
 
 
 

ZÁPISNICA 2/2019 
zo zasadnutia Výkonného výboru SZBe 
9. júna 2019 (12,30 – 14,30) v Sielnici 

 
 
Prítomní:              Richard Bálint (RB), Juraj Knapp (JK), Michal Matejka (MM), Júlia Poláčková (JP),  
                               Anton Siažik (AS), Peter Tarcala (PT)  
Ospravedlnený:   Vladimír Uhrín (VU) 
Hosť:                     Jana Čižnárová (JČ), Marián Šulko (MŠ) 
 
 
PROGRAM:  
1/ Otvorenie, schválenie programu  
2/ Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV  
3/ Športovo-technická komisia   
4/ Trénersko-metodická oblasť 
5/ Rôzne, diskusia 
 
 
K bodu 1 – Otvorenie, schválenie programu  
Zasadnutie otvoril a viedol AS. Program zasadnutia bol schválený.  
 
  
K bodu 2 – Kontrola uznesení, uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV 
Uznesenia v plnení: 19.1.19., 19.1.22. 
Kontrola uznesení: všetky ostatné uznesenia boli splnené  
 
Uznesenia prijaté medzi zasadnutiami:  
19.2.1. VV schvaľuje zapožičanie nasledujúceho materiálu klubu BK Racquets Púchov na                                      
medzinárodný turnaj Racquets Youth Cup 2019 v počte 5 ks - mobilný bedmintonový kurt, 5 ks  
bedmintonová sieť, 5 ks - stojan na sieť, 5 ks – stoličky pre hlavných rozhodcov. 

 
K bodu 3 – Športovo-technická komisia SZBe 
RB informoval, že kalendár na druhú polovicu sezóny je schválený a zverejnený. 
Zo strany VV bolo navrhnuté, aby sa zasadnutie ŠTK konalo už v septembri/októbri, nakoľko je 
potrebné prípadné zmeny v ŠTDB zverejniť včas, pred prihlasovaním sa na organizácie turnajov 
v 2020. 
Vyskytol sa problém s používaním licencie Tournamentsofware, bolo treba dokúpiť ďalšie 3 licencie 
a túto situáciu je potrebné doriešiť na turnaje v roku 2020.  
 
 
K bodu 4 – Trénersko-metodická oblasť 
Školenie trénerov I. KS bolo zrušené z dôvodu veľmi nízkeho počtu prihlásených záujemcov.   
V krátkosti boli zhodnotené prvá 2 kempy projektu talentovanej mládeže U13 + U15. Projekt sa 
stretáva s pozitívnymi odozvami, je potrebné však zlepšiť komunikáciu v súvislosti s pozývaním 
a potvrdzovaním účasti. 
 



19.2.3. VV schvaľuje zmeny v pláne výjazdov reprezentácie dospelých nasledovne: 
 - Martin Repiská Mauritius International namiesto Spanish International 
 - Milan Dratva Benin International namiesto Spanish International 
 
19.2.4.  VV ukladá MM pripraviť nový plán výjazdov od septembra 2019. 
 Z: MM    T: 15.7.2019 
 
MS veteránov sa v auguste uskutočnia v Katowiciach /Poľsko a na základe veľkého záujmu o účasť 
a limitovaného počtu v jednej disciplíne na krajinu diskutoval VV o dodatočných kritériách na 
prihlásenia našich hráčov. 
 
19.2.5.  VV schvaľuje kritéria na účasť na ME veteránov 2019, zohľadňujú sa výsledky z M-SR  

veteránov 2019 a 2018 a v prípade nerozhodnosti medzi dvoma hráčmi sa berie do úvahy  
aktuálne postavenie v slovenskom rebríčku dospelých. 

 
19.2.6.  VV ukladá MŠ pripraviť materiál ohľadne prípravy hráčov na ME U15 2020. 
  Z: MŠ    T: 15.7.2019 
 
 
K bodu 9 – Rôzne, diskusia 

- AS informoval o zvýhodnenej ponuku na zverejnenie 3 článkov v denníku Šport a vyzval 
členom VV prísť s návrhmi tém do 15.7. 

- MŠ informoval o ponuke prenájmu skladovacích priestorov materiálu SZBe v Bratislave 
v sume 70 € mesačne, je potrebné preveriť ponuky na vedenie účtovníctva v Bratislave. 

- MŠ bude v termíne 1.8.-14.8. zamestnaný na dohodu o vykonaní prác a na plný pracovný 
úväzok od 15.8.2019. 

- AS vyzval MŠ k aktívnejšiemu prístupu v procese preberania funkcie GS 
- FZ FORZA Slovak Open 2020 zorganizuje SZBe v Hale M-Šport v Trenčíne. 
- Generálny sekretár bude priebežne zverejňovať uznesenia prijaté medzi zasadnutiami VV na 

internetovej stránke raz mesačne.   
- PT informoval o podnete obdržanom z Úradu na ochranu osobných údajov, ktorý je reakciou 

na sťažnosť ohľadne zverejnenia fotografie na stránke zväzu v elektronickom preukaze člena 
SZBe. 

 
19.2.7.  VV berie na vedomie vzdanie sa PT funkcie generálneho sekretára SZBe a ukončenie jeho  

pracovného pomeru v SZBe k 31.7.2019 z dôvodu jeho zvolenia za prezidenta BEC. 
 
19.2.8.  VV na základe návrhu prezidenta menuje od 1.8.2019 do funkcie generálneho sekretára SZBe  

Mariána Šulka, dátum narodenia: 28.11.1976, bytom Stromová 48, 831 01 Bratislava                
a stanovuje mu plat vo výške 1.150 €. Mzda zahŕňa sumu na mesačný  prenájom kancelárie a 
paušál súkromného mobilu. Marián Šulko bude zamestnaný na dohodu o vykonaní práce v 
termíne 1.-14.8.2019 a na pracovnú zmluvu a plný pracovný úväzok od 15.8.2019. 

 
 
Zapísal: Peter Tarcala, generálny sekretár, 28.6.2019 
Overil: Anton Siažik, prezident SZBe, 29.06.2019 

  


