
 

 

Zápisnica č. 9/2022 

zo zasadnutia Výkonného výboru SBA 
 

Miesto:  Bratislava 

Termín:  13.07.2022 

Prítomní:               Miloš Drgoň, Peter Mičuda, Milan Valašík a Gabriel Sirotňák   

Neprítomný:   Rastislav Javorský 

Hosť:  Andrej Kuffa, Michal Ondruš, Oleg Meleshchenko, Martin 

Svorad 

 

1. Kontrola plnenia uznesení 

 

Uznesenia č. 99/2019, 68/2021, 81/2021, 82/2021 a 43/2022 trvajú, ostatné 

uznesenia sú splnené.  

 

Uznesenie č. 44/2022 

 

VV SBA schvaľuje štatúty komisie mužských basketbalových klubov a komisie 
ženských basketbalových klubov na obdobie najbližších dvoch rokov, t.j. do 
ukončenia h.o. 2023/24 na základe rokovaní oboch komisii v máji 2022.  
 
 
Za: 4               Zodpovední: sekretariát súťaží, GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

3. Žiadosť Slávie Banská Bystrica o podporu za účasť vo FIBA Eurocup 

Women v sezóne 2022/2023 

Prezident SBA predniesol pred VV SBA žiadosť klubu Slávia Banská Bystrica, 

ohľadom podpory účasti klubov v európskych pohároch FIBA zo strany SBA.   

 

Uznesenie č. 45/2022 

 

VV SBA schvaľuje podporu klubu Slávia Banská Bystrica vo forme:  
- refundácie nenávratného vkladu do súťaže a licenčných poplatkov za hráčky 
- Zapožičanie LED Panelov a košov za dopravné náklady 



 

 
VV SBA zároveň poveruje GS SBA úpravou smernice o príspevkoch 
basketbalovým klubom tak, aby všeobecne reflektovala nasledovné pravidlo: 
  
a/ Víťazi Slovenského pohára alebo najvyššej súťaže mužov či žien majú, ktorí 
v nasledujúcej sezóne využijú právo štartovať vo FIBA súťažiach majú právo na: 

- Bezúročnú pôžičku na depozit do FIBA súťaže 
- Refundáciu nenávratného vkladu do súťaže 
- Refundáciu licenčných poplatkov za hráčov 
- Zapožičanie LED Panelov a košov za dopravné náklady. 

 
b/ Kluby ktoré sa prihlásia do FIBA súťaže, ale v predchádzajúcej sezóne nevyhrali 
ani najvyššiu súťaž ani Slovenský pohár majú právo na: 

- Refundáciu nenávratného vkladu do súťaže 
- Refundáciu licenčných poplatkov za hráčov 
- Zapožičanie LED Panelov a košov za dopravné náklady. 

 
  
Za: 4              Zodpovední:GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

4. Zmluvy o súčinnosti s SBL a ZBR 

VV SBA berie na vedomie predĺženie zmluvy o súčinnosti medzi SBA a SBL na 

sezónu 2022/23.  

Ohľadom zmluvy o súčinnosti medzi SBA a ZBR, ohľadom Internej smernice SBA o 

poplatkoch SBA a poplatkoch kolektívnych členov SBA – klubov za rozhodovanie 

zápasov SBA v h.o. 2022/2023 a Internej smernice SBA o náhradách rozhodcov, 

technických komisárov a observerov na sezónu 2022/2023: 

Uznesenie č. 46/2022 

 

VV SBA schvaľuje, že Interná smernica SBA o poplatkoch SBA a poplatkoch 
kolektívnych členov SBA – klubov za rozhodovanie zápasov SBA v h.o. 2022/2023  
nemení poplatky za rozhodovanie a poveruje v tomto ďalej rokovať so ZBR.  
 
Za: 4               Zodpovední: prezident SBA, GS SBA, prezident ZBR 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

5. Federálne poháre mužov a žien.  

Prezident SBA predniesol pred VV SBA návrh podpory pre Federálne poháre 

mužov (November 2022) a žien (Február 2023).  



 

Uznesenie č. 47/2022 

 

VV SBA schvaľuje v sezóne 2022/2023 dotáciu vo výške 6000 Eur pre 
usporiadateľov Federálneho pohára mužov na Slovensku (september 2022)  
a dotáciu vo výške 4000 Eur na turnaj Final Eight (prvý štvrťrok 2023) Federálneho 
pohára žien. 
 
Za: 4               Zodpovední: GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

6. Rozpočet SBA na rok 2022 

 

Prezident SBA predniesol pred VV SBA aktuálny stav rozpočtu SBA v roku 2022 

s tým, že väčšie hodnotenie prebehne po ukončení účasti mládežníckych 

reprezentácii na ME 2022.  

VV SBA zobral túto informáciu na vedomie.  

 

7. Podmienky spolupráce s Niké na sezónu 2022/2023 a 2023/2024 

 

P. Mičuda a A. Kuffa informovali VV SBA o stretnutí, ktoré prebehlo medzi 

zástupcami SBA, klubov Niké SBL, klubov Niké EXZ a zástupcami spoločnosti Niké 

s.r.o. ohľadom noviniek pre nadchádzajúcu sezónu 2022/2023.  

 

Prezident SBA informoval, že je plánované stretnutie s p. Bergerom na druhú 

polovicu júla 2022, kde sa budú preberať všetky témy a podmienky spolupráce na 

nadchádzajúce 2 sezóny.  

 

VV SBA zobral tieto informácie na vedomie. 

 

8. Hodnotenie reprezentácie mužov – Kvalifikácia na MS 2023  

 

Koordinátor mužskej zložky SBA p. Ondruš predniesol pred VV SBA hodnotenia 

trénerského štábu a manažéra družstva mužskej reprezentácie. Hodnotenie sa 

týkalo iba kvalifikácie na MS 2023. Hlavný tréner O. Meleshchenko si vyžiadal 

predniesť hodnotenie pred VV SBA osobne.  

 

Hlavný tréner O. Meleshchenko osobne predniesol hodnotenie výkonov mužskej 

reprezentácie pred VV SBA. Ako hlavný faktor neúspechu spomenul nekvalitu Niké 

SBL, nepripravenosť hráčov na vysokú rýchlosť a fyzickosť basketbalu Európskej 

úrovne. Súčasne potvrdil, že podmienky na prípravu družstva mužov vytvorené zo 

strany SBA boli na štandartnej európskej úrovni. 



 

 

Uznesenie č. 48/2022 

 

VV SBA odvoláva hlavného trénera reprezentačného družstva mužov Olega 
Meleshchenka z dôvodu neuspokojivých výkonov družstva v kvalifikácii na 
Majstrovstvá sveta 2023.  
VV SBA zároveň poveruje koordinátora mužskej zložky SBA M. Ondruša oslovením 
možných kandidátov na pozíciu hlavného trénera reprezentácie mužov a ich 
predložením VV SBA v čo najkratšom možnom termíne. 
  
 
Za: 4              Zodpovední: GS SBA, M.Ondruš 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

9. Rôzne 

Prezident SBA informoval VV SBA o pripravenosti basketbalových turnajov EYOF 

po organizačnej stránke zo strany SBA, čakajú nás ešte testovacie zápasy v oboch 

halách a doladenie detailov. 

Predseda NBC o.z. p.Ondruš predniesol pred VV SBA informáciu o aktuálnom 

stave rekonštrukcie ŠH Pasienky a tiež o pripravenosti tendrov na vnútorné 

vybavenie športovej haly. Spomenul, že aj keď momentálne zákon o verejnom 

obstarávaní neprikazuje všetko vnútorné vybavenie obstarávať, tak NBC o.z. prijalo 

internú smernicu, na základe ktorej budú všetko vnútorné vybavenie obstarávať 

podľa zákona o verejnom obstarávaní. VV SBA zobral túto informáciu na vedomie.  

Koordinátor mužskej zložky p.Ondruš informoval o aktivite tv stanice JOJ Šport 

ohľadom získania práv od FIBA na vysielanie zápasov U18 Mužov počas ME B-

Divízie v Ploješti. Zápasy z ME U18 chlapcov bude vysielať športová stanica JOJ 

Šport. Taktiež predniesol návrh na zmenu v RT U16 chlapcov.  

Uznesenie č. 49/2022 

 

VV SBA schvaľuje zmenu 2. asistenta trénera pri reprezentácii U16 muži. Maroša 
Moravčíka nahradí Róbert Parízek.  
  
Za: 4              Zodpovední: GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

Uznesenie č. 50/2022 

 

VV SBA schvaľuje odmeny pre reprezentácie mužov a žien nasledovne:  



 

Reprezentácia žien za postup na Majstrovstvá Európy 2023 – 5000 Eur pre 
družstvo.  
Reprezentácia mužov za postup do riadnej kvalifikácie na Majstrovstvá Európy 
2025 – 5000 Eur pre družstvo.  
  
 
Za: 4              Zodpovední: GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

 

V Bratislave, dňa 13.07.2022 

 

Zapísal: A. Kuffa 

skontroloval a schválil: M. Drgoň   


