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Zápisnica z rokovania Riadnej konferencie SBA 

 
konanej dňa 3.6.2017 o 10:45 hod. v hoteli Viktória v Martine 

 
 

1. Po ukončení prezentácie privítal prezident SBA p. Pavel Bagin delegátov 
konferencie SBA, predstavil hostí a následne otvoril zasadanie konferencie SBA 
informáciou, že  
a) sám bude ako predsedajúci viesť konferenciu 
b) za zapisovateľa bol určený p. Ján Vigaš 
c) za overovateľa zápisnice bol určený p. Miloš Drgoň 
d) za skrutátorov boli určení p. Juraj Panák a Štefan Kubík 

 
2. Predsedajúci požiadal delegátov o prezentáciu a skrutátorov požiadal o porovnanie 

s počtov s počtom delegátov podpísaných na prezenčných listinách.  Následne 
predsedajúci p. Pavel Bagin informoval delegátov konferencie, že z celkového počtu 
102 delegátov sa prezentovalo a je prítomných 43 delegátov, čo predstavuje     
42,15 %, teda nie je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Na to, aby bola 
riadna konferencia uznášaniaschopná je potrebná účasť 52 delegátov – osôb 
oprávnených hlasovať.  Vzhľadom k tejto skutočnosti predsedajúci konferencie p. 
Pavel Bagin v súlade s článkom VI., bod 8.2 Stanov SBA prerušil konferenciu na 60 
min. s tým, že ak po uplynutí tejto lehoty nebude prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých osôb oprávnených hlasovať, bude riadna konferencia pokračovať znížením 
kvóra pre uznášaniaschopnosť riadnej konferencie. 
 

3. Predsedajúci konferencie p. Pavel Bagin  pristúpil k voľbe pracovných komisií 
konferencie SBA. 
Predniesol návrh, aby za členov mandátovej komisie boli zvolení: 
p. Marián Pospíšil, p. Rastislav Javorský a p. Štefan Kubík a vyzval delegátov, aby 
hlasovali o prednesenom návrhu. Výsledky hlasovania boli nasledovné: 
Za:  42 delegátov  proti: 0 delegátov  zdržalo sa: 1 delegát 
 
Predniesol návrh, aby za členov návrhovej komisie boli zvolení: 
p. Miloš Drgoň, p. Jozef Gajdoš a p. Peter Mičuda a vyzval delegátov, aby hlasovali 
o prednesenom návrhu. Výsledky hlasovania boli nasledovné: 
Za:  36 delegátov  proti: 0 delegátov  zdržalo sa: 3 delegáti * 

             *Poznámka: zostávajúce osoby oprávnené hlasovať, aktívne nehlasovali ani za 1 možnosť  
 

4. Predsedajúci konferencie požiadal Mandátovú komisiu o prednesenie správy, ktorú 
predniesol p. Pospíšil, ktorý skonštatoval, že mandátová komisia skontrolovala 
prezenčnú listinu osôb oprávnených hlasovať na Riadnej konferencii SBA s tým, 
z celkového počtu 102 delegátov sa prezentovalo a je prítomných 43 delegátov, čo 
predstavuje 42,15 %, teda nie je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov a počet 



delegátov  sa nezmenil ani po uplynutí čakacej lehoty a je prítomných 43 delegátov 
na schválenie uznesenia je potrebný hlas 22 delegátov. Zároveň boli delegáti 
konferencie upovedomení, že konferencia sa bude riadiť pôvodným programom. 

5. V nadväznosti na uvedenú skutočnosť, predsedajúci opätovne predniesol program 
konferencie, ktorý bol zverejnený na pozvánke konferencie a zdôraznil, že tento 
program už nie je možné meniť, ani dopĺňať: 
1)  Prezentácia delegátov a hostí 
2)  Otvorenie konferencie 
3)  Voľba komisií 
4)      Správa mandátovej komisie 
5)      Schválenie programu konferencie 
6)      Schválenie rokovacieho poriadku 
7)      Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcej konferencie (nový delegačný  

kľúč delegátov konferencie) 
8)     Schválenie úprav stanov SBA 
9)     Správa o činnosti SBA za roky 2015 a 2016 

10)     Správa arbitrážnej komisie 

11)     Obed 

12)     Správa o hospodárení SBA za r. 2015 a 2016 

13)     Správa kontrolóra SBA 

14)     Správa auditora 

15)     Diskusia 

16)     Schválenie uznesení z konferencie 

17)     Záver 
 

     
 

6. V súlade s vyššie uvedeným programom Riadnej konferencie predniesol 
predsedajúci návrh, aby konferencia schválila rokovací poriadok (v znení, ako bol 
členom SBA vopred zaslaný) a vyzval delegátov, aby hlasovali o prednesenom 
návrhu rokovacieho poriadku. Výsledky hlasovania boli nasledovné: 
Za:  41 delegátov  proti: 0 delegátov  zdržalo sa: 0 delegátov* 
Poznámka: zostávajúce osoby oprávnené hlasovať, aktívne nehlasovali ani za 1 možnosť 

 
7. V ďalšom bode programu bola vykonaná kontrola splnenia úlohy z uznesenia 

z predchádzajúcej konferencie a to predloženie nového delegačného kľúča, ktorého 
návrh bol spracovaný na podnet zo strany SBL. Nový delegačný kľúč bol 
zapracovaný do návrhu úpravy stanov SBA, spolu s úpravami, ktoré vyplynuli 
z Novely Zákona o športe účinnej od 1.1.2017.  
 

8. P. Miroslav Nerád informoval konferenciu, že hlavné podnety na úpravy stanov sa 
dotkli viacerých ustanovení, niekedy len zmenou formulácie niekoľkých slov 
a predovšetkým sa týkajú: 
- úprava hlasovacieho kľúča na konferencii v článku VI., bod 6 nadväznosti na 

nový delegačný kľúč z podnetu SBL – úloha vyplývajúca z uznesenia konferencie 
z 31.5.2016. Ak doteraz platilo pravidlo: jeden delegát – jeden hlas, pričom člen 
SBA mohol mať maximálne 2 delegátov, po novom má kolektívny člen 
(basketbalový klub) 1 delegáta, ktorý bude mať viac hlasov, podľa počtu 
družstiev v súťažiach SBA  

- v nadväznosti na novelu Zákona o športe a z podnetu Hlavnej kontrolórky MŠ SR  
- zavedenie možnosti elektronického (písomného) hlasovania 



- zmena člena v antidopingovej komisii 
- zmena ohľadne uznášaniaschopnosti konferencie (len pri 50% účasti delegátov). 

Zrušila sa možnosť zníženia kvóra v prípade, že konferencia nie je od začiatku 
uznášania schopná. 

- možnosti zmeny programu konferencie – program bude možné meniť len na 
začiatku konferencie 

- obsah zápisníc rokovania jednotlivých orgánov SBA bol po novom rozšírený, ako 
napr. v čl. VII, bod 6 

- úprava podmienok pre hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v čl. VI., bod 10.5. 
V rozprave k tomuto bodu bol prednesený návrh zo strany p. Miloša Drgoňa, 
ktorý navrhoval úpravu čl. V., , bod 2 o nové písmeno c) komisiu ŽBK a  pôvodné 
písmeno c) sa mení na písmeno d)  
Predsedajúci vyzval delegátov, aby hlasovali o prednesenom návrhu p. Miloša 
Drgoňa. Výsledky hlasovania boli nasledovné: 

Za:  18 delegátov  proti: 2 delegátov  zdržalo sa: 21 delegátov* 
Poznámka: zostávajúce osoby oprávnené hlasovať, aktívne nehlasovali ani za 1 možnosť  
  

V ďalšej rozprave po neschválení návrhu p. Miloša Drgoňa, predniesol pozmeňujúci 
návrh p. Miroslav Nerád, ktorým sa upraví v stanovách SBA čl. VIII., bod 8, 
doplnením o písmeno f) komisiu ženských basketbalových klubov  a písmeno g) 
komisiu mužských basketbalových klubov. Týmto pozmeňovacím návrhom sa 
dosiahne obdobné naplnenie cieľa, aký mal návrh p. M. Drgoňa, štruktúra stanov 
zostane zachovaná a taktiež prinesie vyváženosť medzi mužskými a ženskými 
basketbalovými klubmi. 

            Predsedajúci vyzval delegátov, aby hlasovali o prednesenom návrhu p. Miroslava   
            Neráda. Výsledky hlasovania boli nasledovné: 

Za:  34 delegátov  proti: 3 delegáti  zdržalo sa: 4 delegáti* 
Poznámka: zostávajúce osoby oprávnené hlasovať, aktívne nehlasovali ani za 1 možnosť  

 
           Predsedajúci vyzval delegátov, či má ešte niekto ďalší návrh na úpravu, resp.  
           doplnenie stanov, nakoľko k ďalšiemu návrhu nedošlo, rozprava bola ukončená 
           a bol prednesený návrh zmeny stanov aj s úpravami, o ktorom nechal predsedajúci  
           hlasovať. Výsledky hlasovania boli nasledovné: 

Za:  40 delegátov  proti: 0 delegátov  zdržalo sa: 1 delegát* 
Poznámka: zostávajúce osoby oprávnené hlasovať, aktívne nehlasovali ani za 1 možnosť  

 
 

9.  Prezident SBA p. Pavel Bagin predniesol správu o činnosti SBA za r. 2015 a 2016. 
Po prednesení správy o činnosti predsedajúci umožnil diskusiu, v ktorej vystúpili: 
- p. Peter Kováčik, ktorý predniesol tému menovania reprezentačných trénerov 

Výkonným výborom SBA, najmä akceptovania návrhu odborných komisií zo 
strany Výkonného výboru, ako aj menovania za reprezentačných trénerov 
predovšetkým slovenských trénerov. Na jeho diskusný príspevok reagoval 
prezident SBA p. Pavel Bagin, ktorý oboznámil delegátov, že Výkonný výbor SBA 
akceptoval pri menovaní reprezentačných trénerov návrh odbornej komisie vo 
všetkých prípadov, s výnimkou návrhu na menovanie, reprezentačného trénera 
u mládežníckeho družstva U18 konkrétne p. Petra Kováčika. Taktiež informoval, 
že o pozíciu reprezentačných trénerov sa často krát uchádza nízky počet 
trénerov. Zároveň požiadal ústredného trénera p. Františka Róna, aby k danej 
problematike oboznámil konferenciu o práci a  postupe odbornej komisie pri 
výbere, resp. návrhu na reprezentačných trénerov v jednotlivých kategóriách.   



- p. František Nagy vo svojom diskusnom príspevku žiadal Výkonný výbor SBA 
o prijatie opatrení a vyvodenia zodpovednosti za pokles výsledkov ženských 
mládežníckych reprezentácií. 

- Na diskusný príspevok p. F. Nagya reagoval vo svojom príspevku p. Daniel 
Jendrichovský, ktorý uviedol, že zostup viacerých ženských mládežníckych 
reprezentácií do nižšej kategórie a pokles výkonnosti je realita a sám je 
prekvapený, že k ústupu do nižších kategórii nedošlo už skôr. 

- p. Radoslav Popelka vo svojom diskusnom príspevku žiadal Výkonný výbor SBA 
o vyjadrenie ohľadne zrušenia, resp. nevytvorenia Oblastných basketbalových 
centier, k projektu mini (dotácia zo strany FIBA – 40 000 €), ako aj rozdielov 
v rozpočte mužskej a ženskej zložky. Na prednesené otázky reagoval prezident 
SBA, že k vytvoreniu OBC zaujali negatívne stanovisko mužská Zložka (SBL) 
ako aj ženská zložka ( komisia ŽBK). 

Po ukončení diskusie ohľadne Správy o činnosti vyzval predsedajúci delegátov, aby 
hlasovali o schválení Správy o činnosti SBA za roky 2015 a 2016. Výsledky 
hlasovania boli nasledovné:  
Za:  34 delegátov  proti: 1 delegát  zdržalo sa: 5 delegát* 
Poznámka: zostávajúce osoby oprávnené hlasovať, aktívne nehlasovali ani za 1 možnosť  
 

Po tomto bode vyhlásil predsedajúci obedňajšiu prestávku. 
 
Po prestávke, požiadal predsedajúcich o pokračovanie v rokovaní a požiadal 
delegátov, aby sa opätovne prezentovali, s tým, že po prezentácii sa rokovania 
zúčastňuje 38 delegátov. 

  
  

10. Generálny sekretár p. Ľubomír Ryšavý predniesol Správu arbitrážnej komisie 
(zároveň ospravedlnil predsedu arbitrážnej komisie p. Boris Tótha). Po prednesení 
správy Arbitrážnej komisie vyzval predsedajúci delegátov, aby hlasovali o schválení 
Správy arbitrážnej komisie. Výsledky hlasovania boli nasledovné: 
 Za:  38 delegátov  proti: 0 delegát  zdržalo sa: 0 delegát*  
Poznámka: zostávajúce osoby oprávnené hlasovať, aktívne nehlasovali ani za 1 možnosť   
 

11. V ďalšom bode programu predniesol prezident SBA p. Pavel Bagin Správu 
o hospodárení SBA za r. 2015 a 2016. Po jej prednesení vyzval predsedajúci 
delegátov, aby hlasovali o schválení Správy o hospodárení za r. 2015 a 2016. 
Výsledky hlasovania boli nasledovné: 

      Za:  37 delegátov  proti: 0 delegát  zdržalo sa: 0 delegát*  
Poznámka: zostávajúce osoby oprávnené hlasovať, aktívne nehlasovali ani za 1 možnosť 
 

12. Následne predsedajúci vyzval kontrolóra SBA p. Jána Vigaša, aby predniesol svoju 
správu. p. Ján Vigaš predniesol Správu o kontrolnej a revíznej činnosti kontrolóra 
SBA za obdobie od 1.6.2016 do 30.4.2017. Po jej prednesení vyzval predsedajúci 
delegátov, aby hlasovali o schválení Správy o kontrolnej a revíznej činnosti 
kontrolóra SBA za obdobie od 1.6.2016 do 30.4.2017. Výsledky hlasovania boli 
nasledovné: 
Za:  36 delegátov  proti: 0 delegát  zdržalo sa: 1 delegát*  
Poznámka: zostávajúce osoby oprávnené hlasovať, aktívne nehlasovali ani za 1 možnosť 

 
13. V ďalšom bode programu oboznámil prezident SBA p. Pavel Bagin s výsledkami 

auditu SBA, súčasne pripomenul delegátom, že celá Správa auditora (ORMA AUDIT 
sro.) je súčasťou materiálov, ktoré boli odovzdané delegátom ešte pred začiatkom 



Riadnej konferencie SBA. Po jej prednesení vyzval predsedajúci delegátov, aby 
hlasovali o schválení Správy auditora. Výsledky hlasovania boli nasledovné: 
Za:  36 delegátov  proti: 0 delegát  zdržalo sa: 0 delegát*  
Poznámka: zostávajúce osoby oprávnené hlasovať, aktívne nehlasovali ani za 1 možnosť 

 
14. Následne predsedajúci p. Pavel Bagin otvoril ďalší bod programu a to diskusiu 

a požiadal o možnosť vystúpiť v diskusii, kde reagoval na otázky delegátov, ktoré 
boli delegátmi prednesené počas vystúpení delegátov počas priebehu konferencie. 
a) p. Pavel Bagin 
- K existencii Smernici o reprezentácii SR uviedol, že bola novelizovaná 

a schválená na Výkonnom výbore SBA dňa 2.6.2017 a dovtedy bola platná 
smernica z r. 2016 

- Vyjadril sa k poisteniu reprezentantov počas reprezentačných akcií, teda mimo 
ich pôsobenia v kluboch, že teda jednotliví reprezentanti budú počas 
reprezentačných akcií poistení, poistka bude odrážať fakty zahrnuté v hráčskych 
zmluvách, bude sa týkať len kategórie dospelých a hráčov do 18 rokov, ktorí 
majú profesionálne zmluvy.  

- Vyjadril sa k námietkam ohľadne komunikácie s Komisiou ŽBK. Na ich podnety 
nie sú VV SBA a sekretariát SBA schopní reagovať podľa požiadaviek a teda 
omeškania súvisia s personálnymi a finančnými kapacitami 

- K téme vytvorenia Oblastných basketbalových centier uviedol, že na OBC bol 
schválený rozpočet, do čoho však zasiahla Novela Zákona o športe, ktorá 
„prikazuje“ z verejných finančných zdrojov, ktoré sú SBA pridelené 
prostredníctvom MŠ SR 15% poskytnúť k dispozícii priamo klubom. Následne 
prebehla komunikácia VV SBA s komisiou ŽBK a SBL, ktoré sa rozhodli, že v r. 
2017 nedôjde k vytvoreniu Oblastných basketbalových centier 

- Zaoberal sa problematikou rozhodcov, observeringom rozhodcov 
a kategorizáciou rozhodcov. Poukázal, že k zlepšeniu vzťahov medzi klubmi 
a rozhodcami je nevyhnutná komunikácia a to cestou pracovných ako aj 
spoločenských stretnutí rozhodcov, trénerov a v neposlednom rade aj zástupcov 
klubov. 

- Poukázal na povinnosť klubov ohľadne registrácie hráčskych zmlúv 
v informačnom systéme a archíve SBA 
 

b) p. Peter Kováčik 
- vo svojom vystúpení poukázal na slabú starostlivosť o hráčky, či už zo strany VV 

SBA, ako aj samotných klubov, na úbytok hráčok najmä v mládežníckych 
kategóriách, vyzval k budovaniu vzťahu hráčok k reprezentácii a poukázal, že 
častokrát pri prechode hráčok z jednotlivých vekových kategórií nesporné talenty 
nedostávajú príležitosť a aj to je 1 z príčin, prečo veľké množstvo hráčok 
zanechá aktívnu činnosť 

- kvitoval fungovanie observeru rozhodcov 
- požiadal VV SBA o vypracovanie smernice, resp. k usmerneniu klubov 

k možnostiam prístupu a čerpania financií z verejných zdrojov 
 

c) p. Miloš Drgoň 
- predniesol spoločný príspevok vytvorený spolu s p. Petrom Mičudom, v ktorom 

poukázal, ktoré kluby mali najlepšie výsledky na majstrovstvách republiky 
v jednotlivých mužských mládežníckych kategóriách a ženských mládežníckych 
kategóriách, vyhodnotili najúspešnejšie kluby a požiadal VV SBA, aby 
najúspešnejším klubom boli odovzdané pri vhodných príležitostiach ceny.  



Na túto požiadavku reagoval prezident SBA p. Pavel Bagin prísľubom, že na 
nastávajúcich Majstrovstvách Európy budú tieto ocenenia klubom odovzdané. 
 
 
Následne predsedajúci zistil, že nikto z prítomných delegátov nemá žiadnu 
otázku ani príspevok do diskusie, diskusiu ukončil a požiadal predsedu 
Návrhovej komisie o formuláciu uznesení prijatých na Riadnej konferencii SBA. 
 

15. V nadväznosti vystúpil p. Miloš Drgoň, ktorý bol členmi návrhovej komisie zvolený za 
svojho predsedu a zhrnul a predniesol textové znenie 

 
 
 

Uznesenie Riadnej konferencie SBA konanej dňa 3.6.2017 v Martine 
 
 

 

Konferencia SBA konaná dňa 3. 6. 2017 rokovala podľa predloženého programu konferencie 
bez pripomienok (o programe sa nehlasovalo podľa článku 6.5. Stanov SBA). 

 
Konferencia SBA konaná dňa 3. 6. 2017: 

 
a) schvaľuje: 

- Rokovací poriadok konferencie SBA bez pripomienok 
- Zmenu stanov SBA s pripomienkou 
- Správu prezidenta SBA o činnosti SBA za roky 2015 a 2016 
- Správu Arbitrážnej komisie 
- Správu o hospodárení SBA za rok 2015 a 2016 
- Správu kontrolóra SBA 
- Správu audítora SBA (ORMA AUDIT s.r.o., Ing. Mária Oráčová)  
- toto uznesenie Konferencie SBA      

 
b) zvolila: 

- mandátovú komisiu v zložení: p. Marián Pospíšil, Rastislav Kubík, Štefan Javorský  
- návrhovú komisiu v zložení: p.Miloš Drgoň, Jozef Gajdoš, Peter Mičuda   

 
c) určuje: 

- za predsedajúceho konferencie SBA: p.Pavel Bagin 
- za overovateľov zápisnice z konferencie SBA: p.Miloš  Drgoň 
- za skrutátorov konferencie SBA: p. Štefan Kubík, Juraj Panák 
- za zapisovateľa konferencie SBA: p. Ján Vigaš 

 
d) berie na vedomie: 

- Správy mandátovej komisie  
- Kontrolu plnenia uznesenia z konferencie SBA 28.5.2017 vo Zvolene.  

(nový delegačný kľúč delegátov konferencie) 
 

 
Predsedajúci p. Pavel  Bagin následne vyzval osoby oprávnené hlasovať na konferencii, aby 
hlasovali o prednesenom návrhu uznesenia, aby delegáti schválili textové znenie 



Uznesenia konferencie SBA konanej dňa 3.6.2017 a vyzval delegátov, aby hlasovali o tomto 
návrhu. Výsledky hlasovania konferencie o tomto návrhu boli nasledovné: 
za: 36 delegátov  proti: 0 delegátov  zdržalo sa: 0 delegátov *   

       Poznámka: zostávajúce osoby oprávnené hlasovať, aktívne nehlasovali ani za 1 možnosť  
 

16. O 16:15 hod predsedajúci ukončil rokovanie Riadnej konferencie SBA, poďakoval sa 
prítomným za účasť,  poprial veľa úspechov v činnosti a zaželal šťastný návrat 
domov. 

 
  
 
V Martine dňa 3.6.2017 
 
 
Zapisovateľ:     Overovateľ: 
 
 
....................................     ................................ 
Ján Vigaš     Miloš Drgoň 
 
 
 
 
Predsedajúci: 
 
 
..................................... 
Pavel Bagin 


