
 

 

  Zápisnica zo zasadnutia VV SBiZ - CÍFER, 6.1.2022, zač. o 12h  

 Prítomní členovia VV: 
 

Samuel Koniar, Martin Tomša, Jaroslav Polách, Peter Mikuška 

Ospravedlnení: 

Adrián Oriňák, Ľubo Kováč, 
 
Program – výkonný výbor prerokoval a schválil: 

 

1. Informácia o kontrole z MŠVVŠ SR – výsledky kontroly, návrh opatrení, zaškolenie členov VV a 

určenie zodpovednosti, poučenie aj pre vedúcich klubov 

- členovia VV boli oboznámení s kontrolou a so smernicami, neprítomní členovia a kontrolór  

obdržali plné znenie aj s komentárom mailom, zároveň podpredseda zabezpečí zverejnenie na web 

stránke. 

-členovia jednohlasne odsúhlasili znenie smerníc 
 

2. Vyhodnotenie roka 2021 – správa o hospodárení a využití dotácie (Koniar) a vyhodnotenie 

športovej sezóny (Tomša) 

 

3.  Návrh na úpravu výšky členského –  
 
LICENCIE: na 1 rok 
Hráč (ka) : 30€ - Extraliga, 1.liga, REBILD (víťazné družstvá dostanú 200€ odmenu) a všetky 
turnaje SBiZ  
Hráč (ka):  10€ - len seniorské, juniorské a ženské turnaje 
Jednorazové licencie nebudú. 
Od roku 2023 dôjde k zosúladeniu členského do jednotného poplatku 30€ pre všetkých bez 
výnimky (podľa zákona o športe z roku 2015). 
Súčasťou mailu pri registrácii bude registračný list a doklad o úhrade poplatkov. 

Výška členského platí aj pre pool aj pre snooker. 
 

4. Návrh a odsúhlasenie kritérií pre výber reprezentantov na ME a FEDEREAL CUP– po odohratí 

MSR mužov v hre č.9 a 10 (22 - 23.1.), a turnaja MASTERS (29.1.) – prvých 5 hráčov celkového poradia 

(plus 1 náhradník) budú v nominácii na Federal Cup, prvý 3 hráči budú v nominácii na ME mužov, 

Výkonný výbor rozhodne, či bude vo výbere na ME mužov aj hráč do 23 rokov, ako štvrtý hráč            

reprezentácie. 

5. Informácia a návrhu súťaže – „Majster biliardovej techniky“ – určený zodpovedný Zsolt Domján, 

Jaroslav Polách, zistia podmienky súťaže a možnosti odohrať aj na Slovensku. 

6. Návrh rozpočtu na rok 2022 - podľa zmluvy o dotácii 
 

7. Príprava hlavných termínov športového kalendára na rok 2022 – návrh kalendára 2022 

M.Tomša 

 
8.Odsúhlasenie systému súťaží pre snooker a info o príprave účasti na ME v snookri 

9.Návrh termínov na dohrávku Majstrovstiev Slovenska za rok 2021 a turnaja MASTERS, 

následne vyhodnotenie NAJ hráčov roka 2021 a celkového poradia 



12. Poverenie a rozdelenie úloh na aktualizáciu registra športovcov ISVS a aktualizáciu údajov v 

databáze členov SBIZ, podľa registračných listov – Tomša, Guliš 

13. Rôzne - aktualizácia pravidiel, výpomoc s webstránkou, turnajmi (Tomša, Guliš, Lang) 

odsúhlasenie spracovanie účtovníctva . 

14. Zapísal: Samuel Koniar, predseda o.z. 


