
Rozhodnutia HK SBA - C – august 2018 
 
Zverejnené 09.08.2018 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 001/180809 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráčky HAVRANOVÁ Viktória 

 
rozhodla: 
 

Mestský basketbalový klub žien Ružomberok, s.r.o. je povinný uhradiť 
výchovné vo výške 7.500,- Eur (slovom sedemtisícpäťsto eur) na účet 
Basketbalového klubu žien Levice, IBAN: SK3031000000004440020409. 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráčky 
HAVRANOVÁ Viktória, nar. 29.04.1998 z Basketbalového klubu žien Levice do 
Mestského basketbalového klubu Ružomberok, s.r.o. 
 
Dňa 15.07.2018 materský klub Basketbalový klub žien Levice – p. Salati oznámil HK 
SBA – C: „Keďže nás nikto nekontaktoval, tak žiadame výchovné a prestup podľa 
platného prestupového poriadku.“. 
 
Podľa čl. 5. bodu 5.2. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK 
a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia 
o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí s prestupom, 
nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že BK požaduje 
finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť platba 
vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky prestupu, 
resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 
hksba@slovakbasket.sk „. 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     
         Do veku 11 rokov       -     150 € 
         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 
         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 
         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 
         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 
         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 
Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 
Podľa čl. 6. bodu 6.7. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Pri  prestupe  
reprezentanta,  ktorý sa  v prebiehajúcom  alebo predchádzajúcom hracom období 
zúčastnil na  oficiálnom podujatí FIBA (ME/MS U16 – U20, kvalifikácia ME, MS, OH 
seniorov), sa zvyšuje celková čiastka výchovného o 50% oproti tabuľkovej hodnote.“  
 
Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 
materský klub nárok na výchovné vo výške 7.500,- Eur za hráčku Havranovú 
Viktóriu, a to z dôvodu, že:  
 
- hráčka má v čase prestupu 20 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 19 rokov do 
veku 21 rokov; 
- hráčka nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemala 
uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 
- hráčka hrala na ME U20 v roku 2018; 
-  medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 
výchovného. 
 
V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla 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. 002/1800809 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráčky BALÁŽOVÁ Michaela  

 
rozhodla: 
 

GOOD ANGELS s.r.o. je povinný uhradiť výchovné vo výške 7.500,- Eur 
(slovom sedemtisícpäťsto eur) na účet klubu Spoločné basketbalové združenie 
Piešťanské Čajky, IBAN: SK7302000000003682619153. 
 



 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráčky 
BALÁŽOVÁ Michaela, nar. 30.03.1999 z Spoločné basketbalové združenie 
Piešťanské Čajky do basketbalového klubu GOOD ANGELS s.r.o.. 
 
Dňa 12.07.2018 materský klub Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky 
prostredníctvom p. Borovičkovej – generálnej manažérky HK SBA – C oznámil: 
„Vážení predstavitelia basketbalového klubu Good Angels s.r.o, v informačnom 
systéme SBA sme zaevidovali žiadosť na prestup hráčky Michaely Balážovej (nar. 
30. marca 1999) do vášho klubu. Basketbalový klub Spoločné basketbalové 
združenie Piešťanské Čajky je ochotný vašej žiadosti vyhovieť, avšak za podmienok, 
že bude uhradené výchovné podľa prestupového poriadku SBA na číslo účtu 
SK7302000000003682619153 vo Všeobecnej úverovej banke. Náš klub mal s 
uvedenou hráčkou v minulosti uzavretú zmluvu o výchove hráča, nemal však 
uzavretú profesionálnu zmluvu podľa zákona o športe. V súčasnosti klub nemá s 
hráčkou platnú zmluvu.“. 
 
Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 
BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 
oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 
s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 
BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 
platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 
prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 
hksba@slovakbasket.sk „. 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 
         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 
         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 
         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 
         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 
         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 
         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 
Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
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Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 
Podľa čl. 6. bodu 6.7. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Pri  prestupe  
reprezentanta,  ktorý sa  v prebiehajúcom  alebo predchádzajúcom hracom období 
zúčastnil na  oficiálnom podujatí FIBA (ME/MS U16 – U20, kvalifikácia ME, MS, OH 
seniorov), sa zvyšuje celková čiastka výchovného o 50% oproti tabuľkovej hodnote.“  
 
Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 
materský klub nárok na výchovné vo výške 7.500,- Eur za hráčku Balážovú Michaelu, 
a to z dôvodu, že:  
 
- hráčka má v čase prestupu 19 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 19 rokov do 
veku 21 rokov; 
- hráčka nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemala 
uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 
- hráčka hrala na ME U20 v roku 2018 
-  medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 
výchovného. 
 
V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla 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. 003/1800809 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča PODHORSKÝ Michal 

 
rozhodla: 
 

schvaľuje prestup hráča PODHORSKÝ Michal, nar. 16.10.1987 z: MBK Karlovka, 
s.r.o. do: Basketbal Žilina, s.r.o. ku dňu 26.07.2018. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 
PODHORSKÝ Michal, nar. 16.10.1987 z MBK Karlovka, s.r.o. do  Basketbal Žilina, 
s.r.o. 
 
Do stanoveného termínu 15 dní po podaní prestupu sa materský klub MBK Karlovka, 
s.r.o. k prestupu nevyjadril.  
 
Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 
BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 
oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 



s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 
BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 
platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 
prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 
hksba@slovakbasket.sk „. 
 

Podľa čl. 5. bodu 5.3. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
že hráč má s materským klubom platnú hráčsku zmluvu v zmysle bodu 4.2.1., ktorá 
neumožňuje hráčovi prestup bez súhlasu klubu, prípadne ustanovuje hráčovi iné 
obmedzenia, materský klub vyjadrí jednoznačne podmienky, za ktorých súhlasí 
s prestupom, prípadne odmietne súhlas s prestupom vydať s poukázaním na 
príslušné ustanovenie hráčskej zmluvy.“ 
 

Podľa čl. 5. bodu 5.4. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
že hráč nemá s materským klubom platnú zmluvu v zmysle bodu 4.2.1., je materský 
klub povinný vydať súhlas s prestupom. Súčasne uvedie, či žiada finančnú náhradu 
za prestup hráča v zmysle predpisov SBA /výchovné/, pokiaľ mu prináleží.“  
 
Podľa čl. 5. bodu 5.7. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
že materský BK nezašle riadne stanovisko k prestupu, postupuje sa v prestupovom 
konaní tak, akoby súhlas s prestupom nevydal. Platnosť hráčskej zmluvy sa 
posudzuje v takom prípade podľa aktuálnej Evidencie zmlúv a dohôd, ktorú vedie 
SBA v súlade s platnými predpismi. Nárok na výchovné nie je týmto dotknutý.“ 
 
Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     
         Do veku 11 rokov       -     150 € 
         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 
         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 
         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 
         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 
         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 
Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
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Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 
Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA 
materský klub nemá nárok na výchovné za hráča Podhorského Michala, a to 
z dôvodu, že:  
 
- hráč má v čase prestupu 30 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 21 rokov; 
- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom; 
-  medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 
výchovného. 
 
V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla 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.  
 
Zverejnené 16.08.2018 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 004/180809 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráčky HAŠKOVÁ Alexandra: 

 
rozhodla: 
 

schvaľuje prestup hráčky: HAŠKOVÁ Alexandra, nar. 01.02.1997 z: Šamorínsky 
basketbalový klub Šamorín do: Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 
Čajky. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráčky: 
HAŠKOVÁ Alexandra, nar. 01.02.1997 z: Šamorínsky basketbalový klub Šamorín 
do: Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky.  
 
Do stanoveného termínu 15 dní po podaní prestupu sa materský klub Šamorínsky 
basketbalový klub Šamorín nevyjadril k prestupu.  
 
Nový klub Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky zaslal stanovisko dňa 
16.07.2018:  
„- Súhlas od materského klubu sme doteraz nezískali 
- Platnosť hráčskej zmluvy A. Haškovej s ŠBK Šamorím skončila ku koncu sezóny 
2017/18 
- Máme uzavretú hráčsku zmluvu s A. Haškovou od 1.7.2018 
- Podľa článku 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA materskému klubu 
nevzniká nárok na výchovné, nakoľko hráčka A . Hašková už dosiahla vek 21 rokov a 



okrem toho už mala uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa 
Zákona o športe ako je ustanovené v článku 6.2.  
S pozdravom 
Ing. Tomáš Horký 
Piešťanské Čajky 
športový manažér“ 
 
Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 
BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 
oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 
s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 
BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 
platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 
prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 
hksba@slovakbasket.sk „. 
 

Podľa čl. 5. bodu 5.3. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
že hráč má s materským klubom platnú hráčsku zmluvu v zmysle bodu 4.2.1., ktorá 
neumožňuje hráčovi prestup bez súhlasu klubu, prípadne ustanovuje hráčovi iné 
obmedzenia, materský klub vyjadrí jednoznačne podmienky, za ktorých súhlasí 
s prestupom, prípadne odmietne súhlas s prestupom vydať s poukázaním na 
príslušné ustanovenie hráčskej zmluvy.“ 
 

Podľa čl. 5. bodu 5.4. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
že hráč nemá s materským klubom platnú zmluvu v zmysle bodu 4.2.1., je materský 
klub povinný vydať súhlas s prestupom. Súčasne uvedie, či žiada finančnú náhradu 
za prestup hráča v zmysle predpisov SBA /výchovné/, pokiaľ mu prináleží.“  
 
Podľa čl. 5. bodu 5.7. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
že materský BK nezašle riadne stanovisko k prestupu, postupuje sa v prestupovom 
konaní tak, akoby súhlas s prestupom nevydal. Platnosť hráčskej zmluvy sa 
posudzuje v takom prípade podľa aktuálnej Evidencie zmlúv a dohôd, ktorú 
vedie SBA v súlade s platnými predpismi. Nárok na výchovné nie je týmto 
dotknutý.“ 
 
Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     
         Do veku 11 rokov       -     150 € 
         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 
         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 
         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 
         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 
         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 
Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 
Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA nemá 
materský klub nárok na výchovné za hráčku Haškovú Alexandru, a to z dôvodu, že:  
 
- hráčka má v čase prestupu 21 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 21 rokov; 
- materský klub do Evidencie zmlúv a dohôd, ktorú evidenciu vedie SBA neuložil 
žiadnu zmluvu hráčky, a teda má HK SBA – C za to, že hráčka Hašková, nemá 
s klubom uzavretú žiadnu profesionálnu zmluvu. 
 
V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla 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. 005/180809 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci prihlásených družstiev do súťaží SBA 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2018/2019 
a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019 podľa počtu prihlásených 
družstiev schvaľuje nasledovné systémy jednotlivých súťaží nasledovne: 
 
1.liga muži – 11 družstiev – Variant B; 
 
1.liga ženy + Juniorky U19 (spoločná súťaž) – 19 družstiev (9+10) – Variant B; 
 
Juniori U19 – 12 družstiev – Variant A; 
 
Kadeti U17 – 18 družstiev – Variant C; 
 
Kadetky U17 – 14 družstiev – Variant B; 



 
Staršie žiačky U15 – 9 družstiev – Variant A; 
 
Starší žiaci U15 – 23 družstiev z toho 9 mimo súťaž - Vyhlásenie mužských 
súťaží SBA 2018/2019 neobsahovalo systém súťaže pre takýto počet družstiev, 
a preto sa bude hrať súťaž nasledovne: 9 družstiev prihlásených mimo súťaž 
bude hrať samostatnú súťaž, zostávajúcich 14 družstiev odohrá základnú časť 
samostatne v 2 skupinách dvojkolovo každý s každým dvojičkovým systémom 
doma-vonku. 
 
HK SBA - C schvaľuje vyžrebovanie súťaže 2.ligy Starších žiakov U15. 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C rozhodla v súlade s čl. 2. Hracieho poriadku SBA, na 
základe prihlášok do súťaží SBA, počtu prihlásených jednotlivých družstiev v daných 
súťažiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2018/2019 
a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019. V prípade kategórie Starší žiaci U15, 
Vyhlásenie mužských súťaží SBA 2018/2019 neobsahovalo systém súťaže pre 
takýto počet družstiev, a teda HK SBA – C na základe hlasovania družstiev rozhodla, 
že sa bude hrať súťaž oddelene, a to 9 družstiev prihlásených mimo súťaž bude hrať 
samostatnú súťaž, zostávajúcich 14 družstiev odohrá základnú časť samostatne v 2 
skupinách dvojkolovo každý s každým dvojičkovým systémom doma-vonku. 
V nadstavbovej časti sa družstvá rozdelia do 2 výkonnostných skupín o 1.-8. a 9.-
14.miesto. Do skupiny o 1.-8.miesto postúpia prvé 4 družstvá zo skupiny Západ 
a Východ. V skupine o 9.-14.miesto budú hrať zostávajúce družstvá zo skupiny 
Západ a Východ. Výsledky zo základnej časti sa nezapočítavajú do tabuliek 
nadstavbovej časti. Na záver je finálový turnaj M-SR prvých 4 družstiev. 
 
Čo sa týka 2. ligy Starších žiakov U15 - základná časť sa odohrá v 2 skupinách 
štvorkolovo každý s každým systémom doma-vonku 2x s tým istým súperom cez 
víkend. V nadstavbovej časti, ktorá sa už hrá dvojičkovým systémom, budú družstvá 
zaradené do 2 výkonnostných skupín o 1.-4. a 5.-9.miesto. Do skupiny o 1.-4.miesto 
postúpia prvé 2 družstvá zo skupiny Východ a Západ. V skupine o 5.-9.miesto budú 
hrať zostávajúce družstvá. Výsledky zo základnej časti sa nezapočítavajú do tabuliek 
nadstavbovej časti.  
 
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. 006/180809 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci záverov Komisie ženských basketbalových klubov SBA a na 
základe dohody klubov podľa prihlásených družstiev v najvyššej súťaži SBA 
 

rozhodla: 
 



HK SBA - C v súlade s Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019 podľa 
počtu prihlásených družstiev schvaľuje nasledovný systém v najvyššej súťaži 
žien nasledovne: 
 
Extraliga ženy – 8 družstiev – Variant A 
 
HK SBA - C zároveň schvaľuje vyžrebovanie súťaže aj s termínovým 
kalendárom podľa dohody zainteresovaných družstiev. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C rozhodla v súlade s čl. 2. Hracieho poriadku SBA, na 
základe prihlášok do najvyššej súťaže žien SBA, počtu prihlásených družstiev 
v danej súťaži, v súlade s Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019 a na základe 
dohody družstiev v najvyššej súťaži žien. 
 
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. 007/180816 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci návrhu YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a na základe hlasovania 
zainteresovaných družstiev 
 

rozhodla: 
 

o schválení úpravy systému záverečnej fázy súťaže Junioriek U19 nasledovne: 
 
Na záver súťaže bude finálový turnaj U19 za účasti prvých 8 družstiev v poradí 
nadstavbovej časti, ktoré vekovo spadajú do kategórie Juniorky U19.  
 
Systém finálového turnaja U19 bude: 
1.deň – štvrťfinálové zápasy 1-8, 2-7, 3-6, 4-5; 
2.deň – semifinálové zápasy; hrajú už iba postupujúce družstvá: 1.najvyššie 
umiestnené družstvo po nadstavbe – 4.najvyššie umiestnené družstvo po nadstavbe 
a 2.najvyššie umiestnené družstvo po nadstavbe – 3.najvyššie umiestnené družstvo 
po nadstavbe; 
3.deň – zápasy o 3.miesto (porazení semifinalisti) a o 1.miesto (víťazné družstvá zo 
semifinále).  
 
Odôvodnenie: HK SBA - C rozhodla v súlade s čl. 2. Hracieho poriadku SBA, 
Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019 a na základe návrhu YOUNG ANGELS 
ACADEMY, o.z. a hlasovania a dohody prihlásených juniorských družstiev v súťaži 
Junioriek U19 o schválení úpravy systému záverečnej fázy súťaže Junioriek U19, 
a to tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 



Finálový turnaj sa bude hrať u najlepšie umiestneného družstva nadstavbovej časti 
súťaže /organizátor je povinný splniť požiadavky podľa HP !/. V prípade nezáujmu 
/alebo nesplnenia podmienok/ u ďalšieho družstva v poradí.  
 
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 30.08.2018 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 008/180823 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráčky HATÁROVÁ Laura  

 
rozhodla: 
 

BK Slovan Bratislava je povinný uhradiť výchovné vo výške 3.000,- Eur 
(slovom tritisíc eur) na účet klubu AŠK Lokomotíva Sereď, IBAN: 
SK3275000000004011106319. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráčky 
HATÁROVÁ Laura, nar. 19.02.2001 z AŠK Lokomotíva Sereď do BK Slovan 
Bratislava. 
 
Dňa 21.08.2018 materský klub AŠK Lokomotíva Sereď prostredníctvom p. Bosého 
Martina HK SBA – C oznámil: „Dobrý deň, v mene BK Lokomotíva Sereď Vám 
chcem zaslať vyjadrenie klubu k danému prestupu: BK Lokomotíva Sereď žiada za 
hráčku výchovné v zmysle prestupového a licenčného poriadku“. 
 
Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 
BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 
oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 
s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 
BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 
platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 
prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 
hksba@slovakbasket.sk „. 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
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Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     
         Do veku 11 rokov       -     150 € 
         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 
         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 
         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 
         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 
         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 
         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 
Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 
materský klub nárok na výchovné vo výške 3.000,- Eur za hráčku Határovú Lauru, 
a to z dôvodu, že:  
 
- hráčka má v čase prestupu 17 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 17 rokov do 
veku 19 rokov; 
- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 
výchovného. 
 
V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla 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. 009/180823 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráčky SVETLÍKOVÁ Soňa 

 
rozhodla: 
 

BK Slovan Bratislava je povinný uhradiť výchovné vo výške 4.500,- Eur 
(slovom štyritisícpäťsto eur) na účet BKM Junior UKF Nitra, IBAN: 
SK8231000000004220300505. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráčky 
SVETLÍKOVÁ Soňa, nar. 11.09.1999 z BKM Junior UKF Nitra do BK Slovan 
Bratislava. 



 
Dňa 10.08.2018 basketbalový klub, do ktorého hráčka hlási prestup BK Slovan 
Bratislava zaslal žiadosť HK SBA – C: „Dobrý deň, obraciame sa na Vás so 
žiadosťou o vyjadrenie sa k nároku na výchovné BKM  Junior UKF Nitra voči  BK 
Slovan Bratislava pri prestupe hráčky Soni Svetlíkovej, nar. 11.9.1999. 
Máme za to, že BKM Junior UKF Nitra nemá nárok na výchovné, vzhľadom k tomu, 
že hráčka prestupovala v mládežníckych kategóriách v rámci Košíc, kde bolo platené 
výchovné, ako aj pri jej prestupe do Nitry, bolo opäť zaplatené výchovné. V Nitre jej 
skončila zmluva, ktorá bola jej prvou profesionálnou zmluvou. 
 
Dňa 12.08.2018 materský klub BKM Junior UKF Nitra – p. Sailer zaslal žiadosť HK 
SBA – C: „Dobrý deň, Soňa Svetlíková prestupovala z GA Košice do Nitry za čiastku 
7500 €. Soňa Svetlíková nemala z Nitrou zmluvu o profesionálnom  vykonávaní 
športu. V Nitre hrala 2 sezóny a v každej reprezentovala SR, z toho je možné 
usudzovať, že našu prácu s mládežníckou reprezentantkou sme robili dobre. V 
zmysle prestupového poriadku (4.2.1 a 6.2 a vzhľadom na skutočnosť, že menovaná 
nemala s našim klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu v 
zmysle zákona o športe) máme nárok na výchovné, ktoré si budeme aj uplatňovať“. 
 
Podľa čl. 5. bodu 5.2. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK 
a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia 
o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí s prestupom, 
nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že BK požaduje 
finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť platba 
vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky prestupu, 
resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 
hksba@slovakbasket.sk „. 
 
Podľa čl. 5. bodu 5.7. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
že materský BK nezašle riadne stanovisko k prestupu, postupuje sa v prestupovom 
konaní tak, akoby súhlas s prestupom nevydal. Platnosť hráčskej zmluvy sa 
posudzuje v takom prípade podľa aktuálnej Evidencie zmlúv a dohôd, ktorú 
vedie SBA v súlade s platnými predpismi. Nárok na výchovné nie je týmto 
dotknutý.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK 
má pri každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju prvú 
zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu 
finančnej náhrady súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého 
hráč prestupuje. Pokiaľ hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa 
veku hráča nasledovne :     
         Do veku 11 rokov       -     150 € 
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         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 
         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 
         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 
         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 
         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 
         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 
Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 
Podľa čl. 6. bodu 6.7. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Pri  prestupe  
reprezentanta,  ktorý sa  v prebiehajúcom  alebo predchádzajúcom hracom období 
zúčastnil na  oficiálnom podujatí FIBA (ME/MS U16 – U20, kvalifikácia ME, MS, OH 
seniorov), sa zvyšuje celková čiastka výchovného o 50% oproti tabuľkovej hodnote.“  
 
Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 
materský klub nárok na výchovné vo výške 4.500,- Eur za hráčku Svetlíkovú Soňu, 
a to z dôvodu, že:  
 
- hráčka má v čase prestupu 18 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 17 rokov do 
veku 19 rokov; 
- materský klub do Evidencie zmlúv a dohôd, ktorú evidenciu vedie SBA neuložil 
žiadnu zmluvu hráčky a taktiež uviedol, že hráčka nemala uzavretú profesionálnu 
zmluvu, na základe čoho má HK SBA – C za to, že hráčka Svetlíková, nemá 
s klubom uzavretú žiadnu profesionálnu zmluvu; 
- hráčka hrala na ME U20 v roku 2018; 
-  medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 
výchovného. 
 
V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla 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. 010/180823 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci prihlásených družstiev do súťaží SBA 
 

rozhodla: 
 



HK SBA - C v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2018/2019 
a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019 podľa počtu prihlásených 
družstiev schvaľuje nasledovné systémy jednotlivých súťaží nasledovne: 
 
Slovenský pohár muži  
 
Kvalifikácia na final - eight 15.-17.02.2019: 
č.1. BK DSG Dunajská Streda – MŠK Holíč dňa 27.10.2018 
č.2. MŠK Holíč – BK DSG Dunajská Streda dňa 24.11.2018 
 
Slovenský pohár ženy   
 
Prihlásené 4 družstvá budú hrať priamo na turnaji nasledovne:  
1.deň zápasy 1-4, 2-3 (čísla 1-4 budú pridelené po polovici základnej časti 
najvyššej súťaže žien 
2.deň zápasy o 3. a 1.miesto 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C rozhodla v súlade s čl. 2. Hracieho poriadku SBA, na 
základe prihlášok do súťaží SBA, počtu prihlásených jednotlivých družstiev v daných 
súťažiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2018/2019 
a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2018/2019.    
 
Do súťaže Slovenského pohára mužov sa prihlásili okrem extraligových družstiev iba 
dve družstvá zo súťaže 2.ligy mužov. Preto sa odohrajú dva zápasy iba medzi týmito 
družstvami ako kvalifikácia na postup do záverečného turnaja final-eight. 
 
Do súťaže Slovenského pohára žien sa prihlásili iba štyri družstvá, takže sa odohrá 
priamo iba záverečný turnaj bez predchádzajúcej kvalifikácie.  
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 


