
Zápisnica zo zasadnutia Výkonného výboru zo dňa 27.5.2017 v Trenčíne 

 

 Prítomní: 

Samuel Koniar, Jaroslav Polách, Vojtech Štofko,  

Ospravedlnení: 

Adam Horáček, Martin Tomša 

 

Program: 

1. Odsúhlasenie delegáta na Snem SOV, ktorý bude 9.6.2017 v Bratislave 

VV odsúhlasil Samuela Koniara – predsedu SBIZ – za delegáta na Valné zhromaždenie SOV 

2. Informácia a o čerpaní dotácie, rozdelení dotácie pre mládež a kluby v roku 2017 – návrh 
a odsúhlasenie 
 
Návrh predsedu SBIZ na rozdelenie – čerpanie prostriedkov pre mládež: 
-zo sumy 3.248 E určenej v zmluve o dotácii s MSVVS SR bude postupne preplatené, na 
základe predložených účtovných dokladov hráčom do 23 rokov 

• Štartovné a ubytovanie na EEBC JUNIOR CUP 2017 v dňoch 20.-21.5.2017 
v Ružomberku 

• Štartovné a ubytovanie na turnaji v KIELCACH (PL) v dňoch 28.-29.6., plus 
preplatenie cestovných náhrad 

• Štartovné a ubytovanie na turnaji PARDUBICE OPEN v dňoch 6.-9.7.2017, plus 
preplatenie cestovných náhrad 

Bolo odsúhlasené jednomyslelne prítomnými členmi VV. 

3. Určenie hl. zásad a počtu turnajov ku návrhu kalendára na II.polrok 2017 
 
M.Tomša navrhne v termíne do 15.6. návrh termínov na turnaje SBIZ na II.polrok 2017, 
Slovenský pohár 2 kolá, MSR 8, 9, 10, MSR Juniorov a Seniorov, Turnaj MASTERS, ligové 
súťaže a play-off, po odsúhlasení na zasadnutí VV bude kalendár zverejnený 
 

4. Prerokovanie nominácií na ME juniorov a seniorov, odsuhlasenie počtu účastníkov 

ME SENIOROV – Zdenko Lisík – náklady preplatí SBIZ, Milan Mrva - náklady preplatí SBIZ (+ 
využije sa Senior Fond) 

ME JUNIOROV – Daniel Lang, Kristián Mrva 

O prípadnom treťom hráčovi rozhodne Výkonný výbor. 

Doprovod na ME bude tento rok Vojtech Štofko 

 



5. Vyhodnotenie EEBC JUNIOR CUP 2017 

VV ďakuje p.Hámorovi a p.Potašovi za ústretovosť a ochotu pri organizácii turnaja EEBC 
JUNIOR CUP 2017, ktorý bol tento rok v herni ARENA Ružomberok. Za posledné 4 roky to 
bol mládežnícky turnaj s najväčším počtom účastníkov. Vďaka podpore East European Biliard 
Council ... 

Poďakovanie patrí aj Milanovi Mrvovi, p.Jitke Kmeľovej, Vojtechovi Štofkovi a samozrejme 
všetkým hráčom – juniorom a žiakom, ktorí vzorne reprezentovali Slovensko. 

 

6. Rozhodnutie o systéme ako sa budú hrat MSR v 8, 9, 10 

VV prediskutoval  a odsúhlasil, že MSR sa budú hrať 

• Každá hra v spoločnom termíne, na jednom mieste 
• Na každé MSR sa bude môcť hrať len člen SBIZ 

 

Zapísal: S.Koniar 

Overil: Polách 


