
 

 

 

 
 

 

ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ KONFERENCIE SZBe 
 

23. apríl 2017 v hoteli Lux v Banskej Bystrici (10,00/11,00 – 13,00) 
 
Prítomní:  Zuzana Rajdugová (BC Prešov), Filip Guldan (Spoje Bratislava), Juraj Knapp (CEVA 

Trenčín), Peter Tarcala (PBA Prešov), Lukáš Klačanský (BKR Púchov),  Júlia Poláčková 
(KBC Košice), Monika Bartošová (Lokomotíva Banská Bystrica),  Michal Matejka (M-Šport 
Trenčín), Richard Bálint (ŠK Hrachovo),  Jana Čižnárová (BK ŠŠK Široké), Anton Siažik, 
Štefan Vaško st.  

                        
Program: 
  

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba mandátovej komisie 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Správa prezidenta SZBe 
6. Správa o hospodárení SZBe za rok 2016 
7. Správa Športovo-technickej komisie  
8. Správa Trénersko-metodickej komisie 
9. Správa Komisie rozhodcov 
10. Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
11. Správa Revíznej komisie 
12. Schválenie výšky členského príspevku 
13. Návrh na zmenu stanov SZBe 
14. Diskusia 
15. Schválenie uznesenia 
16. Záver 

 
Nakoľko počet prítomný delegátov na Členskej Konferencii SZBe v zmysle Stanov SZBe nebol o 10,00 
postačujúci, začiatok Členskej konferencie bol posunutý na 11,00. 
 
k bodu 1 – Otvorenie  
Účastníkov Členskej konferencie SZBe privítal prezident SZBe Anton Siažik. Konštatoval, že ČK bola 
zvolaná v zmysle Stanov SZBe a vyzval prítomných ku korektnému priebehu a konštruktívnemu 
prístupu.  
 
k bodu 2 – Schválenie programu 
Program ČK bol delegátmi schválený.   
 
k bodu 3 – Voľba mandátovej komisie 
Delegáti na základe predloženého návrhu do mandátovej komisie zvolili týchto členov: Peter Tarcala, 
Richard Bálint, Zuzana Rajdugová.  
Správa mandátovej komisie je prílohou č. 1 k tejto zápisnici. 
 



k bodu 4 – Voľba návrhovej komisie 
Na návrh predsedajúceho boli za členov návrhovej komisie zvolení: Filip Guldan, Jana Čižnárová, Júlia 
Poláčková.  
 
k bodu 5 - Správa prezidenta SZBe 
Hodnotiacu správu SZBe za uplynulé obdobie predniesol prezident Anton Siažik. Správa je v plnom 
znení prílohou č. 2 tejto zápisnice.  
 
k bodu 6 – Správa o hospodárení SZBe za rok 2016 
Peter Tarcala, ako člen VV SZBe zodpovedný za ekonomiku, na základe písomne rozdaných podkladov 
v krátkosti zhodnotil hospodárenie SZBe v roku 2016. Materiál je prílohou č. 7 tejto zápisnice. 
Celkový príjem SZBe v roku 2016 činil 203.422,77 a spolu s prebytkom z roku 2015 dosiahli 
prostriedky výšku 226.616,69 €. Výdavková časť rozpočtu SZBe v roku 2016 bolo v celkovej výške 
195.178,96 €. 
Napriek zabezpečeniu všetkých nevyhnutných a potrebných aktivít, projektov a akcií v roku 2016 
ukončil SZBe hospodárenie s konečným výsledkom rezervy vo výške 31.437,73 €. 
Delegáti obdržali aj písomne podklady stavu majetku SZBe k 31.12.2016. Materiál je prílohou č. 8 
tejto zápisnice. 
 
k bodu 7 – Správa Športovo-technickej komisie  
S hodnotením tejto oblasti zväzu vystúpil predseda ŠTK Richard Bálint. Správa je prílohou č. 3 k tejto 
zápisnici. 
 
k bodu 8 – Správa Trénersko-metodickej komisie   
Správu tejto komisie predložila jej predsedníčka Júlia Poláčková. Správa je prílohou č. 4 k tejto 
zápisnici. 
 
k bodu 9 – Správa Komisie rozhodcov 
Predseda komisie rozhodcov Peter Tarcala v krátkosti prítomných informoval o činnosti komisie, 
realizovaných nomináciách na vrcholné podujatia SZBe a medzinárodné turnaje na Slovensku. 
V decembri 2016 sa uskutočnilo školenie vrchných rozhodcov, z ktorého na základe úspešne 
vykonaných skúšok pribudlo do zoznamu 9 nových rozhodcov. Komisia pôsobila v zložení – Peter 
Tarcala, Attila Palkó, Daniel Dúbravský. 
 
K bodu 10 – Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
Predseda komisie Juraj Knapp prečítal správu o činnosti tejto komisie. Správa je prílohou č. 5 k tejto 
zápisnici. 
 
k bodu 11 – Správa Revíznej komisie 
Správu Revíznej komisie predniesla jej predsedníčka Jana Čižnárová. Správa je prílohou č. 6 k tejto 
zápisnici. 
 
K bodu 12 - Schválenie výšky členského poplatku  
ČK jednohlasne odhlasovala, že schválenie tohto uznesenia sa vykoná verejných hlasovaním. 
ČK odsúhlasila individuálny členský poplatok vo výške 1 € pre novo registrovaných členov SZBe vo 
vekovej kategórii U11, U13 a U15 a individuálny členský poplatok vo výške 10 € pre ostatných členov 
SZBe, a kolektívny členský poplatok vo výške 1 € na rok 2018. 
 
K bodu 13 – Návrh na zmeny Stanov SZBe  
ČK jednohlasne schválila, že hlasovanie o zmenách v Stanovách sa vykoná verejných hlasovaním. 
Delegáti jednohlasne schválili zmeny v Stanovách SZBe navrhnuté VV. Návrh je prílohou č. 9 tejto 
zápisnice. 



 
 
K bodu 14 – Diskusia   
Diskusia sa v krátkosti dotkla nasledujúcich tém: objektívnosť a správnosť losovania 
Tournamentsoftwarom, spracovania kalendára SZBe vo väčšom časovom predstihu, zvýšením počtu 
platených zamestnancov a funkcionárov, slabé výkony a nedostatočný prístup v tréningu juniorov 
zaradených v reprezentácii, testovanie reprezentantov na zrazoch, vedenie tréningových denníkov 
reprezentantov, prípadná podpora turnajov neregistrovaných, nekoncepčná práca klubových 
trénerov, individuálne tréningové plány a vytvorenie nadštandardných podmienok pre talentovaných 
hráčov, neexistujúca komunikácia medzi trénermi. 
 
 
 
 
UZNESENIE ČLENSKEJ KONFERENCIE SZBe z 23. apríla 2017 v Banskej Bystrici 
 
Členská konferencia SZBe berie na vedomie: 

- správu mandátovej komisie 

- správu prezidenta SZBe  

- správu o hospodárení SZBe za rok 2016 

- správu Športovo-technickej komisie 

- správu Trénersko-metodickej komisie  

- správu Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 

- správu Komisie rozhodcov 

- správu Revíznej komisie  
 
 
Členská konferencia SZBe schvaľuje: 

- voľbu mandátovej komisie v zložení: Peter Tarcala, Richard Bálint, Zuzana Rajdugová 

- voľbu návrhovej komisie v zložení: Filip Guldan, Jana Čižnárová, Júlia Poláčková 

- individuálny členský poplatok vo výške 1 € pre novo registrovaných členov SZBe vo vekovej 
kategórii U11, U13 a U15 a individuálny členský poplatok vo výške 10 € pre ostatných členov 
SZBe, a kolektívny členský poplatok vo výške 1 € na rok 2018 

- Zmenu Stanov SZBe 
 
 

Zapísal: Peter Tarcala, generálny sekretár SZBe 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 1.5.2017   
 

 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1  k zápisnici z ČK SZBe 2017 
Správa mandátovej komisie 
Mandátová komisia konštatovala, že na Členskej Konferencii je zastúpených 10 klubov s celkovým 
počtom 30 hlasov, čo predstavuje 25,0 % účasť celkovo možných 120 hlasov. Nadpolovičná väčšina 
pri hlasovaniach je 21 hlasov a 2/3 väčšina predstavuje 31 hlasov.  
 
Príloha č. 2 k zápisnici z ČK SZBe 2017 
Správa prezidenta SZBe  
Vážení delegáti, 
obdobie od ostatnej členskej konferencie bolo významné pre slovenský bedminton hlavne z dvoch 
dôvodov. 
Prvý bol, že SZBe bol schválený podľa nového Zákona o športe, ako uznaný šport, čo v praxi znamená 
to, že sme splnili všetky podmienky a kritéria na prijatie dotácie zo štátneho rozpočtu. Znie to 
jednoducho, ale len tí, ktorí sa podieľali na realizácii tejto úlohy, vedia koľko námahy a času tomu 
venovali, aby sme dosiahli tento cieľ. Samozrejme, že ďalšie úlohy, vyplývajúce z nového Zákona 
o športe musíme priebežne a postupne plniť tak, aby slovenský bedminton bol každoročne 
akceptovaný a podporovaný zo štátneho rozpočtu. Toto je aj jeden z dôvodov, prečo sa dnes 
stretávame na konferencii, nakoľko musíme dnes schváliť úpravu stanov, ktorá nám vyplýva zo 
spomínaného Zákona o športe. Ak ste si pozerali navrhované úpravy, tak určite viete, že tých zmien 
a úprav je tam pomerne dosť. Kompletné znenie stanov máme odkonzultované a schválené na 
Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu a hlavnou kontrolórkou športu, takže máme istotu, že 
stanovy nie sú v rozpore so Zákonom a môžeme ich schváliť v predloženom znení a tým splníme 
ďalšiu podmienku pre financovanie slovenského bedmintonu v nasledujúcom roku, zo štátneho 
rozpočtu. 
Druhá významná udalosť pre slovenský bedminton spočívala v tom, že v slovenskom olympijskom 
hnutí sa v roku 2016 uskutočnili voľby nového prezidenta SOV / Anton Siekel / a tiež aj voľby nových 
orgánov a komisii a nám sa podarilo dostať  projekt Začni s bedmintonom na základných školách, pod 
garanciu SOV ako oficiálne podporovaného projektu. 
Vzhľadom na správy jednotlivých úsekov, ktoré budú nasledovať na dnešnej konferencii, nechcem 
aby sme sa opakovali a nebudem zdržiavať priebeh konferencie. 
Ďakujem za pozornosť.  
Anton Siažik – prezident SZBe 
 
Príloha č. 3 k zápisnici z ČK SZBe 2017 
Správa Športovo-technickej komisie SZBe  
Vážení prítomní, 
dovoľte mi, aby som Vás vo svojej správe oboznámil s činnosťou ŠTK za minulý rok.  
V uplynulom období pracovali pod mojím vedením 5 členovia: F. Guldan, J. Piovarči, M. Horník,            
V. Turlík a R. Roďom. Roďoma od januára tohto roku nahradil V. Šteffan, ktorý sa však nezapájal do 
práce ŠTK a tak ho po dvoch mesiacoch nečinnosti nahradila Z. Rajdugová.        
Náplňou ŠTK je vo všeobecnosti oblasť domácich súťaží: príprava, riadenie, riešenie problémov             
a protestov, 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) a samozrejme všetky ostatné činnosti, ktoré mi vyplývajú z môjho pracovného zaradenia (t. j. 
kontrola turnajov, zverejňovanie výsledkov, registrácie, prestupy, hosťovania a pod.) 
V predchádzajúcej, skrátenej sezóne 2016 štartovalo v II., III. a IV. lige spolu 54 družstiev. Extraliga sa 
v skrátenej sezóne nehrala, avšak bola vyhlásená otvorená baráž do Extraligy 2017. Do tejto baráže sa 
mohli prihlásiť družstvá, ktoré mali seriózny záujem štartovať v najvyššej súťaži v novej sezóne 2017. 
Túto možnosť využili dve družstvá – Sokol Ilava a M-Šport Trenčín. Keďže sa však prihlásili len tieto 



dve družstvá, baráž sa neuskutočnila a obidve priamo štartujú v najvyššej slovenskej súťaži. Extraliga 
tak po niekoľkých rokoch prebieha v optimálnom počte 8 družstiev. Vo všetkých súťažiach zmiešaných 
družstiev dospelých tak štartuje v tejto sezóne spolu 58 družstiev.   
Skrátenú sezónu 2016 by som nazval núdzovou, pretože bolo nutné prejsť na systém vekových 
kategórií tak ako ich používa väčšina krajín. Vo všetkých kategóriách sa uskutočnili turnaje GP 
a navyše v mládežníckych kategóriách aj M SR.        
Za nami je v podstate prvá tretina novej súťažnej sezóny, ktorá zatiaľ prebehla bez väčších problémov.  
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. Apelovať by som chcel 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.       
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. 
Funkčnosť a spoľahlivosť ligového softvéru je odskúšaná a myslím, že žiadne problémy sa už 
nevyskytujú.  
Od začiatku novej sezóny sa na turnajoch GP používajú tzv. fixné bodové hodnotenie – to znamená, že 
hráč vie dopredu koľko bodov na danom turnaji získa. Po tejto zmene volala široká bedmintonová 
verejnosť už dlhšiu dobu. Nebolo však možné skôr zaviesť tento systém bodovania turnajov, pretože 
pripraviť softvér a všetky potrebné veci s tým súvisiace je mimoriadne ťažká a náročná úloha. Aj preto 
chcem na tomto mieste poďakovať F. Guldanovi za prácu, ktorú pri tvorbe tohto softu odviedol. 
Najvyužívanejším pomocníkom je Tournamentsoftware, ktorý povinne používajú vrchní rozhodcovia 
na turnajoch GP typu A a majstrovstvách Slovenska.  
ŠTK už naplno pracuje v rozbehnutej sezóne 2017, keďže súťažný ročník sa začal 1. januárom. Za nami 
sú všetky prvé turnaje GP A a v niektorých kategóriách aj druhé GP A turnaje a prvé resp. druhé kolá 
všetkých líg zmiešaných družstiev dospelých. 
Od novej sezóny 2017 sa do rebríčkov dospelých započítavajú aj všetky výsledky ligových zápasov 
všetkých líg dospelých. 
Je veľa problémov, ktoré treba riešiť takpovediac za pochodu, ale aj veľa vecí, ktoré sme úspešne 
zaviedli do bedmintonového života. Verím, že zmeny, ktoré boli zavedené od sezóny 2017 budú 
prospešné pre slovenský bedminton   
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 poďakovať všetkým členom ŠTK za ich doterajšiu prácu. 
Richard Bálint – predseda ŠTK SZBe 
 
Príloha č. 4 k zápisnici z ČK SZBe 2017 
Správa Trénersko-metodickej komisie SZBe 
TMK pracuje v tejto sezóne v zložení – predseda Júlia Poláčková, Tibor Kessler – tréner reprezentácie 
juniorov, Ján Fiľ, Michal Matejka – poverený vedením seniorskej reprezentácie a Miloš Čuntala. 
TMK zasadala v tejto sezóne 2016/2017 dva krát, mimo týchto zasadaní sú členovia TMK v neustálom 
kontakte. TMK na svojich zasadnutiach prijala niekoľko uznesení a predložila niekoľko návrhov VV 
SZBe. 

- Prijala nového člena do radov trénersko – metodickej komisie Miloša Čuntalu 
- Vypracovala a predložila projekt PTM – prípravky talentovanej mládeže 
- Navrhla rozšírenie juniorskej reprezentácie 
- Vypracovala kritériá pre zaradenie hráčov do reprezentácie SR 
- Predložila niekoľko návrhov na úpravu organizácie turnajov typu GP A U 17 a U 19 



TMK si vytýčila niekoľko základných úloh a cieľov o ktoré sa počas svojho pôsobenia usiluje a bude 
usilovať. 
TMK si uložila úlohu zlepšiť komunikáciu s bedmintonovou verejnosťou cez webovú stránku SZBe, 
poskytovať informácie o činnosti hráčov reprezentácie, trénerov. Pred reprezentačnými výjazdmi 
predstavovať nomináciu hráčov, informovať a podávať správy so sústredení a výjazdov                            
a hlavne zlepšiť komunikáciu a spoluprácu s klubovými trénermi. 
Hlavnou úlohou TMK je vytvorenie systému starostlivosti  o talentovanú mládež od najmladších 
žiakov až po juniorov a následne prechod k dospelým.. 
Juniorská reprezentácia do 19 rokov pracuje pod vedením reprezentačného trénera Tibora Kesslera. 
Vrcholom sezóny juniorskej reprezentácie boli MS  v Španielsku a ME juniorov vo Francúzsku na 
ktorých sa slovenská reprezentácia predstavila v súťaži družstiev a jednotlivcov. Aj napriek tomu že 
vrcholné podujatia má reprezentácia U 19 za sebou, našou úlohou je naďalej podporovať a vytvoriť 
plynulí prechod reprezentantov do kategórie dospelých. 
Reprezentáciu do 17 rokov vedie Júlia Poláčková. Vrcholným podujatím tejto kategórie sú ME 
V Prahe v novembri 2017. K tomuto vrcholu smeruje aj príprava a sú naplánované výjazdy na 
jednotlivé medzinárodné turnaje. Na návrh trénerky poverenej vedením tejto kategórie bola 
reprezentácia rozšírená o troch hráčov, ktorí vykazovali  v ostatnom období výkonnostný progres / 
Tomčová, Kováč a Bartoš /. TMK sa usiluje o vytvorenie systému starostlivosti o talentovanú mládež. 
Vytvoriť sekciu talentovanej mládeže do 15 rokov, ktorej príprava by bola vedená systematicky pod 
vedením trénera Jána Fiľa. TMK tak isto presadzuje potreby fungovania projektu PTM / prípravky 
talentovanej mládeže /, ktorej cieľom je podchytenie talentovaných mladých hráčov z rôznych kútov 
SR. Cieľom PTM je budovanie pozitívneho vzťahu k športu, pomoc pri rozvoji jednotlivých 
bedmintonových zručností. Hlavnou úlohou je nasmerovanie trénerov k správnemu vedeniu 
talentovanej mládeže v oblasti techniky a pohybu. 
Reprezentáciu dospelých viedol ako reprezentačný tréner a manažér Michal Matejka. V reprezentácii 
dospelých sú momentálne vedení nasledovní hráči: Matej Hliničan, Milan Dratva, Juraj Vachálek, 
Miroslav Haring, Martina Repiská, Jana Čižnárová, Lucia Grenčíková.  
Reprezentácia dospelých sa 11.-13.11.2016 zúčastnila kvalifikácie Majstrovstiev Európy zmiešaných 
družstiev vo Švédskej Uppsale. Okrem domácich sme mali v skupine aj družstvá Fínska a Portugalska. 
V skupine sme boli nasedení ako posledné družstvo vzhľadom na svetový rebríček krajín. Podrobné 
výsledky ste všetci mohli vidieť na stránkach SZBe.  Len pripomeniem konečné výsledky SVK / SWE 
0:5 , SVK / FIN 0:5 , SVK / POR 4:1. V skupine sme obsadili tretie miesto pred Portugalskom. Z tohto 
turnaja som bol milo prekvapený kvalitou a predvedenou hrou. Martina zahrala viac ako vyrovnané 
zápasy so Švédkou ako aj Fínkou obidva zápasy prehrala až v koncovkách tretích setov. Nepamätám 
si, že by sme mali na Slovensku hráča, ktorý by dokázal proti takým silným súperom držať krok a len    
v tesnom závere prehrať. Tiež musím pochváliť aj mužskú štvorhru za veľmi kvalitné výkony.  
Po dlhom zvažovaní a konzultovaní s trénermi reprezentačných hráčov TMK sme sa rozhodli 
radikálne zmeniť odmeňovanie vybratých hráčov na základe konzultácií s ich vlastnými trénermi.  
TMK si dalo dve priority:  
prvá - dostať slovenských hráčom v čo najväčších počtoch na medzinárodné podujatia ako sú ME, MS, 
Európske hry atď.  Väčšou účasťou na podujatiach je aj väčšia pravdepodobnosť úspechu. 
druhá – posunúť sa v rebríčku krajín na čo najvyššie možné miesto a tým si zabezpečiť lepšiu pozíciu 
pri losovaní ME a MS družstiev. 
Boli vybraní traja hráči, ktorí boli ochotní v tomto čase sa aj dosť podstatne podieľať na finančnom 
zabezpečení a účasti na medzinárodných turnajoch. Hráči Hliničan, Dratva, Repiská nám obsiahnu       
z piatich disciplín štyri.  
Momentálne naši hráči výrazne poskočili vo svetových rebríčkoch a k dnešnému dňu máme v DM – 
Hliničan 191. miesto, Dratva 265. miesto, DŽ -  Repiská 124. miesto, MIX  Dratva – Repiská 287. 
miesto, ŠM Dratva – Hliničan 127. miesto. Výrazný posun v rebríčkoch sa im podaril po účasti na 
medzinárodných podujatiach na Jamajke a v Brazílii. Podrobné výsledky ste mohli opäť sledovať na 
stránkach SZBe. Len pripomeniem že naši hráči obsadili na Jamajke turnaj kategórie International 



series 2.miesto v dvojhre žien, 2.miesto štvorhre chlapcov a 3. miesto vo dvojhre mužov. V Brazílii 
turnaj kategórie Challenge 3. miesto v dvojhre ženy. 
V budúcnosti chce TMK zabezpečiť ešte dva turnaje pre vybraných hráčov a zúčastniť sa SUDIRMAN 
CUPU v Austrálii a na ceste domov sa zúčastniť ešte aj turnaja v thajskom Bangkoku. 
Nakoniec mi dovoľte poďakovať sa trénerom a všetkým členom TMK za doterajšiu odvedenú prácu. 
Júlia Poláčková – predsedníčka TMK 
 
Príloha č. 5 k zápisnici z ČK SZBe 2017 
Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
Komisia má k dnešnému dňu 7 členov a 1 spolupracovníka.  
V súčasnosti komisia pracuje v tomto zložení:  
Predseda a koordinátor v Trenčianskom kraji Juraj Knapp 
Člen a koordinátor v Prešovskom kraji Zuzana Rajdugová 
Člen a koordinátor v Košickom kraji Ján Fiľ 
Člen a koordinátor v Banskobystrickom kraji Ing. Ján Jurčiak 
Člen a koordinátor v Nitrianskom kraji Ing. Milan Botka 
Člen a koordinátor v Trnavskom kraji RNDr. Ján Šmída 
Člen a koordinátor v Bratislavskom kraji Mgr. Martin Schön 
Spolupracovník a koordinátor v Žilinskom  kraji Mgr. Ján Fabuš 
K hodnoteniu ročníka 2015/2016 Školských bedmintonových súťaží: 
Spolupráca so Slovenskou Asociáciou športu na školách a krajskými školskými úradmi fungovala bez 
problémov vo všetkých samosprávnych krajoch.  
Celkovo sa nám zapojilo do školských bedmintonových súťaží 1514 školských družstiev, čo je o 86  
viac ako v ročníku minulom. Počty zapojených družstiev v jednotlivých krajoch nájdete nižšie.  

Počet zúčastnených družstiev "Školských bedmintonových súťaží" 2016/2017 

        

Kraj: 
Žiačky 

ZŠ Žiaci ZŠ 
Súčet 

ZŠ 
Študentky 

SŠ 
Študenti 

SŠ 
Súčet 

SŠ 
Školy 
spolu: 

Banskobystrický 77 73 150 33 40 73 223 

Bratislavský 19 23 42 13 17 30 72 

Košický 77 73 150 47 46 93 243 

Nitriansky 71 73 144 50 51 101 245 

Prešovský 73 71 144 51 52 103 247 

Trenčiansky 71 68 139 37 33 70 209 

Trnavský 22 23 45 9 13 22 67 

Žilinský 74 69 143 28 37 65 208 

  

Spolu 
ZŠ: 957 

 
Spolu SŠ: 557 1514 

        Legenda: 
       

  
najväčší zúčastnený počet škôl v každej vekovej kategórii v rámci jednotlivých 
krajov 

   základné školy 
   stredné školy 
   súčet základných a stredných škôl 
  

Vrcholom, celého ročníka boli majstrovstvá Slovenskej republiky, ktoré sa konali v hale M-Šport v 
Trenčíne.  



Konečné umiestnenie stredné školy chlapci: 

1. Športové gymnázium, T. SNP 104, Košice 

2. Gymnázium M. Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa 

3. Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 170/2, Trenčín 

4. SOŠ Technické, Nitrianska 61, Šurany 

5. Gymnázium P.O. Hviezdoslava, Dolný Kubín 

6. Spoj. Šk. Gymnázium J Hronca a ZŠ Novohradská 3, Bratislava 

7. Gymnázium Kukučínova 1, Poprad 

8. Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany 

 
Konečné umiestnenie stredné školy dievčatá:   

1. Gymnázium, Poštová 9, Košice 

2. Súkromné športové gymnázium , Prešov 

3. Gymnázium M. Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa 

 4. Gymnázium, Bernolákova 37, Šurany 

5. Gymnázium, Školská 2, Dubnica n/Váhom 

6. Gymnázium V. P. Tótha, Malá Hora 3, Martin 

7. Gymnázium A. Ensteina, Bratislava 

8. Gymnázium F.V. Sasinka, Námestie slobody 3, Skalica 
 
 Konečné umiestnenie základné školy chlapci: 

1. ZŠ A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač 

2. ZŠ Medňanská 514/5, Ilava 

3. Športové gymnázium, T. SNP 104, Košice 

4. ZŠ, Majové nám., Prešov 

5. ZŠ, SNP 5, Šurany 

6. ZŠ Malokarpatské nám. 1, Bratislava 

7. ZŠ M. Kukučína, SNP 1199/36, Dolný Kubín 

8. ZŠ Holubiho 15, Piešťany 

 
Konečné umiestnenie základné školy dievčatá: 

1. Gymnázium M. Hrebendu, Hlavná 431, Hnúšťa 

 2. Športové gymnázium, T. SNP 104, Košice 

 3. ZŠ, SNP 5, Šurany 

 4. ZŠ Šmeralová ul., Prešov 

 5. ZŠ s MŠ H. Gavloviča, Školská 369, Pruské 

 6. ZŠ J. Matúšku, Kohútov sad, 1752, Dolný Kubín 



7. Gymnázium Pierra de Coubertina, Nám. SNP 9, Piešťany 

 8. Súkromná ZŠ, Česká 10, Bratislava 

  
Na základe úspešnej účasti slovenských školských družstiev na Majstrovstvách sveta školských 
družstiev v bedmintone ISF na Malte sme boli SAŠŠ vyzvaný k usporiadaniu kvalifikácie na ME 
školských zmiešaných družstiev v bedmintone ISF konajúcich sa tento rok vo Francúzsku. Kvalifikáciu 
vyhralo Športové gymnázium Košice. Bohužiaľ začiatkom týždňa nám bolo oznámené zo strany SAŠŠ 
že na medzinárodné súťaže ISF od MŠ VVaŠ SR tento rok nedostali dotáciu. 
Všetci členovia komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže pracovali celú sezónu dobrovoľné, na 
úkor svojho voľného času a preto na záver dovoľte, aby som sa im týmto poďakoval. Bez ich 
spoločného nasadenia, optimizmu a odhodlania urobiť pre Slovenský bedminton prvé a posledné by 
tieto skvelé výsledky boli dosiahnuteľné len ťažko, ak nie vôbec. 
Ďakujem 

Juraj Knapp – predseda KRBaŠS  

Príloha č. 6 k zápisnici z ČK SZBe 2017 
Správa Revíznej komisie SZBe 
Revízna komisia pracovala v uplynulom období v zložení: Jana Čižnárová – predsedníčka, Ladislav 
Tomčko – člen, Tibor Kessler – člen  
Revízna komisia sledovala počas roka 2016 dianie v Slovenskom zväze bedmintonu. V súťažnom 
ročníku sa komisia nezaoberala žiadnym podnetom. Fungovanie a činnosť zväzu prebiehali v súlade 
so Zákonom o športe a samozrejme ostatnými zákonnými predpismi.  
Týmto by sme chceli poďakovať za korektný priebeh všetkým zúčastneným a za zodpovednú prácu 
funkcionárom zväzu v roku 2016. 
Jana Čižnárová – predsedníčka RK SZBe 
 
 


