
ROKOVANIE  VÝKONNÉHO  VÝBORU  SBiZ, 
konané dňa 10.04.2010 

v Biliardovom Salóne  LA BILL , NITRA  
začiatok 14.oo 

 
 

1. Informácia o priebehu ligových súťaží a akcií športového kalendára 1, časti ročníka 
2010 
. 

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

 
  

        3.   Prejednanie vystúpenia slovenskej biliardovej reprezentácie na Majstrovstvách sveta 2010 
a Majstrovstvách Európy 2010 

   
                                                                                   Výkonný výbor , p. Mažári 
        
     
      4.  Vyhodnotenie Majstrovstiev Slovenska juniorov, Príprava vystúpenia juniorov na             
            Kretschmer-Ďuriš memoriale a ME 2010  

  
                                                                                             p. Šrámek, Lošák 
      
 
      5.   Vyhodnotenie  Majstrovstiev Slovenska 2010 v snookri. Príprava snookrových súťaží ako     
             komplexu. 
 
 
                Výkonný výbor, p. Kováč   
  
 
 
      6.  Príprava Valného zhromaždenia SBiZ  2010 
 
        p. Lošák 
 
 
 
       7.  Diskusia a vydanie úloh 
 
 
 
 
 
 

 
Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 



z rokovania Výkonného výboru dňa 10.04.2010 
 
Prítomní: p. Šrámek, p. Lošák, p. Mažári,   / p. Gyürky, p. Haulík ospravedlnení / 
                hosť. p. Šeminský, p. Kováč – za snooker 
 
 
Add l. 
 
p. Mažári  konštatoval, že je pomerne dobrá disciplína v plnení ligových termínov. 
Vv prerokoval organizačné a finančné zabezpečenie jednotlivých akcií športového kalendára. 
Zhodnotil, že akcie prebehli podľa plánu a boli dobre po všetkých stránkach zabezpečené.  
 
Vv poveril svojich členov na organizovanie akcií športového kalendára. 
 
MS dvojice - p.Mažári a p.Lošák 
Roman Havier International memorial – p. Šrámek, p.Mažári 
Slovenský Pohár Bratislava – p.Mažári, p.Gyürky 
MS hra č.8 – p.Lošák, p.Mažári 
MS hra č.8 seniori- p.Mažári 
 
Add 2. 
 
p. Šrámek informoval Vv, že prostriedky z Ministerstva školstva budú pravdepodobne pridelené v 
tomto roku v tej výške ako v roku uplynulom. Finančné prostriedky zaručia, že všetky akcie 
športového kalendára podľa plánu budú môcť prebehnúť. 
 
Vv v tejto súvislosti pridelil dva zakúpené biliardové stoly a to 1 ks pre potreby prípravy 
reprezentácie a mládeže do 1. BC Komárno a 1 ks pre p.P. Lovranta k umiestneniu pre mládež do 
Základnej školy. 
 
 
Add 3. 
 
Vv prerokoval vystúpenie reprezentácie na Majstrovstvá sveta 2010.  
Zhodnotil, že družstvo dosiahnutím 17 miesta splnilo plánovanú úlohu. Najlepšie výsledky dosiahol 
R. Daubner. Vv poveril p Šrámka aby vyhraté finančné prostriedky rozdelil medzi reprezentantov v 
rovnakej pomernej čiastke. 
 
Na Majstrovstvách Európy dosiahli reprezentanti horšie výsledky ako v roku 2009. J.Polách sa 
umiestnil dva krát na 33 mieste a R.Daubner bol 33 jeden krát. 
 
V tejto súvislosti Vv rozhodol, že počínajúc rokom 2011 sa zmení zásadne prístup k podpore 
reprezentácie na vystúpenie v zahraničí.  
 
Zmena spočíva v tom, že garantované medzinárodné akcie u mužov má len prvý hráč Rebríčka 
hráčov. Ostatní budú podporení len keď preukážu svoje schopnosti na Eurotouroch poprípade 
významných medzinárodných turnajoch.  
O podpore žien rozhodne Vv individuálne. 
V mládežníckych kategóriách budú podporení len hráči, ktorí preukážu individuálne schopnosti a 
presadia sa v súťažiach športového kalendára SBiZ. 
V hre snooker  Vv rozhodne tiež individuálne. 
Na vystúpenie reprezentácie v Kielcoch rozhodol Vv, že vedením reprezentácie poveruje J.Polácha, 



ktorý si hráčov k sebe vyberie podľa svojho uváženia. V prípade neúspechu družstva poverí Vv na 
budúce vystúpenie iného vedúceho reprezentácie s tými istými pravidlami. 
 
 
Add 4. 
 
Na MS juniorov  sa na prvom mieste umiestnil L.Kováč. Pri neúčasti J.Koniara tak potvrdil svoje 
miesto v juniorskej reprezentácii.  
 
Vv rozhodol, že na Kretschmer-Ďurišovom memoriáli a na ME mládežníckych kategórií sa zúčastní 
družstvo v zložení :  J.Koniar, L.Kováč a  B.Köles. 
 
Vedúcim reprezentácie na obidvoch turnajoch bude J.Polách s plnými právomocami SBiZ. 
 
 
Add 5.  
 
Vv prerokoval systém súťaží snooker podľa špecifických možností tejto hry na Slovensku. 
Rozhodol, že snookrové súťaže sa stanú od roku 2011 súčasťou športového kalendára SBiZ. 
 
22.01.2011 prebehne Grand Prix Slovenska v hre snooker v Snookersporte v Bratislave. Súťaže sa 
zúčastnia 14 kvalifikanti a Vv určí 2 divoké karty. 
 
K tomu rozdelil Vv Slovensko na dve časti, kde prebehnú kvalifikácie z ktorých postúpia vždy 7 
hráči. 
1.skupina je skupina Západ, ktorú má na starosti pán Kováč. 
2.skupina je skupina Východ, ktorú má na starosti  pán Šeminský. 
Títo vedúci skupín tiež pripravia pre hráčov systém súťaže. Po získaní skúseností tak Vv v januári 
2011 tiež rozhodne aké súťaže a akým spôsobom sa budú v roku 2011 v hre snooker hrať. 
 
 
Add 6. 
 
Valné zhromaždenie prebehne v mesiaci október na strednom Slovensku. Vv určil prípravný výbor 
na konanie VZ v zložení. p.Lošák, p.Mažári, p.Štulajter. 
 
Add 7. 
 
V diskusii Vv zhodnotil, že je potrebné z prostriedkov SBiZ napomôcť výstavbe pomníka pre 
zakladateľa biliardu na Slovensku p. Romana Haviera. Inštalácia pomníka bude vykonaná pri 
príležitosti 3. ročníka Havierovho memoriálu v roku 2011 na mieste jeho tragického úmrtia. 
 
 
 
Zapísal : generálny sekretár SBiZ 
      Ľubomír  LOŠÁK  v.r. 
 


