
 

 

 

 
 

 

 
ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ KONFERENCIE SZBe 

 
7. júna 2015 v Banskej Bystrici 

 
 
Prítomní:  Juraj Pagáč (BK MI Trenčín), Juraj Piovarči (CEVA Trenčín), Filip Guldan (Spoje Bratislava), 

Martina Tarcalová (PBA Prešov), Michal Matejka (M-Šport Trenčín), Júlia Poláčková (KBC 
Košice), Kamil Kanás (MBK PE Malinovo), Dana Fülöpová (KBŠ Dolný Kubín), Vladimír 
Hučko (Lokomotíva Bánov), Maroš Šoltés (ŠKB Koliba Bratislava), Anton Siažik 
(Lokomotíva Banská Bystrica),  Marek Moravčík (Fénix Bratislava), Juraj Brestovský (ŠK 
BENNI Nitra),  Richard Bálint (Družstevník Klenovec), Marek Horník (BC Kyklop Martin), 
Nikoleta Bálintová, (ŠK Hrachovo), Ján Jurčiak (EFFORT Zvolen), Peter Oros (BC Rimavská 
Sobota), Peter Tarcala (BK ŠŠK Široké), Vladimír Uhrín (RSL Bratislava), Daniel Orlovský 
(BC Prešov), Rudolf Kaštan (BK RODON Klenovec),  

                       hostia: Štefan Vaško st., Jozef Gibala, Teofil Fülöp 
 
 
Program: 
  

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba mandátovej komisie 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Voľba volebnej komisie 
6. Správa Prezidenta SZBe 
7. Správa o hospodárení SZBe za rok 2014 
8. Správa Športovo-technickej komisie  
9. Správa Trénersko-metodickej komisie 
10. Správa Komisie rozhodcov 
11. Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
12. Správa Revíznej komisie 
13. Schválenie výšky členského príspevku 
14. Diskusia 
15. Prestávka 
16. Voľba člena Revíznej komisie SZBe 
17. Návrh na schválenie kooptácie nových členov VV  
18. Schválenie uznesenia 
19. Záver 

 
 
k bodu 1 – Otvorenie  
Účastníkov Členskej konferencie SZBe privítal prezident SZBe Anton Siažik a poveril generálneho 
sekretára Petra Tarcalu vedením Členskej konferencie. 



k bodu 2 – Schválenie programu 
Program ČK bol delegátmi schválený a na návrh predsedajúceho doplnený o schválenie Rokovacieho 
poriadku a pridaním bodu „Návrh na zmenu Stanov SZBe“.  
 
k bodu 3 – Voľba mandátovej komisie 
Delegáti na základe predloženého návrhu do mandátovej komisie zvolili členov komisie v zložení: 
Juraj Piovarči - predseda, Peter Tarcala a Nikoleta Bálintová.  
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: Richard Bálint – predseda, Michal 
Matejka, Ján Jurčiak. 
 
k bodu 5 – Voľba volebnej komisie 
Volebná komisia bola na základe návrhu odsúhlasená v zložení: Filip Guldan – predseda, Júlia 
Poláčková a Marek Horník.  
 
k bodu 6 - 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 7 – Správa o hospodárení SZBe za rok 2014 
Peter Tarcala, ako člen VV SZBe zodpovedný za ekonomiku, na základe písomne rozdaných podkladov 
v krátkosti zhodnotil hospodárenie SZBe v roku 2014.  
Celkový príjem SZBe v roku 2014 činil 206.400,88 €. Výdavková časť rozpočtu SZBe v roku 2014 bolo 
v celkovej výške 179.965,98 €. 
Napriek zabezpečeniu všetkých nevyhnutných a potrebných aktivít, projektov a akcií v roku 2014 
ukončil SZBe hospodárenie s konečným výsledkom rezervy vo výške 26.434,90 €. 
 
k bodu 8 – Správa Športovo-technickej komisie  
S hodnotením tejto oblasti zväzu vystúpil predseda ŠTK Richard Bálint. Správa je prílohou č. 3 k tejto 
zápisnici. 
 
k bodu 9 – Správa Trénersko-metodickej komisie   
Správa je prílohou č. 4 k tejto zápisnici. 
 
k bodu 10 – 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 a 
uskutočnených školeniach rozhodcov v priebehu minulej sezóny, na základe ktorých do zoznamov 
rozhodcov SZBe pribudlo 5 vrchných rozhodcov.  
 
K bodu 11 – Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
Správa je prílohou č. 5 k tejto zápisnici. 
 
k bodu 12 – Správa Revíznej komisie 
Správa je prílohou č. 6 k tejto zápisnici. 
 
K bodu 13 - Schválenie výšky členského poplatku  
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 0 € na rok 2016. 



K bodu 14 – Diskusia   
V diskusii vystúpili delegáti s nasledovnými témami a problematikou: 
Filip Guldan – vo svojom príspevku sa venoval kritike prezidenta SZBe, ktorý ho v minulom roku 
vyzval na odstúpenie z funkcie viceprezidenta a člena VV, a v tejto súvislosti predniesol aj návrh 
uznesenia, ktoré ČK schválila a je uvedené nižšie. Okrem toho spochybnil legitimitu pozície 
prezidenta, nakoľko ten nefiguroval začiatkom februára v registri SZBe, čo sa následne na ČK 
vysvetlilo technickou chybou v súvislosti so zavedením elektronických preukazov, nakoľko prezident 
svoj členský poplatok uhradil ešte v decembri 2014. 
Juraj Brestovský – príspevok je prílohou zápisnice č. 7. 
Rudolf Kaštan – vyjadril sa k poplatkom za hosťovanie hráča v zahraničí, navrhol tento poplatok znížiť, 
čo však ČK neschválila. Navrhoval prehodnotiť zmenu názvu II. ligy. Vyslovil názor, že výsledky 
z ligových súťaží by sa mali objavovať na stránke SZBe rýchlejšie po skončení jednotlivých kôl. 
Daniel Orlovský – kriticky sa vyjadril k fungovaniu ŠTK, neskorého zverejnenia podmienok ohľadne 
organizácie turnajov. Zaujímal sa o dôvod personálneho zloženia reprezentačného družstva na ME 
miešaných družstiev v novembri v Dubline. 
 
K bodu – Zmena Stanov SZBe  
Delegáti schválili jednohlasne zmenu navrhnutú VV. 
Článok I. – Základné ustanovenia 
5. vypustiť text - Junácka 6, 832 80 Bratislava  
a nahradiť ho nasledovným textom - Slovenská 19, 080 01 Prešov  
 
K bodu 16 – Voľba člena Revíznej komisie SZBe  
Voľba na jedno miesto v RK prebehla tajne. Kandidátka Jana Čižnárová získala 25 hlasov a kandidát 
Juraj Brestovský získal 34 hlasov.  
 
K bodu 17 – Návrh na schválenie kooptácie nových členov VV  
Delegáti ČK jednohlasne schválili kooptáciu členov VV – Vladimíra Uhrína a Michala Matejku. 
 
 
 
 
UZNESENIE ČLENSKEJ KONFERENCIE SZBe z 7. júna 2015 v Banskej Bystrici 
 
Členská konferencia SZBe berie na vedomie: 

- správu mandátovej komisie 

- správu prezidenta SZBe  

- správu o hospodárení SZBe za rok 2014  

- 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: Juraj Piovarči - predseda, Nikoleta Bálintová, Peter 
Tarcala  

- voľbu návrhovej komisie v zložení: Richard Bálint – predseda, Michal Matejka, Ján Jurčiak 

- voľbu volebnej komisie v zložení: Filip Guldan – predseda, Júlia Poláčková, Marek Horník 

- voľbu Juraja Brestovského za člena Revíznej komisie SZBe  



- 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 0 € na rok 2016 

- Zmenu Stanov SZBe 
-     uznesenie: ČK ukladá povinnosť  sekretárovi zverejňovať všetky zmluvy, zápisnice     
      a rozhodnutia orgánov (SZBe a komisií na webovej stránke SZBe do 48 hodín od prijatia) 
-     uznesenie: Delegáti ČK sú názoru, že nebolo správne, keď prezident SZBe na zasadnutí VV  
      19.2.2104 vyzval viceprezidenta F. Guldana, aby sa vzdal funkcie kvôli tomu, že nepripustil    
      hrať hráča Chandru na extralige pre neplatný preukaz a napísal článok, v ktorom verejne   
      kritizoval rozhodnutie ŠTK. 

 
 
 

Zapísal: Peter Tarcala, generálny sekretár SZBe 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 24.6.2015   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č.1 k zápisnici z ČK SZBe 2015 
Správa mandátovej komisie 
Mandátová komisia konštatovala, že na Členskej Konferencii je celkovo zastúpených 22 klubov 
s celkovým počtom 59 hlasov, čo predstavuje 46,8 % účasť celkovo možných  126 hlasov. Ďalej 
konštatovala, že keďže ČK bola riadne zvolaná, je podľa Stanov SZBe uznášania schopná bez ohľadu 
na počet prítomných delegátov. 
Juraj Piovarči – predseda mandátovej komisie 
 
Príloha č. 2 k zápisnici z ČK SZBe 2015 
Správa prezidenta SZBe  
Vážené delegátky, delegáti, 
tak ako v správe v roku 2014 na ČK som sa nezaoberal sumarizáciou faktov, čísel, výsledkov, štatistík, 
úspechov, neúspechov, tak ani na dnešnej konferencii to nebudem detailne uvádzať, pretože, všetky 
tieto informácie máme na našej webovej stránke. Uvediem len tie najdôležitejšie. 
Minulý rok som na ČĶ vyzval všetkých, aby predložili svoje návrhy, myšlienky, riešenia ako riešiť 
zmenu štruktúry, súťaží, bodovanie, výchovu trénerov, reprezentácie, TCM, marketing a ďalšie. 
Oslovili sme mladých, starých, aktívnych, pasívnych, ale výsledok bol žalostný. Prevláda pasivita, 
nezáujem, závisť a lokálne záujmy klubov a je veľmi zložité riešiť koncepčné veci. 
Žijeme v úžasnej dobe. Tou úžasnosťou mám na mysli popularitu bedmintonu a to nielen na 
Slovensku, ale po celom svete. U nás je to však popularita predovšetkým amatérskeho, hobby 
bedmintonu. Rôzne firemné ligy, rodinné turnaje, mestské súťaže sa organizujú po celom Slovensku 
úplne spontánne, s nadšením a dobrovoľne len tak, aby si zahrali, aby mali radosť z hry a zasúťažili si. 
Myslím si, že toto je cesta ako „využiť“ boom amatérskeho bedmintonu na posilnenie a vybudovanie 
silného zväzu a preniknutie bedmintonu medzi ostatné populárne športy. K tomu sme zriadili sekciu 
hobby na našej webke, kde je možnosť propagácie hobby podujatí. Aj napriek tomu, že to je zdarma, 
zdá sa mi ten záujem slabší ako som ja očakával. Musíme aktívnejšie propagovať, oslovovať                  
a ponúkať budúcim možným členom SZBe, deťom, rodinám, firmám bedminton, ako šport pre 
všetkých, aby nás verejnosť akceptovala a uznávala ako svojho zástupcu smerom k miestnym 
samosprávam, vláde a aby sme im zase my vedeli pomôcť a poradiť. Toto si myslím, že je jedna z ciest 
ako to dosiahnúť a naviac získať nových členov SZBe, prípadne nových partnerov v marketingu.          
V budúcnosti to bude veľmi dôležité, aj z hľadiska  pripravovaného zákona o športe, ktorý bude 
vychádzať aj z týchto kritérií. 
Spomínané nadšenie, radosť z hry by sme mali preniesť aj do nášho profesionálneho hnutia. 
V tejto súvislosti by som vás chcel požiadal, aby ste sa aj vy podieľali na tejto výzve a to tým, že 
budete propagovať úspechy vášho klubu, vašich hráčov, posielať info, foto z vašej činnosti a vašich 
podujatí. 
Veľmi sa teším z úspešnosti projektu Shuttle time na základných školách, aj napriek tomu, že sa 
nezačali zakladať nové školské kluby. Potvrdilo sa, že sme sa rozhodli správne keď sme sa zapojili do 
tohto celosvetového projektu. Je to však projekt, ktorý je nie na 1-2 roky, ale minimálne na 6-8 rokov 
kedy môžeme čakať prvé výsledky, či už v počte zapojených detí, vzniku nových klubov, objavenie 
talentov a zavedenie bedmintonu do osnov TV. S tým úzko súvisí následná ďalšia plošná atraktivita      
a popularizácia profi a hobby bedmintonu na Slovensku. Tu by som chcel poďakovať hlavne Zuzane 
Rajdugovej, ktorú sme zamestnali na SZBe hlavne pre túto konkrétnu úlohu a doteraz odviedla 
zodpovednú a poctivú prácu. Dištancujem sa od názorov niektorých členov SZBe, ktorý prezentujú 
svoj názor „zbytočného“ zamestnanca SZBe. 
Vďaka projektu Shuttle time, sa nám podarilo získať finančnú podporu nielen od BE, ale aj                     
z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a zodpovedne prehlasujem, že všetci naši 
marketingový partneri sa rozhodli podporiť SZBe práve vďaka tomuto uvedenému projektu.  
Konečne sme zrušili papierové registračné preukazy. To hovorí samé za seba. Zaviedli sme a spustili 
nový rebríčkový softwér na kontrolu zásadných a dôležitých činností SZBe. Veľké ďakujem patrí 
hlavne Filipovi Guldanovi nielen za vývoj a funkčnosť uvedeného softwéru, ale aj za jeho 
angažovanosť a spoluprácu. 



Určite mám niektoré rozdielne názory s generálnym sekretárom, ale určite viem, že máme spoločný 
ciel. Vážim si jeho prácu v BWF lebo viem ako vysoko je hodnotený zo strany vedenia BWF. Pri 
vzájomných diskusiách a poradách vždy nájdeme spoločné riešenie a poďakovanie patrí aj jemu za 
vykonávanú prácu. 
Sekretariát SZBe si plní svoje úlohy, čoho výsledkom je ekonomická stabilita rozpočtu, akceptácia ako 
zodpovedného a stabilného športového zväzu zo strany vládnych orgánov, ich čelných predstaviteľov, 
ich ústretovosť a taktiež dôvera sponzorov. 
SZBe ma nielen personálne dobudované komisie, ale aj funkčne. Tu tak isto sa chcem poďakovať 
všetkým komisiám a ich členom za ich nezištnú a dobrovoľnú prácu, nakoľko dobre viem, koľko 
voľného času obetujú v prospech slovenského bedmintonu. 
Zároveň chcem poďakovať aj všetkým ostatným funkcionárom, trénerom, vedúcim klubov, 
rozhodcom, lebo si to právom zaslúžia. 
Vzhľadom na skutočnosť, že mi zostala vo VV aj zodpovednosť za marketing, tak chcem vás stručne 
informovať o tých najdôležitejších ktoré sa udiali. 
Už spomínaný pripravovaný zákon o športe sa podrobne venuje marketingu a sponzoringu.  
Sponzoring v súčasnosti už nie je o tom, že sponzor nám venuje len tak finančné prostriedky. Už aj on 
rozmýšľa nad tým, kde ich dať, aby sa mu nielen vrátili, ale aby sa mu aj zúročili, čiže hľadá šport, 
ktorý je populárny, ktorý má širokú členskú základňu a on sa môže prezentovať s cieľom ponúknuť 
svoj produkt, svoje služby. K tomu samozrejme potrebuje ako partnera silný športový zväz, atraktívny 
olympijsky šport, férovosť. A to je SZBe, ktorý tieto podmienky spĺňa. 
Dôkazom toho je, že  sme v tomto roku podpísali zmluvu s marketingovou spoločnosťou Penet s.r.o, 
vďaka ktorej sme získali, zatiaľ síce len na 1 rok, spoločnosť SOFTIP, ktorá podniká v oblasti 
výpočtovej techniky a je jednou z najprogresívnejších spoločnosti v oblasti vývoja a predaja 
softwérových produktov a služieb na Slovensku. V tejto súvislosti vám dávam do pozornosti ponuku 
od uvedenej spoločnosti na účtovný program online KEEPI za špeciálnu cenu pre kluby a členov SZBe. 
Úplne najčerstvejšia je informácia  o spoločnosti Kompava, ktorá je slovenským výrobcom výživových 
doplnkov a produktov pre športovcov a má záujem o spoluprácu nielen formou klasického 
sponzoringu, ale aj poradenstvom pre našich hráčov a podpory tých najlepších, vypracovaním ich 
nutričného a pitného režimu, so zameraním na zvýšenie výkonnosti, podpory imunitného systému        
a zdravého vývoja. 
Ďalším novým partnerom SZBe je spoločnosť WOERWAG z oblasti farma priemyslu. 
Verím, že im, ale aj  našim doterajším partnerom Motip Dupli, Slovenská Sporiteľňa, Yonex, Teva 
ponúkame partnerstvo, ktoré bude výhodné pre obidve strany a presvedčíme ich o poctivosti a 
férovosti vzájomnej spolupráce. 
Nie všetko je tak jednoduché ako som uviedol. Je pred nami veľa úloh a podujatí. Onedlho sa 
uskutočnia prvé Európske športové hry v Baku, kde sa kvalifikovali Janka Čižnárová a Jaro Vicen. 
Verím, že sa budú prezentovať na tomto významnom európskom turnaji kvalitnými výkonmi.  
No a rok 2016 je rokom OH RIO, čo je snom a cieľom každého športovca, verím, že aj na tomto 
podujatí budeme mať zastúpenie. 
Ďakujem za pozornosť. 
Anton Siažik – prezident SZBe 
 
Príloha č.3 k zápisnici z ČK SZBe 2015 
Správa Športovo-technickej komisie SZBe  
Vážení prítomní, 
dovoľte mi, aby som Vás vo svojej správe oboznámil s činnosťou ŠTK za minulý rok.  
Pod mojím vedením pracovali členovia J. Piovarči, M. Horník, M. Dirga a V. Turlík. Počas 
prebiehajúceho ročníka sa nám nepodarilo doplniť šiesteho člena komisie, avšak v budúcom ročníku 
už bude komisia pracovať v kompletnom zložení. Záujem pracovať v ŠTK prejavil Rastislav Roďom 
a Výkonný výbor tento návrh schválil. Náplňou ŠTK je vo všeobecnosti oblasť domácich súťaží: 
príprava, riadenie súťaží, riešenie problémov a protestov. Jednotliví členovia ŠTK mali na starosti 
nasledovné oblasti: 



Ja som mal na starosti riadenie EXTRALIGY,, J. Piovarči viedol Oblastné súťaže SR Západ (II. liga a OM 
žiackych a dorasteneckých družstiev), V. Turlík viedol Oblastné súťaže SR Východ (II. a III. liga a OM 
žiackych a dorasteneckých družstiev), M. Horník viedol III. a IV. ligu Západ. M. Dirga pracoval pomáhal 
pri riešení rôznych menších problémov, ktoré sa počas prebiehajúceho ročníka vyskytli. Mojou úlohou 
bolo takisto riešenie rôznych problémov a koordinácia celej komisie počas súťažného ročníka.  
D. Dúbravský, ktorý pracuje na sekretariáte vo funkcii športovo-technického manažéra zväzu, robil 
veľkú časť úloh, ktoré v predchádzajúcich ročníkoch robil predseda alebo členovia ŠTK. To znamená, 
že kontroloval výsledky jednotlivých turnajov, nahrával body do rebríčkového softvéru, robil nové 
a predlžoval existujúce registrácie členov a mnoho ďalšej mravenčej práce. 
V uplynulom ročníku sa nám podarilo do úspešného konca dotiahnuť elektronické registrácie 
a jednotlivé predpisy, ktoré s nimi súvisia a zaviedli sme softvér, ktorý kontroluje, spracuváva 
výsledkovú listinu a vytvára rebríčky jednotlivých kategórií.   
Týmto by som chcel poďakovať F. Guldanovi, ktorý veľkou mierou prispel k tejto prelomovej udalosti, 
zároveň že rebríčkový softvér je plne funkčný a značne zrýchlil spracovanie a vydávanie rebríčkov 
a takisto zjednodušil tvorbu a kontroly výsledkovej listiny turnajov Grand Prix.  
Čo sa týka rozsahu práce ŠTK, rozšírila sa najmä v oblasti súťažiach družstiev dospelých, kde počet 
prihlásených družstiev každým rokom stúpa. V uplynulej sezóne štartovalo v EXTRALIGE, II., III. a IV. 
lige spolu 64 družstiev. Verím, že v novej   sezóne sa nájdu nové družstvá, ktoré sa do súťaží prihlásia 
a tým sa zvýši počet prihlásených družstiev a jednotlivé súťaže rozšíria, prípadne sa vytvorí V. liga.   
Túto sezónu už máme prakticky za sebou a všetky hlavné podujatia či už v súťažiach jednotlivcov 
alebo družstiev sú už ukončené. Napriek tomu, že sa vyskytlo niekoľko kontumácií, dobrým signálom 
je, že všetky družstvá súťaže dokončili a žiadne družstvo sa v priebehu ročníka neodhlásilo. 
Problémom posledných rokov je, že družstvá, ktoré si môžu vybojovať štart prostredníctvom baráže v 
ďalšom ročníku EXTRALIGY štart odmietnu. 
Za nami je aj väčšina turnajov jednotlivcov, ktoré sú zaradené do seriálu GP vrátane všetkých 
majstrovstiev SR. Rebríčky jednotlivých kategórií sú vydávané 5x za sezónu. Pýšiť sa môžeme tým, že 
za posledné roky sú na zväzovej stránke všetky výsledky jednotlivcov a družstiev. Celkovo je v tomto 
ročníku zaradených do kalendára cca160 turnajov GP.  
Internetová stránka SZBe má veľmi dobrú funkcionalitu a zároveň sa aktuálne snaží informovať o 
bedmintonovom dianí nielen u nás ale aj vo svete. K čomu značne prispela Z. Rajdugová, ktorá 
pracuje na sekretariáte ako komunikačno-administratívny manažér. 
Všetky výsledky či už z domácich alebo zahraničných turnajov, na ktorých štartujú aj naši hráči sa 
archivujú na sekretariáte zväzu, ale aj na internetovej stránke SZBe. 
Prínosom pre organizátorov a rozhodcov bolo v zavedenie nového ligového software, pre ligové 
súťaže družstiev dospelých a mládeže.. Jeho funkčnosť a spoľahlivosť je odskúšaná a myslím, že 
žiadne problémy sa už nevyskytujú. 
Najvyužívanejším pomocníkom je Tournamentsoftware, ktorý povinne používajú vrchní rozhodcovia 
na turnajoch GP typu A a majstrovstvách Slovenska.  
ŠTK už naplno pracuje na príprave novej sezóny t.j. zapracovaní nových alebo upravených predpisov 
do ŠTDB a takisto Rozpisu súťaží pre ročník 2015/2016. 
Je veľa problémov, ktoré treba riešiť takpovediac za pochodu, ale aj veľa vecí, ktoré sme úspešne 
zaviedli do bedmintonového života. Hoci veľa vecí, ktoré sme zaviedli do praxe je ešte  „mladých“ 
a potrebujú drobné úpravy, verím, že budú prínosom pre slovenský bedminton.  
Aj napriek mnohým kritickým hlasom z radov členov SZBe na prácu ŠTK, chcem poďakovať všetkým 
členom ŠTK za ich prácu, ktorú v uplynulej sezóne odviedli pre slovenský bedminton a vyjadriť 
presvedčenie, že sa nájdu konštruktívne návrhy a nápady, ktoré pomôžu ešte lepšiemu 
a plynulejšiemu chodu a napredovaniu bedmintonu na Slovensku. 
Na záver by som chcel poďakovať ešte raz všetkým členom ŠTK za ich doterajšiu prácu. Pre SZBe 
vykonali veľa mravčej práce, bez ktorej by slovenský bedminton nemal šancu fungovať. 
Richard Bálint – predseda ŠTK SZBe 
 
 



Príloha č. 4 k zápisnici z ČK SZBe 2015 
Správa Trénersko-metodickej komisie SZBe 
Trénersko-metodická komisia pracovala v zložení Michal Matejka, Mgr. Tibor Kessler zodpovedný za 
juniorskú reprezentáciu a predseda komisie Ján Fiľ.  
Vrcholom pre juniorskú reprezentáciu boli ME juniorov v Lubine  26 – 4 .4.2015. Na turnaji družstiev 
sme obsadili v skupine tretie miesto za Ruskom a Belgickom, pričom sme dokázali poraziť len tím 
Maďarska. Konečné 3.miesto je vzhľadom na predvedený výkon sklamaním ale nebyť zranenia Luly 
Grenčíkovej proti Belgičanke, boli by sme druhý v skupine.  
Po turnaji družstiev nasledovala súťaž jednotlivcov, v ktorej hráči nastupovali vo všetkých 
disciplínach. V miešanej štvorhre sa nám darilo najviac, keď pár Dratva - Šariščanová postúpili do 
tretieho kola kde po dramatickom zápase podľahli Poliakom. V ostatných disciplínach bolo našim 
maximum druhé kolo.  
V komplexe by som vyhodnotil súťaž jednotlivcov pozitívne. Hráči zahrali svoje optimum. Mladší hráči 
sa prezentovali v dobrom svetle, aj keď im v záveroch výmen či setov chýbala sila. Nabrali množstvo 
skúseností. Starší hráči, končiaci kategóriu juniorov majú perspektívu byť top na Slovensku. 
Vrcholom pre seniorskú reprezentáciu boli ME miešaných družstiev v Dubline 7-9.11.2014. Na 
kvalifikáciu ME družstiev, vycestoval Tím Rio v zložení Jana Čižnárová, Martina Repiská, Matej 
Hliničan a Jarolím Vícen. 
Reprezentanti nastupovali na tri kvalifikačné stretnutia. Postupne sme sa stretli s družstvami 
Bulharska, Írska a Nórska. V prvých dvoch stretnutiach sme nedokázali so súpermi držať krok, prehrali 
sme bez zisku bodu zhodne 5:0. V poslednom zápase skupiny proti Nórsku sme nastupovali 
v oslabenej zostave, pretože Jarolím Vicen sa rozhodol družstvo opustiť predčasne a nechať tak našu 
reprezentáciu dohrať posledné stretnutie proti Nórsku s jedným mužom, a teda skrečovať mužskú 
štvorhru. Prehrali sme tesne 3:2 na zápasy čo bolo pre našich reprezentantov veľké sklamanie.  
Čo sa týka seniorskej reprezentácie hlavným cieľom na nasledujúce obdobie je kvalifikácia na OH 
2016 v Riu v dvojhre mužov a žien. Momentálne sa v Tíme Rio nachádzajú Matej Hliničan, Jana 
Čižnárová a Martina Repiská. Jarolím Vicen bol po udalostiach s predčasným odchodom  z tímu Rio 
vylúčený. 
SZBe v termíne 13-15.6.2014 organizoval školenie trénerov 1. kvalifikačného stupňa pod vedením 
Jána Fiľa ktorého sa zúčastnilo 14 trénerov. 
Čo sa týka vedenia TMK, bude mať na starosti nový predseda,  pretože ja som sa zo súkromných 
dôvodov rozhodol vzdať funkcie predsedu TMK.  
Ján Fiľ – predseda TMK 
 
Príloha č. 5 k zápisnici z ČK SZBe 2015 
Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže 
Komisia má k  dnešnému dňu 7 členov a  1  spolupracovníka.  
V súčasnosti  komis ia pracuje v  tomto zložení :   
Predseda a koordinátor v  Trenčianskom kraj i  Juraj  Knapp  
Člen a  koordinátor v  Prešovskom kraj i  Mgr. Peter Tarcala  
Člen a  koordinátor v  Košickom kraj i  Ján Fi ľ  
Člen a  koordinátor v  Banskobystr ickom kraj i  Ing. Ján Jurčiak  
Člen a  koordinátor v  Nitrianskom kraj i  Ing.  Milan Botka  
Člen a  koordinátor v  Trnavskom kraj i  RNDr. Ján Šmída  
Člen a  koordinátor v  Bratis lavskom kraj i  Mgr. Martin Schön  
Spolupracovník a  koordinátor v  Žil inskom  kraj i  Mgr. Ján Fabuš  
K hodnoteniu ročníka 2014/2015 Školských bedmintonových súťaží:  
Po veľmi úspešnom ročníku školských bedmintonových súťaží  2013/2014 naša 
komisia nastúpila do nového ročníka s  chuťou, optimizmom a  cieľom minulý ročník  
prekonať tak kvalitou súťaže ako aj  kv antitou zapojených škôl.   
Spolupráca so Slovenskou Asociác iou športu na školách a  krajskými školskými 
úradmi fungovala bez problémov vo všetkých samosprávnych krajoch s  výnímkou 



Bratis lavského.  Kompetentný úradníc i  krajského školského úradu Brat islavského 
samosprávneho kraja  zodpovedajúci  za zorganizovanie jednotl ivých kôl mňa 
i  koordinátora pána Mgr.  Schöna niekoľko krát počas sezóny informovali  že hľadajú 
zodpovedajúce telocvičné pr iestory pre zorganizovanie súťaží.  V  krit ickom termíne 
pred M-SR v Košiciach nám oznámili ,  že nedokázali  nájsť  vhodnú telocvičňu  a  už 
ani operat ívne zapojenie sa Mgr. Schöna spolu s  pánom Guldanom nedokázalo 
predísť  tomu že krajské kolo v  Bratislavskom samosprávnom kraj i  neprebehlo do 
termínu registrác ie na M -SR.  
Pozit ívne vnímam opätovné zaradenie bedmintonu do zoznamu školských súťaži  
v Trenčianskom kraj i ,  kde sa tento fakt okamžite prejavil  v  náraste počtu 
zúčastnených škôl .   
Celkovo sa nám zapoji lo do školských bedmintonových súťaží   1366 školských 
družstiev,  čo je o  283 viac ako v  ročníku minulom. Počty zapojených družst iev 
v jednotl ivých krajoch i  s  percentuálnym vyjadrením sú v  prí lohe.  
Vrcholom, celého ročníka boli  majstrovstvá Slovenskej republ iky,  ktoré sa konal i  
v Košiciach, ktoré boli  zorganizované pod hlavičkou min isterstva školstva vedy 
výskumu a  športu bez účasti  SZBe.  
Logickým pokračovaním školských bedmintonových súťaží  je program „SHUTTLE 
TIME“ ktorý je už rozbehnutý na plné obrátky a  o  ktorom Vás bude informovať pán 
Tarcala.  
Zorganizovať tak územne a časovo ro zsiahlu akciu  vzhľadom k  f inančným 
možnostiam je veľmi  náročné. Všetci  čo sa na tejto akci i  zúčastni l i  to robi l i  
dobrovoľné, na úkor svojho voľného času a  preto mi   na záver  dovoľte aby som 
týmto poďakovať členom komisie a všetkým, ktorí  sa prič ini l i  o  organizovanie 
školských bedmintonových súťaží  v  tomto ročníku.                                                    
Program „Začni s bedmintonom“ v roku 2014 

 13 školení celkovo vyškolených 187 učiteľov 

Trnava (19 účastníkov) 
2. Prievidza (6 účastníkov) 
3. Šurany (16 účastníkov) 
4. Rimavská Sobota (18 účastníkov) 
5. Dolný Kubín (17 účastníkov) 
6. Púchov (11 účastníkov) 
7. Zvolen (16 účastníkov) 
8. Bardejov (10 účastníkov) 
9. Košice (16 účastníkov) 
10. Spišská Belá (17 účastníkov) 
11. Nižná (16 účastníkov) 
12. Banská Bystrica (18 účastníkov) 
13. Prešov (6 účastníkov) 
V roku 2013 sa konalo 10 školení (Košice – 16, Nitra – 17, Piešťany – 19, Banská Bystrica – 16, 
Bratislava 23, Trenčín – 19, Veľký Krtíš – 20, Prešov – 22, Poprad – 17, Ilava – 10) a vyškolených bolo 
179 učiteľov.  
Celkovo sa za dva roky vyškolilo 366 učiteľov z 219 škôl. 
Juraj Knapp – predseda KRBaŠS  
 
Príloha č. 6 k zápisnici z ČK SZBe 2015 
Správa Revíznej komisie SZBe 
Revízna komisia pracovala v uplynulom období v zložení: 
Tibor Kessler – predseda 
Ladislav Tomčko – člen 



Michal Matejka – člen – do Apríla 2015 
Revízna komisia sledovala počas roka 2014 dianie v Slovenskom zväze bedmintonu. V súťažnom 
ročníku sa komisia nezaoberala žiadnym podnetom.  RK  vykonala kontrolu zhody v účtovných 
dokladoch externej účtovnej firmy a interných dokladov sekretariátu SZBe (mzdy, odmeny a dohody, 
nákup PHM). Skontrolovali sme  inventarizáciu majetku SZBe ku koncu kalendárneho roka 2014 
a zistená skutočnosť sa zhoduje s evidenciou. V priebehu roka bola vykonaná kontrola stavu 
finančných prostriedkov  v pokladni sekretariátu a účtovania cestovných príkazov kde RK 
konštatovala  že sekretariát SZBe koná  v súlade s ekonomickou smernicou SZBe. 
Týmto by sme chceli poďakovať za  korektný priebeh všetkým zúčastneným  a  za zodpovednú prácu 
funkcionárom zväzu v roku 2014 . 
Tibor Kessler – predseda RK SZBe 
 
 
 
Príloha č. 7 k zápisnici z ČK SZBe 2015 
Diskusný príspevok 
 

Diskusný príspevok. ČK SZBe 7.6.2015 Banská Bystrica. 
Predkladá: Ing. Juraj Brestovský ŠK Benni Nitra, bývalí generálny sekretár SZBe, 

reprezentant CSFR,SR 

Bývalí reprezentačný tréner juniorov i seniorov SR, 50 násobný majster SR , vicemajster 

Anglicka, trénerská prax 30 rokov 

 

Cieľ: Skvalitnenie práce SZBe. 
Spôsob  a podklady príspevku sú vytvorene stručným cca 10 ročným auditom SZBe 

faktograficky 

 

1.Hodnotenie VV SZBe –minulý rok 

2.Hodnotenie komisii –minulí rok 

3.Hlbková výkonnostná analýza reprezentácii SR, finančná analýza, spätná väzba 

vytvorených podmienok reprezentantom SR 

4.Pozitíva a negatíva činnosti SZBe 

5.Návrh uznesení na zlepšenie činnosti SZBe 

 

Prezident SZBe. 

Prezident  pán Anton Siažik je vo svojej funkcii rok.  

Ako prezident nie je výrazný .Je však lepší ako predošlí , lebo sa snaží zohnať sponzorov 

a jeho záujem o dianie v bedmintone je veľké. Bohužiaľ čo sa týka riadenia SZBe v tomto 

smere nie je výrazný a podľa mňa neriadi náš zväz (Nerieši problémy SZBe- nefunkčnosť 

komisií , sekretariát) 

 

Generálny sekretár SZBe. Mgr. Peter Tarcala 

Pozitíva- závratná kariéra na medzinárodnom poli (BE a WBF člen VV) 

Negatíva- už cca 7 rokov sa viac venuje medzinárodnému bedmintonovému hnutiu ako práci 

generálneho sekretára SZBe. Faktograficky dokážem auditom 

 

Na našom zväze sa kopia problémy (viď tabuľky auditu) nerieši problémy reprezentácii a 

komisií.  Výsledok -dlhodobá stagnácia SZBe a výsledkov všetkých reprezentácii. Skoro 

žiadna komunikácia s médiami. 

  



Predseda Športovo-technickej komisie:  Richard Bálint  

Myslím si že pán Bálint si svoju funkciu plní dobre a ŠTK je jedna z fungujúcich komisií. 

O čom svedčí ,že súťaže prebiehajú  v poriadku 

 

Predseda komisie rozhodcov: Mgr. Peter Tarcala 

Neviem akú činnosť robí komisia rozhodcov nakoľko okrem majstrovstiev SR som ich 

nevidel pískať na žiadnych iných majstrovstvách SR okrem zahraničných turnajov !!! 

Zaujímavý je graf príspevkov na činnosť tejto komisie.!! 

  

Predseda komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže: Ing. Juraj Knapp 

O tejto komisii viem že by mala riadiť školské súťaže mám však pocit ,že tento rok sa tak 

neudialo a školstvo si to riadilo samo 

  

  

Členka: Mgr. Júlia Poláčková 

 

K pani Poláčkovej neviem zaujať stanovisko nakoľko túto funkciu robí krátko.  

Člen: Vladimír Uhrín 

K tomuto pánovi neviem zaujať stanovisko nepoznám jeho činnosť vo VV SZBe .Rád by som 

sa s ňou zoznámil. 

Člen: Michal Matejka 

 

Funkciu ani činnosť pána Matejku vo VV SZBe nepoznám nakoľko bol do VV SZBe 

kooptovaný nedávno. 

 

 

Snáď by som  k hodnoteniu VV SZBe pridal ešte hodnotenie zostávajúcich nefunkčných 

komisií. 

 

TMK- zloženie komisie : Poláčková, Matejka, Fiľ, Kessler 

 

Táto komisia podľa mňa už nefunguje 9.rokov. Nemá žiadnu koncepciu, neexistujú zápisnice 

svoje stretnutia robí cez telefón. Výsledkom sú výsledky reprezentácii a nefunkčnosť družstva 

dospelých ,ktoré už nemá cca od roku 2008 reprezentačného trénera.!!!!!! Čo vidím ako 

kardinálny problém !!! Skrátka reprezentácia nemá pána a robí si čo chce. Viď graf výsledkov 

a financovania. Neexistuje žiadny vzdelávací archív. TMK sa za cca 9 rokov nevychovala 

žiadneho kvalitného trénera.!!!! 

 

RK- zloženie komisie: Kessler predseda, Tomčko 

 

Úplne nefunkčná komisia ,ktorá nerobí vôbec nič. 

 

Zhrnutie: 

 

Pozitíva SZBe: 

-zakúpenie automobilu pre činnosť reprezentácii 

-zvýšená členská základňa 



-slušný rozpočet SZBe 

-závratná kariéra generálneho sekretára v medzinárodných inštitúciách 

-zmena webovej stránky a informovanosti verejnosti formou stránky 

-prudký nárast komerčného bedmintonu –toto však nie je zásluhou SZBe 

-postavenie nového bedmintonového centra 17 kurtov v Trenčíne- toto však nie je zásluha 

SZBe 

 

 

 

Negatíva  SZBe: 

 

-dlhodobá nefunkčnosť komisií  (RK, TMK) 

-veľká zaneprázdnenosť GS SZBe, niekoľko mesačný pobyt mimo územia SR, žiadna 

spolupráca s médiami, slabá marketingová činnosť 

-nefunkčnosť reprezentačného družstva  dospelých od roku 2008 viď výsledky 

-nekoncepčná práca TMK a jej nefunkčnosť od roku 2006, nedostatok kvalitných trénerov 

-nefunkčnosť revíznej komisie od roku 2006 

-MSR bez rozhodcov a bez dotácie košíkov !!! pri dosť vysokom rozpočte ??! 
 
 


