
Z Á P I S N I C A zo zasadania  Komisie ŽBK SBA 
konaného dňa 05. 05. 2019 v Ružomberku 

  
 

Prítomní:      24   -  Young Angels Academy Košice, MBK Ružomberok,  
ŠKP Banská Bystrica, BK Slovan Bratislava,  
BK AŠK Slávia Trnava, BAM Poprad, BKM Junior UKF Nitra, 
ŠBK Šamorín, ŠKBD Spišská Nová Ves, CBK Minibuseuropa 
Ťahanovce, BKM Piešťany, ŽBK Rožňava, SBZ Piešťanské 
Čajky, BK ZŠ Zvolen, BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 
GOOD ANGELS Košice, BKM Žilina-Závodie, Basketbalový klub 
Poprad, ŠŠK TYDAM Košice, MBK Stará Turá, ŠŠK BASKET 
Stará Ľubovňa, MBK A.Dubčeka Karlova Ves, ŠK UMB Banská 
Bystrica, BK Nové Mesto nad Váhom 

 

SPOLU – 161 hlasov (24 klubov) 
 

Neprítomní :  10  -  BKM Bardejov, AŠK Lokomotíva Sereď, BK EILAT Prešov, BK 
Kovohuty Krompachy, BO Spartak Myjava, ŠŠK Žilina-Budatín,  
ŠBK Handlová, Basketbalová akadémia Čaňa, Akadémia pohybu 
Lučenec, BKM Petržalka-Five Stars 

  
SPOLU – 19 hlasov (10 klubov) 

 

Hostia         :   Laura van Dalen, Miloslav Michálik, Tomáš Drankaľuk,  
Richard Kucsa, Ľubomíra Kalakajová, Richard Kamenský, Beata 
Paulovičová, Vladimír Podoba, Dobroslav Lupták, Martina 
Lojová, Daniel Jendrichovský, Anton Panis, Juraj Panák, Ján 
Hricko, Juraj Suja 

 
Program: 

10,00  1. otvorenie 

10,10  2. súťažný ročník 2018/19 - zhodnotenie 

10,20  3. observing a hodnotenie rozhodcov - vyhodnotenie sezóny  
10,30  4. súťažný ročník 2019/20 - návrhy na zmeny 

11,00  5. poriadky a predpisy - návrhy na zmeny 

11,30  6. rôzne 

12,00  7. obed 

13,00  8. workshop pre funkcionárov aj trénerov ženskej zložky - 
dlhodobá príprava reprezentácií, asociačné termíny, podpora 
klubov (platení tréneri, medzinárodná klubová konfrontácia) 

15,00  9. záver 
 

Zasadanie otvoril p. Drgoň, predseda KŽBK, ktorý privítal prítomných 
účastníkov. Zároveň skonštatoval prítomnosť 24 BK z celkového počtu 34, čo 
znamená prítomnosť 161 hlasov zo 180 možných, z čoho vyplýva, že Komisia ŽBK 
SBA je v zmysle svojho štatútu uznášania schopná. Na prijatie uznesenia je potrebná 
v zmysle štatútu KŽBK jednoduchá väčšina prítomných hlasov. Prítomní sa 
oboznámili s programom zasadania KŽBK, ktorý bol v predstihu zaslaný e-mailom zo 
strany p. Drgoňa a p. Panáka všetkým oprávneným klubom.  



Diskusia k jednotlivým bodom bola vedená korektne a komisia sa snažila vždy nájsť 
konsenzus, ktorý bol následne schválený. Na základe diskusie k jednotlivým bodom 
programu boli prijaté nasledovné uznesenia: 
 
Schválené uznesenia: 
 

U KZBK 1/19   
KŽBK berie na vedomie vyhodnotenie súťažného ročníka 2018/19 s pripomienkami 
k súťaži mladšie mini oblasť stred, kde boli len 3 družstvá a s pripomienkou 
o nedodržiavaní stanovených začiatkov 2.zápasov v prípade dvojzápasov. 
 
za            -  156 
proti         -    0  
zdržal sa  -  0 
 
U KZBK 2/19   
KŽBK odporúča zachovať hodnotenie rozhodcov v extralige, z ktorého sa spracováva 
ranking rozhodcov a ktoré má vplyv na výšku odmeny jednotlivých rozhodcov. 
Tréneri poukázali na to, že formulár hodnotenia rozhodcov by bolo vhodné 
aktualizovať, pri čom sú ochotní s KR spolupracovať pri úprave hodnotiacich kritérií. 
Tréneri podotkli, že predložená tabuľka hodnotení rozhodcov nie celkom 
korešponduje so skutočne odoslanými hodnoteniami. Navrhujeme spätnú väzbu – 
napríklad podobnú urgenciu ako keď klub nezašle zápis o stretnutí. 
 
za            -  8  (hlasovala len extraliga, klub = 1 hlas) 
proti         -    0  
zdržal sa  -  0 
 
U KZBK 3/19   
KŽBK nie je spokojná s počtom odobservovaných zápasov v extralige, ani ako 
s rýchlosťou akou sa k observingu vie klub dostať, keď požiada o posúdenie 
konkrétnych zápasových situácii, ktoré kluby uvedú v hodnotení rozhodcu. 
Navrhujeme plošný observing zrušiť s tým, že observing na požiadanie klubu bude 
spoplatnený (dve sadzby – do 24 hod., do 48 hod.)  
 
za            -  8  (hlasovala len extraliga, klub = 1 hlas) 
proti         -    0  
zdržal sa  -  0 
 
U KZBK 4/19   
KŽBK poveruje predsedu KŽBK a dvoch členov KŽBK rokovať s KR a dosiahnuť 
dohodu na novom znení smernice o odmeňovaní rozhodcov od sezóny 2019/20.  

 
za            -  156 
proti         -    0  
zdržal sa  -  0 
 
U KZBK 5/19 
KŽBK schvaľuje pripomienky k predpisom a poriadkom SBA podľa prílohy č.1. 
s pripomienkami, vyplývajúcimi z ostatných uznesení KZBK  
 



za            -  161 
proti         -    0  
zdržal sa  -  0 
 
U KZBK 6/19 
KŽBK ukladá p. Weincillerovi novelizovať Smernicu o zdravotnom zabezpečení 
a spracovať návrh uznesenia  ohľadom financovania vytvárania technických 
podmienok pre plnenia povinností HP 11.7.21 a 11.7.23 a zaslať ich na 
drgon.milos@gmail.com    
 
za            -  161 
proti         -    0  
zdržal sa  -  0 
 
U KZBK 7/19 
KŽBK schvaľuje voľné striedanie od kategórie starších žiačok. 
 
za            -  88 
proti         -    30  
zdržal sa  -  43 
 
Návrh – „KŽBK schvaľuje zrušenie používania 14´ v zápasoch kategórie mladších 
žiačok“ nebol schválený. 
 
za            -  56 
proti         -    87  
zdržal sa  -  18     
 
U KZBK 8/19 
KŽBK schvaľuje možnosť hrať družstvám mimo súťaž už od kategórie starších 
minižiačok. 
 
za            -  106 
proti         -    17  
zdržal sa  -  38 
 
Návrh – „KŽBK schvaľuje zrušenie zápasu 3x3 v kategorii mladších minižiačok“  
nebol schválený. 
 
za            -  16 
proti         -    107  
zdržal sa  -  38     
 
Návrh – „KŽBK schvaľuje zrušenie kategórie žiačok a vytvorenie dvojročníka 
v kategórii starších žiačok.“ nebol schválený. 
 
za            -  45 
proti         -    96  
zdržal sa  -  20     
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U KZBK 9/19 
KŽBK schvaľuje zachovanie všetkých piatich kategórii: mladšie minižiačky, staršie 
minižiačky, mladšie žiačky, žiačky a staršie žiačky. 
 
za            -  116 
proti         -    45  
zdržal sa  -  0 
 
U KZBK 10/19 
KŽBK schvaľuje vyhlásenie súťaže 2019/20 v kategórii kadetky, extraliga žien 
a Slovenský Pohár  podľa prílohy 2. 
 
za            -  161 
proti         -    0  
zdržal sa  -  0 
 
U KZBK 11/19 
KŽBK schvaľuje vyhlásenie súťaže 2019/20 v kategórii spoločná súťaž juniorky 
a 1.liga žien  podľa prílohy 2. 
 
za            -  92 
proti         -    57  
zdržal sa  -  12 
 
U KZBK 12/19 
KŽBK schvaľuje vyhlásenie súťaže 2019/20 v kategórii mladšie a staršie 
minibasketbalistky, mladšie žiačky, žiačky, staršie žiačky  podľa prílohy 2. 
  
za            -  138 
proti         -    0  
zdržal sa  -  16 
 
Návrh – „KŽBK schvaľuje od sezóny  2019/20 zmenu štruktúry vekových kategórii 
v súťažiach na seniori, U20, U18, U16, U14, U12 a U11.“ nebol schválený. 
  
za            -  26 
proti         -    86  
zdržal sa  -  42     
 
U KZBK 13/19 
KŽBK schvaľuje použitie prostriedkov zozbieraných za zahraničné hráčky (6000,- 
eur) rovnomerne medzi družstvá pôsobiace v sezóne 2018/19 v súťažiach mladšie 
a staršie minižiačky (celkom 35 družstiev)  
 
za            -  154 
proti         -    0  
zdržal sa  -  0 
 
U KZBK 14/19 
KŽBK berie na vedomie zaslané podklady na workshop pre funkcionárov 
aj trénerov ženskej zložky - dlhodobá príprava reprezentácií, asociačné termíny, 



podpora klubov (platení tréneri, medzinárodná klubová konfrontácia). KŽBK 
odporúča naďalej podporovať kluby hrajúce EGBL a hľadať spôsoby ako 
naštartovať opäť dievčenský basketbal v mestách, kde svojho času existoval.  
  
za            -  154 
proti         -    0  
zdržal sa  -  0 
 
 

 
                                                              

  Miloš Drgoň                               
                                                                                  predseda KŽBK                                     
 

Zapísal : Miloš Drgoň 
 
 
 
 
Príloha 1. Príloha 2.  


