
Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru zo dňa 11.3.2017 v Ružomberku 

 

 Prítomní: 

Samuel Koniar, Jaroslav Polách, Vojtech Štofko,  

Ospravedlnení: 

Adam Horáček, Martin Tomša 

 

Výkonný výbor prerokoval a odsúhlasil: 

 

1.čerpanie dotácie na rok 2017, úpravu rozpočtu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí 
dotácie v celkovej sume 21 658 eur pre rok 2017: 
 

Podľa Čl. 4 Účel použitia Príspevku  
 

a) šport mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych 
športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 
rokov v kolektívnych športoch (bežné transfery)  
minimálne v sume 3 248 eur 
 
Medzi kluby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky, ktoré dodajú zoznam hráčov do 23 
rokov, do 1.4.2017, bude rozdelená pomerne (podľa počtu hráčov)  celá táto čiastka. 
  

b) rozvoj talentovaných športovcov (bežné transfery) minimálne v sume 4 331 eur  
 
Táto suma sa použije na preplatenie nákladov na ME JUNIOROV 2017 
 

c) športová reprezentácia (bežné transfery) minimálne v sume 5 414 eur  
 
Táto suma sa použije na preplatenie nákladov ME MUŽOV 2017 

 
d) výdavky na správu a prevádzku (bežné transfery) maximálne v sume 3 248 eur 

 

 
2.nominácie – spôsob výberu hráčov na ME juniorov  seniorov 2017 

3.vyzýva vedúcich klubov, ktorí majú IČO, aby doplnili do registra hráčov ich adresy trvalého bydliska 

1. Výber reprezentantov podľa zverejnených kritérií – nominácie na ME a FEDERAL CUP 
a. ME Portugalsko - Muži – Jakub Koniar, Jaroslav Polách, o treťom hráčovi rozhodne 

kvalifikačný zápas medzi Balázsom Kolesom a Tomášom Krovinom, ktorý sa odohrá 
29.1. v Bratislave od 12h v herni LAVOS 

b. FEDERAL CUP – 5 hráčov – Jakub Koniar, Jaroslav Polách, Tomáš Krovina, Balázs 
Koles, o piatom hráčovi rozhodne kvalifikačný zápas medzi Michalom Kubánom 
a Tomášom Latikom, ktorý sa odohrá 29.1. v Bratislave od 12h v herni LAVOS 

c. Formát kvalifikačných zápasov: 
i. Hra č.14/1 do 100 
ii. Hrač č.10 do 8 
iii. Hra č. 8 do 8 



iv. Hra č. 9 do 9 
v. Ak bude po štyroch zápasoch stav 2:2, rozhodne o víťazovi ďalšia hra č. 9, 

hrať sa bude do 9. 
 

2. Formát všetkých súťaží, tak ako bol zverejnený na web stránke, o formáte MSR, v hrách 8-9-
10 v roku 2017 rozhodne Výkonný výbor do nasledujúceho kola Slovenského pohára. 

3. Nakoľko sa aj na prvom kole SP riešilo nedodržanie „dress code B“ u viacerých hráčov, VV 
opakovane upozorňuje, že na všetkých turnajoch a súťažiach sú hráči povinný dodržať 
predpísaný dress code. V opačnpom prípade im nebude povelené súťažiť ! Stále platí a bude 
sa kontrolovať aj prísny zákaz alkoholu na všetkých turnajoch organizovaných SBiZ. Pri 
zistení požitia alkoholu hráčom počas súťaže toto bude znamenať automaticky vylúčenie 
z turnaja! 

4. Pripomienky ku Stanovám, ktoré prišli od kontrolóra športu je potrebné riešiť priamo na 
ministerstve, VV žiada členov, ak niekto má skúsenosti a chuť pomôcť zapracovať 
pripomienky do Stanov, nech sa prihlási. Pripomienky pošleme záujemcom mailom. 

 

 

V Bratislave, 11.3.2017 

Zapísal: S.Koniar 

Overil: Polách 

 


