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Zápis 

z posezónneho zasadnutia vedenia MBLigy, zástupcov tímov a 

rozhodcov zo dňa 23.6.2015 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 

Program:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Zhodnotenie sezóny z pohľadu vedenia MBLigy, rozhodcov, HK a DK 

3. Hrací poriadok a jeho možné zmeny 

4. Diskusia, zhodnotenie sezóny z pohľadu družstiev 

5. Prijatie návrhov a termínov 

6. Záver 

1. Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie otvoril p. Kubala zástupca organizátora súťaže Basketland, n.f. Privítal 

účastníkov zasadnutia a zhodnotil sezónu 2014-2015 MBLigy. Vyjadril spokojnosť 

s bezproblémovým priebehom súťažného ročníka MBLigy, ktorá má každým rokom 

zvyšujúcu sa úroveň a pozitívny ohlas medzi basketbalovou verejnosťou nielen v Bratislave, 

ale ja na Slovensku. 

Poďakoval p. Čeppanovi za delegáciu rozhodcov a odovzdal vecnú spomienkovú cenu za 

sezónu 2014-2015. 

Ďalej poďakoval J. Mižákovi za vedenie HK a DK komisie, M. Mižákovi za vedenie web 

stránky MBLigy a J. Mižákovi st. za štatistické vyhodnocovanie zápisov.  

Podal správu o financovaní F4, resp. príspevku BSK vo forme odmeny pre prvé tri tímy. 

2. Zhodnotenie sezóny za rozhodcov, HK a DK MBLigy 

Za rozhodcov zhodnotil sezónu p. Čeppan. Vyjadril spokojnosť zo strany rozhodcov a 

pozitívny ohlas. 

Za HK a DK MBLigy zhodnotil sezónu J. Mižák. Pred hodnotením odovzdal cenu fair-play 

pre najslušnejší tím sezóny 2014-2015 zástupcom tímu FEI STU. Informoval o rozpočte a 

vynaložených finančných prostriedokch na sezónu 2014-2015. Navrhol rozšírenie HK a DK 

o 3 členov – zástupcov tímov MBLigy. 

HK a DK riešila problemy: 

- štart hráčov v zápasoch, ktorí neboli na súpiskách, 

- riešenie diskvalifikačnej chyby 

- riešenie kontumácie zápasov 
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3. Zmeny vo vyhlásení súťaže a hracieho poriadku 

J. Mižák predbežne informoval o niektorých navrhovaných zmenách hracieho poriadku 

MBLigy. Tímy obdržia návrh na pripomienkovanie. 

4. Diskusia, zhodnotenie sezóny 2014-2015 z pohľadu tímov 

a) BK Regent´94 (p. Ondruš, p. Bielik) 

P. Ondruš zhodnotil uplynulú sezónu veľmi pozitívne, bez výhrad k termínom a dĺžke 

sezóny. Navrhuje na ťažšie "derby" zápasy delegovať skúsených rozhodcov. Navrhol 

vyhodnocovať najlepší tím po základnej časti súťaže.  

K sezóne 2014-2015 sa p. Bielik vyjadril kladne. Informoval o spolupráci BK Regent s 

mestskou časťou a z toho vyplývajúcich výhodách a odporučil túto spoluprácu aj ostatným 

tímom. Ďalej informoval o finančnej odmene pre víťazov F4 v podobe objednávky na 

športovú výstroj od firmy 3b. 

b) FEI STU (p.Vörös) 

Sezónu 2014-2015 zhodnotil p. p.Vörös kladne. Snažili sa vychádzať v ústrety tímom pri 

preložení zápasov, resp. dohrávkach, no niekedy chýbala lepšia komunikácia medzi tímami 

a nakoniec na to doplácali. Súťaž berú ako zábavu a možnosť stretávať sa z ostatnými 

tímami. 

d) KP Multichuys (p. M. Mižák) 

Bez pripomienok a spokojnosť s uplynulou sezónou. 

e) BK Consultare (p. Šrobár) 

K súťaži nemajú žiadne výhrady a vyjadril spokojnosť so sezónou 2014-2015. 

f) BK BAJKAL (p. Leňúch) – nový tím 

Zástupcovia tímu prejavili záujem o účasť v sezóne 2015-2016. Ide o tím študentov a 

absolventov 1. súkromného gymnázia na Bajkalskej ulici v Bratislave. Zástupcovia tímu boli 

informovaní o podmienkach vstupu do súťaže (štartovné, kaucia) a súťažných 

podmienkach (telocvičňa, vybavenie na zápas, platby rozhodcom, súpiska a pod.) 

g) formát a termíny súťažného ročníka 2015-2016 

P. Čeppan informoval o systéme súťaže pre sezónu 2015-2016, ktorý bude závisieť od 

počtu prihlásených tímov. Určite však play-off a F4 ostane zachované. Informoval o záujme 

4-5 ženských tímov pre vytvorenie ženskej mestskej basketbalovej ligy. 

h) web stránka 

P. Michal Mižák informoval o web stránke. Ocenil pozitívne ohlasy tímov a hráčov. Prisľúbil 

ďalšie skvalitnenie, prehľadnosť, nové funkcionality. Požiadal o trpezlivosť vzhľadom na 

časovú náročnosť tvorby webu na amatérskej "hobby" úrovni. 

i) štatistické vyhodnotenie 

P. Jozef Mižák st. informoval o štatistickom vyhodnocovaní zápisov a poskytol niektoré 

štatistické údaje. Uviedol niektoré nedostatky v zápisoch a ich postupné zlepšovanie ku 
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koncu sezóny. Informoval o Majstrovstvách Slovenska v Maxibasketbalev Prešove a v 

Klatovách (ČR). Možnosť účasti aj pre niektoré tímy MBLigy v kategóriách od 35 rokov, 

+40, +45, +50 atď.). 

5. Prijatie návrhov a termínov 

i. Rozposlať návrh hracieho poriadku pre sezónu 2015-2016 tímom MBLigy na 

pripomienkovanie. 

T: 30.7.2015 

Z: J. Mižák (HK MBLigy) 

ii. Zaslať pripomienky tímov e-mailom k návrhu hracieho poriadku. 

T: 31.8.2015 

Z: vedúci tímov MBLigy 

iii. Zaslať predbežné prihlášky tímov do súťaže pre sezónu 2015-2016. 

T: 15.8.2015 

Z: vedúci tímov MBLigy 

iv. Upresnenie prihlášok – záväzné prihlásenie tímov + zaplatenie poplatkov. 

T: 14.9.2015 

Z: vedúci tímov MBLigy 

v. Turnaj finalistov MBLigy a ŽMBL 

T: 27.9.2015, Žilina 

Z: p.Kubala a HK MBLigy 

vi. Zasadnutie zástupcov tímov pred sezónou 2015-2016 

T: 22.9.2015, VŠEM VS 19.00 (20.00) upresnenie na webovej stránke 

Z: vedenie ligy 

6. Záver 

Na záver p. Kubala poďakoval za účasť, aktívny prístup na zasadnutí a poprial príjemné 

prázdniny, dovolenky a načerpanie nových síl pre sezónu 2015-2016. 

V Bratislave, 23.6.2015 Zapísal: Ing. Jozef Mižák, st. 

  



 

 
 

 


