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Zápisnica č. 2/2017 

zo zasadnutia Výkonného výboru SBA. 
 
 
 

Miesto:               Sekretariát SBA, Trnavská cesta 37, Bratislava 

Termín: 19. 2. 2017, 17:00 

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

Sedlák  

Ospravedlnení: p. Zdenko Ryšavý 

Hostia: p. Ľubomír Ryšavý 

 

Zásadné rozhodnutia VV SBA boli prijaté formou uznesení: 

 

Uznesenie č. 5/2017 

VV konštatuje priebežné plnenie Uznesenia č. 84/2015. 

Uznesenie č. 6/2017 

 

VV zrušuje uznesenie VV SBA č. 89/2016 týkajúce sa zriadenia a financovania OBC z dôvodu 

nevyhnutnosti dodržiavať nové pravidlá podpory členskej základne mládežníckych družstiev 

do kategórie veku 23 rokov v zmysle zákona o športe, zmeny nastavenia pravidiel ako aj 

stanoviska predstaviteľov ženských a mužských klubov, ktoré preferujú podporu členskej 

mládežníckej základne plošným vyjadrením v zmysle návrhu im predloženého vedením SBA 

na spoločných rokovaniach 

 

Termín: ihneď 

Zodpovedný: Prezident 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 7/2017 

VV schválil rozpočet SBA na rok 2017 po jeho prezentácii a prerokovaní s predstaviteľmi 
ženských a mužských klubov. Rozpočet je prílohou zápisnice. VV zároveň poveruje GS 
zverejnením rozpočtu na webe SBA. 

 

Termín:  Ihneď 

Zodpovedný: Prezident, GS 

 



Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 8/2017 

VV odkladá proces prijatia Asociácie basketbalistov Slovenska na najbližšie zasadnutie VV 
SBA a poveril prezidenta SBA a Miroslava Neráda stretnutím so zástupcami ABS pp. 
Rančíkom a Dr. Pravdom ohľadne  prerokovania podmienok prijatia za člena SBA 

 

Termín:  Ihneď 

Zodpovedný: Prezident 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 9/2017 

VV v zmysle Zákona o športe rozhodol, že riadna konferencia SBA sa uskutoční dňa 3. júna 
v Martine. 
 
VV zároveň poveril GS prípravou príslušných dokumentov, ako aj zabezpečením pozvánok, 
logistického a technického zabezpečenia konferencie SBA. 

 

Termín: 30.4.2017 

Zodpovedný: GS 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 10/2017 

VV sa oboznámil s informáciami prezidenta o rokovaní so zástupcami ženských extraligových 
klubov a zástupcami klubov SBL a ukladá prezidentovi SBA a povereným zástupcom VV SBA 
pokračovať v diskusii so zástupcami oboch zložiek, s cieľom dosiahnutia konsenzu 
v prioritných oblastiach: 

- výkony rozhodcov, ich delegácie, hodnotenie a financovanie; 
- spolupráca oboch zložiek v súvislosti s nastavením podmienok rozhodcov a 

observerov v súťažnom období 2017/2018 pri zohľadnení kvality výkonov. 
 

 

Termín: 30.4.2017 

Zodpovedný: GS 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 11/2017 

VV schválil výberové konanie na usporiadanie finálových turnajov mládežníckych kategórii 
v zmysle predloženého návrhu sekretariátu súťaží. 

 

Termín: Ihneď 

Zodpovedný: Vedúci sekretariátu súťaži 



Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 12/2017 

VV schvaľuje Petra Semana ako manažéra reprezentačného družstva mužov. 
 

Termín: Ihneď 

Zodpovedný: GS 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 13/2017 

VV schvaľuje realizačný tím družstva dievčat do 15 rokov v nasledujúcom zložení: 
 
Ľuboslav Kovalský – hlavný tréner 
Laura van Dalen    – asistent trénera 
Maroš Janček        – vedúci družstva. 

 

Termín: Ihneď 

Zodpovedný: GS 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 14/2017 

VV schvaľuje na návrh hlavného trénera U18W p. Tomáša Kačmaríka a KVBŽ Jána Krajňáka 
ako asistenta trénera reprezentácie dievčat do 18 rokov. 

 

Termín: Ihneď 

Zodpovedný: GS 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

Uznesenie č. 15/2017 

VV sa zaoberal žiadosťami jednotlivých klubov - členov aj nečlenov SBA – ohľadne dotácii na 
aktivity organizované týmito klubmi a rozhodol, že vzhľadom na skutočnosť, že nedisponuje 
v rámci rozpočtu finančnými a materiálnymi prostriedkami, ktoré by umožňovali  poskytovať 
finančnú a materiálnu pomoc a podporu, nebude ich realizovať v kalendárnom roku 2017 

 

Termín:  

Zodpovedný: GS 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 

 



Uznesenie č. 16/2017 

 

VV zobral na vedomie informácie:  

- Prezidenta SBA o rokovaniach so zástupcami klubov žien a SBL so všetkými témami, 

ktoré boli predmetom rokovaní, najmä rozpočet pre rok 2017, hodnotenie výkonov 

rozhodcov a usporiadateľských služieb, reprezentačné bloky, aktuálna situácia 

ohľadne zák. o športe, vytvorenie Rady športu pri SOV, možnosti potencionálnych 

kapitálových investícii do športovej infraštruktúry a stav informačného systému SBA; 

- Prezidenta SBA o neuspokojivej platforme komunikácie medzi rozhodcami, 

funkcionármi klubov a trénerov a hľadaní riešení na jej zlepšenie jednak zo strany 

klubov ako aj rozhodcov, ktorej výsledkom musí byť zlepšená výkonnosť a vzájomne 

korektný prístup všetkých zložiek; 

- O inšpekcii FIBA v súvislosti s organizáciou ME 18 chlapcov A kategórie a procesom 

prípravy tak, aby rozpočet SBA pre rok 2017 nebol rozpočtom tohto podujatia dotknutý 

pri nevyhnutnom zabezpečení marketingovým partnerov na úrovni cca 100 tis. € tak 

,aby bol rozpočet podujatia najmenej vyrovnaný; 

- GS o zasadaní metodickej komisie; 

- GS o stave pripravenosti reprezentačného bloku žien v súvislosti s prípravou na ME 

2017 a uložil mu koordinovať prípravu s ÚT a celým realizačným tímom; 

- GS o stave mapovania basketbalových súťaží, ktoré nie sú organizované pod gesciou 

SBA a uložil mu pokračovať v preverovaní všetkých podmienok ich organizácie 

a fungovania a predložiť návrh možnosti začlenia štruktúry tejto členskej základne do 

členskej základne SBA; 

- GS o stave pripravenosti marketingovej spolupráce so spoločnosťou SEVENT s r.o.. 

 

 

Najbližšie zasadnutie VV SBA sa uskutoční 31.3.2017 o 10,00, hod. v Bratislave v 

priestoroch sekretariátu SBA. 

 

V Bratislave, dňa 19. 2. 2016.  

 

Zapísal:                  p. Ryšavý   

Skontroloval a schválil:   p. Bagin   


