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Zápisnica z rokovania Riadnej konferencie SBA
konanej dňa 28.05.2016 o 11.00 hod. v Hoteli TENIS vo Zvolene
1. Po ukončení prezentácie privítal prezident SBA p. Pavel Bagin delegátov konferencie SBA,
funkcionárov SBA a následne otvoril zasadnutie konferencie SBA. Hneď v úvode prezident SBA
informoval prítomných delegátov a funkcionárov o tom, že zo 122 osôb oprávnených hlasovať na
konferencii (t.j. delegáti a funkcionári uvedení v Článku VI. bod 4. Stanov SBA) je prítomných
a zaprezentovaných (podpísaných v prezenčnej listine) len 59 osôb (48,3%), pričom na to, aby
bola riadna konferencia uznášaniaschopná je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých
osôb oprávnených hlasovať, t.j. prítomnosť aspoň 62 osôb oprávnených hlasovať (viac ako 50%).
Vzhľadom na túto skutočnosť prezident SBA v súlade s Článkom VI. bod 8.2 Stanov SBA prerušil
konferenciu na 30 minúť s tým, že ak po uplynutí 30 minút po začatí konferencie nebude prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých osôb oprávnených hlasovať, bude v zmysle Stanov SBA platiť, že
riadna konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň 20% zo všetkých osôb
oprávnených hlasovať (tzv. dôjde tu k zníženie kvóra pre uznášaniaschopnosť riadnej
konferencie).
2. Po 30 minútovom prerušení sa pokračovalo v konferencii a prezident SBA p. Pavel Bagin
informoval prítomných, že zo 122 osôb oprávnených hlasovať na konferencii je po 30 minútovom
prerušení prítomných a zaprezentovaných 59 osôb, čo predstavuje 48,3 % z celkového počtu osôb
oprávnených hlasovať, čo je viac ako 20% potrebných pre uznášaniaschopnosť konferencie pri
zníženom kvóre v zmysle Článku VI. bod 8.2 Stanov SBA.
Prezident SBA oznámil, že
a) sám bude ako predsedajúci viesť konferenciu SBA,
b) za zapisovateľa bola určená: p. Lucia Gálová,
c) za overovateľa bol určený: p. Milan Valašik (predseda dozornej rady SBA),
d) za skrutátorov boli určení: p. Juraj Panák a p. Štefan Kubík.
3. Predsedajúci riadnej konferencie SBA p. Pavel Bagin pristúpil k voľbe pracovných komisií
konferencie SBA, a to mandátovej, návrhovej a volebnej.
Predsedajúci predniesol návrh, aby za členov mandátovej komisie boli zvolené nasledovné osoby:
p. Ivan Benninghaus, p. Jozef Gajdoš a p. Štefan Kubík a vyzval osoby oprávnené hlasovať, ktoré
sa zaprezentovali, aby hlasovali o tomto návrhu. Výsledky hlasovania konferencie o tomto návrhu
boli nasledovné:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 3
Predsedajúci predniesol návrh, aby za členov návrhovej komisie boli zvolené nasledovné osoby: p.
p. Miloš Drgoň, p. Marek Grondžel a p. Ladislav Kozmon a vyzval osoby oprávnené hlasovať,
ktoré sa zaprezentovali, aby hlasovali o tomto návrhu. Výsledky hlasovania konferencie o tomto
návrhu boli nasledovné:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 3
Predsedajúci predniesol návrh, aby za členov volebnej komisie boli zvolené nasledovné osoby: p.
Peter Kováčik, p. Andrea Izáková a p. Jozef Turák a vyzval osoby oprávnené hlasovať, ktoré sa
zaprezentovali, aby hlasovali o tomto návrhu. Výsledky hlasovania konferencie o tomto návrhu
boli nasledovné:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 1*
(*Poznámka: zostávajúce dve osoby oprávnené hlasovať, ktoré sa zaprezentovali, aktívne
nehlasovali ani za jednu z týchto troch možností)
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4. K ďalšiemu bodu programu konferencie, ktorým malo byť schválenie programu riadnej
konferencie SBA, uviedol predsedajúci to, že vzhľadom na počet prítomných (zaprezentovaných)
osôb oprávnených hlasovať, je na konferencii možné rokovať a hlasovať len o tých bodoch
programu, ktoré boli zverejnené a uvedené na pozvánke na riadnu konferenciu SBA (viď Článok
VI. bod 5. Stanov SBA). Prítomní vzali túto skutočnosť na vedomie a o schválení programu
konferencie, resp. o jeho zmenách sa preto ani nehlasovalo. V konferencii sa potom pokračovalo
podľa nasledovného programu, ktorý bol zverejnený a uvedený na pozvánke:
10,00 – 11,00
11,00
11,00 – 11,30
11,30 – 11,40
11,40 – 11,50
11,50 - 12,00
12,00 – 12,15
12,15 – 12,35
12,35 – 12,55
SBA
10) 12,45 – 13,00
11) 13,00 – 14,00
12) 14,40 – 14,15
13)14,15
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Prezentácia delegátov a hostí
Otvorenie konferencie
Voľba komisií (mandátová , návrhová, volebná)
Správa mandátovej komisie
Schválenie programu riadnej konferencie
Schválenie rokovacieho poriadku
Schválenie stanov SBA
Voľba predsedu Hracej komisie SBA
Voľba kontrolóra SBA a určenie odmeny a náhrady za stratu času kontrolóra
Voľba členov Antidopingovej druhostupňovej komisie
Diskusia
Schválenie uznesení z konferencie
Záver

5. V súlade s vyššie uvedeným programom riadnej konferencie SBA predniesol predsedajúci návrh,
aby konferencia schválila rokovací poriadok riadnej konferencie SBA (v znení, ktoré bolo členom
SBA zaslané) a vyzval osoby oprávnené hlasovať, ktoré sa zaprezentovali, aby hlasovali o tomto
návrhu. Výsledky hlasovania riadnej konferencie SBA o tomto návrhu boli nasledovné:
za: 55
proti: 0
zdržalo sa: 4
6. Členovia mandátovej komisie skontrolovali prezenčnú listinu osôb oprávnených hlasovať na
konferencii SBA a p. Ivan Benninghaus predniesol v mene mandátovej komisie správu, že
z celkového počtu 122 osôb oprávnených hlasovať na konferencii SBA je na rokovaní konferencie
prítomných a zaprezentovaných 59 osôb (t.j. 48,3%). Keďže minimálne kvórum pre
uznášaniaschopnosť riadnej konferencie SBA, ktoré je v zmysle Článku VI. bod 8.2 Stanov SBA
20% (zo všetkých osôb oprávnených hlasovať), si vyžaduje prítomnosť aspoň 24 osôb
oprávnených hlasovať a prítomných bolo 59 osôb oprávnených hlasovať, p. Benninghaus v mene
mandátovej komisie konštatoval, že riadna konferencia SBA je uznášaniaschopná a na prijatie
platného rozhodnutia (uznesenia) riadnej konferencie SBA je potrebná nadpolovičná väčšina
hlasov z prítomných (zaprezentovaných) osôb oprávnených hlasovať, t.j. 32 osôb (resp. hlasov).
7. Predsedajúci oznámil prítomným najdôležitejšie zmeny, ktoré boli vykonané v Stanovách SBA
ako aj skutočnosť, že predmetné zmeny boli vykonané výlučne z dôvodu, že bol prijatý nový
zákon o športe – zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred
hlasovaním o schválení Stanov SBA predsedajúci oznámil prítomným osobám, že v znení, Stanov
SBA, ktoré bolo zaslané delegátom, bola vykonaná len drobná formálna úprava, a to v čl. 1 bode 1
a síce došlo k odstráneniu označenia starého zákona o športe a jeho nahradeniu správnym
označením nového zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od delegátov neprišli na SBA v čase od doručenia materiálov až po konanie konferencie žiadne
písomné požiadavky na úpravu alebo doplnenie Stanov. V súlade s vyššie uvedeným programom
riadnej konferencie SBA predniesol predsedajúci návrh, aby konferencia schválila Stanovy SBA
(v znení, ktoré bolo členom SBA zaslané a následne formálne upravené tak ako uviedol
predsedajúci) a vyzval osoby oprávnené hlasovať, ktoré sa zaprezentovali, aby hlasovali o tomto
návrhu. Výsledky hlasovania riadnej konferencie SBA o tomto návrhu boli nasledovné:
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za: 36

proti: 0

zdržalo sa: 23

8. Predsedajúci informoval prítomných, že počet prítomných a zaprezentovaných osôb (t.j.
podpísaných v prezenčnej listine) oprávnených hlasovať na konferencii sa po odhlasovaní nových
Stanov SBA zmenil. Predsedajúci požiadal mandátovú komisiu o prerátanie hlasovacích práv. P.
Benninghaus predniesol správu v ktorej uviedol, že hlasovacie právo má už len 51 osôb
oprávnených hlasovať a na prijatie platného rozhodnutia (uznesenia) riadnej konferencie SBA je
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov z prítomných (zaprezentovaných) osôb oprávnených
hlasovať, t.j. 26 osôb (resp. hlasov).
Následne predsedajúci požiadal predsedu volebnej komisie o prednesenie návrhu na voľbu
predsedu Hracej komisie SBA s tým, že p. Kováčik uviedol, že na základe návrhu výkonného
výboru je na túto funkciu nominovaná JUDr. Lucia Gálová a predniesol jej krátky životopis.
Žiaden iný návrh na funkciu predsedu Hracej komisie SBA, zo strany prítomných delegátov nebol
vznesený .
V súlade s vyššie uvedeným programom riadnej konferencie SBA predniesol predsedajúci návrh,
aby konferencia schválila do funkcie predsedu Hracej komisie SBA JUDr. Luciu Gálovú a vyzval
osoby oprávnené hlasovať, ktoré sa zaprezentovali, aby hlasovali o tomto návrhu. Výsledky
hlasovania riadnej konferencie SBA o tomto návrhu boli nasledovné:
za: 27
proti: 2
zdržalo sa: 21
(*Poznámka: zostávajúca jedna osoba oprávnená hlasovať, ktorá sa zaprezentovala aktívne
nehlasovala ani za jednu z týchto troch možností)
9. Následne predsedajúci požiadal predsedu volebnej komisie o prednesenie návrhu na voľbu
kontrolóra SBA s tým, že predsedajúci tiež uviedol, že v zmysle zákona o športe sa musí hlasovať
aj o odmene kontrolóra SBA, a preto výkonný výbor SBA navrhuje, aby kontrolórovi SBA bola
priznaná ako samostatne zárobkovej činnosti mesačná odmena vo výške 350 EUR ako aj náhrada
za stratu času a cestovných výdavkov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v
znení neskorších predpisov.
Následne predseda volebnej komisie uviedol, že na základe návrhu výkonného výboru je na túto
funkciu nominovaný Mgr. Ján Vigaš a súčasne uviedol krátky životopis tohto kandidáta.
Predsedajúci sa opýtal prítomných, či má niekto iný návrh na funkciu kontrolóra SBA, pričom
nikto z prítomných nemal iný návrh.
V súlade s vyššie uvedeným programom riadnej konferencie SBA predniesol predsedajúci návrh,
aby konferencia schválila do funkcie kontrolóra SBA Mgr. Jána Vigaša a vyzval osoby oprávnené
hlasovať, ktoré sa zaprezentovali, aby hlasovali o tomto návrhu. Výsledky hlasovania riadnej
konferencie SBA o tomto návrhu boli nasledovné:
za: 30
proti: 2
zdržalo sa: 16
(*Poznámka: zostávajúce tri osoby oprávnené hlasovať, ktoré sa zaprezentovali aktívne
nehlasovali ani za jednu z týchto troch možností)
10. Predsedajúci oznámil prítomným, že došlo k dohode s hádzanárskou federáciou o výmene
predsedov zdravotných komisií, a teda hádzanársky predseda bude navrhnutý do funkcie predsedu
Antidopingovej druhostupňovej komisie SBA a naopak.
Predseda volebnej komisie uviedol, že na základe návrhu výkonného výboru je na túto funkciu
nominovaný MUDr. Patrik Javorčík a súčasne uviedol krátky životopis tohto kandidáta.
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Predsedajúci sa opýtal prítomných, či má niekto iný návrh na funkciu predsedu Antidopingovej
druhostupňovej komisie, pričom nikto z prítomných nemal iný návrh.
V súlade s vyššie uvedeným programom riadnej konferencie SBA predniesol predsedajúci návrh,
aby konferencia schválila do funkcie predsedu Antidopingovej druhostupňovej komisie MUDr.
Patrika Javorčíka a vyzval osoby oprávnené hlasovať, ktoré sa zaprezentovali, aby hlasovali
o tomto návrhu. Výsledky hlasovania riadnej konferencie SBA o tomto návrhu boli nasledovné:
za: 32
proti: 0
zdržalo sa: 17
(*Poznámka: zostávajúce dve osoby oprávnené hlasovať, ktoré sa zaprezentovali aktívne
nehlasovali ani za jednu z týchto troch možností)
11. Potom sa uskutočnila diskusia, v rámci ktorej:
a) sa p. Milan Valašík poďakoval za činnosť a súčinnosť celej dozornej rady počas jej
fungovania. Súčasne uviedol, že konferencia prijala Stanovy, ktoré sa budú musieť meniť,
nakoľko sa bude meniť samotný zákon o športe, a preto navrhol, aby sa upravil do budúcnosti
delegačný kľúč. Taktiež navrhol, aby konferencia uložila povinnosť výkonnému výboru
pripraviť nový kľúč delegátov.
Predsedajúci uviedol, že je zrejmé, že Stanovy SBA sa ešte budú upravovať a nový návrh
Stanov SBA sa už bude prerokovávať so všetkými členmi SBA. Následne predseda návrhovej
komisie – p. Drgoň sformuloval nasledovné uznesenie o ktorom dal konferencii hlasovať:
Konferencia SBA ukladá výkonnému výboru SBA povinnosť pripraviť po konzultácii
s odbornými komisiami (Stanovy bod V.2.c) nový delegačný kľúč na najbližšiu konferenciu
SBA a vyzval osoby oprávnené hlasovať, ktoré sa zaprezentovali, aby hlasovali o tomto
návrhu.
za:
32
proti: 12
zdržalo sa: 6
(*Poznámka: zostávajúca jedna osoba oprávnená hlasovať, ktorá sa zaprezentovala aktívne
nehlasovala ani za jednu z týchto troch možností).
b) p. Vinka uviedol, že na základe nového zákona o športe by mali aj kluby zmeniť svoje
stanovy, avšak amatérske kluby nevedia ako. Predsedajúci uviedol, že SBA sa pokúsi o užšiu
spoluprácu s Učenou právnickou spoločnosťou, ktorá má pripraviť aj vzory dokumentov k
novému zákonu o športe a takisto SBA zorganizuje školenie.
c) Predsedajúci ďalej oznámil, že SBA sa zaoberala výhradou ženských klubov, ktorá sa týkala
výrazného zvýšenia nákladov na rozhodcov a z predbežného zistenia vyplýva, že tento nárast
vyplýva z toho, že v tejto sezóne sa hralo o 100% viac zápasov oproti predchádzajúcej sezóne,
čo teda mohlo spôsobiť tieto zvýšené náklady, avšak tieto výhrady sa budú aj ďalej
analyzovať.
d) Predsedajúci oznámil, že VV SBA na základe podnetu ZŽBK zriadil komisie ženských
basketbalových klubov a mužských basketbalových klubov ako aj skutočnosť, že svoju
činnosť na základe vlastného rozhodnutia prestane vyvíjať ZŽBK.
e) p. Juhász uviedol, že sa zaujíma o ďalšie kroky ohľadom implementácie informačného
systému športu. p. Zdenko Ryšavý (zodpovedný člen výkonného výboru) uviedol, že v prvom
kole sa 27 klubov zapojí do testovacej prevádzky IS, avšak ani tieto kluby nesplnili
požiadavky SBA (zaslanie podpísaného tlačiva). Následne sa pristúpilo k druhému kroku,
a teda že všetky kluby mali zaslať SBA podklady potrebné na zapojenie sa do IS, avšak ani
v tomto kroku si kluby svoju povinnosť nesplnili. V priebehu júna sa začnú prvé školenia k IS,
ktoré budú prebiehať prostredníctvom internetu.
f) Predsedajúci oznámil, že prebehlo stretnutie s SBL a taktiež došlo zo strany výkonného
výboru k schváleniu a vyhláseniu súťaží, taktiež oznámil, že v priebehu budúceho týždňa by
malo byť pripravených 90 % zo všetkých prepracovaných predpisov, ktoré majú byť
schválené ku 30.06..
g) p. Vinka sa informoval o rozpočte SBA. Predsedajúci odpovedal, že rozpočet SBA bol
prednesený na poslednej riadnej konferencii SBA, priebežne je kontrolovaný
a vyhodnocovaný každý mesiac a súčasne oznámil, že prípadne uvoľnené finančné prostriedky
budú použité na mládež. Rozpočet je vyrovnaný. Daňové priznanie SBA ešte nebola podané,
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nakoľko SBA požiadalo o predĺženie lehoty na jej podanie do 30.06. . Nakoľko je však už
pripravené na podanie , informoval , že SBA skončilo kalendárny rok 2015 v účtovnom zisku
, nie v daňovom zisku .
Následne predsedajúci zistil, že už nikto z prítomných nemá žiadnu otázku do diskusie, a teda
diskusiu ukončil a požiadal predsedu návrhovej komisie o formuláciu uznesení prijatých na
konferencii SBA.
12. Po ukončení diskusie vystúpil p. Miloš Drgoň, ktorého si členovia návrhovej komisie zvolili za
svojho predsedu a zhrnul a sformuloval nasledovné textové znenie
Uznesenie Riadnej konferencie SBA konanej dňa 28.05.2016 vo Zvolene
Riadna konferencia SBA konaná dňa 28.05.2016:
a) určila:
- za predsedajúceho riadnej konferencie SBA: p. Pavla Bagina;
- za zapisovateľa riadnej konferencie SBA: p. Luciu Gálovú;
- za overovateľa zápisnice z riadnej konferencie SBA: p. Milana Valašika;
- za skrutátorov konferencie SBA: p. Juraja Panáka a p. Štefana Kubíka;
b) zvolila:
- mandátovú komisiu v zložení: p. Ivan Benninghaus, p. Jozef Gajdoš a p. Štefan Kubík;
- návrhovú komisiu v zložení: p. Miloš Drgoň, p. Marek Grondžel a p. Ladislav Kozmon;
- volebnú komisiu v zložení: p. Peter Kováčik, p. Andrea Izáková a p. Jozef Turák;
- predsedu Hracej komisie SBA: p. Luciu Gálovú;
- kontrolóra SBA: p.Jána Vigaša;
- predsedu Antidopingovej druhostupňovej komisie: p. Patrika Javorčíka;
c) schválila:
- Rokovací poriadok riadnej konferencie SBA bez pripomienok;
- zmenu Stanov SBA bez pripomienok;
- odmenu a náhradu za stratu času kontrolóra SBA: 350 eur/mesiac + cestovné náhrady
v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
a náhradu za stratu času
d) berie na vedomie:
- Správy mandátovej komisie;
- Správu prezidenta o príprave nových predpisov SBA;
e) ukladá povinnosť:
- výkonnému výboru SBA pripraviť po konzultácii s odbornými komisiami (Stanovy bod
V.2.c) nový delegačný kľúč na najbližšiu konferenciu SBA.
Predsedajúci predniesol návrh, aby osoby oprávnené hlasovať na konferencii schválili vyššie
uvedené textové znenie Uznesenia konferencie SBA konanej dňa 28.05.2016 a vyzval osoby
oprávnené hlasovať na konferencii, ktoré sa zaprezentovali, aby hlasovali o tomto návrhu.
Výsledky hlasovania konferencie o tomto návrhu boli nasledovné
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 1
(*Poznámka: zostávajúca jedna osoba oprávnená hlasovať, ktorá sa zaprezentovala aktívne
nehlasovala ani za jednu z týchto troch možností)
13. O 13.10 hod. predsedajúci ukončil rokovanie konferencie SBA a poďakoval sa prítomným za
účasť.
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V Bratislave dňa 31.05.2016
Zapisovateľ:

Overovateľ:

.......................................
Lucia Gálová

.......................................
Milan Valašík

Predsedajúci:

.......................................
Pavel Bagin

