
Slovenská basketbalová asociácia 
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Zápisnica č. 13/2017 

zo zasadnutia Výkonného výboru SBA. 
 
 
 

Miesto:               Sekretariát SBA, Trnavská cesta 37, Bratislava 

Termín: 21.9. 2017, per rollam 

Prítomní:  pp. Pavel Bagin, Alexander Kšiňan, Miroslav Nerád, Ondrej Čuraj, Marcel 

Sedlák, Zdenko Ryšavý 

 

Zásadné rozhodnutia VV SBA boli prijaté formou uznesení: 

 

Uznesenie č. 67/2017 

 

VV schválil na návrh  KVBŽ zloženie realizačného tímu reprezentačného družstva žien pre 

obdobie 2017 - 2019 nasledovne:  

  

-          Hlavný tréner: Marián Svoboda 

-          Druhý tréner: Peter Kováčik 

-          Asistent/video analytik: Ján Hricko 

-          Fyzioterapeutka: Slávka Bučáková 

-          Lekár: Ján Mészáros 

-          Vedúci družstva: Lucia Lásková 

         

        Za:  4 

Proti: 1  

        Zdržal sa. 1 

 

 

Termín: ihneď 

Zodpovedný: GS 

 

 



Uznesenie č.68/2017 

VV poveril prezidenta SBA  rozviazaním zmluvy s doterajším asistentom reprezentácie 
žien  pánom Richardom Kucsom.  

 

        Za:  6 

Proti: 0  

Zdržal sa: 0  

 

 

 

Termín: ihneď 

Zodpovedný: Prezident 

 

 

 

Uznesenie č. 69/2017 

VV schválil na návrh Hracej komisie zmenu Hracieho poriadku nasledovne: 

-7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých  platí :  

a)           predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 

pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní  je možné len v 

osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred pôvodným termínom 

stretnutia / v prípade víkendových stretnutí najneskôr v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí 

byť určený konkrétny závažný dôvod preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RUVZ o 

zákaze konania verejných podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, 

zaneprázdnenosť trénera, a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu 

alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod ani iné odôvodnenie. V prípade najvyššej 

súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu stretnutí play off možné 

maximálne o 1 deň. 

b)           Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 

preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych hracích 

termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá majú 

vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 

Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na svojich 

súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

 

 

 

 

 



        Za:  6 

Proti: 0  

Zdržal sa. 0 

 

 

 

Termín: ihneď 

Zodpovedný: GS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 21.9.2017 

 

 

 

Zapísal:   p. Ryšavý 

Skontroloval a schválil: p. Bagin  

 

       


