
Zápis 
z posezónneho zasadnutia vedenia MBLigy, 

zástupcov tímov a rozhodcov zo dňa 29.6.2016 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (v prílohe) 
 
Program:  
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Zhodnotenie sezóny  
3. Hrací poriadok, Disciplinárny poriadok, Vyhlásenie súťaže a ich možné zmeny  
4. Diskusia, zhodnotenie sezóny z pohľadu družstiev  
5. Prijatie návrhov a termínov  
6. Záver  

 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
  

Zasadnutie otvoril koordinátor súťaže MBLigy, ktorý privítal účastníkov zasadnutia a 
konštatoval slabú účasť. 

 
  

2. Zhodnotenie sezóny 
 

Bola vyjadrená spokojnosť s priebehom súťažného ročníka MBLigy, ktorá má 
každým rokom zvyšujúcu sa úroveň a pozitívny ohlas medzi basketbalovou verejnosťou 
nielen v Bratislave. 

 
Na stretnutí boli prezentované aj informácie o: 

  
• financovaní sezóny 2015-2016 - pohyby a zostatok na účte (bude dostupné na 

webe súťaže), 
• príprave turnaja víťazov líg Bratislavy a Žiliny v septembri v Bratislave 

(pravdepodobne koncom septembra), 
• problémoch ktoré sa riešili počas sezóny a to: 

o inzultácie, 
o riešenie DCH, 
o riešenie kontumácie zápasov, 
o štart hráčov v zápasoch, ktorí neboli na súpiskách družstiev, 
o protest družstva Banvur 

 
Konštatovali sme, že stúpol počet DCH,TCH hráčov a TCH lavičiek oproti 

predchádzajúcemu ročníku o 50% a dokonca došlo aj k inzultáciám. 
 
Pozitívnym prínosom bola súťaž žien, v ktorej vedenia MBLigy vidí budúcnosť. 
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3. Zmeny vo vyhlásení súťaže, hracieho poriadku a disciplinárneho
poriadku

Na stretnutí boli od prezentované možné zmeny v Hracom poriadku a vo Vyhlásení 
súťaže. Vzhľadom na rôzne priestupky sa podal aj návrh na zavedenie Disciplinárneho 
poriadku. Návrhy budú rozposlané vedúcim jednotlivých družstiev k pripomienkovaniu. 

4. Diskusia, zhodnotenie sezóny 2015-2016 z pohľadu tímov

a) BK Regent 94 (p. Hladký, p. Sergej)

Zástupcovia BK Regent 94 zhodnotili uplynulú sezónu veľmi pozitívne, bez výhrad k 
termínom a dĺžke sezóny. Navrhujú na ťažšie "derby" zápasy delegovať skúsených 
rozhodcov a v prípade dostatku finančných prostriedkov na F4 zabezpečiť extraligových 
rozhodcov. Navrhol hodnotiť rozhodcov po zápase trénermi oboch družstiev (v kolónke za 
podpismi rozhodcov). Vytvoriť objektívny návrh na hodnotenie. Vyjadrili sa aj 
k dodržiavaniu termínového kalendára, hlavne F4. Ak má dôjsť k zmene termínov, musí 
byť jednohlasný súhlas dotknutých tímov. 

Navrhli založenie o.z. MBLigy. a poďakovali vedeniu ligy zato, že súťaž prebehla 
bez väčších komplikácií. 

b) KP Multichuys (p. Ciho)

KP vyslovilo spokojnosť s uplynulou sezónou. KP navrhuje prísnejšie trestať 
za neplnenie si povinnosti (aj keď sa jedná o hobby ligu), t.j. zaplatenie 
štartovného, sprísniť finančné tresty za TCH, DCH, nesplnenie povinnosti nahlásiť 
výsledok alebo zaslanie zápisu v termíne. KP poďakovalo vedeniu ligy za priebeh 
ligy, aktuálne informácie na webstránke a štatistiky. 

c) BK Consultare (p. Sasvári)

Consultare hodnotilo uplynulú sezónu veľmi pozitívne. Tešia ich, že liga 
napreduje, jej úroveň stúpa a medzi družstvami sa zvyšuje vzájomná konkurencie 
schopnosť. Zároveň zástupca konštatoval, že ho znepokojuje trend nešportového 
správania sa niektorých hráčov. Treba sa zaoberať odloženými zápasmi 
a dohodnúť nové termíny za týždeň. Taktiež by bolo za potreby prehodnotiť limit 
odohratých zápasov pred play off (30percent t.j. 9zápasov). Celkovo má 
Consultare pocit, že tento ročník prebehol bez závažnejších komplikácií, za čo si 
vedenie súťaže zaslúži poďakovanie.  

d) Jozef Mižák st. (HK štatistiky)

 Informoval o štatistickom vyhodnocovaní zápisov a poskytol niektoré 
štatistické údaje. Uviedol niektoré nedostatky v zápisoch. Zároveň informoval 
o stanoviskách družstiev, ktoré boli zaslané písomne:
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a. BK Klokani (p.Nagy)

My sme veľmi spokojný s vedením a fungovaním ligy. Má vyššiu úroveň ako 2.liga 
od SBA. Problém bol rozhodca p. Dujava v dvoch našich zápasoch. Inak nemáme 
absolútne žiadne výhrady. Ďakujeme za príjemnú sezónu a tešíme sa na ďalší ročník. 

b. MBK Dubček (p.Guzikiewicz)

Súťaž bola dobrá, flexibilita termínov stretnutí vyhovujúca. Družstvo ktoré nedodrží 
ani druhý zmenený termín malo by prehrať kontumačne. Súpisky by sa mohli meniť 
najskôr pred začiatkom druhej polovice súťaže. Navrhujeme vklad do súťaže, za ktoré by 
sa zabezpečili ceny pre ženskú súťaž. 

c. HK Filozof (p.Vrbjarová)

Ďakujeme za možnosť zahrať si v MBLige. S priebehom ligy sme spokojné. Jediné 
čo by sme zmenili je počet zápasov, bolo ich príliš veľa. Stačilo by hrať 1-2 krát za 
mesiac, resp. menej kôl. V prípade ďalšieho ročníka by sme pravdepodobne pokračovali. 

d. Jozef Mižák (koordinátor MBLigy)

Navrhuje zmenu pri doplňovaní súpisky a prestupoch. Hráči budú môcť nastúpiť až 
v nasledujúcom týždni po doplnení na súpisku. Je potrebné dopracovať a skrátiť termín na 
dohodnutie dohrávok zápasov (dohoda do 1 týždňa, ináč sa zápasy automaticky 
presúvajú na dohrávkový týždeň). 

Poplatky po započítaní trestov: Real (112€), Inter jun. (72€), Banvur (72€). 

5. Prijatie návrhov a termínov

1. Rozposlať návrh vyhlásenia súťaže, hracieho poriadku a disciplinárneho
poriadku pre sezónu 2016 - 2017 tímom MBLigy na pripomienkovanie.

2. Zaslať pripomienky e-mailom k návrhu vyhlásenia súťaže, hracieho poriadku
a disciplinárneho poriadku.

3. Zaslať predbežné prihlášky tímov do súťaže pre sezónu 2016-2017. 
T: 15.8.2016
Z: vedúci tímov MBLigy

4. Upresnenie prihlášok – záväzné prihlásenie tímov + zaplatenie poplatkov. 
T: 15.9.2016
Z: vedúci tímov MBLigy
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5. Turnaj finalistov MBLigy a ŽMBL T: september, Bratislava
Z: HK MBLigy (Mižák J.,Čeppan, Ondruš)

6. Zasadnutie zástupcov tímov pred sezónou 2016-2017
T: 19.9.2016, o 19:00 hod. (resp. 20:00 hod.) - upresnenie na webovej stránke a 
pozvánke pre prihlásené družstvá.
Z: vedenie ligy

6. Záver

Na záver koordinátor poďakoval za účasť, aktívny prístup na zasadnutí a poprial 
príjemné prázdniny, dovolenky a načerpanie nových síl pre sezónu 2016-2017. 

V Bratislave, 29.6.2016 Zapísal: Ing. Jozef Mižák st. 
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