
 
 

 Zápisnica zo  zasadnutia VV SBiZ – POINT Trenčín, 17.9.2022, zač. o 12h 

  

Prítomní členovia VV: 

Samuel Koniar, Ľubo Kováč, Jaroslav Polách, Peter Mikuška 

Ospravedlnení: 

Adrián Oriňák, Martin Tomša 

Hosť: 

Samuel Guliš, Patrik Ivanič, vedúci klubov (Milan Mrva, Zdenko Lisík) 

 

Program – výkonný výbor prerokoval a schválil: 

1.Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia VV: 

a.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 – úloha ostáva, riadenie 

domácich súťaží, informácie – aktualizácie na webstránke, vedenie registra členov SBIZ – realizuje 

sa 

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

za 2Q22, od r.2023 bude na túto činnosť uzavretá zmluva, po odsúhlasení konferenciou SBIZ. 

Zmenu člena výkonného výboru potvrdí Konferencia SBIZ. 

b.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) – úloha trvá, predseda upozornil, že 

vzhľadom na časté zmeny v medzinárodných kalendároch, bude musieť aj SBIZ na tieto skutočnosti 

reagovať zmenami v domácom kalendári 

-VV navrhne základné termíny pre turnaje SBIZ, následne si kluby naplánujú lokálne, klubové 

turnaje, tak aby tieto neboli v kolízii 



 
 

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. – prebieha (Senica, Trenčín, 

Hanýska, Galanta, Topoľčany,...) 

Zároveň VV poveril Samuel Guliša, aby zhromaždil a pripravil na zverejnenie základnú metodiku pre 

trénovanie detí do 18r. – úloha trvá 

VV odsúhlasil poskytnutie dotácie organizátorovi kempu, sústredenie, prípravného tréningu pre 

mladých športovcov, výška dotácia bude odsúhlasená na konferencii SBIZ (návrh je 10e za 

jedného účastníka do 18 rokov) 

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, Pardubice 

Open, prípadne na ďalších turnajoch 

-VV odsúhlasil účasť Zdenka Lisíka a Petra Mikušku, ktorí sa z dôvodu nedostatku financií 

zúčastnia na vlastné náklady 

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 – realizuje sa, Samo Guliš pripraví 

a zverejní propozície v dostatočnom predstihu. 

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)  

-VV odsúhlasil zmenu  -zvyšné turnaje Slovenský pohár (3 kolá) v roku 2022 sa odohrajú v hre 

č.9. 

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

registrov nie sú kompatibilné 

-pomoc prisĺubil p. Striežovský, potrebné je dodať mu aktualizované údaje do 22.9.22 

8.Výkonný výbor poďakoval  Jaroslavovi Poláchovi za úspešné vedenie juniorskej reprezentácie (ako 

Teamleader) na ME juniorov v Bulharsku 

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 – zodpovední sú vedúci 

klubov s IČOm 

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

a Patrika Ivaniča – trvá 

2.Nové body z rokovania Výkonného výboru: 



 
 

a.Výkonný výbor odsúhlasil účasť Kristána Mrvu na MS v hre č.8 U19 v San Juane (Puerto 

Rico) na základe nominácie EPBF a účasť Jakuba Koniara v prípade že postúpi z waiting listu 

na MS v hre č.8 mužov 

b.MSR juniorov sa uskutočnia v plánovanom termíne v kategórii U17, tj, štartujúci hráč môže 

v tomto roku dosiahnuť vek maximálne 16rokov. 

c.Výkonný výbor poveril Sama Guliša kontrolou úhrad členského na rok 2022, podľa 

posledného stavu z výpisu TB účtu, ku dňu registrácie členov, tj. 30.9.2022 

d.Výkonný výbor preverí možnosti zmeny systému na riadenie, evidenciu, organizáciu súťaží, 

rovnako aj kompatibilitu so systémom evidenciu dát MSVVSSR, predpokaldaný termín 

prechodu – od 1.1.2023 

e.Výkonný výbor prerokoval návrh na úpravu systému súťaží v REBILD-e, návrhy na nový 

systém, resp zachovanie pôvodného bude odsúhlasený na Konferencii 

f.Výkonný výbor vyzýva členov, aby sa prihlásil ochotný člen, ktorý bude organizovať 

seniorskú kategóriu – súťaže, podmienky,....na rok 2023 

g.Výkonný výbor navrhne na Konferenciu prerokovať vytváranie Fondu na podporu 

mládežnickych súťaží, zbieraním časti štartovného z turnajov SBIZ 

h.Výkonný výbor pripraví popri prípravnom kempe pre juniorov/žiakov aj trénerský kurz pre 

záujemcov o trénovanie začínajúcich hráčov, hlavne detí 

i.Výkonný výbor prerokuje návrh na usporiadanie turnaja zmiešaných dvojíc 

j.Výkonný výbor odsúhlasil zaradenie Kristiny Grim do reprezantačného výberu SVK 

v kategórii žien 

k.Výkonný výbor odsúhlasil objednanie repre dresov (muži-ženy) a mikín (juniori/žiaci) 

l.Výkonný výbor odsúhlasil termín Konferencie SBIZ na 12.11. SOB v Ružomberku 

Zapísal: Samuel Koniar, predseda o.z. 

 


