
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. 7/2018 
zo zasadnutia Výkonného výboru SBA 

 

 

Miesto:  Sekretariát SBA, Bratislava 

Termín:  18.10.2018, štvrtok 

Prítomní:               Pavel Bagin,  Ondrej Čuraj, Zdenko Ryšavý, Alexander Kšiňan  

   

Hosť:  Ľubomír Ryšavý - generálny sekretár, Ján Vigaš - kontrolór 

 
 
Program:  

1. Kontrola uznesení 

2.         Príprava mimoriadnej konferencie SBA, program, termín a miesto 

3.        Rozhodnutie o prihláškach mládežníckych reprezentácií na ME 2019 

4.        Vyhlásenie súťaže o Slovenský pohár mužov a žien. 

5.    Informácia o možnej účasti ženskej reprezentácie na SLU v Taliansku v júli            
2019 

6. Návrh systémovej  podpory mládežníckych kategórií dievčat v sezóne 2018 / 
2019 

7.        Rôzne 

 
 

Zásadné rozhodnutia VV SBA boli prijaté formou uznesení: 
 

1. Kontrola uznesení 

 
Uznesenie č. 60 / 2018 
 
Uznesenie č. 53 / 2018 trvá. 



       Za:   4 

Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

Zodpovedný: GS 

                                                                                                        Termín:  30.11.2018 

 

2. Príprava mimoriadnej konferencie SBA, program, termín a miesto 

Uznesenie č. 61 / 2018 

VV rozhodol, že Mimoriadna konferencia bude dňa 9.12.2018 (nedeľa) o 11:00 hod. 
v Bratislave. Poveril generálneho sekretára SBA prípravou materiálov, technickým 
zabezpečením Mimoriadnej konferencie a splnením administratívnych termínov v zmysle 
Stanov SBA.  

 

Za:   4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

Zodpovedný: GS 

                                                                                                         Termín :          3.11.2018 
 

3. Rozhodnutie o prihláškach mládežníckych reprezentácií na ME 2019 

Uznesenie č. 62 / 2018 

VV rozhodol, že na ME 2019 prihlási nasledujúce družstvá: 

- Dievčatá 16, 18 
- Chlapci    16, 18 

 

Za:   4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

- Chlapcov 20 

Prezident využil právo dvoch svojich hlasov v prípade rovnosti hlasov. 

 

Za:   3 
Proti:  2 
Zdržal sa: 0 



                                                                                                         Zodpovedný:  GS 

                                                                                                         Termín :           19.10.2018  

4. Vyhlásenie súťaže o Slovenský pohár mužov a žien 

Uznesenie č. 63 / 2018 

VV schválil Vyhlásenie súťaže Slovenský pohár mužov a Slovenský pohár žien.  

 

Za:   4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

Zodpovedný:  GS 

Termín :           Ihneď 

 

5. Informácia o možnej účasti ženskej reprezentácie na SLU v Taliansku 
 v júli  2019 

Uznesenie č. 64 / 2018 

VV rozhodol, že prihlási družstvo žien na Svetovú letnú univerziádu v Taliansku za 
podmienok, že náklady na prípravu družstva bude znášať SAUŠ.  

 

Za:   4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

Zodpovedný:  GS 

                                                                                                         Termín :          30.10.2018 

 

6. Návrh systémovej  podpory mládežníckych kategórií dievčat v sezóne 
2018 / 2019 

 

VV SBA konštatuje, že vzhľadom na veľkosť členskej základne mužov + chlapcov a žien + 
dievčat pre sezónu 2018/2019 pomer vynaloženia finančných prostriedkov pre systémovú 
podporu oboch kategórii je 60 % chlapci a 40 % dievčatá.  



V uvedenom pomere  budú vynaložené prostriedky, pričom pokiaľ ide o dievčatá, tieto 
zatiaľ nie sú pokryté odsúhlasenými projektami v celom rozsahu. 

O časti prostriedkov VV rozhodol  uznesením č. 65. 
0 zvyšnej časti prostriedkov rozhodne po doplnení výberového konania a prípadne ďalších 
návrhoch ÚT + ÚTM ako aj KŽBK. 
 

Uznesenie č. 65 / 2018 

VV rozhodol o rozdelení čiastky 18 670,- € v zmysle uznesenia  extraligovej sekcie Komisie 
ženských basketbalových klubov č. U EX 12/18 variant c) : 

Rozdeľuje rovným dielom predmetnú čiastku medzi všetkych 5 družstiev účastníkov EYBL, 
t.j. 3 734,- € každému /3x YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., Mestský basketbalový klub 
Ružomberok, s.r.o. a Mestský basketbalový klub Stará Turá/. 

VV sa nestotožnil s uzneseniami Komisie ženských basketbalových klubov č. U EX 13, 14 a 
15/18 z dôvodu, že plošná podpora mládežníckých družstiev  je zabezpečovaná 
prostredníctvom 15 % podielu zo zdrojov poskytnutých dotáciou Ministerstva školstva SR. 

Systémová podpora je zameraná na výbery najtalentovanejších a podporu klubov, kde je 
výkon trénerskej činnosti profesionálnym s reálnou možnosťou ovplyvňovať dlhodobo 
a koncepčne maximálny počet najtalentovanejšej mládeže. 

Z uvedených dôvodov poveruje : GS a ÚT, aby:  

a) dohodli a predložili VV na schválenie minimálne dvoch ďalších profesionálnych 
trénerov v mládežníckej dievčenskej  zložke v zmysle podmienok výzvy, ktorá bola 
zaslaná na základe  uznesenia  VV č. 27 / 2018 bez nevyhnutnosti prepojenia 
s klubom, ktorý je účastníkom najvyššej ženskej súťaže a s možnosťou nižšieho 
počtu mládežníckych družstiev v rámci  pyramídy (t.j. aj neúplnná pyramída s čo 
najvyšším počtom družstiev) 

b) navrhli VV  kandidáta  na projekt regionálnych výberov v kategóriach  dievčat  pre 
sezónu 2018/2019  s obdobným zameraním ako u chlapcov (projekt, ktorý vedie 
Ivan Rudež) 

c) v prípade neúspechu  podľa bodu b) v spojení s KŽBK  navrhli možnosť dočerpania 
finančných prostriedkov VV iným systémovým riešením  

 
 

Za:   4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

Zodpovední:  GS a ÚT 

Termín: 30.11.2018 

 



7. Rôzne  

Uznesenie č. 66 / 2018 

VV dodatočne schvaľuje Internú smernicu SBA o náhradách rozhodcov, technických 
komisárov a observerov zo dňa 1.9.2017 a Internú smernicu SBA o poplatkoch kolektívnym 
členom SBA – klubom za rozhodovanie zápasov SBA v h.o. 2017/2018 zo dňa 1.9.2017, 
ktoré smernice boli schválené a podpísané generálnym sekretárom SBA a prezidentom SBA.  

 

Za:   4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

Zodpovedný : GS 

Termín:   Ihneď 

Uznesenie č. 67 / 2018 

VV sa zaoberal žiadosťou ŠKP Banská Bystrica vo veci udelenia výnimky z predpisu Smernica 
o zdravotnom zabezpečení podujatí. VV rozhodol, že udelenej žiadosti nevyhovuje 
a výnimku neudeľuje.  

 

Za:   4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

Zodpovedný :  GS 

Termín:  Ihneď 

 

Uznesenie č. 68 / 2018 

VV rozhodol o úprave Hracieho poriadku tak, že dopĺňa bod 7. 2. 1. 1. c) o nasledujúci text  
...,  alebo dvoch klubov, ktoré majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5. 8. a 5. 9 
HP.  

 

Za:   4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

Zodpovední:  GS a Preds. HKC 

Termín:   Ihneď 



 

Uznesenie č. 69 / 2018 

VV schválil Zmluvu medzi SBA a SBA Marketing, s.r.o. s účinnosťou od 15.10.2018 
s platnosťou do 31.1.2019.  

 

Za:   4 
Proti:  0 
Zdržal sa: 0 

Zodpovední:  Prezident a GS 

 

 

Termín ďalšieho zasadania je 9.12.2018 o 9,00 hod.  v Bratislave.  

 

V Bratislave dňa  19.10.2018. 

 

Zapísal:   GS SBA, Mgr. Ľubomír Ryšavý 

Skontroloval a schválil: Prezident SBA, JUDr. Pavel Bagin 

 

 

 

 

 

 

 

 


