
Slovenská basketbalová asociácia 

Junácka 6, 832 80  Bratislava, tel, fax: 02/491 14 545 

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

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  

 

Zápisnica č. 3/2017 

zo zasadnutia Výkonného výboru SBA. 
 
 
 

Miesto:               Sekretariát SBA, Trnavská cesta 37, Bratislava 

Termín: 31. 3. 2017, 10:00 

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

Sedlák  

Ospravedlnený: p. Zdenko Ryšavý 

Hostia: p. Ľubomír Ryšavý 

 

Zásadné rozhodnutia VV SBA boli prijaté formou uznesení: 

 

Uznesenie č. 17/2017 

VV konštatuje priebežné plnenie Uznesení č. 84/2015, č.9/2017, č.10/2017, časti č.12/2017 

a zobral na vedomie informáciu, že rokovanie so zástupcami ABS v zmysle uznesenia 

č.8/2017 sa uskutočnili a pokračujú v najbližších dňoch. 

 

Uznesenie č. 18/2017 

 

VV berie na vedomie pasportizáciu basketbalových súťaží nečlenov SBA. 

 

Ukladá pripraviť a prerokovať návrh podmienok a parametrov začlenenia účastníkov týchto 

súťaží do členskej základne SBA pri zachovaní ich individuálnych podmienok a zabezpečení 

výhodnosti pre nich v súťažnom období 2017/2018 

 

Termín: 30.6.2017 

Zodpovedný: GS 

 

Za:             5  

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 19/2017 

VV berie na vedomie že proces implementácie informačného systému sa nachádza v štádiu, 

ktorý umožňuje nasadenie ostrej verzie do praxe pred začatím súťažného obdobia 2017/2018, 

pričom boli ukončené nasledovné činnosti:  



- žiadosť o registráciu člena (novej osoby) a žiadosť o zmenu údajov osoby. 

V období od 1.4.2017 do 30.6.2017 je predpoklad ukončenia činností : 

- modul zmlúv, prihláška do súťaže, zmena trénerov družstva (vytvorenie/zmena na   

súpiske), zmena hráčov družstva (vytvorenie/zmena na súpiske), žiadosť o zmenu 

klubovej príslušnosti a verejný portál na zverejňovanie informácií z IS SBA 

 

Termín: 30.6. 

Zodpovedný: GS, Kubík 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 20/2017 

VV berie na vedomie informáciu prezidenta o stave príprav ME U 18, ukladá zahrnúť rozpočet 

organizácie podujatia ako samostatnú položku do rozpočtu SBA a predložiť na schválenie na 

najbližšom VV včítane jeho štruktúry. 

 

 

Termín: 27.4.2017 

Zodpovedný: Prezident 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 21/2017 

VV schvaľuje zriadenie reprezentačných výberov do 14 rokov chlapcov aj dievčat   pre 

kalendárny rok 2017, s predpokladanými nákladmi  6 000 € pre obe kategórie 

Ukladá zrealizovať personálne opatrenia ( výber trénerov ) a organizačné zabezpečenie 

zrazov .  

 

Termín: 27.4.2017 

Zodpovedný: ÚT, ÚT mládeže a GS   

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č.22/2017 

 

VV ukladá GS vyzvať všetkých kolektívnych členov, predsedov jednotlivých komisií na 

predloženie podnetov na úpravu predpisov a pravidiel tak, aby počnúc 15.4.2017 legislatívna 

komisia mohla na podnetoch spolu so zástupcami komisie mužov, žien a ďalších 

zodpovedných zástupcov komisií pripravila úpravy predpisov a pravidiel. 

 

Termín: 4.4.2017 

Zodpovedný: GS 



 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 23/2017 

- VV zobral na vedomie informáciu Zdenka Ryšavého a GS o priebehu spoločného 

seminára rozhodcov a zástupcov klubov SBL v Martine; 

- VV vzhľadom na úspešnosť predmetného podujatia ukladá GS a predsedovi komisie 

rozhodcov zabezpečiť v nasledujúcom súťažnom období zorganizovať obdobné 

podujatia minimálne 2x, z toho jeden krát pred súťažou dňa 26.8.2017; 

- VV sa oboznámil s informáciami Zdenka Ryšavého , Alexa Kšiňana a GS o rokovaní 

vedenia SBA so zástupcami ženských extraligových klubov a zástupcov komisie 

rozhodcov vo veciach  nákladov na rozhodovanie v minulých obdobiach, v súčasnom 

súťažnom období a možnostiach na nasledujúce súťažné obdobie, nákladoch súťaží, 

hodnotenia rozhodcov a observerov. Spoločným záverom všetkých je zápisnica s 

tézami  s rokovania, ktorá je prílohou Zápisnice z rokovania VV SBA. 

 

Termín: 30.8.2017   

Zodpovedný: GS 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Príloha: Tézy z rokovania zástupcov KŽBK, KR a vedenia SBA  

 

Najbližšie zasadnutie VV SBA sa uskutoční 27.4.2017 o 10,00 hod. v Bratislave v priestoroch 

sekretariátu SBA. 

 

 

V Bratislave, dňa 31. 3. 2017.  

 

 

Zapísal:                  p. Ryšavý   

Skontroloval a schválil:   p. Bagin   


