
Zápisnica č. 11/2022 
zo zasadnutia Výkonného výboru SBA 

Miesto: sekretariát SBA 

Termín: 6.10.2022 
Prítomní:       Miloš Drgoň, Peter Mičuda, Gabriel Sirotňák,  Rastislav Javorský, 

Milan Valašík – per rollam 

Hosť: Andrej Kuffa, Michal Ondruš, Martin Svorad 

1. Kontrola plnenia uznesení

Uznesenia č. 99/2019, 68/2021, 81/2021, 82/2021 trvajú, ostatné uznesenia sú 
splnené.  

2. Prijatie nových členov SBA

Uznesenie č. 54/2022 

VV SBA prijíma nových kolektívnych členov SBA: 
1. Rožňavnskí Vlci
2. BŠ LUKO 

Za: 5    Zodpovedný: GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

3. Zmluva o súčinnosti medzi SBA a ZBR

Uznesenie č. 55/2022 

VV SBA schvaľuje Zmluvu o súčinnosti medzi SBA a ZBR, rovnako ako aj smernice, 
ktoré s ňou súvisia a to:  
- Interná smernica o poplatkoch SBA a poplatkoch kolektívnych členov SBA – klubov
za rozhodovanie zápasov SBA v h.o. 2022/2023,
- Interná smernica ZBR o náhradách rozhodcov, technických komisárov a observerov

Za: 5      
Proti: 0 
Zdržal sa: 0    



 
Uznesenie č. 56/2022 
 
VV SBA schvaľuje Štatút Hracej komisie SBA v znení ako ho predložil predseda HK 
SBA – C a poveruje GS SBA zverejnením štatútu.  
 
Za: 5              Zodpovední: T. Homola, GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 

 
4. Dotácie pre kluby  
 
GS SBA odprezentoval podklad, na základe ktorého sa budú vyplácať dotácie za 
umiestnenie na M-SR 2022 a za výchovu mládežníckych reprezentantov – 
účastníkov FIBA akcií v lete 2022.  
Oddelenie súťaží SBA zbiera podklady o medzinárodných súťažiach a o účasti 
mládežníckych klubov v nich v sezóne 2022/23. Návrh na dotácie pre tieto družstvá  
spracujú koordinátori mužskej a ženskej zložky v spolupráci s GS SBA na základe 
schváleného rozpočtu SBA pre rok 2023.  
 
Uznesenie č. 57/2022 
 
VV SBA schvaľuje vyplatenie dotácii pre mládežnícke kluby za umiestnenie na M-SR 
2022 a za výchovu mládežníckych reprezentantov – účastníkov FIBA akcií v lete 
2022. Vyplatenie dotácii začne najskôr 30.10.2022  
 
Za: 5              Zodpovední: GS SBA, Ekonóm SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: od 30.10.2022 
 
Uznesenie č. 58/2022 
 
VV SBA poveruje prezidenta SBA napísaním žiadosti na MŠVVaŠ ohľadom 
navýšenia PUŠ 2022 kvôli zvýšenej inflácii.  
VV SBA schvaľuje v zmysle Smernice o Príspevkoch pre mládežnícke kluby SBA 
príspevok za rok 2022 pre mládežnícke kluby na šport mládeže do 23 rokov vo výške  
500 Eur na družstvo.  
 
Za: 5              Zodpovední: prezident SBA, GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 
 
5. Projekty FIBA  
 
GS SBA prezentoval návrh projektov FIBA pre Youth Development Fund a Her World 
Her Rules.  
 



 
Uznesenie č. 59/2022 
 
VV SBA poveruje GS SBA a M. Adamčíka dopracovať oba projekty tak, aby sa viac 
sústredili na basketbalové kluby.   
 
Za: 5              Zodpovední: GS SBA, M. Adamčík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: 20.10.2022 
 
6. Smernice a poplatky SBA  
 
Uznesenie č. 60/2022 
 
VV SBA poveruje predsedu HK SBA – C zapracovaním poplatkov za predohrávky 
a dohrávky cez pracovný týždeň na vyžiadanie klubu, čím sa vrátime poplatkami do  
obdobia spred covid krízy.   
 
Za: 5              Zodpovední: T. Homola, GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 
 
Uznesenie č. 61/2022 
 
VV SBA schvaľuje smernicu k Finálovým turnajom M-SR v mládežníckych 
kategóriách, Slovenského pohára mužov, Slovenského pohára žien a finálovým 
turnajom 1. a 2.ligy seniorov 2022/2023 
 
Za: 5              Zodpovední: GS SBA, sekretariát súťaží 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 
 
Uznesenie č. 62/2022 
 
VV SBA schvaľuje pridanie bodu 6.8. do Prestupového a licenčného poriadku SBA.  
 
Za: 5              Zodpovední: HK SBA - C 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 
 
 
 
7. Žiadosť o Príspevok uznanému športu pre rok 2023 
 
Prezident SBA prezentoval pred VV SBA informácie zo žiadosti o PUŠ 2023, najmä 
nárast členskej základne o približne 250 hráčov a hráčok do 23 rokov v porovnaní so 
žiadosťou na rok 2020, kedy sa žiadosť vzťahovala aj na členskú základňu. V rokoch 



 
2021 a 2022 sa brala výška členskej základne z dôvodu novele zákona o športe lex 
korona v rovnakej výške ako v roku 2020, hoci v SBA vykazovala nárast.   
 
Uznesenie č. 63/2022 – schválené per rollam 29.9.2022 
 
VV SBA schvaľuje zaslanie žiadosti o PUŠ na rok 2023 a poveruje Š. Kubíka týmto 
zaslaním.  
 
Za: 5              Zodpovední: GS SBA, Š. Kubík 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 
 
8. Hodnotenie mládežníckych reprezentácii a program seniorských 
reprezentácii 
 
Koordinátori mužskej a ženskej zložky odprezentovali skutočnosť, že od 
reprezentačných trénerov mládeže dostali hodnotenia za reprezentačné leto 2022. 
Obaja budú organizovať stretnutie za účasti poradných komisií a reprezentačných 
trénerov, kde bude prebiehať hodnotenie celkového stavu reprezentácii mládeže. Na 
neobsadené miesta reprezentačných trénerov budú vypísané výberové konania. 
Ženská reprezentácia bude mať novembrový zraz v Piešťanoch, následne cestuje do 
Luxemburska a Talianska, mužská reprezentácia bude mať novembrový zraz 
v Leviciach, kde odohrá zápas s Dánskom, následne cestuje do Nórska.  
VV SBA zobral túto informáciu na vedomie.  
 
9. Školský šport 
 
Prezident SBA prezentoval pred VV SBA informácie ohľadom školského športu. Pre 
školské ročníky 5.-9. základných škôl sa bude hrať basketbal 3x3 a pre stredné školy 
ostáva súťaž v basketbale. Boli odprezentované aj termíny finálových turnajov.  
VV SBA zobral tieto informácie na vedomie.  
 
10. Spustenie portálu SBA  
 
GS SBA prezentoval funkcionality a pripravenosť portálu SBA na spustenie. VV SBA 
zobral tieto informácie na vedomie.  
 
11. Rôzne 
 
Michal Ondruš prezentoval priebeh stavebných prác v NBC Bratislava (ŠH 
Pasienky), po vyriešení statických problémov stavby práce prebiehajú podľa 
harmonogramu. Pripravujú sa výberové konanie na vnútorné vybavenie športovej 
haly.  VV SBA zobral tieto informácie na vedomie.  
 
Prezident SBA dal na vedomie VV SBA tieto informácie:  
 



 
- SBA získalo po podujatí EYOF darovacou zmluvou do svojho majetku dva 
basketbalové koše FIBA level 1. Prezident SBA navrhol, aby boli tieto koše 
umiestnené v Národnom Basketbalovom Centre v Bratislave.  
 
- Fond na podporu športu aktuálne kontroluje podklady, ktoré poslali kluby v rámci 
vyúčtovania Covid pomoci. Ak budú v poriadku, je možné, že FnPŠ vypíše aj tretie 
kolo Covid pomoci pre športové kluby.  
 
- Ohľadom archívu Niké TV prebieha debata s p. Bergerom, výkonným riaditeľom 
Niké s.r.o. o možnostiach stiahnutia zápasov pre interné potreby basketbalových 
klubov tak, ako tomu bolo v posledných dvoch sezónach v archíve HusteTV.  
 
- Možnosť uchádzať sa o organizáciu FIBA podujatia v roku 2025, kde by SBA prvý 
krát medzinárodne využila zrekonštruovanú halu ŠH Pasienky. Možnosť využiť 
spoluprácu so štátnou agentúrou Slovakia Travel na podporu cestovného ruchu  a s 
MŠVVaŠ SR. 
 
- Pripravuje sa Smernica o Materiálnom zabezpečení reprezentácii SR v basketbale 
a v 3x3. Cieľom je zaviesť jednotné pravidlá pre nákup, používanie a vyraďovanie 
najmä športového oblečenia reprezentácii SR. 
 
Uznesenie č. 64/2022  
 
VV SBA schvaľuje usporiadanie turnaja olympijských nádeji V4 pre kategóriu U16 
v Piešťanoch v termíne 27.12 – 30.12.  
 
Za: 5              Zodpovední: GS SBA 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 
 
Uznesenie č. 65/2022 
 
VV SBA schvaľuje na návrh prezidenta, že v súťaži Mikroliga U10 sa odohrá aspoň 
6 turnajov.  
 
Za: 5              Zodpovední: sekretariát súťaží 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0     Termín: ihneď 
 
 

V Bratislave, dňa 6.10.2022 

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


