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Zápisnica z prvého zasadnutia novozvoleného  Výkonného výboru  
Slovenského biliardového zväzu, konaného dňa 8.9.2012 v BK Ohnivko Banská 
Bystrica, Cesta k Smrečine 3366/9 

              

1.Zápisnice z VZ, Uznesenie, prílohy spracuje p.Koniar, následne budú zverejnené na 
webovej stránke (zabezpečí p.Mažári). 

2.p.Koniar zabezpečí oznámenie zmien v štruktúrach SBIZ na KŠZ, SOV, EPBF, EBC, 
a na spriatelené biliardové zväzy 

3.p.Šrámek a p.Koniar nahlásia kontaktného člena pre SOV p.Marušákovej do pondelka, 
10.9.2012 

4.p.Šrámek pripraví odovzdanie všetkých dokladov (pečiatka, originál Stanov,...a pod.) 
do 13.9.2012 (prevezme p.Polách) 

5.p.Šrámek pripraví odovzdanie všetkých účtovných dokladov do 30.9.2012 (prevezme 
p.Koniar, p.Legerský) 

6.členovia Výkonného výboru si pripravia do budúceho stretnutia VV  popis funkcií podľa 
schválenia funkcií jednotlivých členov VV v súlade so Stanovami SBIZ: 

Ing.Samuel Koniar – prezident 

p.Tomáš Legerský – generálny sekretár 

p.Branislav Mažári – športový riaditeľ 

p.Jaroslav Polách – člen výboru pre reprezentáciu a mládež 

p.Milan Mrva – člen výboru – zástupca hráčov 

7.p.Koniar sa zúčastní stretnutia so zástupcami snookru, títo nahlásia svojich zástupcov 
do Ligovej komisie pre snooker, pričom predseda bude kontaktná osoba a bude 
pozývaný na stretnutia VV (tak isto ako Predseda ligovej komisie pre Pool) 

8.VV výbor schválil do Ligovej komisie pre Pool: 

 p.Branislav Mažári - predseda 

 p.Roman Čertík - člen 

 p.Daniel Kerekeš - člen 

9.VV odsúhlasil predsedu Dozornej rady – p.Tomáša Krovinu (členovia p.Vojtech Štofko 
a p.Vladimír Čupalka), tak ako boli zvolení na VZ 
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10.VV zabezpečí dohodnutie termínu Federal Cup-u 2013 (stretnutie Slovensko-Česko), 
čaká sa na návrh ČMBS 

11.VV poveril organizačne zabezpečiť prvé kolo Slovenského pohára (15.9.2012 
v Lavose) 

-p.Koniar prerokuje s p.Struhárom možnosť účasti jedného člena klubu – asistenta 
p.Mažáriho pri organizácii turnaja 

-p.Mažári odprezentuje hráčov, zabezpečí zapisovanie výsledkov a vyhlasovanie 
zápasov, vyhlásenie výsledkov 

-p.Koniar zabezpečí notebook a zakúpenie pohárov pre víťazov 

11.Informácia o bankových účtoch SBIZ – stav na účte VUB banky - ??? 

12.Informácia o stave pokladnice SBIZ – ku dňu 8.9.2012 cca 1500E 

13.Zoznam bodov / zmien, ktoré bude VV postupne riešiť, ktoré vznikli na základe 
podnetov členov VV a SBIZu: 

 -zabezpečiť diskusiu ku zmene ligového systému   zodp.Legerský 

 - zabezpečiť diskusiu ku zmene systému slovenského pohára zodp.Legerský 

-optimalizovať/navrhovať kalendár súťaží SBIZvo väčšom predstihu, s ohľadom aj 
na zahraničné turnaje, doplniť do kalendára turnaje juniorov      zodp.Legerský, 
Mažári 

-zlepšiť, obnoviť prácu s mládežou a ženami, vypracovať koncepciu SBIZu pre 
prácu s mládežou  a ženami     zodp. Koniar, Polách 

-zlepšiť prácu s médiami, marketing, publicita (SlovakSport TV – Koniar, 
uverejňovanie výsledkov SITA, TASR – Koniar, oslovenie PR agentúry – Kerekeš) 

-obnoviť, preveriť možnosti príjmov z poukázania 2% daní, zistiť možnosti 
získavanie dotácií z lokálnych inštitúcií, VÚC a pod. zodp. Legerský, Mrva, Koniar 

 -zlepšiť vzhľad a funkčnosť webovej stránky    zodp.Mažári 

-vytvoriť mailové adresy pre členo VV a DR, a predsedov Ligových komisií       
zodp. Mažári 

 

 

Zapísal: 

Ing.Samuel Koniar 

Dňa 8.9.2012, v Banskej Bystrici 


