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Zápisnica č. 3/2019 
zo zasadnutia Výkonného výboru SBA 

 
 
 
 
 
Miesto:  Sekretariát SBA, Bratislava 
Termín:  17.2. 2019, 10,30 hod. 
Prítomní:               Pavel Bagin, Alexander Kšiňan, Ondrej Čuraj, Miloš Drgoň, Peter 

Mičuda 

Neprítomný:  - 

Hosť:  Ľubomír Ryšavý, Martin Višváder, Michal Ondruš 

 

 

Zásadné rozhodnutia VV SBA boli prijaté formou uznesení: 
 

1. Kontrola uznesení VV SBA  
 

 Uznesenie č. 18/2019 
 

 Uznesenie č.53/2018 je splnené. Uznesenie č.4/2019 naďalej trvá a bude zaradené 
na prerokovanie ďalšieho výkonného výboru.    

 
 

 Za:  5       Zodpovedný: GS SBA 
 Proti:            0 

Zdržal sa:    0     Termín: 12.3.2019 
 

2. Prerokovanie návrhu koordinátorov mužskej a ženskej zložky na trénerov 
reprezentačných družstiev 

  
 VV SBA prerokoval personálne návrhy na obsadenie postov reprezentačných  
            trénerov ženskej a mužskej zložky. P.Drgoň predložil správu koordinátora ženskej  
            zložky, v ktorej informoval VV SBA o záveroch Komisie basketbalu 
            a mládeže ženskej zložky. P. Ondruš ústne informoval VV SBA o personálnych 
            návrhoch zo strany Komisie basketbalu a mládeže mužskej zložky. Na základe 
            odporúčaní komisií a koordinátorov, VV SBA prijal nasledovné uznesenie:  
 
 



 
 Uznesenie č. 19/2019 
 

- za trénera Reprezentačného družstva žien schvaľuje p. Juraja Suju   
- za trénera Reprezentačného družstva žien, ktoré sa zúčastní na Univerziáde 

schvaľuje p. Pavola Horičku 
- za trénera Reprezentačného družstva žien U18 schvaľuje p. Jána Hricka 
- za trénerku Reprezentačného družstva žien U16 schvaľuje p. Ivanu Jalčovú 
- pozícia trénera Reprezentačného družstva žien U20 vzhľadom na schválenie účasti 

novovytvoreného družstva pre účasť na Univerziáde zostáva neobsadená 
 

- za trénera Reprezentačného družstva mužov schvaľuje p. Žana Tabaka    
- za trénera Reprezentačného družstva mužov U20 schvaľuje Ivana Kurillu 
- za trénera Reprezentačného družstva mužov U16 schvaľuje Karola Wimmera 
- pozícia trénera Reprezentačného družstva mužov U18 zostáva vzhľadom na 

absentujúci návrh neobsadená a VV SBA ukladá za úlohu predložiť návrh na 
obsadenie predmetnej pozície  na najbližší VV SBA 

 
- poveruje ZGS zaslaním menovacích dekrétov reprezentačným trénerom 

 
- poveruje koordinátorov v súčinnosti s GS uzavretím pracovných zmlúv 

s jednotlivými trénermi 
 
  Za:  5      Zodpovední: GS SBA, ZGS SBA 

Proti:           0     a koordinátori   
Zdržal sa:    0     Termín: 10.3.2019 

 
 
Uznesenie č. 20/2019 
 
V súvislosti s uznesením č.19/2019 VV SBA ukladá koordinátorom úlohu predložiť 
v spolupráci s vymenovanými trénermi a v súčinnosti s GS plán prípravy 
reprezentačných družstiev, spolu s návrhom rozpočtu mužskej, ženskej 
a mládežníckej zložky, ktoré boli  vyčlenené do ich návrhovej kompetencie. 

 
 Za:  5      Zodpovední: koordinátori  
 Proti:           0 

Zdržal sa:    0     Termín: 10.3.2019 

  

 
3. Návrh organizačnej štruktúry SBA 

 
Prezident SBA predstavil VV SBA návrh novej organizačnej štruktúry SBA 

s odčlenením športovo-technických činností do samostatnej pozície a odčlenením 

od kompetencií GS. Zároveň predstavil základný popis náplne a zodpovednosti 

jednotlivých pozícií.  

 
Uznesenie č. 21/2019 



 
 
VV SBA schválil návrhy na zmenu organizačnej štruktúry. 

Poveril prezidenta SBA, aby dopracoval líniovú (vertikálnu) štruktúru riadenia 

a  s  dopracovanou organizačnou štruktúrou oboznámil pracovníkov SBA 

a následne ju zverejnil na webe SBA.  

 

 Za:               5       Zodpovedný: Prezident SBA  
 Proti:            0 

Zdržal sa:     0     Termín: 10.3.2019 

 
4. Schválenie návrhu upraveného rozpočtu SBA 

 

VV SBA prerokoval návrh upraveného rozpočtu a pre celkové schválenie uložil 

uznesením č.20/2019  doplniť koordinátorom rozpočet pre mužskú, ženskú 

a mládežnícku zložku.    

 
Uznesenie č.22/2019 
 

VV SBA prerozdelil koordinátorom rozpočet za mužskú a ženskú zložku a poveril 

ich dopracovaním rozpočtu do štruktúry výdajov. Návrh rozpočtu prerokuje po 

predložení podkladov na najbližšom VV SBA. 

 

 Za:               5       Zodpovední: koordinátori  
 Proti:            0 

Zdržal sa:     0     Termín: 10.3.2019 

 

 
5. Návrhy na úpravy Hracieho poriadku SBA a Disciplinárneho poriadku SBA 

 

ZGS predložil spracovaný návrh úprav HP a DP SBA. Vzhľadom na iniciatívu 

koncepčnej zmeny v hracom poriadku zo strany mužskej zložky požiadali páni 

Mičuda a Ondruš o predĺženie lehoty na predkladanie návrhov do 28.2.2019.  

Zároveň bol spracovaný sumár podnetov zo strany členskej základne, ktorý bude 

vyhodnotený  stanoviskami príslušných oddelení SBA a takto predložený aj 

s formulačnými úpravami na najbližší VV SBA. 

 

 

 

 
Uznesenie č.23/2019 



 
VV SBA rozhodol, že predmetný materiál bude po doplnení návrhov zo strany 

mužskej zložky a príprave formulácií jednotlivých úprav opätovne predložený na 

rokovanie ďalšieho VV. 

 
 

Za:                 5            Zodpovední: p. Mičuda,ZGS SBA 
Proti:  0 
Zdržal sa:      0     Termín: 28.2.2019 a 10.3.2019 
 

 

6. Návrh rozdelenia zodpovednosti členov VV SBA 
 
Uznesenie č.24/2019 
VV SBA rozhodol, že rozdelenie zodpovednosti členov VV SBA bude prerokované 

na najbližšom rokovaní VV SBA. 

 

 Za:               5       Zodpovedný: Prezident SBA  
 Proti:            0 

Zdržal sa:     0     Termín: 12.3.2019 

 

 
7. Rôzne 

 
7.1 Her world, her rules 
VV SBA sa oboznámil s projektom zameraným na podporu dievčenského 

a ženského basketbalu. 

 
Uznesenie č.25/2019 
 
Poveril ZGS spracovaním materiálu na dotačnú schému pre družstvá ženskej 

zložky. 

 

Za:                 5            Zodpovedný: ZGS SBA  
 Proti:  0 

Zdržal sa:      0     Termín: 12.3.2019 
 

 

7.2 Smernica na vyhlásenie výberových konaní na usporiadanie finálových 
turnajov 
 



VV SBA odsúhlasil predložený materiál s úpravou  vyhradenia si práva na 

organizáciu vybraného záverečného turnaja (turnajov) zo strany SBA. 

 

Uznesenie č.26/2019 
 
VV SBA schvaľuje vyhlásenie výberových konaní na usporiadanie finálových 

turnajov. Ukladá GS úlohu zverejniť predmetný materiál. 

 

Za:                 5            Zodpovedný: GS SBA  
 Proti:  0 

Zdržal sa:      0     Termín: 28.2.2019 
 
7.3 Otvorenie diskusie k úprave interných smerníc v nadväznosti na zmeny 
organizačnej štruktúry, rozdelenie zodpovednosti za smernice 
 

Uznesenie č.27/2019 
 

VV SBA poveril ZGS vypracovať inventúru štatútov komisií a vypracovaním návrhu 

na zmeny interných predpisov súvisiacich so zmenou organizačnej štruktúry. 

 

 

Za:                 5            Zodpovedný: ZGS SBA  
 Proti:  0 

Zdržal sa:      0     Termín: 10.3.2019 

 
            7.4 Informácia prezidenta SBA     
   

            Prezident SBA informoval členov VV SBA o medializovaných informáciách  v  

            súvislosti s korupčnou aférou na OÚ v Bratislave, s ktorou bol spájaný. Oboznámil  

            členov VV s aktuálnym stavom trestných stíhaní v predmetnej afére. Ponúkol svoju  

            abdikáciu z funkcie za predpokladu, že členská základňa zváži vhodnosť takéhoto  

            právneho kroku.  

            Členovia VV konštatovali, že nevidia dôvod pre abdikáciu zo strany prezidenta SBA 

            a zástupcovia mužských a ženských klubov SBA oznámili, že predstavitelia  

            najvyšších súťaží  oboch zložiek túto skutočnosť potvrdzujú.   

 

 

 

 

 

 



             
7.5 Poverenie  prezidenta k infraštruktúre 
 
Uznesenie č.28/2019 
 
 VV SBA poveruje prezidenta SBA, aby intervenoval vo veci nepridelenia finančných 

prostriedkov z kapitoly kapitálových výdavkov MŠSVaV SR národným športovým 

zväzom  na príslušných orgánoch a organizáciách. 

 

Za:                 5            Zodpovedný: Prezident SBA  
 Proti:  0 

Zdržal sa:      0     Termín: 31.3.2019 
 

 

7.6 Prehľad herných systémov basketbalu detí a mládeže 
 
Boli diskutované varianty na úpravy modelu mládežníckych súťaží s cieľom 

dosiahnuť efektívnejšie modely súťaží  pri zabezpečení kvalitatívne, vyššieho rastu 

jednotlivých družstiev a pri značnej odlišnosti kvality. Bolo konštatované, že je 

potrebné prihliadať na rôznorodosť jednotlivých  kategórií. 

Pre ďalšie posudzovania budú zabezpečené informácie z vybratých basketbalových 

federácií za účelom získania úplného prehľadu v basketbalovo vyspelejších 

federáciách.  

 
Uznesenie č.29/2019 
 
Poveruje ZGS SBA vypracovaním Prehľadu herných systémov basketbalu mládeže 

v mládežníckych kategórii dievčat a chlapcov. 

 
 
Za:                 5            Zodpovedný: ZGS SBA  

 Proti:  0 
Zdržal sa:      0     Termín: 10.3.2019 
 
7.7 MTZ reprezentačných výberov 
 
P. Ondruš predniesol v rámci diskusie požiadavku na informáciu ohľadom 

materiálno - technického zabezpečenia.  

 

Uznesenie č.30/2019 
 



Poveruje GS SBA zaslaním rozpisu MTZ pre reprezentačné družstvá 

koordinátorom.  

 
 
Za:                 5            Zodpovedný: GS SBA 
Proti:  0 
Zdržal sa:      0     Termín: 22.2.2019 

 
7.7 Basketbalové koše 
 
GS SBA informoval VV SBA, že  uplynulo prechodné obdobia počas ktorého FIBA 

umožňovala hrať medzinárodné zápasy na závesné koše. Je nevyhnutnosťou 

vzhľadom na nadchádzajúcu predkvalifikáciu na ME 2021 mužov zabezpečiť 

zakúpenie košov s pevnou konštrukciou a informačnými tabuľami.  

 
Uznesenie č.31/2019 
 
VV SBA zriaďuje výberovú komisiu v zložení: Andrea Kulichová, Michal Ondruš, 

Ľubomír Ryšavý. Komisiu poveruje spracovaním výberu a  cenových ponúk na 

dodávateľa 2 košov s informačnými tabuľami.  

VV SBA navrhuje zaradiť predpokladaný náklad výdajov na kúpu 2 košov 

s informačnými tabuľami do návrhu rozpočtu SBA pre rok 2019. 

 

 
 
Za:                 5            Zodpovedný: GS SBA  

 Proti:  0 
Zdržal sa:      0     Termín: 10.3.2019 
 

 

 
          Najbližšie zasadnutie VV SBA sa uskutoční 12.3.2019 o 8:30 na sekretariáte SBA  
          v Bratislave.  
 
 
           V Bratislave, dňa 17.2.2019 

 Zapísal: Martin Višváder  
 
           Schválil: Pavel Bagin 


