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Zápisnica č. 1/2021 
zo zasadnutia Výkonného výboru SBA 

 
 

Miesto:  Sekretariát SBA 

Termín:  4.1.2021 
Prítomní:               Miloš Drgoň, Peter Mičuda, Daniel Jendrichovský, Rastislav 

Javorský, Gabriel Sirotňák, Milan Valašik 

Hosť:  Michal Ondruš, Andrej Kuffa 

Ospravedlnený:    Ján Vigaš, kontrolór SBA 
 

1. Kontrola plnenia uznesení 
 
Uznesenia č.99/2019, 83, 85, 86/2020 trvajú. Ostatné uznesenia sú splnené.  
 

2. Pandemické opatrenia vlády SR a ÚVZ SR a ich vplyv na basketbalovú 
obec. 
 

Prezident SBA informoval členov VV SBA o platných vyhláškach a konštatoval, že 
v súčasnom období je možné z pôvodne vyhlásených súťaží pokračovať len 
v Slovenskej basketbalovej lige mužov, v extralige žien a v SP mužov a žien. 
 
Ďalej informoval o rozhovoroch s ČBF, ktorých výsledkom je, že Česko-slovenský 
Pohár v basketbale žien bol zrušený z dôvodu pandémiepre sezónu 2020/21, ale po 
prekonaní pandemie sa obe strany k projektu vrátia.  
 
Po ukončení lockdownu a po povolení tréningového procesu aspoň v režime 5 + 1 
schváli VV SBA nové vyhlásenie súťaží pre sezónu 2020/21, nakoľko podľa 
pôvodných vyžrebovaní nie je možné v sezóne pokračovať.  
 
Uznesenie č. 1/2021 
 
VV SBA ukladá GS SBA požiadať krízový štáb o výnimku zo zákazu ubytovania 
nových hostí v prípade kvalifikačnej bubliny reprezentácie žien v Piešťanoch. 
 
 Za:  6  Zodpovedný: GS SBA 

Proti:            0 
Zdržal sa:  0  Termín: ihneď 



 

 

3. Rôzne 
 
Uznesenie č.2 /2021 
 
VV SBA prijíma za nového kolektívneho člena SBA:  
 

1. Basketbalový akadémia GALAXY Košice (BA GALAXY Košice) 
 
 Za:  6  Zodpovedný: GS SBA 

Proti:            0 
Zdržal sa:  0  Termín: ihneď 

Prezident SBA informoval VV SBA o kontrole Stanov SBA hlavným kontrolórom 
športu a o výsledku danej kontroly. Nezrovnalosti je SBA povinná odstrániť na 
konferencii SBA zmenou Stanov SBA. VV SBA zobral túto informáciu na vedomie. 

Prezident SBA informoval VV SBA o schválenej dotácii z MŠVVaŠ pre basketbal na 
rok 2021 vo výške 1440325,- eur a o tom, že na rok 2021 SBA nežiadala o kapitálové 
výdavky. VV SBA zobral túto informáciu na vedomie. 

GS SBA informoval VV SBA o odoslaní prihlášky na svetovú letnú univerziádu zo 
strany SAUŠ pre družstvo chlapcov aj družstvo žien. Výber účastníkov FIBA ukončí 
18.1.2021. VV SBA zobral túto informáciu na vedomie. 

Prezident SBA informoval VV SBA o presune dátumu slávnostného spoločenského 
vyhlásenia výsledkov ankety Basketbalista roka na bližšie nešpecifikovaný dátum 
v lete 2021, z dôvodu pandémie COVID-19. VV SBA zobral túto informáciu na 
vedomie.  

Uznesenie č.3 /2021 
 

Prezident SBA informoval VV SBA o začatí procesu na vypísanie výzvy na pomoc 
profesionálnym klubom ohľadom vykrytia finančných strát v období 1.3.2020 – 
31.12.2020 z financií Fondu na podporu športu maximálne vo výške 75000 Eur pre 
jeden klub. VV SBA poveruje P.Mičudu a M.Drgoňa zistením, ktoré z klubov vedia za 
daných podmienok čerpať finančnú pomoc. A zistenia následne komunikovať so 
štátnym tajomníkom pre šport I. Husárom.  

Za:  6  Zodpovedný: Prezident SBA, VR SBL 
Proti:            0 
Zdržal sa:  0  Termín: ihneď 

 

Uznesenie č.4 /2021 
 

VV SBA prijíma Smernicu o o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a 
zneužívaním v športe.  



 

 

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

 

Uznesenie č.5 /2021 
 

VV SBA schvaľuje vyhlásenie výberového konania pre trénerov na zaradanie do 
programu FECC – Fiba European Coachicg Certificate.  

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

Prezident SBA informoval VV SBA o aktuálnej situácii pri rokovaniach s titulárnym 
partnerom ženskej a mužskej najvyššej súťaže, spoločnosťou Niké. Prebehla 
rozprava o možných úpravách zmluvy a VV SBA zobral výsledok rozpravy na 
vedomie. 

Prezident SBA otvoril diskusiu o možnosti obsadiť miesto riaditeľa spoločnosti SBA 
Marketing s.r.o. Prebehla diskusia, následne VV SBA odložil túto tému na nasledujúci 
VV SBA.  

  
 

 
 

 
V Bratislave, dňa 4.1.2021 
 

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


