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Zápisnica č. 6/2020 

zo zasadnutia Výkonného výboru SBA. 

 

 

 

Miesto:  Sekretariát SBA, Bratislava 

Termín:  27.5.2020 

Prítomní:               Miloš Drgoň, Peter Mičuda, Daniel Jendrichovský, Rastislav Javorský, 

Gabriel Sirotňák, Milan Valašík 

Neprítomný:   

Hosť:  Andrej Kuffa, Michal Ondruš, Ján Vigaš 

 

 

1. Kontrola uznesení VV SBA z predchádzajúceho obdobia: 
 

VV SBA zobral na vedomie splnenie uznesení č. 67/2019, 69/2019.  
 

VV SBA predĺžil trvanie uznesenia č. 99/2019 do 31.7.2020 a poveril R. Javorského 
spracovaním návrhu Legislatívnej komisie na objednávku právnych služieb, kvôli analýze 
poriadkov a smerníc SBA. 
 
VV SBA zobral na vedomie splnenie uznesenia 120/2019. GS zároveň informoval, že 
reprezentačné akcie v 3x3 basketbale boli na leto 2020 zrušené.  

 
VV SBA predĺžil trvanie uznesenia č. 5/2020 do 30.6.2020 
VV SBA predĺžil trvanie uznesení č. 18/2020 a 24/2020 do 10.8.2020 

 
Ostatné uznesenia sú splnené.  

 
 Za: 6      Zodpovedný: prezident SBA, GS SBA 
 Proti: 0 
 Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

 

 

2. Finálové turnaje mládežníckych kategórií SBA: 
 
 Prezident SBA informoval členov VV SBA o žiadosti SBA na ÚVZ SR s projektom na 
organizáciu finálových turnajov mládežníckych súťaží SBA, o prieskume sekretariátu súťaží 
o možnosti využívať tréningové priestory jednotlivými klubmi a o prieskume sekretariátu 
súťaží o záujme dohrávať súťaže 2019/20. Na základe týchto informácii bolo prijaté  
 
 



Uznesenie č.29/2020 
 
 VV SBA ruší v sezóne 2019/2020 súťaže: 1.liga mužov, 2. liga mužov, 2. liga juniorov, 2. 
liga kadetov, mladší/ie mini, mikroliga U10 a mení vyhlásenie súťaží v sezóne 2019/2020 
nasledovne: 
  
1.liga žien: Súťaž dohráva prvých 8 družstiev podľa spoločnej tabuľky. Poradie družstiev je 
určené podľa percentuálnej úspešnosti družstiev v súťaži, v prípade nezáujmu sa poradie 
posúva. Hrá sa štvrťfinále 1 – 8, 2 – 7, 3 – 6, 4 – 5 systémom 1 zápasu doma a vonku. 
Jeden zo zápasov sa môže skončiť aj nerozhodne. Rozhoduje lepší súčet výsledkov z 
oboch zápasov. V prípade, že zápasy skončia   1-1 a celkové skóre z oboch zápasov je 
rovnaké, tak druhý zápas pokračuje predĺžením. Následne semifinále, finále a zápasy o 
3.miesto. Družstvá dohrávajú súťaž na vlastné náklady.  
 

 1.liga juniorov/junioriek U19 sa dohrá vo formou Final 4, systémom každý s   každým.  
 

 Súťaže vo vekových kategóriách starší/ie mini U12, mladší/ie žiaci/čky U13, žiaci/čky 
U14, starší/ie žiaci/čky U15, kadeti/ky U17 sa dohrajú vo formáte Final 8 vyraďovacím 
systémom. 

   
 
 Za:  6  Zodpovedný: HK SBA,  

Proti:            0 

Zdržal sa:  0  Termín: ihneď 

 

 Uznesenie č.30/2020 
  

 VV SBA schvaľuje projekt Finálových turnajov súťaží SBA tak ako ho predložil Prezident 
SBA s miestom konania v Košiciach počas mesiaca júl 2020, dotáciu vo výške 400,- Eur 
pre každé družstvo zúčastňujúce sa Finálových turnajov súťaží SBA a marketingový 
poplatok na prezentáciu partnerov Finálových turnajov súťaží SBA vo výške 200 Eur na 
zúčastnené družstvo . 
 
 

 Za:  6  Zodpovedný: Sekretár súťaží, GS SBA  

Proti:            0 

Zdržal sa:  0  Termín: ihneď 

 
  

3. Vyhlásenie súťaží na sezónu 2020/2021 a pripomienky k predpisom SBA. 

 

Prezident SBA oboznámil VV SBA s pripravovanou novelou zákona o športe pre rok 2020 

a s plánom na výraznú pomoc mládežníckym a profesionálnym klubom v prípade, že 

novela zákona bude schválená. VV SBA zobral túto informáciu na vedomie. 

Uznesenie č.31/2020 

 

Prezident SBA poveril KMBK a KŽBK zorganizovať svoje zasadania do 12.8.2020, na 

ktorých pripravia vyhlásenia súťaží pre nasledujúce hracie obdobie 2020/2021 vo svojich 

zložkách a zaujmú stanovisko k pripomienkam k predpisom SBA zaslaných na sekretariát 

súťaží v stanovenej lehote.  

 

 Za:  6  Zodpovedný: KMBK - Sirotňák, KŽBK - Drgoň 

Proti:            0 

Zdržal sa:  0  Termín: 12.8.2020 



 

4. Odmeňovanie profesionálnych trénerov na ďalšie obdobie. 

VV SBA zobral na vedomie informáciu, že aktuálny systém podpory profesionálnych 

trénerov v kluboch končí 31.7.2020. Následne prebehla vo VV SBA diskusia ohľadom 

prípravy novéhy systému podpory vo forme odmeňovania trénerov, ktorý by bral do úvahy 

nie len kvantitatívne, ale aj kvalitatívne parametre.  

 

Uznesenie č.32/2020 

 

 VV SBA poveruje koordinátorov mužskej a ženskej zložky vypracovaním návrhu nového 

modelu podpory klubových trénerov na nasledujúce obdobie.  

 

 Za:  6  Zodpovedný: M. Drgoň, M. Ondruš 

Proti:            0 

Zdržal sa:  0  Termín: 31.7.2020 

 

 

5. Konferencia SBA 2020.  
 

Uznesenie č. 33/2020 

 

VV SBA schvaľuje program a dátum Konferencie SBA 20.6.2020 a poveruje GS SBA 

o zaslanie náležitých dokumentov delegátom konferencie.  

 

 Za:  6  Zodpovedný: GS SBA 

Proti:            0 

Zdržal sa:  0  Termín: ihneď 

 

6. Výber reprezentačných trénerov mládežníckych výberov na budúce obdobie 

 

VV SBA zobral na vedomie informáciu koordinátorov mužskej a ženskej zložky ohľadom 

plnenia uznesenia na výber trénerov pre mládežnícke reprezentácie a predĺžil trvanie 

uznesenia č. 24/2020 do 10.8.2020 

 

7. Kalendár podujatí po uvoľnení opatrení súvisiacich s COVID-19 

 

GS SBA informoval VV SBA o plánovaných podujatiach 3x3 tour, Minibasketshow a „Her 

world Her rules“ projektu, licenčných trénerských seminároch a Finálových turnajoch 

v mládežníckych súťažiach v prípade uvoľnenia opatrení.  

 

3x3 začne koncom júna podujatím Redbull 3x3, následne naša 3x3 tour  s piatimi 

podujatiami: 11.7 Sered, 25.7. Handlová, 1.8 Košice, 8.8 Trenčín, 15.8 Eurovea – 

Bratislava.  

 

Minibasketshow 2019/2020 regionálne kolá a finále sa budú dohrávať v septembri a októbri 

2020.   

Projekt „Her world Her rules“ 2019/2020 sa dokončí začiatkom školského roka 2020/21, 

Projekt „Her world Her rules“ 2020/2021 uskutočníme následne do konca šk. roku 2020/21.  

 



Licenčné trénerské semináre sú predbežne naplánované na koniec augusta 2020.  

 

Finálové turnaje v mládežníckych súťažiach sa uskutočnia v júli 2020:  

06. – 08.7.2020 M-SR žiakov a žiačok (U14) 

10. – 12.7.2020 M-SR kadetov a kadetiek (U17)  

13. – 15.7.2020 M-SR mladších žiakov a mladších žiačok (U13) 

17. – 19.7.2020 M-SR starších žiakov a starších žiačok (U15)  

20. – 22.7.2020 M-SR starších mini žiakov a starších mini žiačok (U12)  

24. – 26.7.2020 M-SR juniorov a junioriek (U19)  

   

8. Smernica o odmeňovaní RT pri mládežníckych reprezentáciách 

Uznesenie č. 34/2020 

 

VV SBA schvaľuje smernicu o odmeňovaní realizačných tímov pri mládežníckych 

reprezentáciách a poveruje GS SBA jej zverejnením. 

 Za:  6  Zodpovedný: GS SBA 

Proti:            0 

Zdržal sa:  0  Termín: ihneď 

 

9. Kvalifikačné okná FIBA na obdobie 2021 

 

VV SBA zobral na vedomie informáciu ohľadom termínov kvalifikačných okien FIBA 

v období 2021-2023.  

 

10. Rôzne 

 

VV SBA zobral na vedomie informáciu predsedu predstavenstva Národného 

Basketbalového Centra, o.z. p. Ondruša o postupe prípravných prác potrebných na 

rekonštrukciu Eurovia Arény. Projektová dokumentácia a stavebné povolenia sú v procese 

schvaľovania, prvé reálne práce na stavbe sa predpokladajú na jeseň 2020. 

 

M. Ondruš informoval VV SBA o plánovanom 10 – 14 dňovom kempe reprezentácie mužov 

v lete 2020.  

 

Prezident SBA informoval VV SBA ohľadom aktuálneho čerpania rozpočtu SBA a možných 

zmenách v nákladových položkách a tiež o presune podujatia EYOF na rok 2022.  

 

GS SBA informoval  VV SBA o zabezpečení nového kurtu pre 3x3 basketbal.   

 

VV SBA zobral všetky tieto informácie na vedomie.  

 

V Bratislave, dňa 27.5.2020 

 

 

Zapísal: A. Kuffa 

Skontroloval a schválil: M. Drgoň   

 

 


