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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

• Organizačný poriadok Slovenskej basketbalovej asociácie (ďalej len SBA) je záväznou 
organizačnou normou v zmysle platných  stanov SBA.  

• Organizačný poriadok stanovuje systém vnútorného riadenia, organizačné usporiadanie, 
pôsobnosť organizačných článkov, vymedzenie pôsobnosti riadiacich pracovníkov, ich 
práva, povinnosti a zodpovednosť. 

• Organizačný poriadok je záväzný: 
• pre všetkých individuálnych a kolektívnych členov SBA 
• pre všetky volené a menované  orgány a subjekty SBA 
• pre riadiacich pracovníkov sekretariátu a iných zamestnancov SBA. 
• Schvaľovanie zmien a dodatkov pri aplikovaní organizačného poriadku je v pôsobnosti  

Výkonného výboru SBA. 
• Jednotlivé ustanovenia organizačného poriadku sa vykladajú a vykonávajú v súlade so 

stanovami SBA a všeobecne záväznými právnymi normami SR. 

 
2. PRÁVNE POSTAVENIE A PREDMET ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTOV 

SBA 
 
 
Subjektmi SBA sú združenia právnických a fyzických osôb, ktoré sa dobrovoľne združujú za 
účelom organizovania a vykonávania športovej činnosti v basketbale. 
  
Subjekty SBA   s právnou subjektivitou: 

• Basketbalové kluby 
• SBL (Slovenská basketbalová liga) 
• ZBR (Združenie basketbalových rozhodcov) 

Basketbalové kluby 
 
Basketbalový klub je základným článkom SBA. Ich členstvo v SBA upravujú Stanovy SBA v čl. III. 
Bod 4. Kolektívne členstvo v SBA a čl. IV Práva a povinnosti členov SBA. Basketbalové kluby sa 
podieľajú prostredníctvom svojich delegovaných zástupcov na konštituovaní všetkých volených  
orgánov a na tvorbe základných obsahových dokumentov SBA. 
 
 
SBL (Slovenská basketbalová liga) 
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SBL je záujmovým združením právnických osôb /basketbalových klubov/, ktoré vzniklo za účelom 
organizácie a riadenia najvyššej súťaže mužov v SR /ďalej len Slovenskej basketbalovej ligy/ ako 
aj rozhodovania o všetkých otázkach súvisiacich so športovo-technickým zabezpečením 
Slovenskej basketbalovej ligy. Predmetom činnosti SBL je taktiež rozhodovanie 
o marketingových, reklamných, televíznych a vysielacích právach súvisiacich so Slovenskou 
basketbalovou ligou, ktorých je vlastníkom alebo ktoré boli na ňu delegované, a ochrana 
a presadzovanie záujmov basketbalových klubov ako svojich členov v rámci Slovenskej 
basketbalovej ligy. 
SBL je riadnym členom SBA a rešpektuje v plnom rozsahu Stanovy SBA ako i ďalšie predpisy 
a rozhodnutia orgánov SBA. 
 
Združenie basketbalových rozhodcov (ZBR) 
 
Združenie basketbalových rozhodcov je dobrovoľné združenie fyzických osôb, ktoré musia  
spĺňať kvalifikačné podmienky udelenia licencie rozhodcu, technického komisára alebo 
observera v zmysle vnútorných predpisov ZBR. Hlavným zameraním združenia rozhodcov je 
výber mladých rozhodcov a ich odborná výchova a  dodržiavanie pravidiel basketbalu FIBA vo 
všetkých súťažiach SBA.  
V tejto súvislosti Združenie basketbalových rozhodcov sa musí podieľať rovnocenne s ostatnými 
združeniami SBA na rozvoji slovenského basketbalu. (spolupráca pri organizovaní mládežníckych 
turnajov, 3x3 turnajov) 
Činnosť  Združenia basketbalových rozhodcov , jeho práva, povinnosti  a kompetencie sú 
upravené v stanovách tohto združenia a v predpisoch SBA. 
 
Subjekty a organizačné zložky bez právnej subjektivity 
 
Hracia komisia SBA 
Oblastné  hracie komisie SBA Východ, Stred, Západ 
Odborné komisie SBA 
 
 
Hracia komisia SBA 
 
Hracia komisia SBA (ďalej len HK ), je orgán SBA, zriadený v zmysle Stanov SBA, ktorý riadi súťaže 
SBA vo všetkých vekových kategóriách. 
 
Organizačná štruktúra HK 
a) HK Centrálna  
b) HK Západ   
c) HK Východ   
d) HK SBL 
Zloženie HK, menovanie jej členov a predsedov sekcií vykonáva VV SBA na obdobie  jedného 
hracieho obdobia. Návrh na menovanie Predsedu a členov sekcie HK SBL podáva výhradne 
členská schôdza SBL. Tento návrh je pre VV SBA záväzný. Predsedu HK volí a odvoláva 
Konferencia. Volebné obdobie predsedu HK je 4 roky.  
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HK SBA – C sa skladá z 3 členov, predsedu, sekretára a člena.  
HK SBA – Z sa skladá  z 2 členov, predsedu a sekretára 
HK SBA – V sa skladá z 2 členov, predsedu a sekretára 
HK SBL  sa skladá najviac z 1 člena, predsedu sekcie 
 
Predseda HK je súčasne predsedom HK SBA – C a vykonáva metodickú činnosť s pôsobnosťou na 
všetky sekcie HK. 
 
HK SBA  - C pôsobí ako riadiaci orgán  
a) prvostupňový vo všetkých súťažiach vyššej výkonnostnej kategórie; 
b) prvostupňový disciplinárny orgán pri previneniach rozhodcov vo všetkých súťažiach 
c) druhostupňový, vo veciach odvolania voči rozhodnutiam HK SBA –Z ,HK SBA –V, HK SBL 
 
HK sa pri svojej činnosti riadi vnútornými predpismi SBA (najmä Hracím poriadkom, Licenčným a 
prestupovým poriadkom, Disciplinárnym  poriadkom včítane ich príloh), Uzneseniami VV SBA a 
Predpismi FIBA. HK rozhoduje na základe objektívne zisteného skutkového stavu a na základe 
písomných podaní účastníkov stretnutí súťaží SBA, v súlade s Hracím poriadkom SBA a 
ustanoveniami Disciplinárneho poriadku. V jednoduchých veciach HK rozhodne bezodkladne, v 
ostatných prípadoch rozhodne do 15 dní. Pokiaľ si to povaha veci vyžaduje, je možné lehotu 
predĺžiť na 30 dní. O predĺžení lehoty informuje HK účastníkov konania. HK vydáva rozhodnutie v 
písomnom vyhotovení, s odôvodnením a poučením o možnosti použitia opravného prostriedku. 
 
Proti prvostupňovému rozhodnutiu HK SBA – C je možné podať odvolanie podľa tohto Štatútu a 
Hracieho poriadku na druhostupňový orgán,  ktorým je Arbitrážna komisia SBA. Odvolanie je 
riadny opravný prostriedok, ktorý je možné podať do 15 dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia. 
Odvolanie nemá odkladný účinok. Ak odvolanie voči rozhodnutiu HK nebolo podané včas alebo 
nebol zaplatený správny poplatok,  HK svojím rozhodnutím takéto podanie odmietne. 
Rozhodnutie HK podpisujú predseda a sekretár sekcie. HK zasadá spravidla jedenkrát týždenne, 
podľa potreby môže zasadať a rozhodovať aj v skorších termínoch, pokiaľ DP SBA neustanovuje 
inak. 
 
Odborné komisie SBA 
 
V súlade s článkom X. bod 9 Stanov SBA výkonný výbor SBA zriaďuje na podporu realizácie 
koncepcie rozvoja basketbalu tieto odborné komisie: 
Poradná komisia koordinátorov a koordinátori mužskej a ženskej zložky 
Komisia mužských a ženských basketbalových klubov 
Komisia 3x3 basketbalu 
Legislatívna Komisia 
 
Poradná komisia koordinátorov a koordinátori mužskej a ženskej zložky 
 

• koordinovať ženskú a mužskú zložku členskej základne (celoslovenská pôsobnosť 
vrátane osobných návštev klubov); 
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• predkladať výkonnému výboru SBA na schválenie návrh na členov poradných komisií 
v ženskej a mužskej zložke (3 až 5 členov) 

• predkladať výkonnému výboru SBA na schválenie návrh na reprezentačných trénerov 
žien a reprezentačných trénerov kategórii U20, U18, U16, U14 v oboch zložkách 
po prerokovaní v príslušnej poradnej komisii  

• predkladať výkonnému výboru SBA po prerokovaní v príslušnej komisii členov 
realizačných tímov a reprezentantov/ky (po komunikácii s vybranými reprezentačnými 
trénermi);  

• predkladať štruktúru rozpočtu v časti ženskej  zložky v rámci predbežného rozpočtu SBA; 
• koordinovať kalendár podujatí a súťaží na Slovensku, medzinárodný kalendár klubov 

a reprezentácií; 
• koordinovať a riadiť program prípravy, kempov a zápasov od kategórie U13 po 

ženy/mužov za účelom zvýšenia efektivity využitia vyčleneného rozpočtu na talentovanú 
mládež a štátnu športovú reprezentáciu.   

 
Komisia mužských a ženských basketbalových klubov 
 

• Komisia pozostáva zo zástupcov všetkých klubov danej zložky, ktoré v danom hracom 
období hrajú súťaže SBA 

• Komisia navrhuje a predkladá na schválenie VV SBA systém súťaží mužskej/ženskej 
zložky. V prípade, že VV SBA neakceptuje predmetný návrh, musí svoje rozhodnutie 
odôvodniť a prerokovať s vedením komisie. 

• Vedenie komisie pripomienkuje návrhy hracích poriadkov a predpisov pred ich 
schválením VV SBA. 

• Vedenie komisie prerokováva a navrhuje opatrenia na rozvoj basketbalu. 
• Vedenie komisie prerokováva a pripomienkuje materiály koncepčného charakteru 

predkladané do VV SBA. 

Komisia 3x3 basketbalu  
 
V spolupráci s manažérom 3x3 basketbalu koordinuje: 

• prípravu SBA 3x3 tour 
• výber reprezentantov a RT reprezentácii 
• plán prípravy reprezentácií 
• účasť na medzinárodných podujatiach 
• marketingovú stratégiu 

 
Legislatívna Komisia 
 

• Je zriadená VV SBA 
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• Zbiera podnety zo strany klubov na zmeny predpisov SBA 
• Raz ročne predkladá na VV SBA návrhy na zmenu predpisov, na základe podnetov od 

klubov SBA 

 
3. ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA VOLENÝCH ORGÁNOV SBA 

 
Konferencia SBA 
 
Najvyšším orgánom SBA je konferencia, ktorú zvoláva prezident SBA. Prezident SBA je povinný 
zverejniť termín, miesto a jednotlivé body programu konferencie na oficiálnej webovej stránke 
SBA a odoslať pozvánku, návrh programu konferencie a podklady na konferenciu s týmito údajmi 
kolektívnym členom SBA, a to  najneskôr 30 dní pred konaním konferencie. 
 
Pôsobnosť a všetky ostatné kompetencie Konferencie SBA upravujú Stanovy SBA v čl. VI 
Konferencia SBA.  
 
Riadiacimi zložkami SBA, ktoré sú volené na konferenciou  SBA na obdobie 4-och  rokov  sú: 
 
Prezident SBA 
 
Prezident SBA je štatutárny orgán SBA, riadi jej činnosť ako aj činnosť VV SBA a vedie rokovania 
konferencie SBA. Prezident SBA pri výkone svojej funkcie koná v mene SBA navonok. Prezidenta 
volí Konferencia SBA na funkčné obdobie 4 rokov. 
 
Všetky právomoci a povinnosti prezidenta SBA sú bližšie upravené v Stanovách SBA čl. VII. 
Prezident SBA. 
 
Výkonný výbor SBA 
 
Výkonný výbor SBA je najvyšší výkonný orgán a riadiacim orgánom SBA medzi konferenciami 
SBA. Výkonný výbor SBA je zložený zo siedmych  členov, pričom prvý člen je prezident SBA, päť 
členov je volených konferenciou, a jeden je zástupca športovcov. Päť členov VV SBA volí 
konferencia SBA na obdobie 4 rokov. 
 
Všetky právomoci a povinnosti VV SBA sú bližšie upravené v Stanovách SBA čl. VIII. Výkonný 
výbor SBA.  
 
 
Kontrolór SBA  
 
Kontrolór SBA je najvyšší kontrolný a revízny orgán SBA. Kontrolór SBA je volený konferenciou 
SBA. Funkčné obdobie kontrolóra SBA je 5 rokov. 
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Pôsobnosť, práva a povinnosti Kontrolóra SBA upravuje Štatút Kontrolóra SBA, Stanovy SBA čl. 
IX. a Zákon č. 440/2014 Z.z. o športe paragraf 10 – 14.  
 
Arbitrážna komisia (AK) 
 
Arbitrážna komisia je osobitným rozhodcovským orgánom SBA, ktorá rozhoduje, samostatne, 
nezávislé a jeho kompetencie upravujú stanovy SBA a štatút AK, ktorý schvaľuje a novelizuje  
výkonný výbor SBA na návrh legislatívnej komisie SBA. 
Tento rozhodcovský orgán má dôležité postavenie v rámci organizácie jednotlivých subjektov 
SBA tým, že svojou rozhodcovskou činnosťou a záväzným výkladom všetkých platných predpisov 
SBA, zabezpečuje dodržiavanie všetkých platných predpisov v celkovej činnosti  SBA a v činnosti 
basketbalových klubov. 
Právomoci AK SBA sú presnejšie upravené v Štatúte Arbitrážnej Komisie SBA a v Stanovách SBA 
čl XI.  
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4. Organizačná štruktúra sekretariátu SBA  
 
je profesionálne a odborne kvalifikovaným pracoviskom, ktoré zriaďuje výkonný výbor SBA na 
realizáciu svojich rozhodnutí a na zabezpečenie všetkých administratívnych a organizačných 
činnosti SBA. 
Na čele sekretariátu je generálny sekretár SBA, ktorého menuje VV SBA na návrh Prezidenta 
SBA. 
 
Kompetencie jednotlivých zložiek z organizačnej štruktúry SBA 
 
Generálny sekretár 
 
 

• Je štatutárom SBA v zmysle Stanov SBA čl. XIV 
• samostatne riadi činnosť sekretariátu SBA a osobne alebo pomocou Sekretariátu SBA 

zabezpečuje splnenie uznesení VV SBA 
• pripravuje a zabezpečuje rokovania VV SBA a zabezpečuje z týchto zasadnutí zápisnicu 
• zabezpečuje overovanie zápisníc  z rokovaní VV SBA. Zasiela ich  členom VV SBA a na 

požiadanie aj kolektívnym členom SBA najneskôr do 7 dní od konania zasadnutí. 
• Predkladá spolu s Prezidentom SBA, VV SBA  návrh rozpočtu SBA, návrh výdavkov 

a príjmov SBA. 
• Spolu s hlavným účtovníkom SBA a Ekonomickým oddelením eviduje čerpanie rozpočtu 

SBA pre jednotlivé rozpočtované položky 
• V spolupráci s Medzinárodným oddelením zabezpečuje kontakt a spoluprácu s FIBA 

a ďalšími basketbalovými federáciami.  
• Spoločne s prezidentom SBA, respektíve nimi poverenými členmi VV SBA sa zúčastňuje 

oficiálnych podujatí FIBA (kongresy, žrebovanie pohárových súťaží, MS, ME, olympiáda 
a pod). Z týchto akcií spracováva krátke informácie pre individuálnych a kolektívnych 
členov SBA. 

• Za svoju činnosť zodpovedá prezidentovi SBA a VV SBA 
• Spoločne s prezidentom spracováva pracovné náplne pracovníkov sekretariátu 
• Vydáva  organizačné pokyny, ktoré  vyplývajú z rozhodnutí volených  orgánov SBA. 
• Pri absencii marketingového oddelenia SBA, je zodpovedný za propagáciu SBA 

a oslovovanie potenciálnych partnerov SBA 

Trénerské oddelenie  
 

• evidencia všetkých trénerov v databáze (.xls) 
• vydávanie licencií   evidencia prihlášok (evidenčný list tréner) 
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• kontrola vzdelania a evidencia dokladov  
• komunikácia so žiadateľmi o licenciu resp. vzdelanie 
• systém IISBA – matrikár trénerov 
• schvaľovanie trénerov a asistentov trénerov na súpisky 
• komunikácia s trénermi a klubovými manažérmi a riešenia problémov 
• dopĺňanie, kontrola a zmena údajov v systéme 
• vystavovanie potvrdení o kvalifikácii, licencii a potrebných pre živnostenský úrad 

Školenia a semináre 
• organizácia školení I., II. a III. kvalifikačného stupňa 
• evidencia frekventantov a komunikácia s nimi 
• prednášková činnosť na školeniach 
• organizácia regionálnych seminárov a licenčných seminárov 
• online semináre 
• spracovanie a konvertovanie videí zo seminárov a pridávanie na oficiálny kanál youtube 
• spravovanie Trénerského portálu na www.slovakbasket.sk 

Kempy a workshopy 
• kempy dievčat U13 – kompletná organizácia, aj tréningový proces 
• ak klub či tréner požiada o workshop, zorganizujem ukážkové tréningové jednotky 

Mládežnícke reprezentácie chlapci aj dievčatá 
• komunikácia s realizačnými tímami a riešenie ich požiadaviek 
• materiálne zabezpečenie, podľa požiadaviek RT 
• evidencia reprezentantov, návrhov na usporiadanie akcií každého sústredenia, 

odosielanie nominačných listov, odosielanie pozvánok na každú reprezentačnú akciu. 

FIBA projekt – učitelia 
• spolupráca pri vypracovaní projektu 
• komplet od evidencie, tvorby zmlúv, komunikáciu s učiteľmi 

3x3 basketbal  
• ženy a U23 W – evidencia, tréningový proces a turnaje 

 
 
Medzinárodné oddelenie SBA 
 

• Zabezpečuje veci medzinárodných vzťahov SBA 
• Zabezpečovať medzinárodný styk (kontakt) SBA s orgánmi FIBA a s inými basketbalovými 

federáciami a zodpovedať za včasné dodržiavanie administratívnych termínov FIBA.  
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• Vybavovanie výstupných listov hráčov basketbalu, ktorí prichádzajú hrať na SR, ako aj 
hráčov, ktorí odchádzajúci hrať mimo SR 

• Administratívne náležitosti reprezentačných družstiev (licencie, súpisky, letenky a pod) 
• Administratívne činnosti na úseku medzinárodných vzťahov v zmysle predpisov FIBA 

a SBA 
 
Oddelenie Eventov 
 
V osobe Event manažéra zabezpečuje a pripravuje: 
 

• basketbalové turnaje v rámci EYOF 2022 
• oficiálne domáce reprezentačné zápasy 
• domáce reprezentačné prípravné turnaje a zápasy 
• finálové turnaje v rámci súťaží SBA  
• programy podpory talentovanej mládeže ( kempy, turnaje, stáže ) 
• propagačné a náborové podujatia v rámci babybasketbalu, minibasketbalu, príp. 

ostatných mládežníckych kategórií 

 
Sekretariát súťaží 
 

• Registrácia nových členov SBA v IS SBA - hráči, tréneri, rozhodcovia, funkcionári a iné 
osoby 

• Registrácia, realizácia a evidencia prestupov a hosťovaní hráčov 
• Schvaľovanie a prípadná realizácia zmien na súpiskách družstiev 
• Evidencia poplatkov klubov: členské a licenčné poplatky hráčov a trénerov, vklady do 

súťaží, poplatky za prestupy, súpisky, tlačivá, zápisy, poplatky za zahraničných hráčov a 
trénerov, iné 

• Príprava podkladov pre ekonomické oddelenie SBA na fakturáciu BK - všetky poplatky 
súvisiace so súťažami, vklady, pokuty a iné 

• Riadenie a organizácia celoslovenských súťaží SBA /prihlášky do súťaží, evidencia, 
žrebovanie 

• Príprava a vydávanie pokynov, poriadkov a iných písomností k súťažiam SBA 
• Archivácia všetkých podkladov k súťažiam SBA. 
• Preberanie, zapisovanie, zverejňovanie a archivácia vyžrebovaní, začiatkov zápasov, 

výsledkov, zápisov zo stretnutí a štatistík na stránkach SBA.  
• Spolupráca, príprava podkladov a zverejňovanie rozhodnutí všetkých HK SBA 
• Komunikácia so Združením basketbalových rozhodcov k delegáciám, vetáciam, 

protestom 
• Vydávanie rôznych potvrdení pre BK a hráčov 



Slovenská basketbalová asociácia 
Trnavská cesta 37, 831 04  Bratislava, tel, fax: 02/491 14 545 

www.slovakbasket.sk 
e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk 

 

 13 

• Príprava materiálov a podkladov pre VV SBA, prezidenta, GS podľa požiadaviek /súťaže, 
počty, ekonomika súťaží  

• Vykonávanie nepravidelných kontrol na zápasoch SBA 

 
IT Oddelenie  
 

• Správa webovej stránky www.slovakbasket.sk - aktualizácie, správa užívateľov, potrebné 
úpravy, zásahy menšieho rozsahu do funkcionality podľa požiadaviek Klienta  ktoré 
zásadne nemenia vzhľad ani nepridávajú dodatočnú funkcionalitu stránky (výmena 
obrázkov, úprava textov a podobne). 

• Komplexná správa prostredia Microsoft 365 (Správa e-mailových účtov užívateľov 
(vytváranie, mazanie, úprava užívateľov, distribučných skupín, správa politík, archivácia, 
správa včlenených komponentov Microsoft 365 ako Sharepoint, Onedrive, Exchange a 
ďaľšie + riešenie prevádzkových problémov na diaľku, v prípade potreby osobne v sídle 
Klienta). 

• Administrácia produktov, licencií a prístupov v systéme TechSoup Slovensko 
• Správa antivírového systému BitDefender (nákup licencií, správa nových a existujúcich 

klientov, kontrola štatistík, reakcia a riešenie problémov v prípade infekcie). 
• Pravidelná kontrola, aktualizácie a riešenie problémov s internou Wi-Fi sieťou SBA 

(router, switche, Wi-Fi antény, kabeláž, atď). 
• Pravidelná kontrola a riešenie riadne nahlásených problémov so software a hardware 

užívateľských počítačov na diaľku, v prípade potreby osobne v sídle Klienta. 

 
Správa IS SBA 
 

• prevádzkovanie IS (zadávanie dát do systémov a práca s nimi, správa používateľov IS, 
monitorovanie IS, analýza a riešenie incidentov a problémov, ktoré vzniknú pri prevádzke IS); 

• poskytovanie konzultačných, poradenských služieb a zabezpečenie školení pre používateľov; 
• spracovanie prevádzkových poriadkov a pracovných postupov IS; 
• participácia na realizácii projektov a implementácie nových modulov IS; 
• podiel na návrhoch a implementácii nových modulov; 
• komunikácia s vývojovým tímom dodávateľa IS; 
• podľa potreby pracovná pohotovosť súvisiaca s IS; 
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Ekonomické oddelenie  
 
Hlavný účtovník SBA 

• Účtovanie došlých a vystavených faktúr, iných účtovných prípadov 
• Účtovná závierka a daňové priznanie 
• Vyúčtovanie PUŠ pre MŠVVaŠ   
• Spolupráca pri povinnom Audite  
• Ekonomické poradenstvo 
• Metodické usmerňovanie Ekonomického oddelenia 

Ekonomická administratíva  
• Spracovanie došlej / odoslanej pošty, elektronickej pošty 
• Evidencia došlých faktúr, príprava DFA na úhradu, úhrada DFA, archivácia DFA 
• Vystavovanie Objednávok na tovar a služby  
• Vystavovanie FA, evidencia VFA, kontrola úhrad VFA, archivácia VFA 
• Vytváranie Zmlúv s partnermi SBA, archivácia Zmlúv 
• Vystavovanie potvrdení o dobrovoľníckej činnosti 
• Spracovanie a výplata príspevkov na stravu zamestnancom 
• Spracovanie podkladov miezd pre zamestnancov, úhrada miezd zamestnancom 
• Komunikácia s Mzdárkou ohľadne prihlasovania / odhlasovania zamestnancov v Soc. 

Poist, Zdravot. poist, 
• Spracovanie a zverejnenie priebežného čerpania PUŠ 
• Vedenie Skladového hospodárstva 
• Zodpovednosť za chod Sekretariátu 

Obeh účtovných dokladov  
• Vystavenie, odoslanie a archivácia objednávok 
• Doklady od tretích strán sú evidované v došlej pošte 
• Doklady sú roztriedené a očíslované 
• Doklady sú zaevidované v rozpočte SBA 
• Úhrada záväzkov  
• Archivácia dokladov - skenovanie 
• Príprava dokladov na zaúčtovanie  
• Zaúčtovanie dokladov 
• Archivácia vytlačených dokladov   

Oddelenie 3x3 basketbalu  
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Manažér oddelenia 3x3 
 
Oddelenie 3x3 basketbalu v rámci Slovenskej basketbalovej asociácie zastrešuje fungovanie 
tohto nového odvetvia. Hlavnou náplňou je organizácia domácej 3x3 tour (slovenská národná 
séria turnajov). Domáca 3x3 tour je jedinou regulérne fungujúcou súťažou, ktorá zaručuje 
postup do  medzinárodných súťaží v 3x3 basketbale. Oddelenie 3x3 basketbalu taktiež zastrešuje 
chod reprezentácií v 3x3 basketbale (U17, U23, muži a ženy). Zabezpečuje kompletnú 
starostlivosť o štátne výbery od ľudských zdrojov, výberu reprezentantov až po logistické 
zabezpečenie a finančné pokrytie reprezentačnej sezóny v danom roku. Komunikáciu zo 
svetovou basketbalovou federáciou FIBA a organizáciu medzinárodných podujatí FIBA. 
 
Manažér oddelenia 3x3: 
 

• Komunikácia z FIBA 
• Komunikácia s VV SBA – koordinácia činnosti,  
• Výber členov do komisie 3x3 
• V spolupráci s komisiou 3x3 výber reprezentačných trénerov 
• V spolupráci s komisiou 3x3 výber širšieho reprezentačného kádra 
• Organizačné zabezpečenie fungovania reprezentačných výberov 
• Organizačné zabezpečenie národnej 3x3 tour (séria turnajov – dlhodobá súťaž) 
• Marketing 
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