
 
 

 ZÁPISNICA z rokovania výkonnnného výboru SBIZ, 21.1.2023 

 

 Miesto: GALAXIA VR, Bratislava, 12,00h 

 

Pozvaní členovia VV: 

Samuel Koniar, Jaroslav Polách – ospr., Samuel Guliš, Adrián Oriňák - ospr, Peter Mikuška - ospr, 
Ľubo Kováč – ospr. 

 

Program : 

1.Kalendár na rok 2023 

Kalendár turnajov SBIZ – slovenské poháre, ligové zápasy, juniorské, seniorské a ženské su 
zverejnené na webstránke SBIZ, kde sú doplnené aj významné zahraničné turnaje EEBC, EPBF, 
MATCHROOMu a PREDATORa,.. 

Výkonný výbor upozorňuje členov, že tento rok sa z dôvodu viacerých kolízií medzinárodných turnajov 
vzájomne budú pravdepodobne niektoré turnaje v medzinárodnom kalendári presúvať. 

2.Rozpočet na rok 2023, info o Zmluve o dotácii 

Zmluva o dotácii je na rok 2023 podpísaná, je zverejnená a celková čiastka prostriedkov 
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu je  

Výkonný výbor odsúhlasil čerpanie podľa zmluvy nasledovne, podľa Čl. 3 Výška a špecifikácia 
Príspevku Príspevok uznanému športu biliard sa podľa § 68 Zákona o športe poskytuje: 

- celkom na rok 2023 v sume 31 932 eur  

A podľa Čl. 4 Účel Príspevku 

1) Prijímateľ je povinný rozdeliť Príspevok tak, že 

a) najmenej 15 % výšky Príspevku použije na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a to pomerne 
medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v individuálnych športoch alebo 
počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych športoch v sume 4 790 eur 

b) najmenej 20% výšky Príspevku použije na Účel rozvoja talentovaných športovcov v sume 6 386 
eur 

c) najmenej 25% výšky Príspevku použije na Účel športovej reprezentácie v sume 7 983 eur 

d) najviac 15% výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu a prevádzku v sume 4 790 eur 

e) na kapitálové výdavky použije sumu 0 eur, 



 
 

3.Aktualizácia dokumentov SBIZ – dohodnuté termíny a úlohy na aktualizáciu dokumentov: 

 Kritéria a metodika SBIZ pre talentovanú mládež – Koniar   do 24.2.23 
 Disciplinárny poriadok – Guliš      do 30.3.23 
 Organizačný poriadok – Guliš      do 30.3.23 
 Prestupový poriadok – Guliš       do 30.6.23 
 Súťažný poriadok SBiZ – Guliš      do 24.2.23 
 Registračný list SBiZ - hotové 
 Etický kódex – úcta k súperovi – Guliš, Koniar    do 31.1.23 
 Reprezentačné smernice a talentovaní športovci – Koniar   do 24.2.23 

Pracovné verzie dostanú na pripomienkovanie členovia VV pred zverejnením. 

4.Kritériá na výber reprezentantov a podmienky čerpania dotácie, nominácia na FEDCUP23 

Výkonný výbor zverejní kritériá a nominuje hráčov najneskôr do 25.2.23 

5.Podpora hráčov do 23 rokov – plán účastí a  turnajov na rok 2023 

VV požiada vedúcich klubov kde hrajú hráči do 23.rokov o predbežný rozpočet na turnaje na rok 2023 

6.Správa zo stretnutia prezidentov národných zväzov – členov EPBF 

Na stretnutí prezidentov národných zväzov a výkonného výboru EPBF sa riešili najmä otázky kolízií 
turnajov EPBF/MATCHROOM/PREDATOR s lokálnymi významnými turnajmi. Bolo dohodnuté, že 
hráčom bude umožnené štartovať na všetkých turnajoch bez obmedzenia, v prípade kolízií s turnajom 
ET resp ME, nahlási národná federácia účasť/neúčasť vopred 

Rokovania o rebríčkoch a turnajoch budú pokračovať, žiadny národný zväz nie je oprávnený 
organizovať turnaj s MATCHROOMSPORT bez oznámenia na EPBF. 

7.Účasť na World Pool Championships 9 a 10 

Výkonný výbor odsúhlasil účasť Jakuba Koniara na Majstrovstvách sveta 9 (Kielce PL) a 10 (Las 
Vegas USA) 

8.Príprava Best of the East a turnaja družstiev pri príležitosti 30.výročia SBIZ 

Ku príprave turnaja bude stretnutie s vedúcimi klubov Galaxia a Lavos 

9.Príprava bulletinu SBIZ30 – neriešilo sa 

10.Objednávka na repre mikiny pre mládež 

Výkonný výbor odúhlasil objednávku na mikiny v počte 8 ks + 2 ks pre teamleadera 

11.Spracovanie účtovníctva – obj.VACOMP 

Podklady za rok 2022 zabezpečí Koniar. 

12.Organizačné zabezpečenie a dotácia na EEBC U17 turnaj v Senici 



 
 

Propozície boli zverejnené, pozvánku dostali ČMBS, PzBIL, a biliardové zväzy zo Srbska, Rakúska, 
Slovinska, Chorvátska. 

13.Dodržiavanie pravidiel odsúhlasených na Konferencii 2022 – výkoný výbor dopracuje „ETICKÝ 
KÓDEX podrobne, s ohľadom na medzinárodné pravidlá EPBF resp. WPA: 

Management turnaja 

i. Každá herňa je povinná zabezpečiť 1 poverenú osobu, ktorá bude zbierať štartovné a 
odovzdá ho supervízorovi, zapisovať výsledky si bude po odohratí zápasu každý hráč 
(víťaz) sám, problémy bude riešiť supervízor SBIZ 

ii.  ii. Určenie tzv. Supervízorov SBIZ Jaroslav Polách, Marcel Konárik, Milan Mrva, Peter 
Mikuška, Jakub Koniar, v prípade ak na turnaji nebude ani jeden z uvedených členov SBIZ 
si supervízora prihlásení hráči vyberú spomedzi seba hlasovaním SUPERVÍZOR SBIZ 
môže zasahovať do chodu turnaja (rozhodovanie úderov, časomiera, kontrola dress code, 
alkohol počas zápasu, nevhodné správanie atď). Dohliada na dodržiavanie etického 
kodexu a organizačného poriadku SBIZ.  

iii. Priestupky rieši supervízor: 1.priestupok - 1 x Warning (upozornenie), 2 x strata hry, 3 x 
strata zápasu, 4 x diskvalifikácia z turnaja, neprenosné medzi turnajmi 2. Dohliada na 
postupe ak hráč nenastúpi na zápas v určenom čase (čakanie 5 min, 0:1, po ďalších 5 
minutách 0:2, po 15 minútach ukončenie zápasu v prospech súpera) 

Upresnenie DRESS CODE na turnaje SBIZ, platí aj pre ligové zápasy, turnaje seniorov, juniorov, žien. 

 

14.VV prerokoval návrh na presun termínu MSR 14/1 a MSR ženy, upresnenie bude do ďalšieho VV. 

 

 

Zapísal: Samuel Koniar 

 

 


