
Výročná  správa  o činnosti  SBA   

                                                           za rok 2016 

                     (  v zmysle  čl. VI. bodu 1 písm. g) a l) Stanov SBA  a zák. o športe ) 

Vážení  hostia, delegáti ,  
 
            Predkladám Vám Výročnú správu o činnosti našej organizácie za rok 2016 , ktorá sa 
venuje športovo technickej problematike  ale hospodárskej činnosti v spojení s účtovnou 
závierkou . Budem pritom vychádzať tak , ako v správe o činnosti za rok 2015 z jednotlivých 
okruhov priorít , ale nielen nich , ktoré sme si pre roky naše činnosti predsavzali . Nechcem 
Vás zahlcovať podrobnými výsledkovými faktami a štatistikami, o tých všetci, ktorí majú 
záujem sa vedeli alebo vedia dozvedieť v aktuálnom čase , v tejto časti budem preto v rámci 
správy stručný a vecný. 
 
            
 Basketbal  -  Marketingový produkt 
 

Je treba konštatovať, že napriek naše snahe , zásadným spôsobom sme nepokročili 
v zmysle predstáv, ktoré sme si vytýčili a predovšetkým z pohľadu komplexnosti sme sa rok 
2016 posunuli iba čiastočne .  
 

Je potešiteľné, že sa nám podarilo aj v tomto roku splniť rozpočtovaný predpoklad  
zdrojov získaných od marketingových partnerov , Nadácii a iných organizácii podporujúcich 
šport ale ešte stále neboli uvedené prostriedky zabezpečené  ako výsledok záujmu partnerov 
na základe konkrétnych  čísiel, dostatočne verifikovateľných marketingovým trhom, ktorý je 
mimoriadne zložitý . Získané prostriedky boli takmer výlučné získané z osobných 
a obchodných kontaktov veľmi úzkeho vedenia SBA. Sme si vedomí, že toto nie je cesta 
k dlhodobej  a systematickej ekonomickej stabilite a rozvoja basketbalu.  

 
Naše pokusy o spustenie systémových krokov takmer bez nákladov a  iba na princípe 

províznych  odmien pre spoločnosti , ktorým by sa podarilo zabezpečiť zdroje od partnerov 
zlyhali, napriek našej pomerne veľkej trpezlivosti a oslovenia nie jednej spoločnosti resp. osôb. 
 
            Aj preto, sme sa pre rok 2017 rozhodli v rozpočte vyčleniť zdroje, ktoré umožnia  
komplexné uchopenie celej problematiky v rámci SBA a jej jednotlivých zložiek a zabezpečia 
už v roku 2017 naštartovanie takto uceleného systému opatrení aj keď prvé skutočné 
ekonomické výsledky možno reálne očakávať najskôr v roku 2018 . 
 
           Je to jednak pre zložitosť a časovú náročnosť problematiky, ako aj obmedzenosť 
zdrojov, ktoré nie sú ani zďaleka dostatočné na túto oblasť . 
            Naviac po analýze celého mediálneho priestoru je zrejmá roztrieštenosť 
a nekompatibilita jednotlivých výstupov ktoré realizujú jednotlivé subjekty už v súčasnosti 
( Extraligové ženy , SBL , 3 x 3 , SBA , Facebook , Web , Zápas Hviezd ) 
            
            Z pozitív, ktoré sa podarili dosiahnuť je to predovšetkým spolupráca s televíziou 213 , 
ktorá priniesla v ďaleko vyššej kvalite a pravidelne produkt mužského aj ženského basketbalu 
najvyšších líg pre verejnosť bez akýchkoľvek nákladov zo strany klubov či SBA . V tomto roku 
by sa jej dosah za predpokladu, že sa dohodneme na predĺžení zmluvy ( o čo majú vážny 
záujem ) mal výrazne zvýšiť . V priebehu konca roka 2016 a začiatkom roku 2017 sme rozšírili  
priestor pre basketbal štúdiami , kde na aktuálne témy prezentujeme basketbal aj za pomoci 
mnohých Vás 



 
           Verejnoprávna RTVS dáva bohužiaľ prednosť úspešnejším športom  ktoré dosahujú 
mimoriadne výsledky predovšetkým v zahraničí ( cyklistika , alpské lyžovanie ) alebo našim 2 
top športom v popularite , futbalu a hokeju, ktoré si časť priestoru samozrejme ale financujú 
sami . Toto nám ale náš rozpočet napriek jeho rastu príjmovej časti zatiaľ neumožňuje .  

 
 
 

Mládež 

Opakoval by som fakty, že ešte v roku 2015  a predčasne o jeden rok sme si splnili v 
všetky záväzky v reštrukturalizácii a začali sme v roku 2016 splácať bezúročný záväzok za 
dlhy voči FIBA .  

 
Aj tento faktor nás obmedzoval v možnostiach ako vyčleňovať viac prostriedkov na 

mládež. 
Pokračovali sme  v " Pláne rozvoja mládežníckeho basketbalu na roky 2015 – 2018". 

Poskytli sme dotáciu všetkým novovzniknutým družstvám , čiastkou 37 200 € sme podporili 
družstvá, ktoré organizovali resp. sa zúčastnili záverečných finálových turnajov. 
 

Podporu v kvalite  mládežníckeho basketbalu  sme mienili  začať budovať po návrhoch 
komisie mládeže a neúspechoch v budovaní TSM vytvorením oblastných centier mládeže, 
ktoré mali byť akýmsi prvým stupňom vytvárania pyramídy kvality mládežníckeho basketbalu 
napriek Slovenskom  v oboch kategórii chlapcov aj dievčat - 14 ročných . Schválili sme ho , 
vybrali po výberových konaniach trénerov , predpokladali sme prideliť tomuto projektu 
prostriedky, avšak zastavili nás komisie ženských a mužských basketbalových klubov, SBL 
ktoré po prerokovaní v druhej polovici roku 2016 jednoznačne uprednostnili priamu dotáciu na 
všetky mládežnícke družstvá pred týmto projektom, vychádzajúc z medializovaných informácii 
nevyhnutnosti  prerozdelenia 15 % podielu z dotácii štátu  klubom .  

Nemienime sa ale napriek tomu v budúcnosti myšlienky OBC vzdať . 
            V rozpočte pre rok 2017 , napriek tomu, že mnohé  národné zväzy nesplnia a nebudú 
schopné túto požiadavku zákona splniť,  sme vyčlenili túto čiastku ( aktuálne nám vychádza 
na 455 € pre  družstvo , pri počte 218 družstiev  ) pri nevyhnutnom splnení veľmi náročných 
administratívnych náležitostí vyžadujúcich zákonodarcom ( zák. o športe )  prijímateľa 
verejných zdrojov . 
             Počet mužských  klubov ktoré sme mali bol 59 , ženských 33, mládežníckych družstiev  
chlapčenských 123 , dievčenských 95 , miesto nárastu napriek stimulácii ( aj keď 
nepopierateľne nie vysokej ) sme zaznamenali pokles. Alarmujúca je hlavne dievčenskej 
zložky ( o čom budem ešte ďalej v správe hovoriť ) , kde dokonca dve kategórie baby a žiačky 
máme iba po 10 resp. 11 družstiev. Vychovať z takéhoto počtu dievčat budúce Žirkové, 
Jurčenkové  bude takmer nemožné. 

Pokračovali sme  v podporovaní podpory vytvárania  pyramíd mládežníckych družstiev 
ako aj podpory ich kvality vopred stanovenými stimulmi . Podobne aj  v  projekte " Mini ", na 
ktorý sme získali aj v roku 2016 po odsúhlasení projektu na FIBE čiastku 40 000 € a použili na 
rozvoj našej budúcej mládežníckej základne . Tak ako  roku 2015 , aj v roku 2016 mali veľký 
úspech 4  regionálne turnaje a záverečný finálový turnaj Minibasketshow . Do projektu bolo 
zapojených viac ako 400 detí . Do projektu BabyBasketbal  bolo zapojených vyše 1 300 detí 
predškolského veku a prvákov na školách v 13 mestách Slovenska ( od Michaloviec a Starej 
Ľubovne z východu až po Bratislavu )  

 
Marekovi Adamčíkovi a Richardovi Kamenskému sa chcem za zabezpečenie týchto 

najmä logisticky náročných činností poďakovať . 
 
 
 



 
Transparentnosť a legislatíva 

           "Kvalitná legislatíva v súlade so Stanovami "  je permanentný proces , ktorý podľa mojej 
mienky priebežne napĺňame . Zostávajúci kolektívni členovia SBA si po vzájomnej  dohode 
upravili svoje Stanovy tak, aby ich dali do súladu so Stanovami SBA  a vytvorili tým priestor 
napr. SBL na uzatvorenie strednodobého zmluvného vzťahu so SBA . Nerodil sa ľahko ale na 
rozdiel od minulosti vecnejšie a vzájomne ústretovejšie . 
          Nie vo všetkom je však zhoda . Disciplinárny orgán SBA – Hracia komisia centrálna ako 
aj ďalšie -  tvoria  ľudia , ktorí ani zďaleka nie sú až na výnimku profesionálmi, svoju činnosť 
vykonávajú skôr ako záujmovu za takmer náklady. Nie vždy všetko uskutočnia dokonale . Je 
na nich častokrát veľký tlak jednak z pohľadu rýchlosti rozhodovania  a často krát aj z pohľadu 
vecných rozhodnutí . Stále si časť členskej základne neuvedomuje, že rozhodujú len v rámci 
pravidiel, predpisov a poriadkov, ktoré máme riadne schválené a ktoré sú  účinné.  Vytváranie 
tlaku rozhodovania tzv. v záujme dohody dvoch klubov a uľahčenia tej ktorej individuálnej 
žiadosti mimo rámec možností predpisy je cesta „ zarúbaná „ . Vznikne okamžite priestor pre 
vytváranie precedensov, poukazovanie na zvýhodňovanie ,v konečnom dôsledku živná pôda 
pre anarchiu . Ak sú vážne pripomienky , nepružnosť , slabé miesta v predpisoch a podobne , 
je vytvorený legitímny priestor preto aby sa v diskusii pred súťažami chyby a nedostatky 
odstránili alebo vhodné úpravy doplnením zrealizovali . Bohužiaľ táto aktivita je akosi už 
tradične zo strany klubov  „ pokojná „ . Horúco je vždy iba keď sa rieši akútnosť toho ktorého 
prípadu a bohužiaľ je stále pretrvávajúci pocit že hracie komisie sú predovšetkým konzultačné 
orgány, ktoré „ majú vymyslieť ako sa to dá „ . Vyzývam Vás aj do budúcnosti na aktívnejší 
prístup v súvislosti s podnetmi, vyvarujeme sa zbytočnej eskalácii napätia  a práve naopak 
v širšom kontexte zabezpečíme hladkosť, pružnosť procesov, ktoré ale musia byť vždy 
v súlade s nastavením korektných pravidiel fair play pre súťažiach . HK  C v roku 2016 vydala 
204 rozhodnutí na 36 zasadnutiach , rozhodlo sa 663 prestupoch a 252 hosťovaniach .   Má 
pravidelné týždenné sedenia v časoch o ktorých ste informovaní  a nastavili kritéria 
posudzovania a následne rozhodovania v duchu pravidiel a ich nezávislého postoja, ktoré im 
naše, podotýkam naše predpisy ukladajú. 
  

Pokiaľ je tu tento výkonný výbor, chcem Vás ubezpečiť, že  zásadový postoj 
v presadzovaní  tejto nezávislosti v rámci pravidiel celej SBA bez ohľadu na to,  o ktorého 
jednotlivca resp. klub pôjde budeme podporovať . 

Niet pochýb, že aj tu je priestor na zlepšovanie a ideálne by bolo, ak by všetci členovia 
týchto orgánov boli mimo akéhokoľvek iného kontaktu so súťažami, klubmi a možnými vplyvmi. 
Jednoducho aby boli profesionáli, kvalitne zaplatení na úrovni zodpovedajúcej požiadavkám 
niekedy rozhodnúť do 24 hodín., predovšetkým vo veciach profesionálneho basketbalu 
a najvyšších levelov mládežníckeho basketbalu. 

K tomuto máme ale ešte asi dlhú cestu predovšetkým kvôli ekonomickej záťaži, ktorou 
by ubrala z prioritnejších oblastí rozvoja basketbalu. 
 

V oblasti informovanosti a zverejňovania rozhodnutí sme uskutočnili ďalšie vylepšenia, 
aktuálne už ale sme na strope bez zapojenia informačného systému, ktorý zaťažuje enormne 
časť vyčlenených ľudí na sekretariáte ako aj tých, ktorí boli na predmetnú činnosť angažovaní 
Jednoducho povedané je to ťažký „ pôrod „ . Súťaže 2017/2018 by sme mali už spustiť aj 
v informačnom systéme .  

Vieme ako to zaťažuje predovšetkým malé kluby, dobrovoľníkov a nekvalifikovaných 
ľudí, ktorých je pochopiteľne väčšina. Žiadame Vás napriek tomu o väčšiu angažovanosť, 
pretože bez zavedenia tohto modelu, ktorý sa snažíme pri komplikovanosti našich predpisov 
a náročných požiadavkách zákona o športe zrealizovať čo najjednoduchšie sa nám všetkých 
nebude v budúcnosti „ dýchať ľahšie“ . 
            Nedá mi nespomenúť činnosť komisií, ktoré pracovali pravidelne, niektoré v časovo 
náročnejšom moduse, v závislosti od potrieb, ktorý ten ktorý okruh činností si počas roku 
vyžadoval . Aj im patrí poďakovanie, nakoľko drvivá väčšina členov týchto komisií vykonávala 



svoju prácu podľa svojho najlepšieho vedomia a schopností a takmer vždy na úkor svojho 
voľného času . 

Drvivú väčšinu návrhov komisií, ktoré prechádzali výkonným výborom sme schvaľovali 
bez výhrad,  výnimkou boli ekonomické limity rozpočtu a v ojedinelom prípade personálne 
návrhy. Nesúlad názoru v tomto sme si vydiskutovali a našli do budúcnosti cestu ako v prípade 
názorovej odlišnosti budeme vzájomne postupovať .  

 
 
Reprezentácie a medzinárodný styk 

Kategória žien postúpila z kvalifikácie na ME 2017 z druhého miesta v rámci skupiny 
na ME 2017 do Prahy a Hradca Králové , ktoré sa uskutočnia tento mesiac . Úloha bola 
splnená, treba však objektívne skonštatovať, že v prípade , ak pre zranenia vypadne väčšie 
množstvo hráčok, okruh hráčok, ktoré spĺňajú náročné kritéria medzinárodnej kvality je veľmi 
úzky a bez nezištnej pomoci našich dlhoročných reprezentantiek ( Žirková a Kupčíková ), ktoré 
už svoju reprezentačnú kariéru oficiálne ukončili, by sme mali veľký problém.   Ešte vo väčšej 
miere to platí aj pre súčasnosť a blízku budúcnosť . 

   
Muži v kvalifikácii neuspeli. Koncept zaradenia širšieho množstva mladých 

a perspektívnych reprezentantov do nezvyklo dlhej prípravy, bol dohodnutý s reprezentačným 
trénerom Rudežom v rámci jeho schválenej koncepcie a mal presvedčiť všetkých, že napriek 
našej aktuálnej športovej výkonnosti vytvoríme kvalitné podmienky pre prípravu napriek 
vysoko nepravdepodobnému športovému úspechu a že sa vytvorí základ  aj do budúcnosti 
správnej  chémie v družstve, ktorá je základom fungovania v kolektívnych športoch .  

3 miesto v skupine a výsledky odzrkadľujú našu aktuálnu výkonnosť, som však 
presvedčený, že investícia  do takto rozsiahlej prípravy sa nám vráti už v tohtoročnej 
predkvalifikácii na Majstrovstvá sveta 2019 .  

 
Pokiaľ ide o mládež, v kalendárnom roku 2016 sa Slovensko zúčastnilo opätovne 

všetkých mládežníckych kategórii na podujatiach organizovaných FIBA, t.j. v našom prípade 
ME  oboch kvalitatívnych kategórii „A“ resp. „B“ . Kvantitatívne parametre sme splnili , 
kvalitatívne nie.  
  

Družstvo dievčat 

         U 16 ME A divízia       -   16. miesto , zostup do divízie B 

         U 18 ME B divízia       -   15. miesto,  zostup do divízie B 

         U 20 ME A divízia      -    15. miesto,  zostup do divízie B 

Družstvo chlapcov  

U 16 ME B divízia       -    16. miesto,  
 
U 18 ME B divízia       -     3. miesto, postup do divízie A 
 
U 20 ME B divízia       -    10. miesto  

            Pochopiteľne nás mimoriadne teší postup U 18 chlapcov do A divízie, čo je po prvý 
krát v histórii Slovenska .Úspech  patrí chlapcom a celému realizačnému tému na čele 
s hlavným trénerom Richardom Ďurišom . Čo nás teší možno ešte viac, je skutočnosť , že 



v tomto družstve reálne niekoľkí chlapci sa môžu stať v priebehu krátkej doby členmi 
reprezentačného družstva mužov 

             My sme sa zase posnažili na diplomatickom poli a získali sme práva usporiadateľa 
ME divízie A 2017, ktorých usporiadaním sme sa jednak chceli akosi zavďačiť tejto kategórii 
chlapcov ale hlavne „ nabudiť „ nastupujúcu generáciu po nich pozitívne možným osobným 
vzhliadnutím absolútnej špičky chlapčenského basketbalu. Považujeme to aj za  významný 
marketingový a propagačný krok v získavaní popularity basketbalu a budúceho možného 
získavania partnerov pre tento šport . 

            Situácia v dievčenskom mládežníckom basketbale nielen z pohľadu výsledkov 
dosiahnutých na ME 2016 je kritická . Jednoducho nám „ uteká „ vlak . Cítime to aj v tom , že 
nám klesá podhubie dievčenského basketbalu v tých najnižších kategóriach . Tie malé 
finančné stimuly, ktorými sme v roku 2015 začali podporovať vznik nových družstiev naprieč 
celým Slovenskom nepostačujú. Neostáva nám nič iné, len aktuálne pracovať kvalitnejšie 
s tým „ materiálom „ ktorý máme a spolu zo sekciou ženských basketbalových klubov nájsť 
model, ktorý prinesie zvrat v tomto nepriaznivom vývoji . 

V kalendárnom roku 2016  pôsobili tiež družstvá  U15  chlapcov aj dievčat a U 17 chlapcov 
ktorým sme zabezpečili výcvikové tábory, domáce a medzinárodné turnaje, v kategórie U 17 
chlapci z dôvodu zachovania kontinuity ročníka 1999 pre ME 2017  

Okrem poďakovania trénerom a realizačným teamom by som sa chcel poďakovať aj 
všetkým podporovateľom a sponzorom, ktorí osobným úsilím, prostriedkami 
a angažovanosťou vylepšili podmienky pre prípravu jednotlivých družstiev.  
 

Pri analýze prostredia a vytváraní konceptu marketingovej stratégie, ktorú začíname 
uskutočňovať s agentúrou Sevent  od uplynulého mesiaca je zrejmé okrem mnohých iných 
vecí, že musíme inými prostriedkami ako pred 10 – 15 rokmi vťahovať deti , mládež a následne 
aj rodičov a verejnosť  k basketbalu . O konkrétnych krokoch a opatreniach budete 
informovaní ešte pre súťažným obdobím 2017/2018 nakoľko súčinnosť mnohých Vás budeme 
potrebovať, aby zásah, ktorý chceme dosiahnuť bol komplexný a účinný, aj keď sa nedosiahne 
okamžite. Pevne verím  že Vás presvedčíme o správnosti tejto investície nás všetkých do 
budúcnosti basketbalu. 

Nedá mi, aby som Vás v tejto súvislosti „ nenaburcoval „ aby ste v rámci svojich 
možností uskutočňovali kroky podporujúce vzťah mládeže k reprezentácii krajiny, ktorá by 
mala byť tou najvyššou métou . Sú medzi nami, hráčmi a hráčkami, funkcionármi, trénermi či 
rozhodcami takí, ktorý to našťastie cítia nezištne a hlboko.  Rastie nám ale počet takých a to 
i z mimo aktérov, ktorých musíme k tomuto viesť . Viem že to začína niekde v rodinách , na 
školách a že mi poviete, ak to nie je v konkrétnom človeku , nikdy to nebude skutočný vzťah 
ku krajine. Vzory, príklady , zážitky vedia podľa môjho názoru vylepšiť tento stav, vyzývam Vás 
preto, aby sme predovšetkým deti a mládež k tomuto viedli. A my sa im pokúsime tie správne  
vzory, ktoré to v sebe majú posúvať komunikačnými kanálmi, tak, aby boli pre nich hmatateľné 
a uveriteľné . 

 
Nech sa akokoľvek niekomu zdá, že opatrenia v súvislosti  s povinnosťou počtov 

slovákov na ihriskách sú v danom konkrétnom čase  obmedzujúce, prípadne finančne 
zaťažujúce, toto je ďalší faktor, ktorý umožní , aby aj v rámci jednotlivých klubov sme mali 
postupne hviezdy nielen zo zahraničia ale aj spomedzi slovákov . A to bez ohľadu na to  či  na 
Slovensku alebo  možno aj v zahraničí . 
 

Propagácii basketbalu nespochybniteľne napomáhajú účasti a športové úspechy 
klubov na medzinárodnom poli . V roku 2016 ich bolo viac ako v roku 2015 a nás ohromne teší 



že  po ukončení súťažných období 2016/2017 možno konštatovať, že toľko aj športových 
úspechov u žien a mužov spolu ste nezískali  veľmi dlho . Účasť GA Košice vo FIBA Europe 
Cup a EEWBL  s víťazným koncom v roku 2017 účasť Čajok Piešťany v kvalifikácii FIBA 
Europe Cup a finálová účasť v CEWL , účasť a postup BK Prievidza vo FIBA Europe Cup 
účasť a víťazstvo BK Komárno v Alpe Adriatickom pohári, účasti BK Levíc  v Alpe Adriatickom 
pohári , Ružomberka v CEWL  ale j mnohých mládežníckych chlapčenských aj dievčenských  
družstiev sú znakom, že existuje stále dosť zanietených a angažovaných ľudí , ktorí milujú 
basketbal a ich ambície prekračujú priemernosť, pretože vedia , že medzinárodná konfrontácia 
nás bude posúvať v kvalite vyššie .   
 

Vyrovnaný rozpočet  -  hospodárska činnosť 

Účtovná závierka musí byť v zmysle zák. o športe súčasťou výročnej správy, preto ju  
v prílohe prikladám v tejto prílohe , aj keď v zmysle našich aktuálnych Stanov tvorí aj 
samostatnú časť programu konferencie. Najprv zásadné záväzkové povinnosti k 31.12.2016. 

Potom čo sme predčasne vyplatili nielen 2 ale aj 3 splátku reštrukturalizačným 
veriteľom v roku 2015 ( a to na úkor pôvodne rozpočtovaného 1/3 záväzku voči  FIBA ) sme 
v roku 2016 splatili aj  prvú časť záväzku vo výške 103 239 €  voči SBA Marketing spol. s r. o. 
formou Dohody o urovnaní, ktorú schválil VV SBA na svojom zasadnutí 16.12.2017. 
Uskutočnili sme túto platbu až vtedy, ako sme mali k dispozícii  aktuálny stav plnenia rozpočtu 
pre rok 2016 a vedeli sme, že všetky športové a iné organizačné položky máme vysporiadané. 

  Zo zostávajúceho dlhu, ktorý bol uznaný a uhradený FIBA v máji a jún i 2014  ktorého 
výška bola 183 239 € nám zostalo pre roky 2017 a 2018 ( k 30.4.2018 )  bezúročných 80 000 
€, ktoré sme rozdelili do dvoch splátok v každom roku po 40 000 € .  

 Celý tento záväzok musíme uhradiť z mimo prostriedkov štátnej dotácie a nedotkne 
sa tak v žiadnom roku z príspevku, ktorý sme hradili alebo budeme členskej základni . 

 Cieľom je  tak ako sme si predsavzali v roku 2014 odovzdať hospodárenie SBA v roku 
2018 novozvolenému vedeniu SBA bez záväzkov . 
             Verte že hľadáme formy, aby sme splnili zákonné povinnosti a pritom nemuseli 
vyžadovať toľko, nebojím sa povedať nezmyselných a neúmerne zaťažujúcich podmienok, 
vyplývajúcich zo zák. o športe . Reálna skutočnosť nám dáva bohužiaľ za pravdu, že pokiaľ 
nemáme niečo odsúhlasené oprávneným zástupcom dotujúcej organizácie, následná kontrola 
nám to vyhodí a okrem vrátenia prostriedkov nám hrozí aj sankcia . Dokonca sme sa stretli aj 
s tým, že ani takéto odsúhlasenie resp. potvrdenie nám nepostačuje, 

 
My vieme, že všetci basketbal robíme práve pre tú športovú časť , musíte aj Vy ale 

akceptovať to nevyhnutne potrebné k tomu, aby sme mali túto pre všetkých nepríjemnú 
a nepopulárnu časť agendy v poriadku . 

 
Dali sme vykonať audit za rok 2016 z dvoch dôvodov. Jedným bola skutočnosť, že 

príjmami cez tzv. 2 % daň sme dosiahli rámec, kedy je povinnosťou ho zrealizovať a zároveň 
sme chceli vedieť od nezávislého odborníka, či samotnú realizáciu účtovníctva, dokladovej 
časti vykonávame správne a dostatočne vierohodne. 

 
Výsledkom správy  nezávislého auditora zo dňa 26.5.2017  je výrok : 
 

„ Účtovná uzávierka SBA poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti 
k 31.12.2016 a výsledku jej hospodárenia za končiaci rok podľa zák.č.431/2002 Zb. zák. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov .“ 
 

Neznamená to , že všetko je na 100 % , avšak je to aj pre prípadné výsledky kontroly 
Ministerstva školstva, vedy a športu SR a pre Vás, hodnoverný odborný ukazovateľ činností 
ľudí, ktorí vykonávajú túto činnosť a spravujú Vaše zdroje . 

 



Prílohou tejto Správy je aj účtovná závierka za rok 2016, ktorú budeme schvaľovať 
spolu so správou o hospodárení SBA 
 

Toto je prvá časť mojej správy , ktorú som venoval  Prioritám našej organizácie. Rád 
by som Vás oboznámil aj z inými oblasťami, ktoré si rozhodne zaslúžia Vašu pozornosť . 

 
 

3 x 3  
 

 Je to oblasť, ktorá sa nedostala do najvyšších priorít SBA, avšak má významné miesto 
v činnosti SBA .Opätovne sa nám potvrdilo na kongrese FIBA v máji tohto roku, ktorého sme 
sa spolu s generálnym sekretárom zúčastnili a ktorý nás utvrdil v tom, že podpora tejto 
samostatnej disciplíny aj v rámci SBA je správny smer . Pravdepodobne už na júlovom 
zasadnutí vedenia Olympiád bude rozhodnuté, že 3 x 3 sa stane športom olympijským už na 
Olympiáde v Tokiu 2022 . To by znamenalo „ dobré body „ do hodnotenia basketbalu aj v rámci 
slovenskej legislatívy a ďalší impulz pre partnerov, ktorý by sa chceli prezentovať 
prostredníctvom tohto marketingového kanálu basketbalu .  

Dokompletizovali sme materiálne a technické zabezpečenie tejto disciplíny na slušnú 
úroveň za podpory FIBA a celý úsek sa zhostil na kvalitatívne vyššej úrovni ako v minulosti 
Tour, ktorá hlavne po stránke organizačnej a športovej sa posunula o ďalší stupeň vyššie .  

Na jej plošný rozvoj v rámci celého Slovenska a to nielen počas leta budeme 
potrebovať už partnerov, aby sme sa dostali takýmto spôsobom k väčšej  masovosti a kvalite 
predpokladanou špecializáciou . 

K 31.12.2016 boli v celosvetovom rankingu muži 27 miesto, ženy 21 miesto ,  dievčatá 
U 18  27 miesto, chlapci  U 18 38 miesto , evidovali sme 709 aktívnych hráčov . 
  
 
 
Tréneri a rozhodcovia 
 

Obe tieto kategórie považujeme za neoddeliteľnú súčasť basketbalového hnutia 
a máme snahu rozširovať jej  základňu a zvyšovať kvalitu prostredníctvom školení 
a seminárov. Bez kvalitných trénerov nebude existovať kvalitný basketbal .  

V kalendárnom roku 2016 sa uskutočnilo pre trénerov 5 regionálnych seminárov 
s účasťou 121 trénerov a 3 licenčných seminárov s účasťou 291 trénerov .  

Uskutočnilo sa 5  školení trénerov basketbalu  I. až III. kvalifikačného stupňa na základe 
ktorých  záverečné skúšky vykonalo celkovo 44 trénerov I. kvalifikačného  stupňa , 22 trénerov 
II. Stupňa a 11 trénerov III. stupňa .  

Na základe praxe bola udelená licencia 6 novým trénerom . 
Počet aktívnych trénerov k 31.13.2016 sme mali 315 a tento sa v zásade za 

posledných 5 rokov nemení .  
     

Pokiaľ ide o rozhodcov, vyškolili sme len 8 nových rozhodcov , na medzinárodných 
podujatiach  pískalo našich  6 rozhodcov. Na troch školeniach I. až 3 kvalifikačného stupňa 
bolo vyškolených 48 rozhodcov . 

Zaviedli sme  v záujme zvyšovania kvality rozhodcov, ich vzdelávania ale aj ako nástroj  
ich hodnotenia funkciu observera .  Možno spočiatku nie dostatočným vysvetlovaním členskej 
základni bol k tomuto nástroju, ktorý má slúžiť nielen rozhodcom  ale aj hracej a disciplinárnej 
komisii a klubom ( teda trénerom , funkcionárom prípadne hráčom ) prístup veľmi vlažný 
a zaznievali  hlasy, ktoré by dali prednosť návratu k funkcii komisára . 



Postupne sa však ukazovalo, že prínosov je podstatne viac , len je ich potrebné doladiť 
tak v časti hodnotenia obervera ako aj klubov tak, aby prínosov, ktoré tento prvok prináša bolo 
viac pre všetkých zúčastnených . 

Aktívnych rozhodcov, ktorých sme evidovali v roku 2016 bolo 160 . 
     

Komisie        
  
Aktuálne máme vytvorených 8  komisií stálych , Komisia vrcholového basketbalu – muži 
Komisia vrcholového basketbalu – ženy, Metodická komisia, Zdravotnícka komisia, Komisia 
3X3, Hracia komisia  /HK západ , HK východ/, Arbitrážna komisia , Komisia rozhodcov. 
Popritom aktuálne zriaďujeme aj komisie ad hoc, permanentne po skončení súťažného 
obdobia  pracuje intenzívne legislatívna komisia, ktorá v období medzi súťažami spracováva 
podnety od členskej základne, vyhodnocuje ich a následne predkladá po zapracovaní do 
predpisov a pravidiel na schválenie príslušným orgánom.  
Prostriedky , ktorými disponujú z rozpočtu  jednotlivé komisie sú v zásade iba na krytie 
réžijnych nákladov.  Moja úprimná vďaka patrí preto všetkým jej členom, ktorý nezištne, na 
úkor vlastného času v nich pracujú a pomáhajú tak svojou odborným pohľadom  v zlepšovaní 
kvality tej ktorej oblasti, ktorú má  v predmete činnosti . 
 
 
 
Informačný systém a Zákon o športe 
 

Rok 2016 bol tzv. „ pôrodný“  pre spustenie procesu informačného systému . Klamal 
by som, ak by som povedal že všetko ide hladko . Počas procesu sme sa dozvedeli, že máme 
extrémne komplikovaný celý vnútorný proces licencií, prestupov a hosťovaní s množstvom tzv. 
výnimiek. Pri dodržiavaní rozpočtovaných prostriedkov je náročné napredovať v procese takou 
rýchlosťou akú máme predstavu .  
           Nutne potrebujeme súčinnosť niektorých klubov vo väčšom rozsahu, akú jej venujete 
aktuálne. Urobíme napriek všetkému maximum, aby sme súťažné obdobie 2 017/18 začali už 
v novom systéme. Nasadíme ho, pôjdeme však v duálnom  režime. 
           V tomto súťažnom období už  bude zodpovednou osobou za SBA za túto časť agendy 
Štefan Kubík. 

 
            Možno nie všetci máte priestor získavať podrobné informácie k procesom v súvislosti 
s novelami zák. o športe a vykonávacím vyhláškam k nemu . 
            Tento proces je mimoriadne komplikovaný, k čomu prispeli zmeny vo vláde a v zásade 
nedobrovoľné odtrhnutie futbalu a hokeja od ostatných  športov s garantovanými zvýšeniami 
% za každý rok a pritom istoty veľkého podielu zo všetkých športov . 
            V roku 2017 sa zmeniť už nedá nič, pre rok 2018 pripravujeme na úrovni  komisie pri 
financovanie športu zriadenej pri SOV ktorej som členom aspoň úpravy vo vykonávacej 
vyhláške k zákonu o športe a v druhom polroku tohto roku začneme pracovať na novele 
zákona o športe, pretože vecí, ktorých je potrebné upraviť je veľké množstvo . Napriek všetkým 
týmto problémom,  predpokladáme rast finančných prostriedkov pre našu organizáciu tak ako 
sme predpokladali aj v roku 2018 .  
             

Chcem sa poďakovať všetkým členom VV SBA, ktorí pokračovali aj v druhom roku 
našej činnosti  svojou angažovanosťou v ekonomickej stabilizácii ( osobitne Alex Kšiňan ) ale 
aj aktívne v koncepčnom a odbornom napredovaní. Vďaka patrí celému  sekretariátu, 
trénerom a realizačným teamom, členom komisií, rozhodcom a observerom . 

 Vás zástupcov klubov by som chcel požiadať, aby ste popri Vašej náročnej 
angažovanej práci v kluboch boli tolerantnejší k občasným nedostatkom  zo strany mojej resp.  
mojich kolegov . My sa snažíme o lepšiu komunikáciu vo vzťahu k Vám, častokrát však 
musíme povýšiť záujem celého basketbalu , koncepcie, priority , pravidla a zásadného 



princípu, nad Váš individuálny záujem .Nepracujeme s takým rozpočtom a takou kvalitou 
ľudských zdrojov aký by umožnil vyššiu profesionalitu a výborný výsledok, ale to ešte 
neznamená, že niekto z tohto tímu niekoho úmyselne uprednostňuje , zvýhodňuje resp. voči 
niekomu je zásadnejší tolerantnejší .  

 Nedopusťme spoločne, aby kvôli nesplneniu individuálnych záujmom niekoho, sa 
zákulisnými  krokmi alebo aj nekorektnými útokmi táto, tak úzka rodina, ktorá má rada tento 
šport a obetuje mu neskutočne veľa, sa rozhašterila a neťahala spoločne pre slovenský 
basketbal . Pretože , akokoľvek to môže znieť ako klišé , WE ARE BASKETBALL 
      
 
Ďakujem za pozornosť. 

 

                                                                                                                    Bagin   Pavel 

 

 

 

Príloha : Účtovná závierka za rok 2016 


