
Slovenská basketbalová asociácia 
Junácka 6, 832 80  Bratislava, tel, fax: 02/49114 545 

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

Korešpondenčná adresa: Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava  
 

Zápisnica č. 1/2019 
zo zasadnutia Výkonného výboru SBA. 

 
 
Miesto:  Sekretariát SBA, Bratislava 
Termín:  10.1. 2019, 10,00 hod. 
Prítomní:               Pavel Bagin, Alexander Kšiňan, Ondrej Čuraj, Miloš Drgoň, Peter 

Mičuda 

Neprítomný:  - 

Hosť:  - 

 

Zásadné rozhodnutia VV SBA boli prijaté formou uznesení: 
 

1. Kontrola uznesení VV SBA  
 

 Uznesenie č. 1/2019 
 
 Uznesenie č. 53 trvá  naďalej 

 
 Za:            5        Zodpovedný: GS  
    

Proti:         0 
Zdržal sa:  0      Termín: 30.3.2019 
 

2. Návrhy pracovných náplní pozícií koordinátora ženskej a mužskej zložky 
 

 Uznesenie č. 2/2019 
 
           Zástupcovia mužskej a ženskej zložky klubov predložili predstavu pracovnej náplne 
           novovzniknutých funkcií s pracovným názvom koordinátor, ktorých činnosť bude 
           realizovaná mimo sekretariátu SBA (tzv. v teréne) na čiastočný celoročný úväzok.   
     
 VV SBA sa dohodol  na týchto pracovných náplniach koordinátorov, ktoré po  
            jednotlivých personálnych výberoch môžu byť doplnené v zmluvnom vzťahu. 
 

- Predkladajú do VV SBA na schválenie návrh na členov poradných komisií v mužskej 
a ženskej zložke (3 až 5 členov). 

- Predkladajú do VV SBA na schválenie návrh na reprezentačných trénerov mužov 
a žien a reprezentačných trénerov kategórii U20, U18, U16, U14 v oboch zložkách po 



prerokovaní v príslušnej poradnej komisii s tým, že trénerom budú ponúknuté 
prednostne zmluvy na 2 roky  + 2 roky opcia 

- obdobne predkladajú do VV SBA po prerokovaní v príslušnej komisii aj členov 
realizačných tímov a reprezentantov/ky (všetko po komunikácii s vybranými 
reprezentačnými trénermi) 

- predkladajú štruktúru rozpočtu v časti ženskej a mužskej zložky v rámci predbežného 
rozpočtu SBA 

- koordinujú kalendár podujatí a súťaží na Slovensku, medzinárodný kalendár klubov 
a reprezentácií 

- koordinujú a riadia program prípravy, kempov a zápasov od kategórie U13 po 
mužov/ženy za účelom zvýšenia efektivity využitia vyčleneného budgetu na 
talentovanú mládež a štátnu športovú reprezentáciu. Podiel budgetu muži/ženy je 
60:40 na základe aktuálnej členskej základne v jednotlivých zložkách. 
 
 
Zástupcovia klubov predložia do najbližšieho VV SBA návrhy personálneho 
obsadenia koordinátorov oboch zložiek. 

 
 Za:           5                Zodpovední:           Drgoň  Miloš 
                                                                                                                            Mičuda Peter                                                                                                               
 Proti:        0 

Zdržal sa: 0      Termín: 22.1.2019 

 
3. Organizačná štruktúra sekretariátu SBA 

 
Uznesenie č. 3/2019 
 
Vzhľadom na dohodnutý obsah pracovnej náplne  koordinátora , GS a Prezident 
predložia návrh predbežného rozpočtu SBA pre rok 2019 s prihliadnutím na existujúci 
kalendár podujatí a návrhom organizačnej štruktúry a budgetom jednotlivých položiek 
bez personálneho obsadenia jednotlivých pozícii. 
 
Za :            5                                                              Zodpovední:   GS a prezident 
Proti :         0                                                       
Zdržal sa :  0                                                              Termín: 14.1.2019 
  
 

4. Návrh rozdelenia zodpovednosti členov VV SBA 
 
Uznesenie č. 4/2019 
 
V zmysle stanov SBA, čl.VIII, bod 4 – „Na prvom zasadnutí VV SBA, prezident určí 

právomoci a zodpovednosť členov VV za jednotlivé oblasti SBA.“  

Z dôvodu, že sa kreuje nová organizačná štruktúra sekretariátu SBA spolu 

s vytváraním nových pozícii členovia VV SBA dohodli, že právomoci a zodpovednosť 

jednotlivých členov VV SBA sa stanoví  na zasadnutí VV SBA, kde bude dohodnutá 

nová organizačná štruktúra. 

 



 Za:            5       Zodpovedný:  prezident SBA 
 Proti:         0 

Zdržal sa:  0     Termín: Predbežne do 28.2.2019 

 
5. Kooptovanie zástupcu SBA do komisie rozhodcov 

 
Uznesenie č.5/2019 
 
Členovia VV SBA sa dohodli, že vzhľadom na predpokladanú revíziu počtu a náplne 

komisii SBA súvisiace so zmenami  organizačnej štruktúry, tento bod prerokujú na 

zasadnutí VV SBA, keď budú predložené definitívne návrhy na ustanovenie  resp. 

zmeny komisii ako aj na  členov všetkých komisií.  

 
 Za:            5        Zodpovedný: členovia VV   
 Proti:         0 

Zdržal sa: 0     Termín: Predbežne najneskôr 22.1.2019                             

 
6. Rôzne 

 
Uznesenie č.6/2019 
 
VV SBA rozhodol, že SBA uzatvorí „Zmluvy o finančnej podpore trénerov“ klubov BK 

AŠK Slávia Trnava, MBK Ružomberok a BKM Junior UKF Nitra  pri dodržaní 

podmienok splnenia  vyžadovaných kritérií vo výzve SBA. 

  

 Za:            5        Zodpovedný:    GS SBA 
  
 Proti:         0 
 Zdržal sa:  0      Termín:  30.1.2019 
 
 

Uznesenie č. 7/2019  
 

Ukladá HK SBA - C zaoberať sa už predloženými návrhmi zmien Hracieho poriadku 

SBA s cieľom zabezpečenia zjednodušenia procesu preloženia zápasov pri dodržaní 

regulárnosti súťaží a povinností vyplývajúcich SBA zo zmluvných záväzkov 

a povinností voči FIBA. 

 

 Za:            5        Zodpovední:GS SBA+HK SBA-C
  
 Proti:         0 
 Zdržal sa:  0      Termín: Predbežne do 22.1.2019 
 



Uznesenie č. 8/2019  
 
VV SBA berie na vedomie, že vzhľadom na pripravované zmeny v organizačnej 

štruktúre SBA prezident SBA neponúkol predlženie zmluvy ÚT Františkovi Rónovi, 

ktorá mu skončila 31.12.2018, napriek jeho pripravenosti  na existujúcej pozícii 

pokračovať formou predlženia zmluvy. 

VV SBA poveril prezidenta SBA, aby s ním rokoval o novej forme  spolupráce v pozícii  

koordinátora vzdelávania všetkých trénerov na čiastočný úväzok  

 

 Za:            5        Zodpovedný: Prezident SBA 
  
 Proti:         0 
 Zdržal sa:  0      Termín: Predbežne do 14.2.2019 
 
            
 

Uznesenie č. 9/2019  
 

VV SBA v súvislosti s pripravovanou zmenou organizačnej štruktúry rozhodol 

o zriadení dočasnej  pozície  zástupcu GS.  

Na návrh prezidenta SBA, schválil do tejto funkcie Martina Višvádera.  

VV SBA poveril GS podpísaním pracovnej zmluvy.  

 

 Za:            5        Zodpovedný: GS  
  
 Proti:         0 
 Zdržal sa:  0      Termín:         ihneď 
 
            Predmetné personálne rozhodnutie súvisí s prípravou kandidáta na pozíciu GS,  
            ktorého náplňou podľa pripravovanej organizačnej štruktúry nebudú športovo -   
            technické záležitosti, ale administratívno - ekonomické vedenie sekretariátu SBA . 
 
 

Uznesenie č. 10/2019  
 

 Na základe uznesenia č.64/2018,  VV SBA rozhodol o prihlásení družstva žien na 
Svetovú letnú univerziádu v Taliansku za podmienok, že náklady na prípravu družstva 
bude znášať SAUŠ.  
Po informácii GS z rokovaní predsedu SAUŠ a GS, SAUŠ uhradí účastnícky poplatku 
5000 €. Na základe uvedeného  toho VV SBA v tejto časti mení uznesenie č.64/2018 
a ukladá GS vytvoriť do predbežného rozpočtu položku budgetu na prípravu  tohto 
družstva .  
VV SBA  súčasne poveruje prezidenta SBA podpisom zmluvy medzi SBA a SAUŠ.  
 
 



 Za:           5        Zodpovedný: GS  
  
 Proti:        0 
 Zdržal sa: 0      Termín: Predbežne do 22.1.2018 
 
 
 
         Informácie :  
 
         VV SBA  (noví členovia) sa oboznámil s počtom a členstvom existujúcich komisií,  
         personálnym obsadením a finančným ohodnotením jednotlivých pracovníkov  
         a zmluvných  partnerov SBA, aktuálnou ekonomickou situáciou SBA, ktorá je bez  
         záväzkov a bez pohľadávok po zmluvnej alebo zákonnej lehote. 
         Predpokladaný previs (zostatok finančných prostriedkov na účtoch SBA za rok 2018     
         je na úrovni cca 50 000 € .S týmto prebytkom sa bude kalkulovať v predbežnom  
         návrhu rozpočtu pre rok 2019 . 
           
           
         Najbližšie zasadnutie VV SBA sa uskutoční 22.1.2019 o 8:00 na sekretariáte SBA 
         v Bratislave.  
 
 
 
 
 
 
 
         V Bratislave, dňa 10.1.2019 
 
 
         Zapísal a schválil: Pavel Bagin 
 
 

 
 


