
Rozhodnutia HK SBA - C – apríl 2019 
 
Zverejnené 06.04.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 182/190405 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci udelenia technických chýb družstvám, trénerom a hráčom 
v najvyšších a vyšších súťažiach SBA 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 
1./ družstvá 
a/ 1.liga muži 
BKM SPU Nitra    -  34 eur  (zo dňa 16.03.2019, 16.03.2019) 
KB Slávia TU Košice   -  34 eur  (zo dňa 17.03.2019, 24.03.2019) 
 
 
b/ 1.liga Juniori U19 
KB Slávia TU Košice   -  17 eur  (zo dňa 21.12.2018, 10.03.2019) 
BKM SPU Nitra    -  17 eur  (zo dňa 10.02.2019, 24.03.2019) 
MBK Handlová    -  17 eur  (zo dňa 13.01.2019, 24.03.2019) 
ŠBK Junior Levice    -  17 eur  (zo dňa 23.10.2018, 09.03.2019) 
 
 
c/ 1.liga Juniorky U19 
ŠŠK Žilina-Budatín   -  17 eur  (zo dňa 16.12.2018, 13.03.2019) 
 
 
d/ 1.liga Kadeti U17 
BSC "BLUE" Bratislava   -  17 eur  (zo dňa 29.11.2018, 31.03.2019) 
MŠK BK Žiar nad Hronom  -  17 eur  (zo dňa 10.11.2018, 17.03.2019) 
 
 
e/ 1.liga Starší žiaci U15 
MBK AŠK Slávia Trnava   -  17 eur  (zo dňa 20.02.2019, 09.03.2019) 
 
 
2./ tréneri 
a/ Extraliga ženy 
BK Slovan Bratislava   Rakočević Danilo 

-  40 eur  (zo dňa 27.03.2019) 
BAM Poprad    Gallová Tatiana 



-  40 eur  (zo dňa 26.01.2019) 
YOUNG ANGELS Košice   Žirková Zuzana 

-  30 eur  (zo dňa 28.09.2019, 27.03.2019) 
-  40 eur  (zo dňa 30.03.2019) 
-  50 eur  (zo dňa 30.03.2019) 

 
 
b/ 1.liga Juniori U19 
ŠBK Junior Levice    Jurík Marek 

-  40 eur  (zo dňa 24.03.2019) 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Korfanta Erich 

-  40 eur  (zo dňa 09.03.2019) 
      -  50 eur  (zo dňa 23.03.2019) 
 
 
3./ hráči 
a/ Extraliga ženy 
ŠBK Šamorín    Vyňuchalová Romana 

-  30 eur  (zo dňa 02.02.2019, 27.03.2019) 
 
 
Uvedené pokuty je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 
4005, SWIFT: UNCRSKBX a to na základe vystavenej faktúry. 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C rozhodla o udelení pokuty hráčom, družstvám 
a trénerom súlade s čl. 1.1., 2.1. a 3.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Disciplinárnym poriadkom SBA a Štatútom HK SBA.  
 
 
Vec:  Vyhodnotenie Výberového konania na usporiadanie finálových turnajov 

v kategóriách mladší mini, starší mini, mladší žiaci, žiaci, mladšie mini, 
staršie mini, mladšie žiačky, žiačky. 

 Na základe vyhlásenia Výberového konania na usporiadanie finálových 
turnajov v kategóriách mladší mini, starší mini, mladší žiaci, žiaci, mladšie mini, 
staršie mini, mladšie žiačky, žiačky zo dňa 17.02.2019 a doručených prihlášok 

HK SBA – C  

schvaľuje organizátorov finálových turnajov v mládežníckych kategóriách nasledovne:  
 
M – SR v kategórii ml. mini/ D, U11  -  Basketbalový klub mládeže Žilina - Závodie 
(termín 07. - 09. 06. 2019) 
ubytovanie 10,00-13,00 € + strava 13,00 € // spolu 23,00-26,00 € /osoba/ deň 
 



 
M – SR v kategórii ml. mini/ CH, U11  -  Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 
(termín 07. - 09. 06. 2019) 
ubytovanie 13,00 € + strava 12,00 € // spolu 25,00 € /osoba/ deň 
 
M – SR v kategórii st. mini/ D, U12  -  Šamorínsky basketbalový klub Šamorín 
(termín 31.05 - 02. 06. 2019) 
ubytovanie 12,90 € + strava 13,00 € // spolu 25,90 € /osoba/ deň 
        + mestský poplatok 0,80 € /dospelá osoba/noc   
 
M – SR v kategórii st. mini/ CH, U12  -  neobsadené 
(termín 31.05 - 02. 06. 2019) 
 
M – SR v kategórii ml. žiačky/ D, U13  -  YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 
(termín 24. - 26. 05. 2019) 
ubytovanie 13,00 € + strava 15,00 // spolu 28,00  € /osoba/ deň 
                                                          + mestský poplatok 1,50 € /dospelá osoba/noc   
 
M – SR v kategórii ml. žiaci/ CH, U13  -  Basketbalová akadémia Čaňa v spolupráci 
                                                                 YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.    
(termín 24. - 26. 05. 2019) 
Ubytovanie 10,00 € + strava 0,00 € // spolu 10,00 € /osoba/ deň  
                                                            + mestský poplatok 1,50 € /dospelá osoba/noc   
 
M – SR v kategórii žiačky/ D, U14  -  CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice 
(termín 31.05 - 02. 06. 2019) 
Ubytovanie 12,00 € + strava 15,00 € // spolu 27,00 € /osoba/ deň  

  + mestský poplatok 1,50 € /dospelá osoba/noc   
 
M – SR v kategórii žiaci/ CH, U14  -  Basketbalový klub mládeže Svit 
(termín 31.05. - 02. 06. 2019) 
Ubytovanie so stravou // spolu 26 € /osoba/ deň 
 

HK SBA - C rozhodla na základe predložených projektov zo strany 
prihlásených klubov na usporiadanie finálových turnajov v jednotlivých 
mládežníckych kategóriách a v súlade s Vyhlásením výberového konania 
na usporiadanie finálových turnajov v mládežníckych kategóriách.  
 
Zverejnené 09.04.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 183/190406 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia rozhodcu stretnutia p. Tomáša Doušeka 
 

rozhodla: 
 

Hráčke ŠBK Šamorín č. 11 Timei Sujovej sa zastavuje pretekárska činnosť na 
dve súťažné stretnutia v Najvyššej súťaži žien, z toho druhé stretnutie v poradí 
sa ukladá trest podmienečne do konca hracieho obdobia 2018/2019, a udeľuje 
pokuta vo výške 100,- €.  



 
Hráčka ŠBK Šamorín č. 11 Timea Sujová je povinná uhradiť správny poplatok 
vo výške 70,- €. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe oznámenia rozhodcu stretnutia – Tomáša 
Doušeka zaoberala vylúčením hráčky zo zápasu Najvyššej súťaže žien č. PO21, 
ktorý sa konal dňa 30.03.2019 v Ružomberku, medzi MBK Ružomberok – ŠBK 
Šamorín. Na predmetnom stretnutí podľa vyjadrenia rozhodcu – p. Doušeka došlo 
k nasledovným skutočnostiam: „Dobrý deň, v stretnutí Extraligy žien č. PO21 dňa 
30.3.2019 medzi MBK Ružomberok a ŠBK Šamorín bola v 26. minúte stretnutia 
vylúčená hráčka hostí ŠBK Šamorín č. 11 Timea Sujová za úmyselné kopnutie 
protihráčky. Túto skutočnosť sme uviedli aj do kontrolného formulára stretnutia. 
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. 
S pozdravom 
Tomáš Doušek 
1.rozhodca stretnutia“ 
 
HK SBA – C pozvala účastníkov konania – hráčku a rozhodcov na zasadnutie HK 
SBA – C, ktoré sa konalo dňa 05.04.2019 o 11.00 hod.. 
 
Dňa 01.04.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od hráčky p. 
Sujovej: „Dobrý deň, určite sa zúčastním zasadnutia hracej komisii spoločne so 
zástupcom klubu ŠBK Šamorín. 
Moje vyjadrenie k danej situácii: 
Boli sme v útoku pri lavičke domácich, našej hráčke č. 10 Julii Lelkes protihráčka 
vypichla loptu ktorá sa odkutúľala na polku. Tam sa obe za ňou skočili a mala ju v 
držaní naša hráčka. Ako som k nim pribehla tak ona mi prihrala, ale hneď ako som 
chytila loptu do ruky do mňa bokom, resp. chrbtom narazila hráčka MBK Beata 
Janoščíková a zrazila ma na zem. Stratili sme loptu a MBK zakončoval protiútok. Ako 
som sa chcela otočiť a následne sa postaviť zo zeme smerom do obrany tak sa mi to 
nedarilo lebo nohy hráčky Janoščíkovej boli medzi mojimi a ona ako sa pohýňala 
smerom do ich útoku tak ma ťahala na zemi ďalej až o mňa zakopla. Vôbec tam 
nebol žiadny náznak kopnutia ani úmysel z mojej strany ani zo strany hráčky MBK. 
Všetko vyplynulo z toho, že sa nám zaplietli nohy počas môjho pádu a hráčka 
Janočšíková chcela prebehnúť ponad mňa ako som ležala pod ňou. 
 
Absolútne sa nestotožňujem s rozhodnutím pána Izáka o odmietam vyjadrenie, že 
som niekoho kopla, lebo tam žiadne kopnutie a ani náznak úmyselného podrazenia 
nebolo. Neviem prečo to tak vyhodnotil a ma nesmierne mrzí aj jeho následná 
reakcie, keď som vstala zo zeme a na mňa zakričal slovami "vypadni z haly". 



Celá situácia bola maximálne prísne a zle posúdená zo strany rozhodcu Izáka. 
Neviem čo ho k tomu viedlo ale si myslím, že ten moment si vyžiadal o dosť citlivejšie 
posúdenie vzhľadom na vývoj a povahu zápasu. Ak mu niečo naznačilo, že by som 
úmyselne blokovala protihráčku tak mal dať úmyselnú chybu ale určite nie 
diskvalifikačnú. Hráčky MBK už dávno úspešne skórovali keď on zapískal. 
Po odpískaní ma tréner vystriedal a až potom prišiel pán Doušek, že mám opustiť 
lavičku kvôli diskvalifikačnej chybe. Bez protestu a zbytočného cirkusu som odišla z 
lavičky do šatne. Kde mi samotní ľudia z haly, a to ružomberčania písali, že za čo 
som bola vylúčená, lebo okrem rozhodcu nikto nevedel čo pískal. Aj prvý rozhodca 
zápasu pán Doušek sa vyjadril, že on nič nevidel.  
 
Čo sa týka mojej osoby je to pre mňa nepochopiteľné, že by to o mne niekto myslel, 
resp. predpokladal, že idem niekoho úmyselne kopnúť. Hrám v extralige od svojich 
17 rokov, to je už 18 rokov a nikdy nič obdobné sa v mojej kariére nestalo.V celom 
zápase nebol žiadny problém so mnou a s rozhodcami, ani som s nimi 
nekomunikovala, mám problém s hlasivkami už týždeň takže mi bolo namáhavé sa 
rozprávať so svojimi spoluhráčkami a nie to ešte v tom hluku s nimi. 
Pán rozhodca Izák so svojím rozhodnutím mi neúmyselne ublížil a si myslím, že 
daná situácia bola nešťastne vyhodnotená. Už len samotný verdikt/predpoklad 
kopnutia a to že som nemohla hrať celý druhý polčas bol trest pre mňa, ktorý som si 
nezaslúžila.  
 
V zápasoch play off s Ružomberkom bolo viac situácii, ktoré mohlo byť takto 
posúdené. Už v prvom zápase hneď v úvodnej štvrtine hráčka MBK Lucia Kelčiková 
ma držala za pás a nedovolila mi sa ani pohnúť, a to nič nemalo spoločné so 
žiadnym basketbalovým pohybom a bolo to posúdené ako bežný faul. Viac krát v 
súbojoch sa stane že hráč je na zemi a druhy sa v nej potkne a nie je to posúdené 
ako úmysel niekoho zasiahnúť. Aj hráčka MBK mala možnosť isť iným smerom a nie 
ponad mňa. Viem že každý zápas je iný a na všetko sa dá pozrieť aj z inej strany ako 
hráč a rozhodca. Preto by som bola veľmi rada ak by hracia komisia pozrela záznam 
a usúdila, že ten trest čo sa týka vylúčenia bol postačujúci vzhľadom na skutočnosti.  
 
Tento rok je pre mňa nepochopiteľným ohľadne disciplinárnych konaní. Keď som tam 
bola u vás v januári sme riešili moju skratovú reakciu po technickej chybe, ktorú som 
ale v maximálnej miere priznala a som sľúbila sama sebe, že už tam nepôjdem nikdy 
v živote. Podľa toho som sa ja správala a správam sa doteraz, preto odmietam 
vyjadrenie pána Izáka, že som hráčku úmyselne kopla, resp. podrazila. Je to úplne 
iná situácia ktorá nastala v januári, lebo teraz som sa do toho dostala nevinne. 
 



Dúfam, že hracia komisia bude brať do úvahy všetky skutočnosti a vyjadrenia a 
pokročilí stav Play off a uzná, že trest vylúčenie do konca zápasu bude postačujúci a 
nebudem musieť stáť ďalšie zápasy. 
Ďakujem 
S pozdravom 
Timea Sujová“ 
 
Dňa 01.04.2019 bolu HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenia od zástupcov 
MBK Ružomberok p. Popelku a p. Porubčana: 
„Dobry den, 
Na uvedene disciplinarne konanie sa nemozeme dostavit, na zaklade Vasej ziadosti 
pripajame k vyjadreniu p. Douska, vyjadrenie nasho asistenta trenera p.Porubcana. 
S pozdravom, 
Radoslav Popelka“ 
 
„Vyjadrenie MBK Ružomberok k vylúčeniu hráčky T. Sujovej. 
Dobrý deň, v stretnutí PO č 21 medzi domácim MBK Ružomberok a hosťujúcim ŠBK 
Šamorín došlo v 26.min k vylúčeniu hráčky T. Sujovej. Z nášho pohľadu sa jednalo 
o neprehľadnú situáciu kde sa niekoľko sekúnd bojovalo na zemi o loptu a súperiace 
hráčky medzi sebou v početných kontaktných situáciách či už vrchnou alebo 
spodnou časťou tela, ale nepostrehli sme, že by niektorá hráčka mala úmysel 
protihráčku fyzicky napadnúť. 
S pozdravom 
M.Porubčan – asistent trénera MBK Ružomberok“ 
 
Dňa 01.04.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od rozhodcu p. 
Čurillu:  „Dobrý deň, Z pracovných dôvodov sa nebudem môcť dostaviť na zasadanie 
HK SBA dňa 5.4.2019. 
Za pochopenie vopred ďakujem  
S pozdravom  
Matúš Čurilla“ 
 
Dňa 02.04.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od rozhodcu p. 
Izáka: „Dobrý deň, týmto ospravedlňujem svoju neprítomnosť na zasadnutí HK, ktoré 
je naplánované na 05.04.2019 o 11.00 hod v Bratislave, z dôvodu neodkladných 
pracovných povinností.  
V ďalšom texte uvádzam svoje stanovisko k predmetnej situácii. 
Hráčke B 11 bola udelená diskvalifikačná chyba za hrubé nešportové správanie - 
úmyselné kopnutie do protihráčky. Hráčka B11 potom ako došlo k strate lopty a jej 
pádu na palubovku sa na zemi otočila a nohou sa zahnala po protihráčke. V tomto 
prípade sa jedná o jednoznačnú situáciu vedúcu k diskvalifikačnej chybe. Pre 



objasnenie situácie uvádzam, že po tom čo B11 spadla na zem, zahnala sa nohou po 
protihráčke, ktorá bežala popri nej do rýchleho protiútoku, t.j. takáto akcia je 
jednoznačne považovaná za kopnutie do súpera. Nakoľko A15 zasiahla, bola jej 
udelená diskvalifikačná chyba.  
Tiež uvádzam, že z videa, ktoré je zo zápasu vyhotovené, nie je možné vidieť celú 
situáciu od jej začiatku, keď z dôvodu pochybenia na strane kameramana nie je celý 
záber na kamere. Na kamere je už len záver akcie   
S prianím príjemného zvyšku dňa 
JUDr. Jakub Izák“ 
 
Dňa 02.04.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od rozhodcu p. 
Doušeka: „Dobrý deň, z dôvodu mojich neodkladných pracovných povinností dňa 
5.4.2019 som bohužiaľ nútený ospravedlniť sa z účasti na zasadnutí hracej komisie, 
na ktoré som bol pozvaný. 
Uvedenú situáciu, z ktorej vyplynulo vylúčenie p. Sujovej v predmetnom stretnutí som 
vtedy na vlastné oči nevidel, avšak po konzultácii s mojimi kolegami priamo na 
zápase a zhliadnutí dostupného videozáznamu z tohto stretnutia sa plne stotožňujem 
so zaslaným vyjadrením k tejto situácii od p. Izáka. 
Ďakujem za pochopenie. 
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok ma neváhajte kontaktovať. 
S pozdravom 
Tomáš Doušek“ 
 
Dňa 05.04.2019 sa konalo zasadnutie HK SBA – C na ktorom sa zúčastnili vylúčená 
hráčka p. Sujová a zástupca ŠBK Šamorín p. Kardoš, ktorí  prezentovali HK SBA – C 
svoje stanoviská.  
Následne po zasadaní HK SBA-C hráčka p. Sujová doplnila svoje vyjadrenie: 
„Dobrý deň, 
na základe dnešného stretnutia a nových vyjadrení rozhodcov vám posielam 
doplňujúce vyjadrenie: 
Rozhodca Izák vo svojom vyjadrení uvádza - "z videa, ktoré je zo zápasu vyhotovené 
nie je vidieť celú situáciu od jej začiatku, keď z dôvodu pochybenia na strane 
kameramana nie je celý záber na kamere. Na kamere je už len záver akcie." - 
Začiatok "akcie" je keď hráčka  MBK ma zrazí na zem rozhodca Izák nepíska ako 
faul. Hráčka MBK sa rozbehne a nevidí, že pod ňou ležím, resp. sedím na zemi. 
Stúpi mi do priestoru medzi nohy a ťahá ma zo sebou/otočí smerom na kôš a 
zakopne. Pán Rozhodca Izák až následne píska ako to počuť na videu, takže nie je 
pre mňa úplne jasné ktorú situáciu myslí, že nevidno na videu. Či tú keď do mňa 
hráčka Janoščíková "kopne" alebo keď ona sama zakopne, lebo to vidno úplne 
jasne. Je dôležité si všimnúť aj reakcie hráčok, ktoré samé nevedeli čo sa stalo. 
Pískanie divákov bolo k tomu, že pán rozhodca Izák najprv prekrižoval ruky a 
ukazoval ako keby obojstranný faul, čo tiež na videu nevidno. 
Rozhodca Doušek vo svojom vyjadrení uvádza - že nevidel danú situáciu ale po 
zhliadnutí záznamu plne stotožňuje s kolegom. -  Je to pre mňa ako aj pre klub trošku 
protichodné, lebo keď ten rozhodca ktorý diskvalifikačnú chybu odpískal tvrdí, že na 



videu nie je vidno ako som ju kopla, tak ten druhý rozhodca nemohol vidieť na 
zázname nič. 
Nie je naším zámerom dokazovať, že či mal pískať pán rozhodca Izák alebo nie, ale 
to, že samotná akcia povahou nebola na diskvalifikačnú chybu. Ak mal pocit, že 
obmedzujem hráčku MBK v pohybe ležiac na zemi tak mal pískať, áno, ale to v 
žiadnom prípade nie je na diskvalifikačný faul. Odmietam akékoľvek tvrdenie a 
podozrenie, že som niekoho úmyselne kopla. Keby to bola pravda aj reakcia hráčky 
MBK bola úplne iná. 
Nedočítala som sa nikde v disciplinárnom konaní, že nie je možné preklasifikovať 
trest na iný, resp som našla takúto formuláciu, ktorá podľa nás umožní riešenie 
problému udelenia trestu na zastavenie činnosti hráčky na ďalšie zápasy: 
Disciplinárny poriadok v odseku 6., bod 6.5. uvádza nasledovné - "Ak sa v priebehu 
dokazovania preukáže, že k previneniu nedošlo, disciplinárne konanie sa nezačne, 
ak bolo začaté, bude zastavené. V takomto prípade cestovné náklady účastníkov 
disciplinárneho konania uhradí riadiaci orgán. Účastníkovi disciplinárneho konania, 
ktorý je prítomný, môže byť rozhodnutie oznámené ústnym vyhlásením."  
Dúfam, že sa nájde riešenie ktoré bude spravodlivé. 
S pozdravom 
Timea Sujová“ 
 
HK SBA-C si vyžiadala stanovisko národného školiteľa p Borisa Gabaru 
k predmetnej situácií. Ktoré bolo HK SBA - C doručené dňa 05.04.2019: 
„Vzhladom na poziciu kamery a miesto, kde doslo ku kontaktu medzi na zemi 
leziacou hrackou B11 a stojacou A15, neviem sa ku situacii vyjadrit s istotou. Vyzera 
to tak, ze hracka B11 schvalne zachytila nohami hracku A15. Viac ku tomu z tohto 
zaznamu nevytazim...“ 
 
 
Podľa čl. 1 bodu 1.2 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA je disciplinárnym 
previnením: „Diskvalifikačná chyba hráča  1 – 2 zápasy ZPČ – ZVF 

+ najvyššia súťaž 100 € 
1.liga seniori 30 € 
ostatné 10 €“ 

 
Podľa čl. 5.10 Disciplinárneho poriadku SBA „Osoba potrestaná trestom ZPČ sa 
nesmie počas súťažného stretnutia, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v 
chránených priestoroch a nesmie byť uvedená v zápise o stretnutí.“ 
 
 
Podľa čl. 3.1 Disciplinárneho poriadku SBA „Chránené priestory - sú ihrisko, 
územia lavičiek družstiev, priestor stolíka asistentov rozhodcov, miesta do 
vzdialenosti dvoch metrov od hraničných čiar ihriska, šatne družstiev 
a rozhodcov a prístupové cesty zo šatní na ihrisko.“ 
 
Po preskúmaní všetkých predložených vyjadrení od účastníkov stretnutia, má HK 
SBA – C za to, že hráčka p. Sujová sa na zápase Najvyššej súťaže žien dopustila 
disciplinárneho previnenia – „Diskvalifikačná chyba hráča“. HK SBA – C nebude 
takéto správanie hráčov tolerovať a považuje ho za neprimerané a v rozpore 
s pravidlami fair play. Pri udeľovaní trestu HK SBA – C zohľadnila ako priťažujúcu 



okolnosť skutočnosť, že hráčka už bola v aktuálnom hracom období disciplinárne 
potrestaná. 
 
Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 1 bodom 1.2 
Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 SBA, tak ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 
 
Súčasne HK SBA – C upozorňuje hráčku, že počas výkonu ZPČ sa v zmysle čl. 
5.10 Disciplinárneho poriadku SBA nesmie počas súťažného stretnutia, na 
ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v chránených priestoroch a nesmie byť 
uvedená v zápise o stretnutí. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Vec:  Vyhodnotenie Výberového konania na usporiadanie final-four 2.ligy 

mužov. 

 Na základe vyhlásenia Výberového konania na usporiadanie final-four 2.ligy 
mužov zo dňa 17.02.2019 a doručených prihlášok 

HK SBA – C  

schvaľuje organizátora konania final-four 2.ligy mužov basketbalový klub: 
  
MŠK BO Holíč 
 

HK SBA - C rozhodla na základe predložených projektov zo strany 
prihlásených klubov na usporiadanie final-four 2.ligy mužov a v súlade s Vyhlásením 
výberového konania na usporiadanie final-four 2.ligy mužov. 
 
Zverejnené 12.04.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 184/190412 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava a dohody basketbalových 
klubov MŠK BK Žiar nad Hronoma ŠŠK B.S.C. k zmene termínu zápasu 
nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 9.-13.miesto 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy 
Starších žiakov U15, skupiny o 9.-13.miesto: 



č.B25. medzi MŠK BK Žiar nad Hronom – BSC Bratislava v termíne 16.04.2019 
o 18:00 hod., Žiar nad Hronom, Športová hala /pôvodne 07.04.2019/. 
 
ŠŠK B.S.C. Bratislava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.B25. Celkovú sumu 20,00 
Eur (slovom dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 
(IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe 
vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu, pričom 
dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva BSC Bratislava na 
medzinárodnom turnaji. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak 
nie je potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7 Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  



 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;     
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť družstva BSC Bratislava 
na medzinárodnom turnaji, je dôvod k zmene termínu. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 9.-13.miesto, medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody klubov MŠK BK Žiar nad Hronom a ŠŠK B.S.C. Bratislava, so 
súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 185/190411 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia BK Slovenský Orol Levoča o nemožnosti vycestovania  
na zápas 1.ligy mužov, skupiny o 7.-11.miesto, ktorý sa mal konať dňa 23.03.2019   

 
rozhodla: 

 
Zápas 1.ligy mužov, skupiny o 7.-11.miesto č.B19 medzi MŠK Iskra Petržalka – 
BK Slovenský Orol Levoča, ktorý sa mal konať 23.03.2019 sa kontumuje 
v prospech družstva MŠK Iskra Petržalka, a to so skóre 20:0 v prospech 
družstva MŠK Iskra Petržalka, bez priznania bodu BK Slovenský Orol Levoča. 
 
Družstvu BK Slovenský Orol Levoča sa ukladá pokuta vo výške 165 EUR za 
nedostavenie sa k zápasu č.B19 medzi MŠK Iskra Petržalka – BK Slovenský 
Orol Levoča z vlastnej viny. 
 
Družstvo BK Slovenský Orol Levoča je povinné uhradiť správny poplatok vo 
výške 35 EUR. 
 
Uvedenú pokutu a správny poplatok v celkovej výške 200,- € je potrebné uhradiť na 
účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX a to na 
základne vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe doručenia informácie BK Slovenský Orol 
Levoča zo dňa 22.03.2019 o nemožnosti družstva mužov vycestovať na vyžrebovaný 
zápas 1.ligy mužov, skupiny o 7.-11.miesto.  



 
Družstvo BK Slovenský Orol Levoča nevycestovalo na riadne hlásený zápas.  
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod ani iné odôvodnenie. V prípade najvyššej súťaže mužov a 
žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu stretnutí play off možná o maximálne 1 
deň. 
a) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 

preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe 
družstvá majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 

      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný najneskôr 
14 dní pred posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je 
narušená jej regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej 
doručenia 
 

Podľa čl. 7.6. Hracieho poriadku SBA – „Pri zákaze konania športových podujatí v 
mieste, kde sa má stretnutie uskutočniť, v dôsledku vyskytnutia sa hromadných 
ochorení /epidémií/ alebo z iných dôvodov, príp. aj v mieste odkiaľ  pochádza 
hosťujúce družstvo, je povinný takto postihnutý BK ihneď informovať o nehraní 
stretnutia HK, súpera, delegovaných rozhodcov a technického komisára /ak je na 
stretnutie delegovaný/. K oznámeniu o tejto skutočnosti musí BK priložiť potvrdenie 
príslušného štátneho orgánu.“ 
 
Podľa čl. 10.2. Hracieho poriadku SBA – „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva 
súperovi skóre 20 : 0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0 : 20. Ak príde ku 
skontumovaniu stretnutia z viny oboch družstiev, obom družstvám sa započítava 
skóre 0 : 20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“  
 
Podľa čl. 15.2. Hracieho poriadku SBA „Okrem potrestania priestupkov a previnení 
sa uplatňujú aj hracie dôsledky: čl. 15.2.2. – „skontumovanie stretnutia s pasívnym 
skóre bez priznania jedného bodu.“ 



 
Podľa čl. 15.3.8 Hracieho poriadku SBA „Stretnutie HK skontumuje a družstvu 
nebude priznaný jeden bod, ak družstvo nenastúpi k stretnutiu i keď hlásenie 
stretnutia bolo zverejnené na www.slovakbasket.sk najmenej 48 hodín pred jeho 
začiatkom.“ 
 
Podľa čl. 2.2. Prílohy č.1. k Disciplinárnemu poriadku SBA – „Nedostavenie sa 
k zápasu z vlastnej viny – súťaže 1.liga seniori súťaže pokuta 100 – 500 €. Súčasne 
sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA.“     
 
HK SBA – C nedisponovala relevantnými dokladmi preukazujúcimi, že hráči družstva 
BK Slovenský Orol Levoča nemohli na zápas nastúpiť, rozhodla HK SBA – C tak, ako 
je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 186/190412 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti 1.BK Michalovce a dohody basketbalových klubov 
MBK Handlová a 1.BK Michalovce k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy Juniorov 
U19, skupiny o 7.-12.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 
skupiny o 7.-12.miesto nasledovne: 
č.B22. 1.BK Michalovce – MBK Handlová dňa 13.04.2019 o 15:00 hod., 
Handlová, Gymnázium P.Horova /pôvodne 27.04.2019/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH iným podujatím. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 



a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade ide o prípad osobitného zreteľa; 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH iným 
podujatím, v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19, skupiny o 7.-12.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov MBK Handlová a 1.BK Michalovce, so súhlasom Komisie rozhodcov 
SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
 
Zverejnené 06.04.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 187/190417 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM Svit a dohody basketbalových klubov MBK 
Handlová, MBA Prievidza a BKM Svit k zmene termínov zápasov nadstavbovej časti 
súťaže 1.ligy Juniorov U19, skupiny o 7.-12. miesto  
 



rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov nadstavbovej časti súťaže 
1.ligy Juniorov U19, skupiny o 7.-12. miesto nasledovne: 
 
č.B7. MBK Handlová – BKM Iskra Svit dňa 17.04.2019 o 15:30 hod., Handlová, 
Športová hala /pôvodne 09.03.2019/; 
č.B10. MBA Prievidza – BKM Iskra Svit dňa 18.04.2019 o 16:00 hod., Prievidza, 
ZŠ S. Chalupku /pôvodne 10.03.2019/; 
 
BKM Svit je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 
10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.B7 a B10. Celkovú sumu 40,00 Eur 
(slovom štyridsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 
(IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe 
vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmeny termínov zápasov. 
Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť – doručené 
individuálne potvrdenia hráčov. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 



7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – zvýšená chorobnosť – 
doručené individuálne potvrdenia hráčov, ktoré HK SBA-C akceptuje, je dôvod na 
zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Juniorov U19, skupiny o 7.-12. miesto 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
dohody basketbalových klubov MBK Handlová, MBA Prievidza a BKM Svit, so 
súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA. 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 188/190417 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Považská Bystrica a dohody basketbalových 
klubov ŠKP Banská Bystrica a BK Považská Bystrica k zmene termínu zápasu 
nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Juniorov U19, skupiny o 1.-6.miesto  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy 
Juniorov U19, skupiny o 1.-6.miesto nasledovne: 
č.A28. IMC Slovakia Považská Bystrica - ŠKP BBC Banská Bystrica dňa 
04.05.2019 o 16:30 hod., Považská Bystrica, ZŠ Rozkvet /pôvodne 11.05.2019/.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu: účasť 
hráčov družstva IMC Slovakia Považská Bystrica na oficiálnom školskom podujatí. 
 



Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8., 5.9. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov; 
- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť hráčov družstva IMC 
Slovakia Považská Bystrica na oficiálnom školskom podujatí, je dôvodom na zmenu 
termínu zápasu.    
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Juniorov U19, skupiny o 1.-6.miesto medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody klubov BK Považská Bystrica a ŠKP Banská Bystrica, so 
súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  



 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 189/190417 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti 1.BK Michalovce a dohody basketbalových klubov 
MBA Prievidza a 1.BK Michalovce k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy Juniorov 
U19, skupiny o 7.-12.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 
skupiny o 7.-12.miesto nasledovne: 
č.B25. 1.BK Michalovce – MBA Prievidza dňa 26.04.2019 o 18:00 hod., 
Michalovce, Gymnázium P.Horova /pôvodne 28.04.2019/. 
 
1.BK Michalovce je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 
po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.B25. Celkovú sumu 20,00 Eur (slovom 
dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 
1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe vystavenej 
faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH iným podujatím. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  



c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade ide o prípad osobitného zreteľa; 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH iným 
podujatím, v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19, skupiny o 7.-12.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov MBA Prievidza a 1.BK Michalovce, so súhlasom Komisie rozhodcov 
SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
 
Zverejnené 26.04.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 190/190425 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKP Banská Bystrica a dohody basketbalových 
klubov MBK Victoria Žilina a ŠKP Banská Bystrica k zmene termínu zápasu 
nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Juniorov U19, skupiny o 1.-6.miesto  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy 
Juniorov U19, skupiny o 1.-6.miesto nasledovne: 
č.A30. MBK Victoria Žilina - ŠKP BBC Banská Bystrica dňa 01.05.2019 o 11:00 
hod., Žilina, ŠH Rosinská cesta /pôvodne 12.05.2019/.  



 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu: kolízia 
riadne nalosovaných termínov súťaží v súťažiach 1.ligy mužov a 1.ligy Juniorov U19. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8., 5.9. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade ide o prípad osobitného zreteľa 



- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – kolízia riadne nalosovaných 
termínov súťaží v súťažiach 1.ligy mužov a 1.ligy Juniorov U19, je dôvodom na 
zmenu termínu zápasu.    
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Juniorov U19, skupiny o 1.-6.miesto medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody klubov MBJ Victoria Žilina a ŠKP Banská Bystrica, so súhlasom 
Komisie rozhodcov SBA.  
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 191/190425 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti BKM SPU Nitra a dohody basketbalových klubov 
MBK Karlovka Bratislava a BKM SPU Nitra k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy 
Juniorov U19, skupiny o 7.-12.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 
skupiny o 7.-12.miesto nasledovne: 
č.B21. BKM SPU Nitra – MBK Karlovka Bratislava dňa 26.04.2019 o 17:30 hod., 
Nitra, MŠH Dolnočermánska /pôvodne 27.04.2019/. 
 
BKM SPU NItra je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 
po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.B21. Celkovú sumu 20,00 Eur (slovom 
dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 
1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe vystavenej 
faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH iným podujatím. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 



podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade ide o prípad osobitného zreteľa; 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH iným 
podujatím, v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19, skupiny o 7.-12.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov MBK Karlovka Bratislava a BKM SPU Nitra, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 192/190425 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti ŽBK Rožňava a dohody basketbalových klubov 
BK Slovan Bratislava a ŽBK Rožňava k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy 
Kadetiek U17, skupiny o 9.-14.miesto  

 
rozhodla: 



HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetiek U17 
skupiny o 9.-14.miesto nasledovne: 
č.B30. ŽBK Rožňava – BK Slovan Bratislava dňa 28.04.2019 o 10:00 hod., 
Rožňava, ŠH Štítnická /pôvodne 05.05.2019/. 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH iným podujatím. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 



 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade ide o prípad osobitného zreteľa; 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH iným 
podujatím, v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny o 9.-14.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BK Slovan Bratislava a ŽBK Rožňava, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 193/190425 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti ŽBK Rožňava a dohody basketbalových klubov 
MBK Ružomberok, BKM Žilina-Závodie a ŽBK Rožňava k zmene termínov zápasov 
súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny o 9.-14.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1.ligy Kadetiek U17, 
skupiny o 9.-14.miesto nasledovne: 
č.B23. MBK Ružomberok – ŽBK Rožňava dňa 26.04.2019 o 18:00 hod., 
Ružomberok, ŠH Koniareň /pôvodne 13.04.2019/;  
č.B25. BKM Žilina-Závodie – ŽBK Rožňava 01.05.2019 o 14:00 hod., Žilina, ZŠ 
Slovenských dobrovoľníkov /pôvodne 14.04.2019/. 
 
ŽBK Rožňava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 
10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.B23. Celkovú sumu 20,00 Eur (slovom 
dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 
1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe vystavenej 
faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmeny termínov zápasov. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť – doručené 
individuálne potvrdenia hráčok. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 



a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – zvýšená chorobnosť -
doložené individuálne potvrdenia hráčok, ktoré HK SBA-C akceptuje, v pôvodnom 
termíne konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny o 9.-14.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov MBK Ružomberok, BKM Žilina-Závodie a ŽBK Rožňava, so súhlasom 
Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 



Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 194/190425 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti ŠK UMB Banská Bystrica a dohody 
basketbalových klubov MBK Ružomberok, BK Eilat Prešov a ŠK UMB Banská 
Bystrica k zmene termínov zápasov súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 1.-
8.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1.ligy žien a junioriek 
U19, skupiny o 1.-8.miesto nasledovne: 
č.A50. MBK Ružomberok – BK ŠK UMB Banská Bystrica dňa 02.05.2019 o 18:00 
hod., Ružomberok, ŠH Koniareň /pôvodne 11.05.2019/;  
č.A54. BK EILAT PU Prešov – BK ŠK UMB Banská Bystrica 05.05.2019 o 12:00 
hod., Sabinov, ŠH /pôvodne 12.05.2019/. 
 
ŠK UMB Banská Bystrica je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A50. Celkovú sumu 20,00 
Eur (slovom dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 
(IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe 
vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmeny termínov zápasov. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: účasť družstva BK ŠK UMB Banská 
Bystrica na medzinárodnom podujatí. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  



c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – účasť družstva BK ŠK UMB 
Banská Bystrica na medzinárodnom podujatí v pôvodnom termíne konania zápasu je 
dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov MBK Ružomberok, BK Eilat Prešov a ŠK UMB Banská Bystrica, so 
súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 195/190425 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti MBK Ružomberok a dohody basketbalových 
klubov BK ZŠ Zvolen a MBK Ružomberok k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy 
žien a junioriek U19, skupiny o 1.-8.miesto  
 

rozhodla: 
HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 
skupiny o 7.-12.miesto nasledovne: 
č.A53. MBK Ružomberok – BK ZŠ Zvolen dňa 03.05.2019 o 18:00 hod., 
Ružomberok, ŠH Koniareň /pôvodne 12.05.2019/. 
 



MBK Ružomberok je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A53. Celkovú sumu 20,00 
Eur (slovom dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 
(IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe 
vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH iným podujatím. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 



 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade ide o prípad osobitného zreteľa; 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH iným 
podujatím, v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BK ZŠ Zvolen a MBK Ružomberok, so súhlasom Komisie rozhodcov 
SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 196/190426 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠBK Junior Levice a dohody basketbalových 
klubov BK Inter Bratislava  mládež a ŠBK Junior Levice k zmene termínu zápasu 
súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, 
skupiny o 1.-8.miesto nasledovne: 
č.A33. BK Inter Bratislava - ŠBK Juniori Levice dňa 02.05.2019 o 17:00 hod., 
Bratislava, Eurovea aréna /pôvodne 06.04.2019/;  
 
ŠBK Junior Levice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A33. Celkovú sumu 20,00 
Eur (slovom dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 
(IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe 
vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť – doložené 
individuálne potvrdenia. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 



a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – zvýšená chorobnosť -
doložené individuálne potvrdenia, ktoré HK SBA – C akceptuje, v pôvodnom termíne 
konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BK Inter Bratislava mládež a ŠBK Junior Levice, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
 



Zverejnené 29.04.2019 
 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 197/190429 
 
 

 Na základe vyhlásenia Výberového konania na usporiadanie finálových 
turnajov v kategóriách mladší mini, starší mini, mladší žiaci, žiaci, mladšie mini, 
staršie mini, mladšie žiačky, žiačky zo dňa 17.02.2019, doručených prihlášok 
a dohody o odstúpení finálového turnaja M-SR v kategórií mladších mini U11 chlapci 

HK SBA – C  

rozhodla o organizátoroch finálových turnajov v kategóriách mladší mini U11 chlapci a starší 
mini U12 chlapci nasledovne:  
 
 
M – SR v kategórii ml. mini/ CH, U11  -  Akadémia pohybu Lučenec 
(termín 07. - 09. 06. 2019) 
ubytovanie 13,00 € + strava 12,00 € // spolu 25,00 € /osoba/ deň 
 
 
M – SR v kategórii st. mini/ CH, U12  -  Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 
(termín 31.05 - 02. 06. 2019) 
ubytovanie 13,00 € + strava 12,00 € // spolu 25,00 € /osoba/ deň 
 
 

HK SBA - C rozhodla na základe predložených projektov zo strany 
prihlásených klubov na usporiadanie finálových turnajov v jednotlivých 
mládežníckych kategóriách, doručenej dohody o odstúpení  finálového turnaja M-SR 
v kategórií mladších mini U11 chlapci a v súlade s Vyhlásením výberového konania 
na usporiadanie finálových turnajov v mládežníckych kategóriách.  
 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  



 
 


