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Zápisnica č. 5/2019 
zo zasadnutia Výkonného výboru SBA 

 
 
 
 
 
Miesto:  Sekretariát SBA, Bratislava 
Termín:  9.4. 2019, 8,30 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 (ZGS SBA) 
 

 Uznesenie č. 41/2019 
 

  
Uznesenia č.4/2019, č.19/2019, č.23/2019, č.24/2019, č.27/2019, č.36/2019, 
č.37/2019, č.38/2019 naďalej trvajú.  
 

 Ostatné uznesenia z predošlého zasadnutia VV SBA sú splnené. 
 

 
 Za:  5       Zodpovední: GS SBA, ZGS SBA,
 Proti:            0     MBaMMZ, MBaMŽZ 

Zdržal sa:    0     Termín: 10.5.2019 
 

2. Návrhy zmien Hracieho poriadku SBA a Disciplinárneho poriadku SBA (ZGS 
SBA)   

 
Prezident SBA informoval členov VV SBA o návrhu doplniť do Disciplinárneho 
poriadku kompetenciu Prezidenta SBA o možnosti odpustenia trestu v prípadoch 
osobitného zreteľa.  
 
 



Pripomienky k Hraciemu poriadku SBA a Disciplinárnemu poriadku SBA zo strany 
členskej základne SBA a sekretariátu SBA na nadchádzajúcu sezónu prerokujú 
s príslušnými komisiami Manažéri basketbalu ženskej a mužskej zložky a na VV 
SBA predložia takto odkonzultované návrhy na zmeny v dokumentoch pre sezónu 
2019/2020. 
 

 Uznesenie č. 42/2019 
  

 VV SBA schvaľuje s účinnosťou od prijatia tohto uznesenia doplnenie Discipli- 
nárneho poriadku SBA  v časti bod 5 o ustanovenie 26  nasledovne: 

           „Prezident SBA  je oprávnený v prípadoch hodných osobitného zreteľa rozhodnúť  
            o odpustení disciplinárneho potrestania člena SBA.“ 
   
 VV SBA ukladá ZGS SBA za úlohu doplnený  DP SBA zverejniť.  
 
  
 Za:   5       Zodpovedný: ZGS SBA 

Proti:            0 
Zdržal sa:    0     Termín: 16.4.2019 
 

 Uznesenie č. 43/2019 
 

VV SBA ukladá z existujúcich podnetov členov SBA pripraviť návrh zmien Hracieho 
poriadku SBA a Disciplinárneho poriadku SBA a predložiť ich na schválenie na 
rokovanie VV SBA.  

 
  
 Za:   5       Zodpovední:MBaMŽZ a  
 Proti:   0                        MBaMMZ 

Zdržal sa:    0     Termín: 10.5.2019 
 
 

3. Schválenie návrhu Smernice o verejnom obstarávaní (ZGS SBA)  
 
Prezident SBA a ZGS SBA oboznámili VV SBA s návrhom smernice o verejnom 
obstarávaní. Vzhľadom na potrebu dopracovania metodických usmerení k aplikácii 
postupov vyplývajúcich zo Zákona o verejnom obstarávaní, prekonzultuje ZGS SBA 
uplatňované postupy s expertom na verejné obstarávanie a odkonzultovanú 
smernicu predloží na hlasovanie per rollam.  
 

 Uznesenie č. 44/2019 
 

VV SBA ukladá za úlohu ZGS SBA prekonzultovať a následne upraviť návrh 
Smernice o verejnom obstarávaní s expertom na verejné obstarávanie a jej finálne 
znenie predložiť na hlasovanie per rollam.  

 
  
 Za:   5       Zodpovedný: ZGS SBA 

Zdržal sa:    0      
Proti:  0     Termín: 30.4.2019 



4. Schválenie návrhu Smernice o cestovných náhradách (ZGS SBA)  
 
GS SBA oboznámil VV SBA s obsahom smernice o cestovných náhradách. Úprava 
smernice súvisí s plnením uložených opatrení zo strany Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR.  
 

 Uznesenie č. 45/2019 
 

VV SBA schvaľuje Smernicu o cestovných náhradách a ukladá za úlohu GS SBA jej 
zverejnenie. 

 
  
 Za:   5       Zodpovedný: GS SBA 

Zdržal sa:    0      
Proti:  0     Termín: 30.4.2019 
 

5. Informácia Prezidenta SBA o stave rokovaní s SOaŠV ohľadom infraštruktúry 
(Prezident SBA) 
 
Prezident SBA informoval VV SBA o prebiehajúcich rokovaniach na vyčlenenie 
účelovej dotácie pre výstavbu a rekonštrukciu basketbalovej infraštruktúry v spojení 
s prezidentmi SVF a SHZ a prezidenta SOaŠV.  
O postupe a výsledkoch rokovaní bude informovať na  zasadnutí VV SBA v mesiaci 
jún 2019, kedy je predpoklad ďalšieho procesného postupu v zabezpečení financií.   
 
 

6. Rôzne  
 
6.1 Doplnenie členov realizačných tímov reprezentačných družstiev ženskej 
zložky (MBaMŽZ) 
 

V nadväznosti na uznesenie č. 35/2019 predložil Manažér basketbalu a mládeže 

ženskej zložky návrh na doplnenie neobsadených pozícií členov realizačných tímov, 

schválený Komisiou basketbalu a mládeže ženskej zložky. 

 

 Uznesenie č. 46/2019 
 

VV SBA dopĺňa realizačné tímy v nasledovnom zložení: 
 
Reprezentačné družstvo žien: 
 
Fyzioterapeutka: Alžbeta Dutková 
 
Reprezentačné družstvo žien, ktoré sa zúčastní Univerziády: 
 
Asistent trénera: Zuzana Drinková Babaríková 



 
VV SBA poveruje ZGS zaslaním menovacích dekrétov členom realizačných tímov. 

 
VV SBA poveruje MBaMŽZ dorokovaním o výške odmien členov realizačných tímov 
v koordinácii s GS SBA a následne poveruje GS SBA podpísaním zmlúv.  
V prípade asistenta trénera s podmienkou splnenia trénerských kritérii v zmysle  
predpisov SBA. 
 

 
 Za:   5       Zodpovední: MBaMŽZ, GS SBA 

Zdržal sa:    0     ZGS SBA   
Proti:  0     Termín: 10.5.2019 
 

6.2 Doplnenie členov realizačných tímov reprezentačných družstiev mužskej 
zložky (MBaMMZ) 
 
V nadväznosti na uznesenie č. 38/2019 predložil Manažér basketbalu a mládeže 

mužskej zložky návrh na doplnenie neobsadených pozícií členov realizačných 

tímov, schválený Komisiou basketbalu a mládeže mužskej zložky. 

 

 Uznesenie č. 47/2019 
 

VV SBA dopĺňa realizačné tímy v nasledovnom zložení: 
 
Reprezentačné družstvo mužov: 
 
Fyzioterapeut: Juraj Sluka 
 
Reprezentačné družstvo U20 M: 
 
Masér: Alexander Šebestién 
 
VV SBA poveruje ZGS zaslaním menovacích dekrétov členom realizačných tímov. 
 
VV SBA poveruje MBaMMZ dorokovaním o výške odmien členov realizačných 
tímov v koordinácii s GS SBA a následne poveruje GS SBA podpísaním zmlúv.  

 
  
 Za:   5       Zodpovední: MBaMMZ, GS SBA 

Zdržal sa:    0     ZGS SBA   
Proti:  0     Termín: 10.5.2019 

 

 
 
 
 
 



6.3 Stanovenie cieľov a odmien pre reprezentačné družstvá mládeže 
 

Na základe návrhu Manažérov basketbalu a mládeže mužskej a ženskej zložky VV 

SBA diskutoval o stanovení cieľov pre umiestnenie na ME 2019 mládežníckych 

reprezentačných družstiev. K uvedenému prijal nasledovné uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 48/2019 
 

VV SBA stanovuje pre všetky kategórie mládežníckych družstiev, ktoré sa zúčastnia 
ME 2019 výkonnostný cieľ umiestnenie do 8 miesta.  
Zároveň rozhodol  o stanovení odmien pre členov realizačných tímov nasledovne: 
 
1000 € sa prerozdelí medzi členov realizačného tímu za umiestnenie družstva na 4. 
až 8. mieste na ME 2019 
 
3000 € sa prerozdelí medzi členov realizačného tímu za umiestnenie družstva na 1. 
až 3. mieste na ME 2019 
 
Za:              5                                                           Zodpovedný: GS SBA 
Zdržal sa:   0 
Proti:           0                                                           Termín: 15.9.2019  
   
                                                                                  
6.4 Technické parametre basketbalových košov pre medzinárodné zápasy 
 

S ohľadom na potrebu presunu basketbalových košov (s certifikáciou FIBA) počas 

medzištátnych zápasov mužov a žien je potrebné preveriť technické možnosti 

umiestnenia košov do vytipovaných hál, spĺňajúcich podmienky FIBA pre 

medzištátne zápasy. 

 

 Uznesenie č. 49/2019 
 

VV SBA ukladá za úlohu GS SBA skompletizovať materiál obsahujúci technické 
a finančné informácie pre umiestnenie koša do haly a to najmä: technický list 
s rozmermi, spôsob kotvenia, požiadavky na prepojenie elektroniky, dopravu a iné 
dôležité predpoklady a podmienky.  
 

 Za:   5       Zodpovedný: GS SBA 
Zdržal sa:    0      
Proti:  0     Termín: 10.5.2019 

 
6.5 Informácia o rokovaniach s Komisiou rozhodcov SBA (Prezident SBA) 
 

Prezident SBA informoval VV SBA o rokovaní s Komisiou rozhodcov SBA, ktorá 

predložila návrh podnetov pre ďalšie hracie obdobia. Informoval o naplánovaní 



rokovania vedenia SBA s Komisiou rozhodcov SBA za účasti zástupcov komisií 

mužskej a ženskej zložky bezodkladne potom ako sa s doručeným Materiálom 

podnetov  oboznámia MBaMMZ a MBaMŽZ a prerokujú ich v  komisiách.  

 

 

6.6 Informácia o skončení platnosti zmluvy s SBL (Prezident SBA) 
 

Prezident SBA informoval členov VV SBA, že po skončení súťaže SBL 2018/2019 

uplynie  doba zmluvných vzťahov medzi SBA a SBL o organizácii najvyššej súťaže 

mužov a ekonomických podmienkach spolupráce.  

Požiadal vrchného riaditeľa SBL o zabezpečenie mandátu na rokovanie o možnosti 

úpravy vzťahov na ďalšie obdobie,  ktorého súčasťou bude aj úprava pravidiel 

o počte slovenských hráčov v čo najkratšom možnom časovom termíne. 

 
6.7 Informácia o grantovej výzve v rámci Girls programu (ZGS SBA) 
 

ZGS SBA stručne informoval VV SBA o počte družstiev, ktoré prihlásili svoj projekt 

do grantovej schémy. Informoval o postupe implementácie projektov úspešných 

žiadateľov a o spôsobe vyhodnotenia tejto aktivity zameranej na propagáciu 

dievčenského basketbalu. Po skončení projektu pripraví stručnú hodnotiacu správu.  

 
6.8 Informácia o marketingových aktivitách  (Prezident + GS + ZGS SBA) 

 
            VV SBA obdržal informáciu o prebiehajúcich rokovaniach v súvislosti so   
            získavaním  marketingových partnerov a podporovateľov. Bolo konštatované, že 
            je nevyhnutnosťou prostredníctvom systémových opatrení za účasti celej  

členskej základne získavať a vytvárať atraktívny obsah pre potencionálnych 
partnerov. SBA ako zastrešujúca organizácia bude v tomto smere vyvíjať ďalšie 
aktivity zamerané na synergické efekty a to najmä zber dát a informácií zo strany 
klubov, od ktorých bude vyžadovať súčinnosť.  

 
 
          Najbližšie zasadnutie VV SBA sa uskutoční 10.5.2019 o 10:00 na sekretariáte SBA  
          v Bratislave.  
 
 
           V Bratislave, dňa 9.4.2019 
 
  Zapísal: Martin Višváder 
 Schválil: Pavel Bagin 
 


