
 
ROKOVANIE VÝKONNÉHO  VÝBORU  SBiZ, 

konané dňa 17.10.2009 
v Biliardovom Salóne  ALFA  ZVOLEN  

 
začiatok 12:oo 

 
 
 

1. Prerokovanie Listu T. Legerského, ktorý  predložil Vv všetkým členom SBiZ na verejnú 
diskusiu dňa 21.03.2009 a prijatie stanoviska k záverom diskusie. 

 
 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
z rokovania Výkonného výboru dňa 17.10. 2009 

 
Prítomní : Šrámek, Lošák, Mažári, /Gyürky, Haulík ospravedlnení/ 
 
Výkonný výbor na svojom jednaní prerokoval závery vyplývajúce z Listu p. Legerského a 
internetovej diskusie, ktorá o jeho obsahu 6 mesiacov prebiehala na stránke SBiZ. 
 
Prijal nasledujúce stanovisko : 
 
1. Samotné uverejnenie listu a skutočnosť, že do diskusie sa k listu zapojilo 18 účastníkov je 
pozitívnym prínosom k zlepšeniu koncepčnej, plánovacej a organizačnej práce všetkých riadiacich 
orgánov SBiZ.  
 Na základe tejto skúsenosti Vv rozhodol, že otvorí trvalú diskusnú internetovú stránku, do 
ktorej budú môcť kedykoľvek prispievať všetci, ktorým biliard ako šport leží na srdci a majú 
záujem o všetkých súvislostiach, ktoré sa ho týkajú diskutovať touto formou. Každý rok bude na 
jeseň výsledok tejto diskusie prerokovaný na zasadnutí Výkonného výboru. 
 
2. Čo sa týka samotným skutočností uvedených v liste a diskusii Vv konštatoval, že v uplynulých 
15 rokov existencie a činnosti SBiZ boli opakovane všetky uverejnené návrhy a postupy riešené a 
realizované v praxi a model všetkých súťaží, ktorý v podstate funguje v tomto roku je jedine možný 
a reálny.  Toto potvrdzuje skúsenosť z uplynulých rokov a vzhľadom k objektívnym technickým a 
finančným možnostiam nie je možné Slovenský pohár a Majstrovstvá SR organizovať inak.  
 Ako všetci zainteresovaní veľmi dobre vedia SBiZ môže organizovať svoje centrálne súťaže 
len v k tomu vhodných priestoroch. Nie je teda ten rozhodujúci článok, ktorý sám rozhoduje o 
objektívnych skutočnostiach. V tejto situácii je teda odkázaný na majiteľov herní a priestorov, kde 
svoje aktivity vykonáva. Preto chceme aj touto formou prednostne poďakovať všetkým majiteľom 
herní, ktorí SBiZ poskytovali a poskytujú svoje priestory na majstrovské súťaže. Práve oni si od nás 
funkcionárov a všetkých hráčov zaslúžia najväčšie ocenenie, vďaku a úctu.   
 
 Čarovný prútik na riešenie a vyriešenie tých nedostatkov a skutočností, ktorých sa List p. 
Legerského prioritne týka, neexistuje. Je zrejmé, že pokiaľ SBiZ nevlastní a neprevádzkuje herňu s 
minimálne 12 stolmi, tak podobné diskusie a návrhy budú večné.  A koniec koncov aj keby SBiZ 
takúto herňu vlastnil, aj tak by sa vždy našiel niekto, komu sa bude niečo nepáčiť. 
 
 
 
 



3. Pri hlbokej analýze skutočností uvedených v liste a v následnej diskusii sme dospeli k názoru, že 
každý jeden problém, podnet, či návrh sme už najmenej desaťkrát  riešili. A myslíme si, že sme ich 
aj vyriešili. Svedčí o tom prostý fakt, že SBiZ ako organizácia stále lepšie funguje.  
 
 Je potrebné však pripomenúť, že organizovať športový biliardový život v záujmovej 
športovej organizácii nie je to isté, ako riadiť súkromnú firmu. Sebaschopnejší a sebaúspešnejší 
človek sa po zvolení do riadiaceho orgánu záujmovej organizácie, všade na svete, stane objektom 
do ktorého si s chuťou zapichne jazyk skutočne ktokoľvek. A s čímkoľvek.     
 Prečo to tí ľudia potom vlastne robia ? 
 
 Odpoveď na túto otázku je podstatou celej diskusie a sama odpovedá na všetky problémy.  
Tak ako majitelia herní s nadšenia pre biliard bezplatne poskytnú svoje priestory na organizovanie 
súťaží, tak funkcionári s nadšenia pre biliard túto súťaž organizujú. 
 
4. Preto je potreba v stručnosti povedať toto. 
 
Chcieť po výkonnom výbore SBiZ aby „napravoval organizáciu turnajov“ v situácii keď za pätnásť 
rokov vyskúšal všetkých sedem možných variant, podľa ktorých sa súťaží od Hornej Volty až po 
Mexiko, je to isté ako chcieť od vydatej ženy aby si implantovala hymen. Jej odpoveď na to, že 
„chcem naprávať manželský život“ by bola najlepšou inšpiráciou, ako sa to dá urobiť.   
 
To, že biliardoví hráči chodia na ligové zápasy v roztrhaných teniskách a správajú sa pri zápase ako 
bačovia pri dojení oviec, nie je „dehonestácia práce riadiacich orgánov SBiZ“. Je to prosím pekne 
vizitka ich samých. Je to znak ich osobného a osobnostného prejavu. Ak je niekto hulvát a nedbá o 
svoje vhodné oblečenie, tak to je jeho a výsostne jeho záležitosť. A to mu je treba jednoducho 
povedať. A ak na to, aby mu to ihneď na mieste niekto povedal, nenájde dosť odvahy, tak ešte stále 
má možnosť sadnúť do rýchlika a z plného hrdla to vykričať pri cestovaní v strečnianskom, alebo 
inom tuneli. 
 
V živote sa občas stane, že sa pri riešení nejakej situácie stretne slepý s hluchým. Potom im už 
chýba iba hrbatý, aby mohli prijať skutočne brilantné závery. Napríklad konštatovať, že 
„Spolupráca Vv SBiZ s regiónmi viazne“.    
V situácii keď konečne po trinástich rokoch hrá biliard celé Slovensko a Vv prijal záväzok 
všestranne napomôcť vytvoreniu centrálnej herne pre východné Slovensko v Prešove to je skutočne 
aktuálne. V minulosti boli Vv v období štyroch rokov poverovaní na prácu v regiónoch Oblastní 
zástupcovia. Neosvedčili sa a život ich zmietol. Jednoducho je to tak. Skutočne zdravý biliardový 
život prúdi po rieke Výkonný výbor <–> Biliardové kluby. Život občas prinesie aj nutnosť 
prenesenia kompetencií ako je to v prípade východného Slovenska.  Takáto kompetencia, keď SBiZ 
zastupuje v regióne poverený zástupca, je mimoriadne osožná. Viac ako desať rokov o nej 
diskutujeme. Lenže je tu zásadná vec. Otázka  osobnej statočnosti. Osobného sebaobetovania. 
Robenia niečoho naviac. A nielen PRE SEBA.    
 
To je to, čo potrebujeme. To je to, na čom to všetko stojí. Treba robiť pre druhých. Ako je hudobný 
sluch dar pre človeka od prírody a ten kto ho nemá sa cíti ukrivdený, tak je dar pre človeka služba 
druhému.  Kto tento dar nemá, cíti sa stále ukrivdený. Ak nemám hudobný sluch, nemôžem hrať v 
hudobnej skupine. Ak nemám dar služby druhým, nemôžem ... vlastne nemal by som ... 

  
     - / - 
 
Myšlienky do tejto formy upravil 
generálny sekretár SBiZ  Ľubomír LOŠÁK 
 


