
 
 

 Zápisnica zo  zasadnutia VV SBiZ - Cífer, 14.7.2018 

 Prítomní: 

Samuel Koniar, Michal Kubán, Martin Tomša, Adam Horáček, 

Ospravedlnení : Jaroslav Polách, Vlado Čupalka, kontrolór Ján Kundrák,  

Zápisnica zo zasadnutia podľa bodov programu: 

1.Register členov, členské príspevky, informačný systém 

-predseda informoval o stave splnenia zverejnenia údajov podľa zákona č. 440/2015 
Z. z., kde musí športová organizácia zosynchronizovať svoje údaje s IS športu, dnes 
máme údaje o členoch SBIZ pozbierané, VV odsúhlasil využiť pre vloženie do 
systému IS ponuku p.Striežovskeho, ktorý tieto služby zabezpečuje pre viaceré 
športové zväzy 
-termín na zverejnenie je do konca júla 2018 

-register členov bude kontrolovať Martin Tomša za pool, Adam Horáček za snooker, 

dtto aktualizovať vždy pri registrácii nových členov, resp. družstiev 

-výška členských poplatkov  a licencií družstiev resp. hráčov sa na rok 2019 meniť 

nebude 

-VV odsúhlasil odmeny pre družstvá v extralige, prvej lige aj v rebilde, a to pre víťaza 

ligy 200E, pre druhého 150 E, pre tretieho 100E, odmena bude vo forme preplatenia 

nákladov na cestovné, ubytovanie resp. na zakúpenie biliardového príslušenstva 

a bude prevedená na bankový účet klubu (podmienkou je aby bol klub v registri IS) 

po skončení súťaže 

-VV odsúhlasil odmeny pre kluby, ktoré budú mať najviac štartov svojich hráčov na 

Slovenskom pohári – po spočítaní všetkých kôl v súťažnom ročníku, odmeny budú vo 

forme preplatenia nákladov na cestovné, ubytovanie resp. na zakúpenie biliardového 

príslušenstva a bude prevedená na bankový účet klubu (podmienkou je aby bol klub 

v registri IS) po skončení súťaže, pre klub v najvyšším počtom štartov vo výške 

500E, pre druhého v poradí 300E, pre tretieho v poradi 200E, podobne pre snooker 

vo výške 300E pre prvého, 200E pre druhého a 100E pre tretieho v poradí v počte 

štartov na snookrových turnajoch. Tieto odmeny sú podmienené získaním dotácie od 

štátu vo výške aspoň 20.000E. 

2.Systém súťaží, kategórie 

-na rok 2019 VV navrhuje a prediskutuje s vedúcimi klubov zmeny v systéme súťaží 

– pool/extraliga, pool Slovenský pohár, snooker – zmeny spracuje Martin Tomša, 

Michal Kubán, Adam Horáček, tak aby boli pripravené a odsúhlasené pred začiatkom 

sezóny (pre snooker už od 9/2018, pre pool od 01/2019), k tomuto bude spracovaný 

samostatný materiál 

-VV prediskutoval a odsúhlasil upresnenie kategorizácie hráčov podľa veku podľa 

medzinárodných pravidiel 



 
 

Pre pool U17,U19,U23, muži, ženy (bez rozdielu veku, pričom v kategóriách 

U17,U19,U23 môže štartovať aj dievčatá), vždy rozhoduje to, že hráč v roku keď 

dovŕši vek (napr. 19 rokov, v tom roku ešte môže celý rok štartovat v kategórii U19) 

U seniorov sa mení veková hranica od roku 2017 na 43.rokov, to znamené že hrať 

súťaže môžu len hráči, ktorí v roku 2019 budú mať 43tie narodeniny, v prechodnom 

období budú môcť ale štarovať v kategórii seniorov aj 40dsať roční hráči, ktorí v roku 

2018 resp.2017 hrali aspoň jeden seniorský turnaj organizovaný SBIZ. 

Pre snooker kategória do 23 rokov a muži 

4.Kalendár súťaží II.porlok 2018 

-VV potrvdil kalendár súťaží na druhý polrok tak ako je zverejnený na web stránke 

-turnaj SLOVAK MASTERS CUP ešte nemá určné miesto kde sa odohrá, VV poveril 

predsedu Samuela Koniara, aby prerokoval možnosť uskutočniť SMC2018 

v Ružomberku s majiteľom herne 

5.Rozpočet a čerpanie dotácie 

-čerpanie dotácie prebieha v súlade s odsúhlaseným rozpočtom na rok 2018, doteraz 

bola prijatá dotácia vo výške 2 x 7.995,0E, z dotácie sa zaplatili ME mužov, juniorov, 

žiakov a členské poplatky do EPBF a IBSF 

6.Best of East SVK 2018 

-VV odsúhalsil propozície na Best of East Slovakia OPEN 2018, ktorý sa uskutoční 

v Bratislave, zároveň VV odsúhlasil preplatenie celého štartovného najlepším 30 

hráčom aktuálneho rebríčka hráčov (55 eur x 30 hráčov) 

7.Slovak Masters Cup 2018 

Termín Slovak Masters Cup je určený na 15.12., VV odsúhlasil jednodňový formát, 

odmeny pre prvých 4 hráčov – preplatenie nákladov na štartovné, ubytovanie, 

cestovné na turnajoch Eurotour alebo Best of East do výšky 300-200-100-100E 

V rámci SMC sa uskutoční slávnostný večer pri príležitosti 25. výročia vzniku 

Slovenského biliardového zväzu 

8.VV odsúhlasil návrh Michala Kubána vypracovať a zverejniť čo najjednoduchšie 

vzorové stanovy pre nové kluby a jednoduchý postup (spracuje Martin Tomša – 

návod – na založenie občianskeho združenia – športového klubu podľa nového 

zákona o športe. Návrh spracuje Michal Kubán. Samuel Konair ho dá preveriť na 

Ministertvo školstva resp. KŠZ, či je v poriadku. Tak aby boli stanovy k dispozícii 

najneskôr v októbri 2018. 

9.VV odsúhlasil definovanie talentovaných športovcov, do zoznamu talentovaných 

športovcov budú zaradení prví piati hráči rebríčkov (v každej kategórii samostatne), 

zoznam sa vytvorí vždy po skončení súťažného roka (pre snooker jún, pre pool 

december). VV musí zoznam odsúhlasiť na svojom zasadnutí. 

Zapísal:Samuel Koniar      Dňa 14.7.2018 


