zmenenom formáte hrať. 

 Za nami je v podstate prvá tretina novej súťažnej sezóny (hoci sa zatiaľ pre pandémiu 

odohrali len turnaje od 1. januára do vydania prvých rebríčkov k 1.3.2020), ktorá zatiaľ 

prebehla bez väčších problémov. Do 8.3.2020 sa odohrali turnaje jednotlivcov a družstiev 

všetkých vekových kategórií, ktoré boli v termínovom kalendári naplánované. Termínový 

kalendár na druhú polovicu sezóny 2020 je pripravený a vystavený na stránke SZBe od 

začiatku júla. Všetky súťaže jednotlivcov a družstiev, ktoré sa mali odohrať v mesiacoch 

marec - jún sa kvôli pandémii koronavírusu neuskutočnili a rebríčky sú do 1.11.2020 zmrazené. 

V druhej polovici sezóny sa uskutočnia v poradí tretie GP A a M SR všetkých vekových 

kategórií. Turnaje typu GP B a GP C sa uskutočnia po prihláškach organizátorov a zaradení 

do termínového kalendára. 

 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. Tu by som chcel 

poďakovať Filipovi Guldanovi, ktorý bez nároku na odmenu rebríčkový softvér aktualizoval na 

novšiu verziu. Apelovať by som chcel stále na tých organizátorov turnajov, ktorý softvér na 

tvorbu výsledkových listín ešte nepoužívajú, aby tak robili, pretože im značne urýchli a 

zjednoduší prácu. Tento softvér je voľne dostupný na stránke SZBe. 

 Okrem  domácich  súťaží  sú  spracovávané  všetky  oficiálne  výsledky  reprezentácie  SR 

a aj neoficiálne zahraničné štarty klubových hráčov.



 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. Na stránke SZBe v záložke 

„Archív“ sú vystavené kompletné archívy za roky 2008-2019 a v spolupráci F. Guldanom 

prebiehajú práce na digitalizácii archívov a ich priebežnom dopľňaní . 

 Funkčnosť a spoľahlivosť ligového softvéru je odskúšaná a žiadne problémy sa už 

nevyskytujú. 

 Už štvrtú sezónu sa na turnajoch Grand Prix používajú tzv. fixné bodové hodnotenia – to 

znamená, že hráč vie dopredu koľko bodov na danom turnaji získa. 

 Najvyužívanejším pomocníkom je Tournamentsoftware, ktorý povinne používajú vrchní 

rozhodcovia na turnajoch Grand Prix typu A, Grand Prix O a majstrovstvách Slovenska. V 

minulom ročníku sa vyskytli problémy s licenciou, avšak po intervencii generálneho sekretára 

a dohode so správcom softvéru sú už problémy vyriešené. 

 ŠTK sa v uplynulom volebnom období okrem riadenia súťaží trvale zaoberala aj úpravami 

súťažných predpisov so snahou nájsť čo najoptimálnejšie pravidlá pre naše slovenské 

podmienky. Za posledné štyri roky sme do súťažných predpisov zaviedli viaceré zmeny, z 

ktorých najvýznamnejšie sú nasledovné: 

 - pripravili sme zmenu vekových kategórií podľa platných európskych pravidiel a  

  úspešne sme túto zmenu zaviedli do praxe 

 - zaviedli sme fixné bodovanie na všetkých typoch turnajov a bodovanie jednotlivcov 

  do rebríčkov zo súťaží zmiešaných družstiev dospelých 

 - zmenili sme formát sezóny zo systému jeseň-jar, na formát kalendárneho roka t. j. jar-

  jeseň 

 - od sezóny 2018 sme v extralige zmiešaných družstiev dospelých zaviedli v poslednom 

  kole play-off, čím sa súťaž stala príťažlivejšou a atraktívnejšou 

 - v Extralige zmiešaných družstiev dospelých sme povolili zvýšenie počtu hosťujúcich 

  hráčov z 2 na 4 

 - turnaje Grand Prix A v kategóriách U17 a U19 sa konajú v 2 dňoch 

 

Okrem týchto významnejších zmien sme uskutočnili aj množstvo ďalších menších úprav a 

spresnení predpisov. 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 v krátkosti spomenúť svoje účinkovanie v orgánoch SZBe. Do 

Výkonného výboru som bol zvolený v roku 2008 a odvtedy v ňom nepretržite pracujem až 

dodnes, čo je už 12 rokov. Do funkcie predsedu ŠTK som bol zvolený v roku 2012. V SZBe som 

zamestnaný na pozícii Športovo-technického manažéra od roku 2015. 

 Týmto by som chcel poďakovať všetkým členom ŠTK, ktorí ako dobrovoľní funkcionári za 

uplynulé štyri roky vykonali pre SZBe množstvo práce, bez ktorej by sme si fungovanie 

slovenského bedmintonu mohli ťažko predstaviť. 

 

 

 

Richard Bálint – predseda ŠTK SZBe 


