
 

ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ KONFERENCIE SZBe 

19.júla 2020 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici (10,05 – 14,30) 

PRÍTOMNÍ 

Delegáti: Michal Matejka (AS Trenčín), Júlia Poláčková (KBC Košice), Zuzana 

Rajdugová (ŠK Hrachovo), Richard Bálint (Družstevník Klenovec), Jozef Gibala 

(Loko Banská Bystrica), Mia Tarcalová (PBA Prešov), Ladislav Koribský (AC 

UNIZA Žilina), Filip Guldan (Koliba Bratislava), Daniel Orlovský (BC Prešov), 

Nikoleta Bálintová (BK Rimavská Sobota), Marián Šulko (Spoje Bratislava) 

Prezident: Anton Siažik 

Členovia VV:  Peter Tarcala, Juraj Knapp  

Člen SZBe: Jozef Kurila 

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 za rok 2019  

9. Správa Športovo-technickej komisie SZBe 

10.Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 



11. Správa Revíznej komisie a Kontrolórky SZBe 

12. Výročná správa SZBe za rok 2019  

13. Návrh na zmenu stanov SZBe 

14. Schválenie výšky členského príspevku 

15. Prestávka 

16. Voľba prezidenta SZBe 

17. Voľba predsedu ŠTK 

18. Voľba členov Výkonného výboru SZBe 

19. Schválenie smernice Kritériá pre rozdelenie finančných prostriedkov 

z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov 

20. Diskusia 

21. Schválenie uznesenia 

22. Záver 

 

Bod 1. – Otvorenie 

Členskú konferenciu otvoril prezident SZBe Anton Siažik, ktorý privítal všetkých 

účastníkov, a poukázal na prítomnosť čestného hosťa, člena Výkonného výboru 

ako aj prezidenta BEC Petra Tarcalu. Následne predniesol práva účasti na 

konferencii a vyzval prítomných ku korektnému priebehu.  

Bod 2. – Schválenie programu 

Program ČK bol delegátmi jednohlasne schválený.  

 ZA – 29, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0 

Bod 3. – Voľba mandátovej komisie 

Delegáti na základe návrhu zvolili do mandátovej komisie Michala Matejku 

a Júliu Poláčkovú.  



 ZA – 29, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0 

Mandátová komisia konštatovala, že na Členskej Konferencii je zastúpených 11 

klubov s celkovým počtom 29  hlasov, čo predstavuje 100 % účasť z celkovo 

možných 29 hlasov právoplatných delegátov, teda podľa Stanov SZBe je 

uznášaniaschopná. Nadpolovičná väčšina pri hlasovaniach je 15 hlasov a 2/3 

väčšina predstavuje 20 hlasov.  

Správa mandátovej komisie je prílohou č.1 tejto zápisnice.  

Bod 4. – Voľba návrhovej komisie  

Za členov návrhovej komisie boli zvolení Filip Guldan a Richard Bálint.  

 ZA – 29, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0 

Bod 5. – Voľba volebnej komisie  

Volebná komisia bola odsúhlasená v zložení Daniel Orlovský a Jozef Gibala.  

 ZA – 29, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0 

Bod 6. – Správa prezidenta SZBe 

Správu SZBe za uplynulé obdobie predniesol prezident Anton Siažik. Na 

konferencii hovoril o obmedzeniach súvisiacich s pandémiou COVID 19 ako aj 

o prerušení súťaží. Poďakoval sa sekretariátu za aktivity na sociálnych sieťach 

v čase koronakrízy. Doplnil, že na dennej báze komunikoval s ministerstvom 

a SOŠV o čo najskoršom obnovení súťaží. Zároveň vyzval členov SZBe, aby sa 

namiesto kritiky na sociálnych sieťach začali viac zaujímať o dianie v SZBe, aby 

sa pripojili k práci zväzu, a aby aj svojou troškou prispeli k napredovaniu 

bedmintonu na Slovensku. Prezident vyzdvihol aj nárast financovania oproti 

iným rokom. Informoval, že následkom koronakrízy môže ale dôjsť aj ku 

kráteniu, čo by sa na sekretariáte mohlo odraziť napríklad zlúčením funkcií či 

prerozdelením práce. Dodal, že je nutné podporiť rodičov detí, ktoré hrajú 

bedminton a neustále rozširovať členskú základňu. Pozitívne hodnotil aj štart 

Projektu U15 a uvažoval o zriadení projektu v kategórii U13. Na záver sa 

poďakoval Petrovi Tarcalovi, prezidentovi BEC, za jeho dlhoročný prínos pre 

SZBe, a dodal, že bol ocenený prezidentom SOŠV strieborným odznakom.  

Správa je v plnom znení prílohou č.2 tejto zápisnice.  



Bod 7. – Správa generálneho sekretára SZBe  

Správu predniesol generálny sekretár Marián Šulko. Konštatoval náročnosť 

administratívy na tomto poste a kriticky hodnotil nefunkčnosť resp. zrušenie 

Trénersko-metodickej komisie a Komisie rozhodcov. Správa je prílohou č.3A 

a 3B tejto zápisnice.  

Bod 8. - Správa o hospodárení za rok 2019 

Marián Šulko v krátkosti zhodnotil hospodárenie SZBe v roku 2019. Celkový 

príjem SZBe v roku 2019 činil 416 089,66 €. Výdavková časť rozpočtu SZBe bola 

v celkovej výške 369 893,88 €. Hospodárenie zväz ukončil s konečnou rezervou 

vo výške 46 195,78 €. Materiál je prílohou č.4A a 4B tejto zápisnice. 

Bod 9. – Správa Športovo-technickej komisie SZBe 

S hodnotením vystúpil Richard Bálint, ktorý hovoril o špecifickom súťažnom 

ročníku kvôli vírusu COVID 19. Informoval, že sezóna 2020 by mala pokračovať 

na jeseň, pričom všetky turnaje by mali ísť podľa plánu. Pri reštarte sezóny 

bude platiť rebríček, ktorý bol zverejnený k 1.marcu 2020. Kompletná správa je 

prílohou č.5 tejto zápisnice.  

Bod 10. – Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 

Predseda komisie Juraj Knapp konštatoval, že školské súťaže sa rozbehli, avšak 

kvôli COVIDU 19 boli odložené a následne zrušené. Školské súťaže budú 

pokračovať novým ročníkom. Správa je prílohou č.6 tejto zápisnice.  

Bod 11. - Správa Revíznej komisie a Kontrolórky SZBe 

Predsedníčka Jana Čižnárová sa ospravedlnila za neúčasť na ČK. Správa revíznej 

komisie a správa Kontrolórky SZBe sú prílohami č. 7A a 7B tejto zápisnice.  

Bod 12. – Výročná správa SZBe za rok 2019  

Marián Šulko v skratke informoval o Výročnej správe 2019 overenej audítorom 

a potrebe jej prerokovania a schválenia na Členskej konferencii SZBe, ako 

najvyššieho orgánu SZBe. Výročná správa bola zverejnená na stránke zväzu 

a kolektívnym členom bolo zaslané webové prepojenie pred ČK. Delegáti ČK 

jednohlasne schválili Výročnú správu 2019. 



 ZA – 29, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0 

Bod 13. - Návrh na zmenu stanov SZBe 

ČK jednohlasne schválila, že hlasovanie o zmenách v Stanovách SZBe sa vykoná 

verejným hlasovaním. Kompletné zmeny s popisom sú prílohou č. 9 tejto 

zápisnice.  

Delegáti hlasovali za jednotlivé zmeny jednotlivo a nasledovne:  

- článok VI. – bod 7.  

- jedná sa o posledný odstavec, zvyšok článku ostáva nezmenený 

Oddiely, ktoré neboli v SZBe registrované k 31.12. predchádzajúceho roku, ale 
sa zaregistrovali v SZBe v roku konania konferencie  a majú zaregistrovaného 
aspoň jedného člena v deň, v ktorý Výkonný výbor rozhodol o zvolaní 
konferencie, môžu vyslať na konferenciu delegáta, ktorý bude disponovať 
jedným hlasom. 
 

 ZA – 29, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0 

 

- článok VI. - bod 13.  

Uznesenie o konaní členskej konferencie sa musí zverejniť a zaslať kolektívnym 

členom SZBe najmenej 30 dní pred jeho konaním a musí v ňom byť uvedený 

dátum, čas, miesto konania, program zhromaždenia a počty hlasov, ktorými 

budú disponovať delegáti jednotlivých oddielov. Podklady na zasadnutie sa 

musia zaslať kolektívnym členom SZBe najmenej 7 dní pred konaním členskej 

konferencie. 

 ZA – 29, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0 

 

- článok VI. - bod 17. 

- pridá sa odrážka, zvyšok bodu ostáva nezmenený 

Členská konferencia 

- schvaľuje výšku členského príspevku na nasledujúci kalendárny rok 

 ZA – 27, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 2 

 

- článok VIII. – bod 1. 



Prezident SZBe je štatutárnym zástupcom zväzu. Je oprávnený konať 

samostatne. Riadi činnosť Výkonného výboru a zvoláva jeho zasadnutia. Do 

funkcie ho volí členská konferencia na obdobie štyroch rokov. 

 ZA – 27, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 2 

 

- článok IX. – bod 2.  

- pridá sa nový bod, ostatné sa prečíslujú 

Každý člen SZBe, ktorý bol zvolený  za člena VV BEC / board of directors / alebo 

VV BWF / council / sa na obdobie svojho funkčného obdobia  v uvedených 

orgánoch stáva ďalším členom VV SZBe ex officio so všetkými právami 

a povinnosťami člena VV SZBe, vrátane práva hlasovacieho. V prípade člena ex 

officio je táto osoba nad stanovený počet členov VV SZBe. 

Členstvo ex officio vo VV SZBe vzniká dňom zvolenia za člena VV  BEC / board of 

directors / alebo VV  BWF / council / a zaniká dňom ukončenia vykonávanej 

funkcie, do ktorej bol zvolený. 

Členstvo ex officio je podmienené písomným súhlasom danej osoby.  

 ZA – 24, PROTI – 5, ZDRŽALO SA – 0 

 

- článok XI.  – bod 2. 

Generálny sekretár SZBe je štatutárnym zástupcom zväzu. Je oprávnený konať 

samostatne.  

 ZA – 29, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0 

Bod 14. – Schválenie výšky členského príspevku  

ČK odsúhlasila individuálny členský poplatok vo výške 1 € pre novo 

registrovaných členov SZBe vo vekovej kategórii U11, U13 aU15 a individuálny 

členský poplatok vo výške 10 € pre ostatných členov SZBe, a kolektívny členský 

poplatok vo výške 1€ na rok 2021. 

 ZA – 29, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0 

Bod 16. – Voľba prezidenta SZBe 



Voľba prezidenta SZBe prebehla tajným hlasovaním. Delegáti volili jedného 

kandidáta, Antona Siažika.  Zápisnica volebnej komisie s výsledkami je prílohou 

č. 11 tejto zápisnice. 

 ZA – 29, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0 

Bod 17. – Voľba predsedu ŠTK  

Voľba predsedu ŠTK prebehla tajným hlasovaním. Jediným kandidátom na 

tento post bol Richard Bálint, ktorého delegáti jednohlasne zvolili. Zápisnica 

volebnej komisie s výsledkami je prílohou č. 11 tejto zápisnice. 

 ZA – 29, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 0 

Bod 18. – Voľba členov Výkonného výboru  

Pred začiatkom hlasovania Richard Bálint svoju kandidatúru, ako novozvolený 

predseda ŠTK, stiahol. Počet kandidátov sa znížil na 6. Pred voľbami sa noví 

delegáti v krátkosti predstavili. Piatich členov volili delegáti tajne. Voľby 

prebehli nasledovne:  

- Júlia Poláčková (29 hlasov) 

- Michal Matejka (29 hlasov) 

- Mia Tarcalová (24 hlasov) 

- Ladislav Koribský (22 hlasov) 

- Juraj Knapp (22 hlasov) 

- Marián Šulko (19 hlasov) 

Zápisnica volebnej komisie s výsledkami je prílohou č. 11 tejto zápisnice. 

Bod 19. - Schválenie smernice Kritériá pre rozdelenie finančných prostriedkov 

z príspevku uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov 

Marián Šulko upozornil na nutnosť, ktorá vyplýva zo zákona, a to, že schválenie 

smernice musí vykonať Členská konferencia. V rámci tohto bodu následne 

prebehla krátka diskusia, v ktorej delegáti vyjadrili rôznorodé názory na danú 

tému. Filip Guldan mal dotaz priamo na kritéria, ktoré v smernici podľa neho 

nie sú. Júlia Poláčková doplnila, že ako zväz nemáme komplexne zadefinovanú 

talentovanú mládež, súhlasil s ňou aj Marián Šulko. Nakoniec prebehlo 

hlasovanie o smernici v znení, v akom bola predložená. Smernica je prílohou 

č.10 tejto zápisnice.  



 ZA – 27, PROTI – 0, ZDRŽALO SA – 2 

Bod 20. – Diskusia 

V diskusii vystúpili dvaja delegáti, a to Filip Guldan s dvoma príspevkami ako aj 

hosť Jozef Kurila.  

- Filip Guldan 

V prvom rade chcel vyzdvihnúť fakt, že máme spracované kompletné archívy od 

roku 2013. Za spoluprácu poďakoval Richardovi Bálintovi a Zuzane Radugovej. 

Doplnil, že by rád dokončil aj archívy od sezóny 1962, pričom skonštatoval, že 

do elektronickej formy mu tak chýba ešte 46 sezón. V rámci archivácie sezón sa 

všetkým za spoluprácu poďakoval aj Anton Siažik.  

Následne položil Filip Guldan otázku ohľadom GDPR, a pýtal sa na ďalší postup 

v tejto veci, keďže už pred rokom sa z registrácie odstránili fotky a tým pádom 

zväz porušuje registračný ako aj súťažný poriadok. Marián Šulko informoval, že 

kontrola prebehla na podnet členky SZBe, pričom na problematiku GDPR bol 

oslovený špecialista, ktorý vypracoval projekt. Kontrola sa pre COVID 19 

natiahla. Špecialista na GDPR navrhol počkať na správny orgán a ich reakciu 

ohľadom kontroly. Júlia Poláčková sa v tejto veci ponúkla, že bude kontaktovať 

pána, ktorý sa venoval registráciám vo futbale.  

- Jozef Kurila  

Položil otázku, či by sa deťom mohli do rebríčka počítať všetky absolvované 

turnaje, a nielen dva. Na jeho otázku okamžite reagoval Richard Bálint. Ten ho 

presmeroval na ŠTK, ktorá tieto veci riadi a dodal, že systém síce nie je bez 

chýb, no nikto doposiaľ s lepším neprišiel. Do debaty vstúpili aj Daniel Orlovský 

a Michal Matejka, ktorí touto cestou apelovali na ŠTK aby sa prípadnými 

zmenami v systéme začala zaoberať.  

UZNESENIE ČLENSKEJ KONFERENCIE SZBe z 19. júla 2020, Banská Bystrica 

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 

 

Členská konferencia SZBe schvaľuje: 

 voľbu mandátovej komisie v zložení: Michal Matejka, Júlia Poláčková  

 voľbu návrhovej komisie v zložení: Richard Bálint, Filip Guldan 

 voľbu volebnej komisie v zložení: Daniel Orlovský, Jozef Gibala 

 správu o hospodárení SZBe za rok 2019 

 správu Revíznej komisie a Kontrolóra SZBe  

 Výročnú správu Slovenského zväzu bedmintonu za rok 2019  

 zmenu stanov 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 2021 

 voľbu Antona Siažika za prezidenta SZBe 

 voľbu Richarda Bálinta za predsedu ŠTK SZBe 

 voľbu členov VV SZBe: Ladislav Koribský, Michal Matejka, Juraj Knapp, 

Mia Tarcalová, Júlia Poláčková 

 smernicu Kritéria pre rozdelenie finančných prostriedkov z príspevku 
uznanému športu na účel rozvoja talentovaných športovcov 

 
 
Zapísala: Zuzana Rajdugová, komunikačno-administratívny manažér SZBe 

Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 21.7.2020 

  

 

 

 

 

 



 


