Slovenský biliardový zväz, Junácka 6, 832 80 Bratislava

S T A N OV Y
Článok 1 - Základné ustanovenia
1.1. Slovenský Biliardový zväz /ďalej len SBiZ/ je záujmovou organizáciou,
založenou na princípe slobodne sa združovať a vykonávať záujmovú
činnosť.
1.2. SBiZ je otvorenou nepolitickou spoločensko - športovou organizáciou
vyvíjajúcu svoju činnosť na demokratických princípoch.
1.3. SBiZ združuje vo svojich radoch Biliardové kluby prihlásené do zväzu
záväznou prihláškou, ktoré majú svoje stanovy v súlade so Stanovami
SBiZ.
1.4. SBiZ združuje vo svojich radoch všetky typy biliardových hier a to
poolbiliard, karambol a snooker.
1.5. SBiZ je právnickou osobou s trvalým sídlom v Bratislave, Junácka č.6.
1.6. SBiZ je od roku 1994 členom EPBF, CEB a WBA, od roku 1996 členom
AŠZ a od roku 2008 členom SOV.

Článok 2 – Poslanie SBiZ a jeho hlavné úlohy
2.1. Poslaním SBiZ je postupne zabezpečovať rozvoj biliardového športu
v rámci SR, organizovať a riadiť dlhodobé a turnajové súťaže a v rámci
finančných možností zabezpečovať účasť svojich členov na
medzinárodných súťažiach.
Poslaním SBiZ je tiež šíriť a popularizovať základné princípy a hodnoty
olympizmu, rozvíjať olympijské dedičstvo, a tak prostredníctvom športu
prispievať k harmonickému rozvoju človeka, k vzájomnému porozumeniu
a priateľstvu medzi národmi a k prehlbovaniu mierového spolužitia.
2.2. Aktívne rozvíjať svoje členstvo v EPBF, CEB, WBA, KŠZ a SOV.
2.3. SBiZ v spolupráci so svojimi členmi a klubmi zabezpečuje získavanie
sponzorov na finančné zabezpečenie svojej činnosti.
SBiZ plní najmä tieto úlohy :

2.4. Zabezpečuje účinnú propagáciu biliardového športu v médiách. Vedie
svoju vlastnú internetovú stránku kde informuje svojich členov
a verejnosť o činnosti SBiZ a dosiahnutých športových výsledkoch.
2.5. Vydáva svoju vlajku a oficiálny znak.
2.6. Organizuje školenia a semináre trénerov a rozhodcov biliardovej hry.

2.7. Postupne vytvára Tréningové centrá mládeže, Školské školiace strediská,
Tréningové tábory a iné významné akcie na rozvoj biliardovej hry.
2.8. Podporuje organizovanie biliardového športu na klubovej úrovni.
2.9. Podľa dosiahnutých výsledkov schvaľuje reprezentačné výbery vo
všetkých kategóriách a schvaľuje ich účasť na medzinárodných akciách.
2.10. Každoročne spracováva a zverejňuje vyhodnotenie ligových,
turnajových a bodovacích súťaží a vyhodnocuje najúspešnejších
jednotlivcov a družstvá.
2.11. Pred zahájením súťažného ročníka vydáva Športový kalendár akcií SBiZ ,
vylosovanie a termíny ligových súťaží. Zachováva postupový systém
dlhodobých ligových súťaží a stanovuje, ktoré súťaže sú majstrovské
a ktoré nemajstrovské. K stanoveniu presných pravidiel vydáva
každoročne Súťažný poriadok. Aktualizuje a zabezpečuje realizáciu
pravidiel stanovených medzinárodnými pravidlami pre biliardovú hru.
2.12. Každoročne vydáva Plán činnosti SBiZ s konkrétnymi termínovými
úlohami a osobnou zodpovednosťou zvolených funkcionárov.
2.13. Chrániť a zveľaďovať olympijské a športové dedičstvo, históriu športu na
Slovensku a vystupovať proti všetkým formám násilia a diskriminácie
v športe, presadzovať mier, toleranciu, rasovú znášanlivosť, solidaritu
a medzinárodnú spoluprácu.
2.14. V spolupráci s ADA SR prijímať a uplatňovať Slovenský antidopingový
kódex a plniť prijaté záväzky v boji proti dopingu v biliardovom športe.
2.15. SBiZ aktívne podporuje výchovu a šport detí, mládeže a telesne
postihnutých
2.16. Vykonáva reklamnú činnosť na organizovaných športových
podujatiach, vlastných propagačných materiáloch a športových
prostriedkoch

Článok 3 – Členstvo
3.1. Členstvo v SBiZ môže byť : - riadne
- čestné
3.2. Členstvo v SBiZ je dobrovoľné. Členom SBiZ sa môže stať každý občan SR
s trvalým a prechodným pobytom. Súťaží organizovaných SBiZ sa môže
zúčastniť aj občan cudzieho štátu, ak je však organizovaný v biliardovej
organizácii v tomto štáte musí mať k tomu jej písomný súhlas.
3.2. Riadnymi členmi SBiZ sú : - funkcionári
- tréneri
- rozhodcovia
- hráči
3.4. Dokladom o členstve SBiZ je členský preukaz.
3.5. Za dlhodobú významnú činnosť v prospech biliardového športu možno
rozhodnutím Valného zhromaždenia SBiZ udeliť fyzickým osobám čestné
členstvo.
3.6. Riadni členovia majú právo :
a/ delegovať a odvolávať svojich zástupcov

b/ osobne, alebo prostredníctvom svojich zástupcov dávať návrhy,
pripomienky a podnety a požadovať na ne písomnú odpoveď do 30 dní
c/ požadovať informáciu o činnosti SBiZ
d/ zúčastňovať sa členských schôdzí svojich Biliardových klubov
e/ majú právo voliť, byť volení, podmienkou je dovŕšenie 18 rokov
f/ zúčastňovať sa rokovaní na ktorých sa hodnotí ich činnosť
g/ štartovať v súťažiach SBiZ
3.7. Čestní členovia majú právo zúčastňovať sa zasadaní Rady a Valného
zhromaždenia s hlasom poradným.
3.8. Riadni členovia majú povinnosť :
a/ zabezpečovať účasť svojich zástupcov na rokovaniach SBiZ
b/ dodržiavať Stanovy SBiZ, rozpisy súťaží a iné vnútorné predpisy
a nariadenia.
c/ v určených termínoch plniť úlohy Plánu činnosti a povinnosti
vyplývajúce z funkcie.
d/ riadne a včas platiť členské príspevky a iné poplatky schválené v SBiZ
3.9. Členstvo v SBiZ zaniká :
a/ odstúpením člena
b/ vylúčením pre závažné porušenie Stanov SBiZ
c/ neplnením si uznesení a úloh
d/ dlhodobou neúčasťou na zvolaných zasadnutiach
O vylúčení člena z Biliardového klubu rozhoduje väčšina členov BK.
O vylúčení člena so SBiZ ako aj o pozbavení funkcie rozhoduje
nadpolovičná väčšina prítomných členov Rady SBiZ, alebo delegátov
z hlasom rozhodujúcim na Valnom zhromaždení SBiZ.

Článok 4 – Orgány SBiZ
Orgánmi SBiZ sú :
I. Valné zhromaždenie
II. Rada SBiZ
III. Výkonný výbor
IV. Dozorná rada

I.

Valné zhromaždenie

I.1. Najvyšším orgánom SBiZ je Valné zhromaždenie /VZ/, ktoré tvoria
biliardové kluby podľa stanoveného kľúča.
I.2. Počet členov Valného zhromaždenia určuje Výkonný výbor podľa zásady,
že hlas rozhodujúci majú biliardové kluby, ktorých súťažné družstvá

riadne v predchádzajúcom súťažnom ročníku odohrali biliardovú ligu
a v roku konania VZ pokračujú v ligovej súťaži. Počet hlasov je daný
počtom týchto súťažných družstiev. Za každé ligové družstvo však musí
byť prítomný zástupca na VZ. Ostatné biliardové kluby a pozvaní hostia
majú na VZ hlas poradný.
I.3. Mimoriadne VZ zvoláva Výkonný výbor podľa plánu, alebo ak o to požiada
Rada zväzu, alebo Dozorná rada.
I.4. Valné zhromaždenie má výlučnú pôsobnosť v týchto veciach :
a/ schvaľuje Stanovy SBiZ, ich zmeny a doplnky
b/ schvaľuje správu o činnosti SBiZ, správu o hospodárení a správu
Dozornej rady za obdobie od posledného VZ
c/ schvaľuje hlavné úlohy na nastávajúce obdobie
d/ volí a odvoláva Prezidenta a členov Výkonného výboru SBiZ. Volí
predsedu a členov Dozornej rady SBiZ.
e/ je oprávnené zrušiť rozhodnutie Výkonného výboru ak bolo prijaté
v rozpore so Stanovami SBiZ.
I.5. Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa ak je prítomná nadpolovičná
väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim.
I.6. Valné zhromaždenie sa koná raz za dva roky.
I.7. Voľby orgánov SBiZ sa konajú raz za štyri roky.
I.8. Termín, miesto a čas VZ určuje Výkonný výbor /30 dní pred zahájením/.
I.9. Výkonný výbor je oprávnený pozvať na VZ okrem biliardových klubov aj
iné osoby, pokiaľ to považuje za potrebné.
I.10. VZ riadi predsedajúci, ktorého určí Výkonný výbor.
I.11. Zásadné materiály sa na VZ predkladajú písomne.
I.12. Hlasovanie :
Pred každým hlasovaním sa rozhodne o spôsobe hlasovania.
Hlasovanie môže byť verejné, alebo tajné. Návrh je prijatý ak preň hlasovali
delegáti s hlasom rozhodujúcim nadpolovičnou väčšinou.
I.13 Voľby :
a/ Volebná komisia navrhuje na funkciu prezidenta SBiZ najmenej dvoch
kandidátov.
Na funkcie člena Výkonného výboru najmenej po jednom kandidátovi.
b/ Do funkcií v SBiZ môže byť zvolený len člen SBiZ starší ako 18 rokov.
c/ Pri voľbách prezidenta, členov Výkonného výboru a členov Dozornej
rady sú zvolení kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov.
d/ Pokiaľ kandidát na funkciu nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov
delegátov s hlasom rozhodujúcim uskutoční sa druhé kolo volieb.
e/ Podrobnejší priebeh volieb určuje volebný poriadok, ktorý delegáti
schvaľujú spolu s programom jednania VZ.

II.

Rada zväzu

II.1. Medzi jednaním Valných zhromaždení je najvyšším orgánom SBiZ Rada
zväzu.
II.2. Na čele Rady je prezident SBiZ.
Rada zväzu tvorí :
- prezident SBiZ, členovia Výkonného výboru, predseda Dozornej rady
- predsedovia BK, ktorí mali na uplynulom VZ hlas rozhodujúci
V prípade, že člen orgánov SBiZ je tiež predsedom BK s hlasom
rozhodujúcim má tento BK právo delegovať do Rady zväzu iného
kandidáta.
II.3. Radu zvoláva prezident SBiZ a to v prípade, že to vyžaduje situácia
v SBiZ, alebo o to požiada nadpolovičná väčšina BK, ktoré mali na
predchádzajúcom VZ hlas rozhodujúci.
Zvolanie Rady musí byť oznámené najmenej 21 dní pred jej konaním.
II.4. Právomoci a pôsobnosť Rady :
a/ Rada má v zmysle Stanov SBiZ normotvornú, rozhodujúcu a kontrolnú
právomoc
b/ Rada je oprávnená :
- vytvárať a rušiť komisie SBiZ
- kontrolovať činnosť prezidenta a členov Výkonného výboru
- v prípade sústavného neplnenia si povinností, alebo iných závažných
dôvodov môže Rada vysloviť nedôveru jednotlivým členom Výkonného
výboru a odvolať ich z funkcie. V takom prípade do najbližšieho VZ
poverí funkciou iného člena SBiZ. Ak chce vysloviť nedôveru
prezidentovi musí byť zvolané mimoriadne VZ
- rozhodovať v zásadných otázkach
- prijímať návrhy na zmeny, doplnky Stanov SBiZ, predpisov
a nariadení, ktoré prijalo VZ, ak tieto neznesú odklad
- zvolávať a pripravovať VZ po obsahovej a personálnej stránke
- podávať záväzný výklad Stanov SBiZ
- konať aj v iných otázkach, ktoré neznesú odklad a patria do
kompetencie VZ
II.7. Rokovania Rady :
a/ Rada je uznášania sa schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov.
b/ Rokovanie Rady vedie prezident, alebo ním určená osoba.
c/ O spôsobe hlasovania rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných
členov Rady.
d/ Podľa potreby si môže Rada prizvať na svoje rokovanie aj iných členov
SBiZ a hostí.
e/ Na záver rokovania Rady sa prijímajú konkrétne uznesenia.

III. Výkonný výbor
III.1. Výkonný výbor SBiZ /Vv/ je najvyšším výkonným orgánom medzi jeho
Valnými zhromaždeniami. Operatívne riadi činnosť SBiZ a rozhoduje
o všetkých otázkach pokiaľ nie sú týmito Stanovami, alebo inými predpismi
vyhradené VZ, alebo Rade zväzu.
III.2. Výkonný výbor SBiZ tvoria:
1. Prezident SBiZ
2. Športový riaditeľ
3. Generálny sekretár
4. Člen výboru pre reprezentáciu a mládež
5. Člen výboru – zástupca hráčov
III.3. Členova Vv sú volení funkcionári. Sú zodpovední VZ za plnenie úloh
a uznesení.
III.4. Práva a povinnosti Výkonného výboru
a/ Schvaľuje termín, miesto a čas rokovania VZ.
b/ Na VZ predkladá vyhodnotenie činnosti, plnenie úloh hospodárenia.
Predkladá návrh plánu činnosti na nastávajúce obdobie.
c/ Schvaľuje zloženie a plán činnosti komisií.
d/ Riadi mediálnu politiku a propagáciu biliardovej hry
e/ Pre VZ navrhuje riešenie personálnych otázok života a práce SBiZ
f/ Schvaľuje zloženie reprezentačných družstiev a realizačného tímu, ako
aj účasť na medzinárodných akciách. Personálne, ekonomicky a organizačne
zabezpečuje medzištátne stretnutia.
g/ Zodpovedá za hospodárenie SBiZ. Predkladá, prejednáva a schvaľuje
rozpočet SBiZ na súťažný ročník.
h/ Vykonáva zápisnice z všetkých svojich jednaní a tieto zverejňuje na
internetovej stránke SBiZ.
i/ Rozhoduje ako druhá inštancia o odvolaniach proti rozhodnutiu
odborných komisií.
j/ Spracováva a uzatvára zmluvy a dohody s inými organizáciami,
právnickými a fyzickými osobami.
k/ Schvaľuje sponzorov SBiZ, ich poradie a zmluvy.
l/ Pripravuje materiály na jednanie orgánov SBiZ
m/ Zariaďuje neodkladné záležitosti aj nad rámec svojej pôsobnosti
o čomu musí neodkladne informovať VZ.
n/ Zabezpečuje a odsúhlasuje medzinárodný styk.
o/ Na rokovanie Vv môžu byť prizvané aj iné osoby, prítomnosť ktorých je
potrebná k danej problematike.
III.5. Rokovania Výkonného výboru :
a/ Vv zvoláva Prezident SBiZ podľa plánu, alebo podľa potreby, najmenej
však raz za dva mesiace.
b/ Vv môže byť zvolaný aj mimo plánu ak o to požiada nadpolovičná
väčšina jeho členov, alebo Rada zväzu.

c/ Vv je uznášania sa schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho
členov. Závery a uznesenia sú prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných
členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta SBiZ.
III.6. Prezident SBiZ :
a/ Je štatutárnym zástupcom SBiZ.
b/ Vystupuje záväzne v mene SBiZ.
c/ Ak VZ nestanoví inak je delegovaným zástupcom SBiZ v Slovenskom
olympijskom výbore a Konfederácii športových zväzov SR.
d/ Podľa plánu práce zvoláva Vv a v zmysle Stanov Radu zväzu.
III.7. Odborné komisie :
a/ K riadeniu jednotlivých oblastí biliardového športu SBiZ stanovuje
komisie.
b/ Členov komisií schvaľuje Vv.
c/ Pôsobnosť a úlohy jednotlivých komisií určuje organizačný poriadok,
ktorý schvaľuje Vv.

IV. Dozorná rada
IV.1. Kontrolným orgánom SBiZ je Dozorná rada /DR/. Za svoju činnosť
zodpovedá VZ.
IV.2. DR sleduje a kontroluje v SBiZ dodržiavanie Stanov, hospodárenia,
plnenia úloh a uznesení. Predseda DR má právo zúčastňovať sa rokovaní Vv
a Rady zväzu s hlasom poradným. Členovia DR majú právo zúčastňovať sa
rokovaní komisií zväzu s hlasom poradným. V prípade zistenia nedostatkov má
právo predseda DR žiadať Výkonný výbor o vykonanie nápravy. O svojej práci
DR informuje na každom zasadaní VZ.
IV.3. Predseda a členovia DR sú volení na VZ.

Článok 5 – Majetok a hospodárenie
5.1. Majetok SBiZ tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok,
pohľadávky a iné majetkové práva.
5.2. Zdrojom majetku SBiZ môžu byť :
a/ Príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu, prípadne z iných povolených
zdrojov a členské príspevky.
b/ Dary, príspevky alebo dotácie od tuzemských alebo zahraničných
fyzických alebo právnických osôb.
c/ Príjmy z reklamnej činnosti.
d/ Prijatý podiel zaplatenej dane.
e/ Príjmy za účasť členov na športových podujatiach.
f/ Príjmy z predaja práv na televízne a rozhlasové prenosy.
g/ Príjmy z prednášok, kurzov a organizovaných tréningových táborov.
h/ Príjmy zo štartovného jednotlivcov, družstiev a účastníckych poplatkov
zo športových podujatí organizovaných zväzom.

5.3. SBiZ si v peňažnom ústave zriaďuje účet, riadne vedie účtovníctvo
a spracováva ročnú uzávierku.

Článok 6 – Zánik SBiZ
6.1. Pri zániku SBiZ sa v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
vykoná majetkové vyrovnanie. Na tento účel zvolané VZ rozhodne
o forme a spôsobe likvidácie a schváli likvidátora.
6.2. Majetkové vyrovnanie sa vykoná tak, že prípadné aktíva použije určený
Biliardový klub na ďalší rozvoj biliardového športu.

Článok 7 – Záverečné ustanovenia
7.1. Záväzný výklad Stanov SBiZ prináleží Výkonnému výboru SBiZ.
O všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v Stanovách a iných
základných predpisoch rozhoduje VZ.
7.2. Stanovy SBiZ, ako aj všetky doterajšie zmeny a doplnky sú registrované
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-6206-5.
7.3. Platnosť týchto Stanov vzniká schválením zmien na Valnom zhromaždení
SBiZ dňa 27. septembra 2008. Zároveň sa nimi rušia Stanovy schválené
10.novembra 2001
7.4. Účinnosť týchto Stanov vzniká vzatím na vedomie zmien na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky.

Ladislav ŠRÁMEK
prezident SBiZ

ZVOLEN
27.september 2008

