
 

 

 Zápisnica zo  zasadnutia VV SBiZ - Cífer, 05.12.2020    

Prítomní: 

Samuel Koniar – predseda SBIZ 

Martin Tomša – podpredseda pre riadenie súťaží 

Peter Mikuška – podpredseda pre metodiku a mládež 

Jaroslav Polách – člen výboru pre pool, pyramídu, karambol a reprezentáciu 

Ospravedlnení: 

Adrián Oriňák – člen výboru pre snooker 

Ľuboš Kováč – člen výboru, zástupca športovcov 

Ján Kundrák - kontrolór 

Zápisnica zo zasadnutia podľa bodov programu: 

1.Vyhodnotenie športovej sezóny 2020 

EXTRALIGA 

1.miesto  ŠBK Komárno 

2.miesto 1.BC GALAXIA KAMIPROFIT Bratislava 

3.miesto BK Arena Ružomberok 

1.liga, REBILD 

V sezóne 2020 sa súťaže nedohrajú, nie sú vyhlásení víťazi, nikto nepostupuje do vyššej 
ani nezostupuje do nižšej súťaže. 

Slovenský pohár 

Súťaž sa nedohrá, nie je vyhlásený víťaz ani ďalšie poradie hráčov v rebríčku. 

Majstrovstvá Slovenska 

Neodohrali sa ani jedny majstrovstvá Slovenska, nie je vyhlásený žiadny majster 
Slovenska, platí pre všetky kategórie. 

Vyhlásenie najlepšieho hráča – len v extralige: 

1.Zsolt Domján 

2.Balázs Köles 

3.Jaroslav Polách 

Najlepší hráč v celkovom poradi, v Slovenskom pohári, v kategórii Žien, Juniorov 
a Seniorov nie sú vyhlásení. 



 

 

2.TURNAJ SLOVAK MASTERS CUP 2020 

Odohral sa  12.12.2020 v klube GALAXIA VR Bratislava, do turnaja odsúhlasil - pozval 
Výkonný výbor podľa dosiahnutých výsledkov týchto hráčov: 

Jaroslav Polách, Jakub Koniar, Balázs Köles, Zsolt Domján, Marcel Konárik, Tomáš 
Krovina 

Výsledky turnaja: 

1. Balázs Köles 
2. Jakub Koniar 
3. Tomáš Krovina, Zsolt Domján 

3.Stav hospodárenia 

Úprava rozpočtu 2020 a čerpania dotácie na základe Dodatku č.1, výkonný výbor 
odsúhlasil presun časti dotácie do roku 2021. V roku 2020 VV odsúhlasil podporu klubov, 
ktorých družstvá boli prihlásené do ligových súťaží v ročníku 2020, podľa nasledovného 
kľúča. 

Extraligový klub 300 EUR 

Klub 1.liga  200 EUR 

Klub REBILD  100EUR 

Prostriedky musia byť použité v kluboch v súlade so zmluvou o dotácii, daňové doklady 
budú evidovať kluby. Vo výške dotácie je možné preplatiť náklady hráčov podľa zmluvy 
o dotácii, prípadne preplatiť zakúpenie športového materiálu, nákladov na prenájom 
priestorov klubu a podobne. 

Výkonný výbor odsúhlasil zakúpenie notebooku pre potreby organizovania súťaží. 

4.Kritériá pre výber reprezentatov – širší káder pre rok 2021 

Do reprezentácie v kategórii mužov VV odsúhlasil hráčov: 

Jaroslav Polách, Jakub Koniar, Balázs Köles, Zsolt Domján, Marcel Konárik, Tomáš 
Krovina. 

Do reprezentácie v kategórii žien, juniorov, seniorov VV navrhol určiť hráčov až po odohratí 
minimálne 3 turnajov v každej kategórii v roku 2021, podľa výsledkov na týchto turnajoch 
budú určení aj hráči na Majstrovstvá Európy. O počte účastníkov a konečnej nominácii 
rozhodne výkonný výbor aj podľa výšky dotácie, ktorú dostane SBIZ od MŠVVŠ v roku 
2021. 

5.Návrh súťaží pre športový rok 2021 

Výkonný výbor odsúhlasil: 

a.začať ligové súťaže s družstvami prihlásenými v roku 2020, s možnosťou prihlásiť do 
REBILDU aj nové družstvá. Všetci účastníci musia mať do začiatku súťaže uhradene 
členské poplatky hráčov a klubov, pričom tí čo si uhradili v roku 2020, nebudú musieť platiť 
v roku 2021. 



 

 

b.Termín uzávierky prihlášok do súťaží družstiev bude zverejnený do konca roka 2020. 

c.Pripraviť a spustiť nový formát dlhodobej súťaže jednotlivcov, tak aby boli dodržané 
pandemické opatrenia a zároveň, aby členovia SBIZ mali možnosť športovať. 

6.Register členov, členské príspevky, informačný systém 

Predseda zabezpečí aktualizáciu údajov v ISVS, podľa dodaných podkladov z každého 
klubu, ten klub, ktorý nedodá potrebné údaje o hráčoch, nebude mať možnosť v roku 2021 
čerpať dotáciu. 

Register členov bude kontrolovať Martin Tomša za pool, Adrián Oriňák za snooker, dtto 
aktualizovať vždy pri registrácii nových členov, resp. družstiev najneskôr do 30 dní od 
registrácie. 

Výška členských poplatkov  a licencií družstiev resp. hráčov sa na rok 2021 meniť nebude 

7.Systém súťaží, kategórie 

Systém súťaží – pool/extraliga, pool Slovenský pohár, a zmeny spracuje Martin Tomša, 
systém súťaží pre snooker spracuje Adrián Oriňák, tak aby boli pripravené a odsúhlasené 
pred začiatkom sezóny 2021, k tomuto bude spracovaný samostatný materiál. 

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 2021 budú mať 43tie narodeniny. 

Pre snooker kategória do 23 rokov a muži, bez rozdielu veku 

8.Kalendár súťaží II.polrok 2021 

Návrh kalendára bude zverejnený najneskôr do 4.1.2021. 

9.Rozpočet a čerpanie dotácie 

Čerpanie dotácie sa uskutočnilo v súlade s odsúhlaseným rozpočtom na rok 2020. 
Mesačné bankové výpisy o pohyboch na účte sú zverejnené na webstránke. 

10.Best of East SVK 2021 

Výkonný výbor odsúhlasil zorganizovanie turnaja Best of the East, v aprílovom termíne 
v roku 2021, v dňoch 10.-11.4.2021. 

11.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, pričom Výkonný výbor musí zoznam 
odsúhlasiť na svojom zasadnutí a následne aj zverejniť. 

Zapísal:Samuel Koniar       


