
JEDNANIE  VÝKONNÉHO  VÝBORU SBiZ 
konané dňa 21.03.2009 

v Biliardovom Salóne  GOLDEN WEST KOMÁRNO  
 

začiatok 13.oo 
 

 
1. Informácia o priebehu ligových súťaží a akcií športového kalendára        

1. časti ročníka 2009. 
            Lošák, Mažári 

      
    2. Stav ekonomiky SBiZ, stav pokladne, príjmy a výdavky 
               Šrámek 

  
    3. Prejednanie účinkovania reprezentácie  SBiZ na ME 2009, 

prejednanie účasti národného teamu na Majstrovstvách Európy a sveta 
   

                                                           Výkonný výbor  
 
    4. Príprava MSr dvojice v Ružomberku, 14/1 v Kolárove a 8 v Komárne  
                                                                   Výkonný výbor 
 
     5. Príprava 1 ročník Roman Havier International memorial 
 
                     Mažári  
       
      6. Prejednanie listu SBiZ a športových zväzov kompaktných športov pre 
riešenie miestnych daní za nevýherné hracie prístroje. 
                                 
                                                                    Lošák, Šrámek 
  
      7. Diskusia a vydanie úloh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
z jednania Výkonného výboru dňa 21.03.2009  

 
Prítomní: p. Šrámek, p. Lošák, p. Mažári, p. Gyürky,  /p. Haulík ospravedlnený/ 
              
 
add 1. 
 
p. Mažári informoval Vv za ligovú komisiu o priebehu ligových súťaží. 
Vyhodnotil, že plán ligy sa plní so zápismi nie sú problémy a celá súťaž 
prebieha dobre. 
 
p. Lošák vyhodnotil uskutočnené akcie podľa Kalendáru akcií. Konštatoval, že 
akcie boli splnené v plnom rozsahu s dobrým zabezpečením. 
 
 
add 2.   
 
p. Šrámek predložil ekonomiku SBiZ. Konštatoval, že sme dostali 5.000.- € z 
Ministerstva školstva, ktorými budú pokryté – členské príspevky do EPBF a 
uhradené náklady ME mužov. Ostatné plánované akcie sú zabezpečované podľa 
rozpočtu. 
 
 
add 3. 
 
Vv na ME v jednotlivých hrách pôjde reprezentácia J.Polách /všetky hry/, 
M.Klobučník /všetky hry/, Z.Petrovics  /hra č.8/. Na svoje náklady cestuje 
R.Daubner /všetky hry/, ktorý si štartovné a pobyt hradí v plnom rozsahu sám. 
 
Vedúcim reprezentácie – prvé tri dni B.Mažári, potom bude vedúcim J.Polách a 
na záverečné dva dni pricestuje L.Šrámek. 
 
EPBF NATIONS CUP TEAMS – Poľsko /Kielce/  16.6. - 21.6. 2009 
   
  Vv schválil účasť reprezentácie SR a stanovil po konzultácii s 
hráčmi zloženie reprezentácie na túto súťaž.  Nominovaní sú : J.Polách – hráč a 
vedúci družstva, M.Klobučník, M.Folk.  Do súťaže bude stanovený prvý 
náhradník /má zabezpečenú účasť v súťaži/ a druhý náhradník ako rezervný 
hráč. Títo náhradníci budú určení do 30.04. podľa dosiahnutých výsledkov v 
súťažiach. 
  SBiZ hradí reprezentácii všetky náklady. V prípade umiestnenia   
5.-8. si hráči ponechávajú finančnú prémiu po odpočítaní štartovného.            
V prípade lepšieho umiestnenia si hráči prémiu rozdelia celú. 
 
 
 
 
 



MAJSTROVSTVÁ SVETA DRUŽSTIEV –  Hannover, január 2010 
 
  Vv schválil účasť reprezentácie SR. O jej zložení a zabezpečení 
akcie rozhodne na zasadaní Vv v apríli po ME 2009. 
 
add 4. 
Vv rozhodol o personálnom a organizačnom zabezpečení  MSr 2009 
 
  Dvojice, Ružomberok 4.4.   -  Mažári, Lošák 
  14/1,  Kolárovo  9.5.          -  Šrámek, Gyürky 
  Hra č.8, Komárno               -  Mažári, Šrámek 
 
Vv zmenil termín na 30.05. z dôvodu účasti reprezentácie na                                                        
Kretschmar-Ďuriš memoriáli v pôvodnom termíne 
 
   Junior CUP  - 11.4. Prešov zabezpečí M.Šeminský 
 
add 5. 
Vv schválil na akciu dotáciu 500.- € a 3 ks poháre pre víťazov : 
  . turnaj je vypísaný na hru dvojíc 
  . štartovné na dvojicu  - 50.- € 
  . turnaja sa môžu zúčastniť hráči narodení v ročníku 1969 a starší 
 
 zabezpečenie : 
  . plagát   - Lošák v spolupráci s BK Aréna Ružomberok 
  . organizácia súťaže  - Mažári, Lošák 
  . ubytovanie a prihlášky  - na adresu SBiZ  B.Mažári a BK Aréna 
plagátu na súťaž budú zaslané na biliardové zväzy štátov EPBF a rozdané na 
ME. 
 
add 6. 
Vv prejednal a schválil text pre SOV. Text v Prílohe č.1 
 
add 7. 
Vv poveril prezidenta SBiZ zastupovaním SBiZ na jednaní SOV dňa 3.4. a 
jednaní KŠZ dňa 15.4. 
  Prejednal list predsedu Dozornej rady T.Legerského. Konštatoval, 
že je potrebné k tomuto listu široká diskusia členov SBiZ, nakoľko všetky 
skutočnosti, ktorých sa list dotýka boli v minulosti opakovane riešené a 
vyriešené. Na nové prístupy otvára SBiZ diskusiu, ktorá bude do konca 
mesiaca október. Na jednaní Vv v novembri budú zhrnuté výsledky diskusie. 
Text listu je uverejnený na internetovom fóre. 
 
Zapísal : generálny sekretár SBiZ 
      Ľubomír  LOŠÁK  v.r. 
 
 
 
 



                                         PRÍLOHA č. 1 – k jednaniu Vv SBiZ 21.03.2009 
 

  Slovenský biliardový zväz, Združenie šípkarských organizácií, 
Slovenský bowlingový zväz 

 
V Komárne dňa 21.03.2009 
 
 
                                                            Slovenský  olympijský  výbor 
       Kukučínova  26 
                                                             B R A T I S L A V A 
        
 
Vec:   Žiadosť o pomoc pri rozvoji biliardového športu, bowlingu a 
športových šípiek  v Slovenskej republike. 
 
 
 Dňa 21.03.2009 sa na podnet svojich členov stretli štatutárny 
zástupcovia Slovenského biliardového zväzu, Združenia šípkarskych organizácií 
a Slovenského bowlingového zväzu aby prejednali situáciu ohľadne rozvoja 
biliardového, šípkarskeho a bowlingového športu a zosúladili svoje stanovisko k 
situácii, ktorá vznikla v Slovenskej republike po prijatí Zákona č.582/2004 Z.z. 
O miestnych daniach.   
 
 Viac ako desať rokov sú športový biliard, športové šípky a bowling riadne 
uznané športy, ktoré spĺňajú všetky požiadavky Ministerstva školstva SR pre 
uznanie športového odvetvia. Organizácie sú riadnymi členmi Konfederácie 
športových zväzov SR a biliard aj SOV. Každý rok uzatvára Ministerstvo 
školstva s týmito organizáciami zmluvu na základe, ktorej sú finančne 
podporované pre rozvoj športovej reprezentácie a rozvoj svojho športu. Tento 
právny stav zaraďuje biliard, šípky a bowling do rodiny slovenských športov. 
 
 Všetky tri organizácie riadne vykonávajú viacstupňovú ligovú súťaž, 
majstrovské súťaže a pravidelne zastupujú Slovensko na medzinárodných 
podujatiach, kde aj dosiahli v minulosti významné výsledky v športovej 
reprezentácii. Snaha o rozvoj týchto športov sa prejavuje aj v tom, že v nich 
celkovo je viac ako 200 športových klubov, aktívne sa športových podujatí 
zúčastňuje viac ako 1500 športovcov a celkový počet členov je viac ako 3.000. 
 
 Zákon č.582/2004 Z.Z, v siedmej časti „Daň za nevýherné hracie 
prístroje“ v bode 2 pri určovaní, čo sú to nevýherné hracie prístroje obsahuje 
text.....a iné zariadenia na zábavné hry.  
Od roku 2004 opakovane dochádza k situácii, že tento text si niektoré mestské 
a obecné orgány vysvetľujú tak, že pod týmito zábavnými hrami chápu aj 
športový biliard, športové šípky a bowling a stanovujú pre športové kluby na 
jednotlivé športové zariadenia daň za nevýherné hracie prístroje.  
Takto dochádza za posledné roky k mimoriadnemu poklesu záujmu a naše 
športy. 
 



 Sme toho názoru, že postup mestských a obecných úradov, ktorý 
zahrnujú do kategórie nevýherných hracích prístrojov aj naše športové 
zariadenia je nesprávny a diskriminuje naše športy voči ostatným športom a 
ich športovým zariadeniam.  
 
 Preto Vás žiadame o pomoc pri riešení rozvoja našich športov. 
 
 
Prezident SBiZ                      Predseda ZŠO                         Prezident SBwZ 
Ladislav  ŠRÁMEK               Ing. Karol KIRCHNER                 Radek  POSPÍŠIL  
  


