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Zápisnica č.9/2019 
zo zasadnutia Výkonného výboru SBA 

 
 
 
 
Miesto:  Hotel Victoria, V.Žingora 9820, Martin 
Termín:  7.6. 2019, 19,00 hod. 
Prítomní:               Pavel Bagin, Alexander Kšiňan, Ondrej Čuraj, Miloš Drgoň, Peter 

Mičuda 

Neprítomný:  - 

Hosť:  Ľubomír Ryšavý, Martin Višváder, Michal Ondruš, Ján Vigaš 

 

 

Zásadné rozhodnutia VV SBA boli prijaté formou uznesení: 
 

1. Kontrola uznesení VV SBA (GS SBA) 
 

 Uznesenie č. 58/2019 
 

Uznesenia č.4/2019, č.24/2019 budú prerokované po doplnení nových členov VV 
SBA.  
 
Uznesenie č.19/2019 bolo čiastočne splnené. ŠTM informoval členov VV SBA 
o uzavretí zmlúv s trénermi reprezentačných družstiev s výnimkou trénera 
reprezentačného výberu U16. 
 
Uznesenie č.23/2019 a č.43/2019 – návrh HP a DP SBA bol presunutý na ďalšie 
zasadanie VV SBA, samostatným uznesením. Uznesenia č.23/2019 a č.43/2019 sú 
týmto splnené. 
 
Uznesenie č.27/2019 – GS SBA informoval o prebiehajúcej inventúre. Termín 
dopracovania je do 30.7.2019. 
 
Uznesenie č.46/2019 – GS SBA spolu so športovo - technickým manažérom 
informovali VV SBA, že zmluvy s členmi RT boli podpísané.  Uznesenie je splnené. 
 
Uznesenie č.47/2019 bolo splnené. Športovo - technický manažér informoval 
o uzavretí zmluvy s fyzioterapeutom Reprezentačného družstva mužov. Vzhľadom 
na výmenu maséra pri reprezentácii U20M, dôjde na základe uznesenia č.66/2019      
k výmene maséra a toto uznesenie je splnené.  



 
Uznesenie č.49/2019 bolo splnené. Športovo - technický manažér predložil 
a oboznámil VV SBA s materiálom o preprave košov.  
 
Uznesenie č.53/2019, č.54/2019, č.55/2019, č.56/2019, č.57/2019 bolo splnené. 
 
 
Uznesenie č.4/2019, č.19/2019, č.23/2019, č.24/2019, č.27/2019, č.36/2019, 
č.37/2019, č.38/2019, č.43/2019, č.48/2019, naďalej trvajú.  
 

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

Zdržal sa:    0     Termín: 7.8.2019 
 

2. Schválenie vyhlásenia súťaží 2019/2020 (GS SBA, MBaMMZ, MBaMŽZ) 
 

VV SBA prerokoval návrh na vyhlásenie súťaží SBA. Upravené materiály ukladá 
dopracovať po formálnej stránke Sekretariátu súťaží. 

 
 Uznesenie č. 59/2019 
  

VV SBA na základe pripomienok MBaMMZ a MBaMŽZ schvaľuje vyhlásenie súťaží. 
Ukladá Sekretariátu súťaží a GS SBA dopracovať materiál po formálnej stránke 
a predložiť ho na podpis Prezidentovi SBA. 

   
  
 Za:   5       Zodpovední: GS SBA, Juraj  

Proti:            0     Panák 
Zdržal sa:    0     Termín: 14.6.2019 

 
3. Návrh na úpravu HP a DP SBA (GS SBA, MBaMMZ, MBaMŽZ) 

 
Predmetný bod bol presunutý na ďalšie rokovanie VV SBA. 

 Uznesenie č. 60/2019 
 

Úpravy HP a DP budú predložené na najbližší VV SBA, po vyhodnotení stanovísk 
HK, KŽBK a KMBK.  

 
  
 Za:   5       Zodpovední: GS SBA  

Zdržal sa:    0     a Prezident SBA   
Proti:  0     Termín: 28.6.2019 

 

 

 



4. Schválenie nominácie reprezentačných družstiev 3x3  
 
ŠTM informoval VV SBA  o záveroch Komisie 3x3 basketbalu a predložil návrh na 
obsadenie reprezentačných výberov.  
 

 Uznesenie č. 61/2019 
 

VV SBA schvaľuje návrh reprezentačných družstiev nasledovne: 
 
Reprezentácia 3x3 v kategórii Muži: 
 
Ondrej Haviar 
Andrej Kuffa 
Lukáš Hoferica 
Adam Antoni 
 
Reprezentácia 3x3 v kategórii Ženy: 
 
Barbora Šeligová 
Romana Vyňuchalová 
Lucia Krč-Turbová 
Timea Sujová 
 
Ukladá Manažérovi 3x3 za úlohu zaslať nomináciu na reprezentačné podujatia 
vyššie uvedeným reprezentantom. 
 

 Za:   5       Zodpovedný: M. Adamčík  
Zdržal sa: 0     Termín: pred reprezentačnou  
Proti:  0     akciou  
 

5. Rôzne  
5.1 Informácia o voľbách do orgánov FIBA Europe (GS SBA) 
 

GS SBA informoval VV SBA o priebehu rokovaní počas volieb do orgánov FIBA. 

Konštatoval, že za prezidenta FIBA Europe bol zvolený Turgay Demirel. Informoval 

VV SBA o vyrokovanej možnosti konzultácie Strategického plánu rozvoja 

basketbalu na najbližšie 4 roky s federáciou Francúzska i so zástupcami FIBA 

Europe.  

 

5.2 Informácia o rokovaní s SBL týkajúcich sa vzájomných vzťahov medzi SBL  
a SBA 
 
Prezident SBA informoval že prebehlo niekoľko kôl rokovaní s predstaviteľmi SBL 

ako aj vrchným riaditeľom s viacerými oblasťami: marketing, disciplinárne orgány, 

okruh rozhodcov a observerov, krátkodobé a dlhodobé hosťovanie 

najtalentovanejších chlapcov v kategórii U 16-18, počty slovenských hráčov na 



palubovke a zníženie počtu zahraničných hráčov na súpiske s výnimkou pre 

družstvá, ktoré sa zúčastňujú medzinárodných súťaží . Predpoklad ďalšieho kola 

rokovaní je 10 dní po vyjadrení sa SBL. 

 

5.3 Informácia o stave prípravy reprezentačných blokov prípravy všetkých 
družstiev (Športovo technický manažér SBA)  
 
Športovo technický manažér SBA vyjadril spokojnosť s priebehom stavu prípravy 

jednotlivých reprezentačných družstiev. Informoval VV SBA o stave podpísaných 

zmlúv s členmi RT. 

 

5.4 Informácia o aktuálnom stave legislatívnych a ekonomických opatreniach 
v športovom hnutí (Prezident SBA) 
 

Prezident SBA informoval VV SBA o priebehu a výsledkoch niekoľkomesačných 

rokovaní so zástupcami SOŠV a predstaviteľmi štátu o očakávanej dotácii 

50.000.000 € pre SOŠV, ktoré budú účelovo viazané na výstavbu hál pre halové 

športy a vysvetlil podstatu zák. o Fonde na podporu športu, ktorý bol predložený do 

Národnej rady.  

 

5.5 Informácie o stave pohľadávok a záväzkov SBA (GS SBA) 
 
GS SBA informoval VV SBA o stave pohľadávok voči SBA i o výške jednotlivých 

nedoplatkov vybraných klubov. 

 

5.6 Informácia o návrhu koncepcie SBA Marketing, s.r.o. (Riaditeľ SBA 
Marketing, s.r.o.) 
 

Riaditeľ SBA Marketing, s.r.o. oboznámil VV SBA o vízii SBA Marketing, s.r.o.  

VV SBA zobral predmetný materiál na vedomie.  

 

5.7 Návrh na uloženie úloh v súvislosti s vypracovaním koncepcie mládeže 
chlapcov aj dievčat minimálne do roku 2022 (Prezident SBA)  
 

Prezident SBA informoval zúčastnených o zámere vytvorenia Koncepcie rozvoja 

mládeže chlapcov a dievčat do roku 2022. V súvislosti s týmto zámerom prijal VV 

SBA nasledovné uznesenie: 

 

 

 



 Uznesenie č. 62/2019 
 

VV SBA ukladá za úlohu MBaMMZ a MBaMŽZ pripraviť koncepciu na rozvoj 
mládeže pre každú zložku osobitne. Súčasne poveruje športovo - technického 
manažéra vyhodnotením doposiaľ realizovaných aktivít pre mládež po dohode 
s členom VV SBA O. Čurajom.   

 
  
 Za:   5       Zodpovední: MBaMMZ,  

Zdržal sa:    0     MBaMŽZ, ŠTM   
Proti:  0     Termín: 26.7.2019 

 
5.8 Finančná podpora turnaja EYBL v Prievidzi 
 
O. Čuraj informoval VV SBA o žiadosti o finančnú podporu turnaja EYBL v Prievidzi, 

VV SBA prijal k danému bodu nasledovné uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 63/2019 
 

VV SBA udelí dotáciu na turnaj EYBL v Prievidzi v prípade striktnej požiadavky zo 
strany organizátora EYBL. Za tohto predpokladu sa turnaja zúčastní reprezentačný 
výber danej vekovej kategórie.    

 
  
 Za:   5       Zodpovední: MBaMMZ,  

Zdržal sa:    0        
Proti:  0     Termín: 3.8.2019 
 

5.9 Prerozdelenie poplatkov za zahraničné hráčky mládežníckym družstvám 
 
GS SBA informoval VV SBA o prerozdelení poplatkov medzi mládežnícke družstvá. 

Predmetná tabuľka je prílohou zápisnice. 

 

 Uznesenie č. 64/2019 
 

VV SBA súhlasí s návrhom GS SBA na prerozdelenie poplatkov za zahraničné 
hráčky mládežníckym družstvám podľa predloženého návrhu a poveruje GS SBA na 
zaslanie finančných prostriedkov oprávneným klubom.     

 
  
 Za:   5       Zodpovedný: GS SBA  

Zdržal sa:    0        
Proti:  0     Termín: 14.6.2019 
 
 
 
 



5.10 Schválenie členských a licenčných poplatkov na h.o. 2019/2020 
 
GS SBA oboznámil VV SBA s návrhom výšky členských a licenčných poplatkov, 

ktorý sa oproti minulej sezóne nezmenil. Návrh je prílohou zápisnice. 

 

 Uznesenie č. 65/2019 
 

VV SBA súhlasí s návrhom GS SBA na výšku členských a licenčných poplatkov pre 
h.o. 2019/2020. Ukladá za úlohu Sekretariátu súťaží a GS SBA sadzobník poplatkov 
zverejniť.  

 
  
 Za:   5       Zodpovední: GS SBA, Juraj  

Zdržal sa:    0     Panák     
Proti:  0     Termín: 14.6.2019 
 

 
5.11 Doplnenie členov realizačných tímov reprezentačných družstiev mužskej 
a ženskej zložky  (MBaMŽZ, MBaMMZ) 
 

MBaMŽZ predložil návrh na doplnenie RT ženskej zložky. MBaMMZ predložil návrh 

na doplnenie a úpravu RT mužskej zložky. VV SBA prijal nasledovné uznesenie: 

 

 Uznesenie č. 66/2019 
 

VV SBA dopĺňa realizačné tímy reprezentačných družstiev a konštatuje nasledovné: 
 

Reprezentačné družstvo žien:  
 
Masér - počas letnej prípravy bude družstvo využívať na výpomoc masérov v mieste 
konania VT. Pred konaním akcie musí byť meno maséra zaslané na sekretariát SBA 
za účelom uzatvorenia zmluvy. Zodpovednosť nesie Vedúci družstva s MBaMŽZ. 
 
Lekár konzutant – MUDr.Jozef Almási, PhD.,MPH – bez nároku na honorár 
 
Reprezentačné družstvo U18W a U16W 
 
Fyzioterapeut: Veronika Bialoboková 
Lekár: MUDr. Peter Polan 
 
Reprezentačné družstvo U20M  
 
Masér: pôvodne schválený masér Alexander Šebestién bol nahradený Dušanom 
Štofčíkom. 

 
VV SBA ukladá ŠTM v súčinnosti s MBaMŽZ uzavrieť zmluvy a zaslať menovacie 
dekréty.   

 



  
 Za:   5       Zodpovední: MBaMMZ, GS SBA,  

Zdržal sa:    0     ŠTM   
Proti:  0     Termín: 30.6.2019 
 

5.12 Technické požiadavky na reprezentačné zápasy Slovenska   
Pre nadchádzajúce podujatia kvalifikácie reprezentačných výberov je potrebné 

preveriť technické podmienky zabezpečenia podujatia z pohľadu IRS, typu košov 

a i. 

 
 
 Uznesenie č. 67/2019 
 

VV SBA ukladá športovo - technickému manažérovi preveriť športovo-technické 
pravidlá pre usporiadateľa medzištátnych stretnutí kvalifikácie.   

 
  
 Za:   5       Zodpovedný: ŠTM  

Zdržal sa:    0        
Proti:  0     Termín: 3.8.2019 
 

 
          Najbližšie zasadnutie VV SBA sa uskutoční 3.8.2019 o 10:00 na sekretariáte SBA.  
            Rokovanie sa ukončilo o 2,30 hod. Rokovanie VV SBA trvalo do 8.6.2019 2:30. 
 
 
           V Martine, dňa 8.6.2019 
 
 
           Zapísal: Martin Višváder 
 
           Schválil: Pavel Bagin    
 


