
 
 

 Zápisnica z rokovania výkonnnného výboru SBIZ, 25.2.2023 

 Miesto: POINT Trenčín, 12,00h, doplnané a odsúhlasené mailovou komunikáciou 

Pozvaní členovia VV: 

Samuel Koniar, Jaroslav Polách, Samuel Guliš, Adrián Oriňák, Peter Mikuška, Ľubo Kováč 

Martin Tomša 

Program : 

1.Kalendár na rok 2023 – zmeny v kalendári – presun MSR14/1 a MSR ženy – ostávajú pôvodné 
termíny v kalendári 

2.Rozpočet na rok 2023, info o Zmluve o dotácii – plán čerpania pre hráčov do 23 rokov a špecifikácia 
oprávnených nákladov na preplácanie, vzor „Cestovný príkaz na pracovnú cestu“ “ na zverejnenie 

3.Aktualizácia dokumentov SBIZ 

 Kritéria a metodika SBIZ pre talentovanú mládež - SamoK 
 Disciplinárny poriadok - SamoG 
 Organizačný poriadok - SamoG 
 Prestupový poriadok - SamoG 
 Súťažný poriadok SBiZ - SamoG 
 Registračný list SBiZ - SamoK 
 Etický kódex – úcta k súperovi - je súčastou Registračneho listu – upravené, doplnené, 

odsúhlasené 26.2.23 

 Reprezentačné smernice – v zápise z VV2 

Stav aktualizácií – update na web stránke, info bude zaslané pre vedúcich klubov 

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

Výkonný výbor prediskutoval návrh na výber členov reprezentácií v kategórii: 

MUŽI 

Výkonný výbor odsúhlasil účasť 3 hráčov do kategórie MUŽI na ME, 1. až 3. najlepší hráč rebríčka 
SBIZ 2022, s preplatením 100% nákladov (štartovné, ubytovanie, doprava), Polách, Koniar, Kováč. 

Zároveň budú mať hráči zo 1.- 4.miesta celkového rebríčka možnosť čerpať dotáciu na preplatenie 
nákladov zo zahraničných turnajov (Best of the East, Eurotour, turnaje Matchroom, Predator a pod). 
Výška bude odsúhlasená po schválení podrobného rozdelenia rozpočtu na rok 2023, najneskôr do 
2.4.2023 

Športovci: Polách, Koniar, Kováč, Köles 

Schválená nominácia hráčov na FEDERAL CUP23 v Prahe 20.-21.5.2023 

Polách, Koniar, Kováč, Köles, Domján, náhradníci Lang,Mrva 



 
 

JUNIORI-ŽIACI 

Výkonný výbor odsúhlasil účasť 3 hráčov do kategórie U17 na ME, najlepší 3 hráč aktuálneho rebríčka 
po poslednom turnaji JUNIOR CUP ku dňu 28.5.2023, s preplatením 100% nákladov (štartovné, 
ubytovanie, doprava), nominácie potvrdí a odsúhlasí Výkonný výbor. 

SENIORI 

Výkonný výbor odsúhlasil účasť 1 hráča do kategórie SENIOR na ME, najlepší hráč aktuálneho 
rebríčka SBIZ (senior) ku dňu uzávierky prihlášok, s preplatením 100% nákladov (štartovné, 
ubytovanie, doprava), s možnosťou účasti ďalších 2 hráčov, na vlastné náklady, toto podlieha súhlasu 
EPBF o počte spotov. 

ŽENY 

Do reprezentácie je predbežne zaradená : 

1.Kristina Grimm, podmienky jej účasti na turnajoch a podpora budú dohodnuté počas Best of the 
East 1.-2.4.2023 

2.Víťazka MSR žien 

Nomináciu a účasť na ME odsúhlasí Výkonný výbor. 

Po diskusii bolo schválené výkonným výborom. 

5.Podpora hráčov do 23 rokov – plán účastí a  turnajov na rok 2023 – návrh, schválenie a nominačné 
kritériá 

Výkonný výbor odsúhlasil účasť 1 hráča U23 na ME, najlepší hráč aktuálneho rebríčka SBIZ ku dňu 
20.3.2023, s preplatením 100% nákladov (štartovné, ubytovanie, doprava) 

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

Výkonný výbor odsúhlasil prípravu turnaja Best of the East, a turnaja zmiešaných dvojíc (MUŽ-ŽENA, 
MUŽ-JUNIOR, pri príležitosti 30.výročia vzniku SBIZ, turnaj bude v spolupráci klubov GALAXIA 
Bratislava a LAVOS Bratislava, 

9.Príprava bulletinu SBIZ30 – diskusia 

S.Koniar rozpošle osnovu bulletinu do klubov, s požiadavkou na zaslanie príspevku o športovej 
činnosti a histórii klubu, športovcov a pod. 

12.Vyhodnotenie turnaja EEBC U17  v Senici 

Výkonný výbor poďakoval ŠK OKO SENICA a Petrovi Krupčíkovi za vynikajúcu organizáciu turnaja 
EEBC U17, na ktorom štarovalo 19 hráčov v Česka, Poľska, Slovenska, zároveň pogratuloval víťazovi 
Márkovi Szabóvi ku víťazstvu na turnaji. 

13.Dodržiavanie etického kódexu – doriešenie podnetu ku disc. priestupku z 1.kola SP 

Výkonný výbor prerokoval podnet Vladimíra Tarinu ku nedodržiavaniu etického kódexu počas turnaja 
Slovenský pohár v 1.kole, prijal stanovisko : 



 
 

-VV požiada Vladimíra Tarinu o preklad pravidiel (na základe jeho ponuky), resp. protokolu EPBF pre 
turnaje na rok 2023 

-VV potvrdil platnosť zverejneného etického kódexu a formuláru, ako aj systému na kontrolu 
dodržiavania etického kódexu, zároveň požiada Vladimíra Tarinu o aktívnu účasť a doplnenie do 
zoznamu supervízorov 

-Výkonný výbor žiada vedúcich klubov, družstiev a členov SBIZ aby sa riadili zverejným Etickým 
kódexom, aby dodržiavali podmienky na dress kod, a pravidlá správania počas turnaja 

-členovia SBIZ, ktorí porušili pravidlá resp. odev, obuv, nespĺňal podmienky platných pravidiel SBIZ, 
počas 1. a 2.kola, resp. ktorí mali nedostatky, boli na tieto nedostatky upozornení supervízorom, 
pričom v ďalších turnajoch tieto nedostatky nebudú tolerované a športovcom nebude umožnené 
zúčastniť sa turnaja, toto platí aj pre turnaja kategórie žien, seniorov, juniorov a žiakov, vozíčkárov. 

Výkonný výbor odsúhlasil doplnenie do propozícií turnajov SBIZ klauzulu, time.out (oddychový čas si 
môže hráč vybrať v prípade ak sa hrá zápas na 6 a viac víťazných, jednekrát počas zápasu, dĺžka je 
obmedzená na 5minút, v prípade nedodržania bude hráčovi odobratý break, a súperovi pripočítaný 1 
bod. 

Zároveň sa výkonný výbor zaväzuje, že návrhy, ktoré poslal Vladimír Tarina bude postupne riešiť 
s vedúcimi klubov a názory, závery resp. riesšenia budú publikované v zápisoch z výkonných 
výborov. 

14.Príprava juniorov – kritériá pre výber do reprezentačného výberu U17 a U 19 a príprava 
trénerskeho kurzu 

Do reprezentačného výberu U17 bude zaradení najlepší 4 hráči rebríčka JUNIOR CUP, resp. 1 
najlepší hráč rebríčka kategórie U19. 

Trénerský kurz sa uskutoční v Galante, v dňoch 27.-28.5.2023, počas 3.kola JUNIOR CUP, 
začiatok v sobotu 15h, pokračovanie v nedeľu do 9h, záujemcovia hláste sa mailom na adresu 
sbiz, na záver kurzu bude vystavený certifikát o absolvovaní kurzu 

15.Talentovaní športovci – podnet a návrh Zdenka Lisíka – prerokovanie, Zdenko Lisík bol požiadaný 
o zistenie podrobností a návrh športovcov, ktorí by mohli splniť podmienky zaradenia do zoznamu 
talentovaných športovcov. 

16.Účasť Martina Oriňáka na ME v snookri – info a odsúhlasenie účasti a preplatenia nákladov 

Výkonný výbor odsúhlasil preplatenie štartovného na ME v snookri pre Martina Oriňáka a členského 
poplatku SBIZ do EBSA 

17.Výkonný výbor odsúhlasil dotáciu pre klub SŠB ŠK Trencín, 500Eur na organizáciu turnaja Roman 
Havier Memorial 2023, prípravu a priebeh zabezpečí Martin Tomša a POINT Trenčín 

 

Zapísal: Samuel Koniar 

 


