
 
 

 Zápisnica zo  zasadnutia VV SBiZ - Trenčín, 6.6.2020   

 Prítomní: 

Samuel Koniar, Martin Tomša, Jaroslav Polách,  

Ospravedlnení : Adam Horáček, Michal Kubán 

Hostia: A.Oriňák, P.Krupčík, P.Ivanič, T.Krovina, M.Mrva, J. Tenková, P.Šelinga 

Zápisnica zo zasadnutia podľa bodov programu: 

1.Súhrnná informácia o stave uvoľnovania opatrení po ukončení pandémie COVID19 

-Samuel Koniar informoval o nových informáciách v súvislosti s možnosťou čerpania 

dotácie, resp. o návrhoch SOŠV ako pomôcť športovým zväzom resp. klubom, s použitím 

pridelenej dotácie 

-dňa 10.6. bude dôležité stretnutie všetkých predsedov národných zväzov na pôde SOŠV 

-zámerom návrhov je, aby bola možnosť prerozdeliť finančné prostriedky prenesená na 

rozhodnutie najvyššieho orgánu zväzu 

-veľmi dôležité bude pre každý zväz, aby mal splnené podmienky o registrácii klubov 

a hráčov 

-z tohto dôvodu dostanú všetky kluby-družstvá-herne za úlohy najneskôr do 30.6.2020 

prekontrolovať-doplnť-aktualizovať údaje z registrov, pričom rozhodujúci bude počet 

hráčov do 23 rokov, počet členov a počet klubov s IČOm, podľa toho bude vypočítaný aj 

počet hlasov s opravnením na hlasovanie na Konferencii 

VV odsúhlasil nový termín na konanie Konferencie v termíne 11.júla 2020, písomnú 

pozvánku rozpošle predseda SBIZ 

2.Kalendár na nasledujúce obdobie 

Martina Tomša predložil návrh na dokončenie športového ročníka 2020, dohrť by sa mali 

v celom rozsahu všetky rozbehnuté súťaže, VV navrhuje vypustiť ďalšie kolá Senior Cup 

a Junior Cup, až do decembra 2020 

VV predloží konferencii návrh na dohratie súťaží: 

1. Slovenský pohár 2-3 kolá, najneskôr do 15.novembra 2020 

2. Ligové súťaže – bez určenia termínov, ale odohrať všetky zápasy do 30.9.2020 

3. Majstrovstvá Slovenska – okrem hry č.14/1 

3.Reprezentácia a účasť na medzinárodných turnajoch  

VV poveril Martina Tomšu na zverejnenie upravených kritérii na účasť na turnaji Masters, 

propozícii na MSR sezonu na 2020. 



 
 

VV navrhol kandidátov na účasť na plánovaných Majstrovstvách Európy, pričom počet 

účastníkov odsúhlasí konferencia: 

ME muži – 2 hráči – Polách, Koniar 

ME seniori – bez účasti 

ME juniori – 2 hráči – Mrva, Tenk + doprovod, pričom pre juniorov bude spracovaný plán 

prípravy a kritériá na posúdenie výkonnosti, definitíven rozhodne Výkonný výbor 

4.Stav účtu, čerpanie dotácie 

VV potvrdil čerpanie a zverejňovanie v súlade so zmluvou o dotácii. O ďalších opatreniach 

bude VV informovať priebežne. 

5.Rôzne – diskusia so zástupcami klubov 

1.p.Krupčík informoval o novom klube v Senici, ktorý má záujem spolupracovať so SBIZ 

a zapojiť sa do súťaží, VV zabezpečí všetky informácie, potrebné na založenie klubu 

a získanie potrebných údajov, p.Koniar ubeupečil p.Krupčíka, že VV má záujem 

spoluprácu rozvíjať a začleniť klub do štruktúr zväzu 

2.p.Oriňák prejavil záujem prebrať organizáciu „snookristov“, VV ocenil tento záujem 

a poskytne všetku potrebnú pomoc aby snooker bol aj naďalej aktívnou súčasťou činnosti 

zväzu 

3.VV poveril predsedu SBIZ aby prerokoval ďalší postup spolupráce s herňami – Lavos, 

Galaxia, Point, Arena, ako aj s menšími herňami. 

4.VV navrhne do konferenciu spôsob podpory do klubov kde pribúdajú hráči do 23 rokov, 

ženy – resp. dievčatá, v ktorých je systematická práca s mládežou. 

VV doručí do všetkých klubov tabuľku – register členov, a vyzýva kluby, aby odovzdali 

update všetkých tabuliek s aktuálnymi údajmi o členoch klubov, tak aby mohli byť 

informácie aktualizovane v informačnom systéme najneskôr do 30.6.2020 

VV poveril prípravou Konferencie Martina Tomšu. 

VV poďakoval p.Tomšovi a p.Ivančinovi za zorganizovanie prvého turnaja po uvoľnení 

opatrení 

Zapísal:Samuel Koniar      Dňa 7.6.2020 


