
ROKOVANIE  VÝKONNÉHO  VÝBORU  SBiZ 
konané dňa 20.10.2010 

v Biliardovom Salóne  LA-BILL  NITRA 
 

začiatok 11.oo 
 

 
 

1. Informácia o priebehu ligových súťaží a akcií športového kalendára 2, časti ročníka 
2010.  Zabezpečenia akcií kalendára do konca roku 
Prerokovanie návrhov na nový systém Extraligy 
 

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

 
  

      3.   Prerokovanie vystúpenia slovenskej mládežníckej  reprezentácie na ME žiakov a juniorov  
   
                                                                                   Výkonný výbor , p. Habodász 
        
 
      4.  Vyhodnotenie priebehu  snookrových súťaží. Príprava MS na rok 2011 do plánu 
             
                Výkonný výbor, p. Kováč, p.Šeminský 
  
 
 
      5. Prerokovanie zabezpečenia Majstrovstiev SR v karambole 

.    
               Výkonný výbor, p.Lošák 
  
 
 
      6.  Príprava Valného zhromaždenia SBiZ  2010 
 

 
        p. Lošák, p.Šrámek 

 
      7.  Diskusia a vydanie úloh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Z  Á  P  I  S  N  I  C  A 
z jednania Výkonného výboru dňa 20.10.2010 

 
Prítomní : p.Šrámek, p.Lošák, p.Mažári,  p.Haulík  / p.Gyürky - ospravedlnený / 
                 hosť : p.L.Billich 
 
 
ad l. 
 p.Mažári informoval za Ligovú komisiu o priebehu ligových súťaží. Konštatoval že najmä v 
Extralige a 1.lige bolo v mesiaci september mimoriadne veľa odložených zápasov. 
 
 Vv s súlade s návrhmi klubov v ročníku 2009 rozhodol, že predloží Valnému zhromaždeniu 
na schválenie návrh zmeny ligových súťaží /v r. 2011 sa týka Extraligy/, ktorý bude v jarnej časti 
hraný systémom každý s každým a v jesennej časti systém 1-4 každý s každým o víťaza a 5-8 každý 
s každým o udržanie /hrané systémom 1 turnaja/. 
 Pokiaľ by sa systém osvedčil, tak bude rozšírený v roku 2012 aj na 1. ligu. 
Kluby týmto spôsobom ušetria v jesennej časti 6 víkendov. 
 
 Uvedený návrh spracuje pre ligovú komisiu p.Lošák a po schválení komisiou bude klubom 
zaslaný spolu s pozvánkami na Valné zhromaždenie. 
 
Vv prerokoval zabezpečenie akcií športového kalendára konca ročníka a určil osobnú 
zodpovednosť členov Vv na akciách. 
 
 M SR Karambol  p.Lošák, p.Mažári 
 M SR Juniori hra.č10  p.Šeminský 
 M SR  muži  hra č.10  p.Mažári, p.Lošák 
 M SR ženy  hra č.8  p.Habodász 
 M SR  seniori hra č.10 p.Mažári, p.Lošák 
 M SR juniori a vozíčkari        p. Šrámek 
 M SR  muži  hra č.9  p.Mažári, p.Lošák 
 Slovak Masters Cup               p.Šrámek, p.Haulík 
 
 
ad 2.  
 p.Šrámek predložil stav pokladne a plnenie finančného plánu na rok 2010. Konštatoval, že 
plán sa plní a akcie športového kalendára sú do konca ročníka plne zabezpečené, 
 
 Vv schválil stav hospodárenia, poveril p. Šrámka jeho predložením na VZ. 
 
ad 3. 
 Vv vysoko ocenil vystúpenie juniorskej reprezentácie a prácu vedúceho družstva p. 
Habodásza na ME. Získanie medailového umiestnenia na ME je mimoriadnym výsledkom a 
dobrým predpokladom pre prácu do ďalšieho obdobia. 
 
 
ad 4. 
 Vv prerokoval stav prebiehajúcej súťaže. V súlade so závermi rokovania v apríli, bude v 
mesiaci január 2011 vykonané MSR v snookri, kde sa kvalifikuje 14 hráčov z tejto súťaže a 2 voľné 
karty dá Vv SBiZ. 



ad 5. 
 Vv prerokoval propozície súťaže MSR v karambole. Ocenil prácu a prípravu týchto 
majstrovstiev zo strany RC Biliard Club Handlová. 
 
 Vv poveril p.Lošáka účasťou na zahájení turnaja a p.Mažáriho účasťou pri slávnostnom 
vyhodnotení a odovzdávaní cien. 
 
 
ad 6. 
 Vv rozhodol po dohode s predsedom BK LA-BILL Nitra, že Valné zhromaždenie prebehne 
v priestoroch jeho biliardového klubu. 
 
 Valné zhromaždenie sa teda uskutoční v NITRE  –  budova Agroinštitútu, 
  adresa : Akademická ulica č.4.,   Dátum  6.novembra 2010 od 11.oo. 
 
 Vv poveril : 
 
 p. Šrámka spracovaním Správy o činnosti SBiZ a Výsledkov hospodárenia od uplynulého VZ 
 p. Lošáka prednesením Správy o majetku SBiZ 
 
 Vydal úlohy na prípravu administratívnych materiálov, ktoré vypracuje a zašle biliardovým 
klubom sekretariát SBiZ. 
 
 Nakoľko VZ nie je volebným, schválil Vv pre kluby odporučenie o účasti najmenej 1 
zástupcu, ktorý bude mať písomné poverenie k hlasovaniu od ostatných ligových družstiev klubu. 
 
 
ad 7. 
 Vv tlmočil jeho člen Attila Gyürky informáciu o tom, že vzhľadom k pracovnému vyťaženiu 
nemá dostatok času na aktívnu prácu vo Výkonnom  výbore. 
 
 Vv situáciu dôsledne preskúmal a rozhodol, že navrhne VZ kooptovať do jeho radov  
p. Jakuba HABODÁSZA. Tento po oslovení s kooptáciu súhlasil. Vyjadril sa, že v dobe konania VZ 
bude na pracovnej ceste v zahraničí, ale so svojou kooptáciu súhlasí.  
 
 
 
 
 
Zapísal :     generálny sekretár  SBiZ 
      Ľubomír  LOŠÁK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N  Á  V  R  H 
Výkonného výboru SBiZ pre Valné zhromaždenie SBiZ k úpravu organizačnej štruktúry 

EXTRALIGOVEJ  SÚŤAŽE v roku 2011 
 
 

 
 Výkonný výbor SBiZ na svojom jednaní 20.10.2010 prerokoval situáciu v ligových 
súťažiach a rozhodol sa predložiť VZ návrh na zmenu organizačnej štruktúry Extraligy v roku 2011. 
 
 Tento návrh bol na Vv prednesený účastníkmi Extraligovej súťaže /hráčmi aj zástupcami 
klubov/ už v roku 2009, ale nemohol byť vzhľadom k Stanovám SBiZ realizovaný v roku 2010. 
  

1. Organizačná štruktúra súťaže : 
 
 Extraligová súťaž bude v súťažnom ročníku 2011 organizovaná podľa týchto zásad : 
  
Jarná časť súťaže bude odohraná systémom každý s každým. O tom kto bude na ktoré kolo domáci 
rozhodne žreb. /V ďalšom ročníku bude automaticky nasadený s týmto družstvom ako hosť /. 
Jarná časť bude ukončená do konca mesiaca jún. Bude sa hrať systémom ako v ročníku 2010. 
     
Na základe dosiahnutých výsledkov v jarnej sezóne, bude tabuľka rozdelená na 2 časti.    
    
Družstvá  umiestnené na 1. až 4. mieste budú hrať o víťaza ligy 
/prvé tri miesta budú finančne dotované podľa možností SBiZ /. 
 
Družstvá  na 5. až 8. mieste budú hrať o dve miesta, ktoré im zaručia účasť v Extralige v ďalšom                
ročníku súťaže. 
 
 
       2.   Systém skupinových súťaží :          
  
 Družstvá v jednotlivých skupinách odohrajú v jesennej časti spoločný turnaj, ktorý bude 
hraný systémom každý s každým v skupine. 
 
 Zápasy budú odohrané systémom 1x 8, 1x9, 1x10. Znamená to tri zápasy v jednom stretnutí. 
Vedúci družstiev pred zahájením stretnutia písomne nasadia hráčov na jednotlivé hry. V každom 
stretnutí môžu nasadiť hráčov podľa svojho uváženia. Ak však odovzdajú písomné nasadenie už ho 
nie je možné v danom stretnutí meniť. 
 
 O konečnom umiestnení v tabuľke skupiny rozhodujú dosiahnuté výsledky a kritéria, ktoré 
sú stanovené pre ligovú súťaž v ročníku podľa Súťažného poriadku. 
 
 
 Pre Extraligovú súťaž v roku 2011 platí zásada, že súťaž môžu odohrať len hráči uvedení na 
súpiske pri zahájení jarnej časti súťaže. V priebehu súťaže nie je povolené ani hosťovanie iných 
hráčov, ako členov biliardového klubu v súlade so Súťažným poriadkom. 


