
Program schôdze RK  SZBe 8.7.2015 

1. Otvorenie. 

2. Rokovanie –podnety – šetrenie. 

3. Diskusia. 

4. Návrhy na uznesenie. 

5. Prijatie uznesení. 

6. Záver. 

Prítomní:  

Mgr. Tibor Kessler 

Ing. Ladislav Tomčko 

Ing. Juraj Brestovský 

 

1. Otvorenie 

Predseda RK Tibor Kessler otvoril rokovanie a privítal členov. 

2. Rokovanie  - podnety – šetrenie. 

a) podnet p. Mgr. Juraja Pagáča a p. Ing Juraja Brestovského – porušenie uznesenia ČK 

o povinnosti sekretára zverejňovať všetky zmluvy, zápisnice a rozhodnutia orgánov(SZBe 

a komisií na webovej stránke SZBe do 48 hodín od prijatia) 

b) podnet p . Ing. Juraja Brestovského  - porušenie stanov v článku VI. Bod 9. 

c) podnet p .Ing. Juraja Brestovského – porušenie stanov v článku  VII. Bod 4. 

d) Podnet p Ing. Juraja Brestovského – podozrenie z porušovania Zákonníka práce niekoľko 

rokov, generálneho sekretára SZBe. 

3. V diskusii si členovia vymenili názory ohľadom šetrenia. 

4. Návrhy na uznesenie po šetrení, k podnetom podľa poradia vyššie. 

Uznesenia:  

a) Uznesenie č.1/2015 

Pri šetrení bolo zistené že generálny sekretár p. Tarcala neporušil uznesenie, ale technicky 

nemohol zverejniť  potrebné dokumenty na web stránke , preto že prezident SZBe podpísal 

dokumenty až 24.6.2015 z dôvodu zaneprázdnenosti. 

b) Uznesenie č.2/2015 

Pri šetrení bolo zistené porušenie stanov v článku VI. bod  9, pri hlasovaní o uznesení  : ČK 

žiada sekretára, aby si do troch mesiacov rozmyslel , kde vlastne bude fungovať či 

v medzinárodnom bedmintonovom hnutí, alebo ako platený sekretár SZBe. – hlasovanie bolo  

neukončené hlasovalo sa iba za. 

c) Uznesenie č.3/2015 

Šetrenie potvrdilo že , neskorá registrácia bola spôsobená technickým nedostatkom pri 

zvádzaní nového softvéru pre registráciu. 

 

 



d) Uznesenie č.4 

Podozrenie z porušovania Zákonníka práce generálneho sekretára niekoľko rokov  

- §5 – nebol porušený 

- §43, bod --  v tomto bode je potrebná nie len ústna , ale aj písomná dohoda o mieste výkonu 

práce v prípade vycestovania, v podobe dodatku k pracovnej zmluve.  

- § 47 bod1 – nebol porušený 

- § 83 bod1 – nebol porušený preto že generálny sekretár nevykonáva inú zmluvnú 

mimozárobkovú činnosť 

- § 85 bod1 – nebol porušený 

- §99  -- nebol porušený 

5. Hlasovaním boli všetky uznesenia prijaté.  

6. Záver: RK prešetrila riadne všetky podnety , výsledky šetrenia boli schválené a zapísané 

v uzneseniach.  

 

 

Za RK SZBe zapísal Mgr. Tibor Kessler. 

 

 

 

 

 

 


