
 
 

 Zápisnica zo  zasadnutia VV SBiZ - CÍFER, 1.6.2022, zač. o 14h  

 Prítomní členovia VV: 

Samuel Koniar, Martin Tomša,  

Ospravedlnení: 

Adrián Oriňák, Ľubo Kováč, Jaroslav Polách, Peter Mikuška 

Hosť: 

Samuel Guliš, Patrik Ivanič 

Program – výkonný výbor prerokoval a schválil: 

1.Postupný presun úloh Martina Tomšu (M.Tomša požiadal Výkonný výbor o ukončenie práce vo 

výkonnom výbore od 1.7.2022, zároveň navrhol aby ulohy postupne preberal Samuel Guliš) 

-zástupca antidopingu v SOŠV resp. SADA a v EEBC – nahlásiť zmeny 

-riadenie domácich súťaží 

-informácie – aktualizácie na webstránke 

-vedenie registra členov SBIZ 

VV odsúhlasil mesačnú paušálnu odmenu za uvedené činnosti vo výške 100e mesačne. 

2.Kalendár – 2.polrok 2022 a metodika na rok 2023 

-po úprave a malých zmenách bude návrh kalendára rozposlaný všetkým členom VV a následne 
zverejnený na web stránke, VV žiada majiteľov, prevádzky klubov, herní, aby rešpektovali termíny 

vyhradené pre turnaje SBIZ a prisposobili si aj vzájomnou komunikáciou termíny klubových 
turnajov 

-na rok 2023 VV zvrejní predbežný kalendár najneskôr v októbri, kde budú uvedené všetky 

medzinárodné turnaje a turnaje SBIZ (Slovenské poháre a ligy) 

3.VV poveril Samuela Guliša, aby aktivoval spolu s Petrom Mikuškom organizáciu klubových 
turnajov pre mládež, tak aby sa uskutočnili aj sústrenia aj turnaje hráčov do 18r. 

(Senica, Trenčín, Hanýska, Galanta, Topoľčany,...) 

Zároveň VV poveril Samuel Guliša, aby zhromaždil a pripravil na zverejnenie základnú metodiku 
pre trénovanie detí do 18r. 

VV odsúhlasil poskytnutie dotácie organizátorovi kempu, sústredenie, prípravného tréningu pre 
mladých športovcov, výška dotácia bude odsúhlasená na konferencii SBIZ 

4.VV odsúhlasil na rok 2022 počet Účastníkov na ME seniorv, SBIZ tento rok aj vzhľadom na 

stúpajúce výdavky podporí do 100% nákladov účasť 1 seniora, o najlepšom rozhodne VV, zohľadní 

sa aktuálna forma hráča, umiestnenie v celkovom rebríčku, umiestnenie na RH memoráli, Prdubice 

Open, prípadne na ďalších turnajoch 



 
 

5.VV odsúhlasil tento rok odohrať Majstrovstvá Slovenska (mužov) v obvyklom formáte, s účasťou 

16 najlepších hráčov z rebríčka, so štartovným 10 Eur, pričom z tohto 30 Eur dostane zapisovateľ, 

organizátor, zvyšok si rozdelia ako prize money 4 najlepší hráči 

6.Výkonný výbor poveril Samuel Guliša zlepšiť komunikáciu medzi herňami pri plánovaní turnajov, 

na rok 2023 VV bude plánovať ma rok 2023 odohratie 6 prípadne 7 turnajov Slovenský pohár 

(všetky hra č.9), Majstrovstvá mužov (8,9,10,14/1), dvojíc (9), žien (9), seniorov (8,9,10), juniorov 
do 23r. (9) a žiakov do 18r. (8 a 9)  

7.Výkonný výbor odsúhlasil poveriť aktuálizáciou registra športovcov odborníka, nakoľko systémy 

registrov nie sú kompatibilné 

8.Výkonný výbor poveril Jaroslava Polácha vedením juniorskej reprezentácie (ako Teamleader) na 
ME juniorov do Bulharska, zároveň odsúhlasil preplatenie nákladov na Eurotour (Polách, Mrva) 

a na predĺženie pobytu 

9.Výkonný výbor odsúhlasil preplatenie nákladov (štartovné, ubytovanie + cestovné) hráčom, ktorí 

sú aktuálne do 10. miesta v celkovom rebríčku (turnaje Pardubice Open, Best of East Kielce, Best 

of the East Petrich BLG 

10.Výkonný výbor ďakuje za vzornú reprezentáciu hráčom ŠBK Komárno na EEBC 

Championships (Polách, Domján, Köles, Hajdúch) v Bulharsku a juniorovi Martinovi Oriňákovi z BK 
Horses Prešov na ME v snookri, kde štartoval v kategóriách hráčov do 18 a do 21 rokov 

12.Poverenie a rozdelenie úloh na aktualizáciu registra športovcov – JUNIOROV do ISVS a 
aktualizáciu údajov v databáze členov SBIZ, podľa registračných listov a prípravu školení, turnajov, 
hodnotenia mládeže, a kríteriá výberu medzi talentovaných športovcov 

13.Výkonný výbor poveril prípravou slávnostného galavečera po turnaji Masters 2022 Samuela 
Guliša a Patrika Ivaniča 

Zapísal: Samuel Koniar, predseda o.z. 

 


