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Zápisnica č. 13/2021 
zo zasadnutia Výkonného výboru SBA  

Per Rollam     
 
   

Termín:  21.12.2021 11:00 
Prítomní:               Miloš Drgoň, Gabriel Sirotňák, Karol Kardoš, Peter Mičuda, Milan 

Valašík, Rastislav Javorský 

Hosť:  Martin Svorad, Tomáš Homola, Andrej Kuffa, Michal Ondruš  
 

Kontrola plnenia uznesení 
 
Uznesenia 99/2019, 68/2021, 81/2021, 82/2021 trvajú, ostatné uznesenia sú 
splnené.  
 

1. Príspevok uznanému športu za rok 2021 
 

Prezident SBA informoval VV SBA o októbrovom znížení PUŠ zo strany MŠVVaŠ 
pre všetky národné športové zväzy. PUŠ pre SBA bol za rok 2021 znížený o 87 022 
Eur, ktoré SBA nedostalo v poslednej splátke PUŠ. Informoval tiež, že ani očakávané 
navýšenie z nerozdelených výnosov lotériových hier cca 100 tisíc Eur nepríde, a to 
napriek tomu, že posledné 3 roky to bol štandard riešený dodatkom k zmluve. 
Prezident SBA predstavil rozpočtové opatrenia SBA a možné východiská z tejto 
situácie. Po rokovaniach s MŠVVaŠ v spolupráci s inými národnými športovými 
zväzmi bol PUŠ pre SBA je za rok 2021 v decembri naspäť zvýšený o 87 022 Eur. 
 
Uznesenie č. 85/2021 
 
VV SBA berie na vedomie prezidentom navrhnuté rozpočtové opatrenia SBA do 
konca roku 2021.  
 
Za: 6                Zodpovední: GS SBA, Ekonóm SBA  
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: priebežne 

Uznesenie č. 86/2021 
 
VV SBA schvaľuje prihlášky na ME mládeže 2022 pre všetky mládežnícke kategórie 
chlapcov a dievčat.  
 
Za: 6                Zodpovední: GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 
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Uznesenie č. 87/2021 
 
VV SBA prerokoval možnosť prihlásiť sa o organizáciu mládežnícky ME v roku 2023 
a rozhodol sa neuchádzať sa o organizáciu takéhoto podujatia v roku 2023. 
 
Za: 6                Zodpovední: GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

 

Uznesenie č. 88/2021 
 
VV SBA berie na vedomie informáciu ohľadom vypršania zmluvy so spoločnosťou 
Union Soft s.r.o., ktorá prevádzkovala portál Membery. 
 
Za: 6                Zodpovedný: GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

 
Uznesenie č. 89/2021 
 
VV SBA berie na vedomie ukončenie projektu spolupráce medzi SBA, SOŠV 
a Nadáciou SPP na podporu medzinárodnej konfrontácie mládeže. VV SBA 
konštatuje, že tento projekt bol pre SBA veľmi prínosný a odporúča uchádzať sa 
o podobnú podporu aj v budúcnosti.  

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

 
Uznesenie č. 90/2021 
 
GS SBA informoval VV SBA o ukončení projektu s SOŠV na modernizáciu športovej 
infraštruktúry. V rámci tohto projektu sa podarilo SBA obstarať vybavenie 
basketbalových hál použiteľné na medzinárodné FIBA zápasy: 4 FIBA Level 1 
basketbalové koše s ukazovateľmi 24 sekúnd, 45 m LED perimetra, LED výsledkovú 
tabuľu a záložnú výsledkovú tabuľu.  
VV SBA zobral tieto informácie na vedomie    
 
Za: 6                Zodpovední: GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 
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8. Projekt FIBA Youth Development Fund 
 
Prezident SBA informoval VV SBA o projekte v rámci FIBA Youth Development 
Fondu – Minibasketshow. Na sezónu 2021/2022 bolo opäť vybraných 44 trénerov 
prípraviek, ktorí budú podporovaní z SBA. Podujatia Minibasketshow sa zatiaľ 
z dôvodu zlej epidemiologickej situácie odkladajú na kalendárny rok 2022.  
 
Uznesenie č. 91/2021 
 
VV SBA berie na vedomie informácie ohľadom projektu FIBA – YDF.  
 
Za: 6                Zodpovedný: GS SBA, Marek Adamčík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

9. Rôzne – novela Hracieho Poriadku - SBA 
 
Predseda HK SBA navrhol zmeniť Hrací poriadok SBA z dôvodu konfliktu 
jednotlivých bodov týkajúcich sa choroby a zranenia tímu.  
 
doplniť bod 21.17. do COVID článku 21. 

21.17. Ak v najvyššej súťaži mužov a žien bude mať niektoré z družstiev 
z dôvodu COVID ochorenia resp. zo zdravotného dôvodu 
vydokladovaného lekárom na zápise o stretnutí uvedených menej hráčov 
ako ustanovuje  čl. 9. Bodu 9.2. HP SBA, tak družstvo nebude potrestané 
v zmysle čl. 3 bodu 3.13 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA. 
 
Upraviť bod 7.2.1.1. nasledovne: 
 

                 7.2.1.1.      písm. a)  iba pre vyššie súťaže sa za dôvod pre zmenu 
termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že družstvo nedokáže naplniť 
podmienky HP čl. 9.2., 9.3., a to zo zdravotných dôvodov hráčov družstva, 
ktoré sú lekársky vydokladované.  

                 Doplniť bod 7.7. nasledovne: 

7.7.      Extraligové stretnutie žien a mužov môže byť odložené iba v prípade 
predloženia potvrdenia z RÚVZ alebo z dôvodu karantény celého družstva 
v zmysle COVID manuálu vydaného lekárom SBA. Na takéto odložené 
stretnutie môžu nastúpiť iba hráči, ktorí sú v pôvodnom termíne konania 
stretnutia uvedení na súpiske príslušného družstva. 
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Uznesenie č. 92/2021 
 
VV SBA schvaľuje novelu HP SBA v bodoch 7.2.1.1 písm. a), 7.7. a 21.17. Zároveň 
poveruje HK SBA zverejnením novelizácie HP SBA.  
 
Za: 6                Zodpovedný: HK SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

 

9. Rôzne – Fond na podporu športu 

Prezident SBA informoval VV SBA o vyhodnotení výzvy Fondu na podporu športu 
pre profesionálne kluby. Finančné prostriedky z tejto výzvy boli zaslané klubom 
v predošlých dňoch. Prezident SBA zároveň vyjadril vďaku Danielovi 
Jendrichovskému, ktorý je členom komisie profesionálneho športu FnPŠ.   

 

9. Rôzne – Kontrola NKÚ 

Generálny sekretár SBA informoval VV SBA o záveroch kontroly NKÚ, ktorá 
konštatovala, že SBA nepochybila v nakladaní s príspevkami uznanému športu 
z MŠVVaŠ za roky 2018 - 2020 a potvrdilo sa transparentné prerozdeľovanie 
príspevku uznanému športu v súlade so zákonom o športe. Drobné nedostatky 
formálneho charakteru odstráni SBA v prvom štvrťroku 2022. 

 

9. Rôzne – Covid automat 

Prezident SBA informoval VV SBA o spoločnej iniciatíve piatich športových zväzov 
a v nich združených športových, zväčša mládežníckych klubov (futbal, hokej, 
hádzaná, volejbal, basketbal) smerom k vláde SR o znovuzavedenie pôvodného 
covid automatu, podľa ktorého možno realizovať tréningový a súťažný proces 
mládeže a amatérov v režime OTP a pustiť divákov do hľadísk v režime OP. 

Uznesenie č. 93/2021 

Pre všetky nastávajúce reprezentačné akcie vrátane mládeže v kategóriách U16, 
U18, U20 a basketbalu 3x3 je zo strany SBA požadovaný režim OP až do odvolania. 
Pre nižšie kategórie je zo strany SBA požadovaný režim v zmysle platných vyhlášok 
ÚVZ SR. 

Za: 6                Zodpovedný: GS SBA, koordinátori mužskej a ženskej zložky 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 
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9. Rôzne 

Prezident SBA informoval VV SBA o podpísaní Memoranda o spolupráci 
s Trenčianskym samosprávnym krajom a Strednou športovou školou Trenčín.  

Taktiež informoval VV SBA o schválení účasti našich družstiev chlapcov aj dievčat 
na 31. Svetovej Letnej Univerziáde v Číne (Chengdu, 26.6. – 7.7.2022) zo strany 
FISU a FIBA.   

Prezident SBA informoval VV SBA o pridelení usporiadateľstva Federálneho Pohára 
žien 4. – 6.2.2022 klubu SBZ Piešťanské Čajky. Na podujatí by mohlo prísť 
k rokovaniu o Federálnom Pohári mužov ako o ďalšom spoločnom projekte ČBF 
a SBA.  

Organizovanie campov a turnajov pre reprezentácie U15 a mladšie je minimálne do 
9.1.2022 pozastavené zo strany SBA, hoci podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR nie je 
zakázané. K obnoveniu týchto podujatí príde koordinovane po reštarte 
mládežníckych súťaží SBA alebo podľa špeciálneho harmonogramu.    

SBA spustí dňa 22.12.2021 Anketu o najlepšieho basketbalistu / basketbalistku, 
trénera seniorov a mládeže, talent roka za rok 2021. Hlasovať bude možné do 
31.1.2022. 

 
 
V Bratislave, dňa 21.12.2021 
 

 
Zapísal: A. Kuffa 
skontroloval a schválil: M. Drgoň   

 


