
 Konferencia SBIZ - 23.2.2019, K8 Trenčín    

Uznesenie: 

1.Konferencia berie na vedomie 

1. Program 

2. Správa o hospodárení za rok 2018 

3. Správa športovej činnosti za rok 2018 

4. Správa kontrolóra 

2.Konferencia schvaľuje 

1. Návrh rozpočtu na rok 2019 

2. Nomináciu reprezentantov na ME mužov a vozíčkarov 2019 

a. ME muži – Polách, Kováč, Koniar – hrajú 4 hry a teamy 

b. ME vozíčkari – Šelinga, Macho (50% nákladov znáša SZTP) – hrajú 3 hry 

c. U23 – Daniel Lang – hrá 4 hry 

3. Návrh kritérií na výber reprezentantov a nominácie na ME JUNIOROV a SENIOROV 2019 

a. ME juniori – nominovaní na základe rebríčka 2018 a výsledkov 2019 

b. U17 – Mrva Kristián, Tenk Enrik 

c. U19 – Šoltýs Michal 

Konferencia poveruje Výkonný výbor riešiť námety z diskusie: 

1.vykonať kontrolu registra športovcov a klubov, kontrolu zaplateného členského príspevku na rok 

2019 (Koniar) – zodpovedný kontrolór SBIZ 

2.definovať podmienky pre prijatie podpory - návrh použitia časti dotácie na podporu „malých“ 

klubov, formou príspevku na plátno, gule, a pod. v roku 2019 (Koniar) – podľa návrhu – počtu 

odohratých zápasov členov klubov v súťažiach SBIZ – Slovenský pohár a ligové súťaže – zodpovedný 

Tomša 

3.podpora hráčov do 23 rokov, evidencia v kluboch a zoznam talentovaných športovcov (Kubán) - 

aktualizovať 

Návrh rozpočtu 2019 – odsúhlasený konferenciou SBIZ: 

Výdaj "športová reprezentácia“ min 8.455 Eur - najmenej 25%      14 900,00 €  

ME muži, seniori, vozíčkari - štartovné, ubytovanie, cestovné   

štartovné Best of East, Eurotour, športová príprava repre   

snooker ME   



Výdaj "šport mládeže do 23 rokov“ - pomerne medzi kluby podľa počtu 

členov do 23 rokov" min 5.073 E najmenej 15% 

    5 500,00 €  

turnaj EEBC Ruzomberok   

turnaj Pardubice open   

Best of East štartovné   

Snooker U21   

Výdaj "rozvoj talentovaných športovcov" min. 6.764 E najmenej 20%      8 860,00 €  

ME juniori štartovné, ubytovanie, cestovné, doprovod   

Best of East, EEBC turnaje štartovné   

poháre - ocenenia   

plátna, gule do malých klubov   

Výdaj "na prevádzku a údržbu" max. 5.073 E maximálne 15%     4 500,00 €  

dane a účtovníctvo       420,00 €  

Členské príspevky     1 500,00 €  

web        480,00 €  

software maplepool      1 000,00 €  

kamery      1 100,00 €  

 

Zapísal: 

Samuel Koniar 

23.2.2019 


