
Rozhodnutia HK SBA - C – december 2018 
 

Zverejnené 06.12.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 084/181206 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MŠK BK Žiar nad Hronom a dohody 

basketbalových klubov MŠK BK Žiar nad Hronom, MBK AŠK Slávia Trnava a BK 

Lokomotíva Sereď k zmene termínu zápasov súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, 

skupiny Západ 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov súťaže 1.ligy Starších žiakov 
U15, skupiny Západ 
č.Z42. MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK AŠK Slávia Trnava dňa 15.12.2018 
o 15:00 hod., Žiar nad Hronom, Športová hala /pôvodne 08.12.2018/ 
č.Z45. MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Lokomotíva Sereď dňa 16.12.2018 
o 10:00 hod., Žiar nad Hronom, Športová hala /pôvodne 09.12.2018/ 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 29.11.2018 doručená žiadosť o zmenu 

termínov zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH 

v pôvodných termínoch konania zápaov.  

 
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 

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH v pôvodnom 

termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu 

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínov 

zápasov súťaže 1.ligy Starší žiaci U15, skupiny Západ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

MŠK BK Žiar nad Hronom, MBK AŠK Slávia Trnava a BK Lokomotíva Sereď, 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. 085/181206 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK AŠK Slávia Trnava a dohody basketbalových 

klubov BK AŠK Slávia Trnava a BK Lokomotíva Sereď k zmene termínu zápasu 

súťaže 1.ligy Starších žiačok U15 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiačok U15 
nasledovne: 
č.64. BK AŠK Slávia Trnava – BK Lokomotíva Sereď 19.01.2019 o 10:00 hod., 
Trnava, ŠH Hajdóczyho ul.  /pôvodne 12.01.2019/;  
 



Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 3.12.2018 doručená kompletná žiadosť 

o zmenu termínu zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť 

celého družstva BK AŠK Slávia Trnava na lyžiarskom kurze. 

 
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 celého družstva BK 

AŠK Slávia Trnava na lyžiarskom kurze, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   

   



Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu súťaže 1.ligy Starších žiačok U15 medzi jednotlivými družstvami v súlade 

s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK AŠK 

Slávia Trnava a BK Lokomotíva Sereď, 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. 086/181206 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti B.S.C. Bratislava a dohody basketbalových 

klubov B.S.C. Bratislava a BKM SPU Nitra k zmene termínu zápasov súťaže 1.ligy 

Kadetov U17, skupina Západ  

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov súťaže 1.ligy Kadetov U17, 
skupiny Západ nasledovne: 
č.Z57. BKM SPU Nitra – BSC BLUE Bratislava (MS) dňa 14.12.2018 o 17:00 hod., 
Nitra, ZŠ Škultétyho /pôvodne 15.12.2018/;  
č.Z60. BKM SPU Nitra – BSC YELLOW Bratislava dňa 12.12.2018 o 18:30 hod., 
Nitra, ZŠ Škultétyho /pôvodne 16.12.2018/;  
 
BSC Bratislava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 
po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.Z57 a Z60. 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 dňa 24.11.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť na medzinárodnom 

turnaji v pôvodnom termíne konania zápasov. 

 
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;       

- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť na medzinárodnom 

turnaji v pôvodnom termíne konania zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

BSC 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. 087/181206 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BBK Bánovce nad Bebravou a dohody 

basketbalových klubov BBK Bánovce nad Bebravou a MBK AŠK Slávia Trnava 

k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupina Západ 

 



rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17,  
skupiny Západ nasledovne: 
č.Z63. medzi BBK Bánovce nad Bebravou – MBK AŠK Slávia Trnava v termíne 
15.12.2018 o 17:00 hod., Bánovce nad Bebravou, ŠH  /pôvodne 16.12.2018/. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 4.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: uvoľnený hrací 

termín dňa 15.12.2018 z dôvodu rozhodnutia HK SBA-C č.078/181129. 

 

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 – zmena z nedele na sobotu 

v rámci víkendu; pri takejto zmene nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 

odôvodnenie. 

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

BBK Bánovce nad Bebravou a MBK AŠK Slávia Trnava, 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. 088/181206 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a dohody basketbalových klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a BK Slovan Bratislava k zmene termínu zápasu súťaže Extraligy žien 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže Extraligy žien 
nasledovne: 
č.45. Piešťanské Čajky – BK Slovan Bratislava dňa 19.12.2018 o 18:00 hod., 
Piešťany, Diplomat aréna /pôvodne 22.12.2018/.  
 
Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky je povinný uhradiť 
príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 27,00 Eur (slovom dvadsaťsedem 
eur) za zápas č.45. Celkovú sumu 81,00 Eur (slovom osemdesiatjeden 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 dňa 3.112.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH v pôvodnom 

termíne konania zápasu.  

 
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 

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH v pôvodnom 

termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu 

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu súťaže Extraligy žien medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho 

poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov Spoločné basketbalové 

združenie Piešťanské Čajky a BK Slovan Bratislava a 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. 089/181206 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKP Banská Bystrica a dohody basketbalových 

klubov ŠKP 08 Banská Bystrica a ŠKBD Spišská Nová Ves k zmene termínu zápasu 

súťaže 1.ligy Starších žiačok U15 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiačok U15 
nasledovne: 
č.60. BK ŠKP 08 Banská Bystrica – ŠKBD Spišská Nová Ves dňa 19.12.2018 
o 16:00 hod., Banská Bystrica, Gymnázium Tajovského /pôvodne 23.12.2018/;  
 
ŠKP Banská Bystrica je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.60. 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 dňa 5.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH inou akciou 

v pôvodnom termíne konania zápasov. 

 
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 – obsadenie ŠH inou akciou 

v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu súťaže 1.ligy Starších žiačok U15 medzi jednotlivými družstvami v súlade 

s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov ŠKP 

Banská Bystrica a ŠKBD Spišská Nová Ves, 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. 090/181206 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠBK Junior Levice a dohody basketbalových 

klubov ŠBK Junior Levice a MBK Victoria Žilina k zmene termínu zápasu súťaže 

1.ligy Juniorov U19 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 
nasledovne: 
č.95. ŠBK Junior Levice – MBK Victoria Žilina dňa 21.12.2018 o 16:00 hod., 
Levice, Športová hala /pôvodne 23.12.2018/;  
 
ŠBK Junior Levice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.95. 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 dňa 5.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH inou akciou 

v pôvodnom termíne konania zápasov. 

 
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 – obsadenie ŠH inou akciou 

v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. 

Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov ŠBK Junior Levice 

a MBK Victoria Žilina, 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 13.12.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 091/181206 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci odvolania trénera MBK Karlovka Bratislava Mariána Nemčeka 

 

rozhodla: 
 

Odvolanie voči rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 069/181112 zo dňa 
12.11.2018 o d m i e t a.  
 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadnutí zaoberala skutočnosťou, že dňa 

26.11.2018 bolo HK SBA – C doručené odvolanie trénera MBK Karlovka Bratislava 

Mariána Nemčeka voči rozhodnutiu HK SBA – sekcia centrálna č. 069/181112 zo 

dňa 12.11.2018. 

 

Podľa čl. 3.17 Štatútu Hracej komisie SBA „Odvolanie musí spĺňať nasledovné 
náležitosti: 

-  označenie účastníkov konania; 
-  označenie orgánu, ktorého rozhodnutie sa napáda; 

-  označenie rozhodnutia, ktoré sa napáda; 
-  odôvodnenie odvolania; 

-  rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie 
alebo postup  prvostupňového orgánu považuje za nesprávny a 
čoho sa odvolateľ domáha; 

-  odvolanie musí byť zaslané na vedomie prvostupňovému orgánu a 
prípadne osobám,  ktoré sú uvedené v odvolaní a súperovi. Podacie 
lístky musia byť doložené k odvolaniu ako doklad o odoslaní kópií; 

-  doklad o úhrade poplatku 
 
Podľa čl. 7.4 Disciplinárneho poriadku SBA je správny poplatok za podanie odvolania 

– kolektívnym členom vo výške 200 EUR. 



 

Podľa čl. 3.14 Štatútu Hracej komisie SBA „Proti prvostupňovému rozhodnutiu HK 
SBA – C je možné podať odvolanie podľa tohto Štatútu a Hracieho poriadku na 
druhostupňový orgán,  ktorým je Arbitrážna komisia SBA. Odvolanie je riadny 
opravný prostriedok, ktorý je možné podať do 15 dní odo dňa zverejnenia 
rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok. Ak odvolanie voči rozhodnutiu HK 
nebolo podané včas alebo nebol zaplatený správny poplatok,  HK svojím 
rozhodnutím takéto podanie odmietne.“ 
 
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C preskúmala zaslané odvolanie a zistila, 

že za podané odvolanie nebol kolektívnym členom - MBK Karlovka Bratislava 

uhradený správny poplatok, na základe čoho v zmysle čl. 3.14 Štatútu Hracej komisie 

SBA, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Súčasne HK SBA  - C upozorňuje trénera, že v mene kolektívneho člena MBK 

Karlovka Bratislava je oprávnený podať odvolanie len jeho štatutárny orgán. 

 

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. 092/181213 
 
 
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 29.9.2018, 25.11.2018) 

BK ŠKP Štart Bratislava   -  34 eur  (zo dňa 30.9.2018, 10.11.2018) 

      -  34 eur  (zo dňa 10.11.2018, 10.11.2018) 

      -  34 eur  (zo dňa 17.11.2018, 25.11.2018) 

Academic žilinská univerzita Žilina -  34 eur  (zo dňa 20.10.2018, 10.11.2018) 

VŠEMvs Karlovka "B"   -  34 eur  (zo dňa 20.10.2018, 2.12.2018) 

KB Slávia TU Košice   -  34 eur  (zo dňa 28.10.2018, 24.11.2018) 

BK Slovenský Orol Levoča  -  34 eur  (zo dňa 17.11.2018, 24.11.2018) 

MŠK BK Žiar nad Hronom  -  34 eur  (zo dňa 17.11.2018, 2.12.2018) 

 

 



b/ Spoločná súťaž 1.ligy žien a Junioriek U19 
ŠŠK Žilina-Budatín         -  17 eur  (zo dňa 27.10.2018, 11.11.2018) 

 

 

c/ 1.liga Juniori U19 
MBK Karlovka Bratislava  -  17 eur  (zo dňa 17.10.2018, 10.11.2018) 

      -  17 eur  (zo dňa 10.11.2018, 10.11.2018) 

MBK Handlová    -  17 eur  (zo dňa 30.9.2018, 25.11.2018) 

 
 

d/ 1.liga Kadeti U17 
BKM Iskra Svit    -  17 eur  (zo dňa 11.10.2018, 10.11.2018) 

MBK VICTORIA Žilina   -  17 eur  (zo dňa 6.10.2018, 10.11.2018) 

      -  17 eur  (zo dňa 10.11.2018, 1.12.2018) 
 
IMC Slovakia Považská Bystrica -  17 eur  (zo dňa 20.10.2018, 10.11.2018) 

BSC "YELLOW" Bratislava - MS -  17 eur  (zo dňa 20.10.2018, 10.11.2018) 

 

 
d/ 1.liga Starší žiaci U15 
BK Inter Bratislava   -  17 eur  (zo dňa 10.11.2018, 10.11.2018) 

 
 
 
2./ tréneri 
a/ 1.liga Kadeti U17 
BBK Bánovce nad Bebravou  Gajdoš Jakub 

-  30 eur  (zo dňa 4.11.2018, 2.12.2018) 

 

 
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 družstvám a trénerovi 

v súlade s čl. 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 093/181213 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: 

 

ŠTUHL Ján, nar. 15.08.2007 z: Basketbalový klub Pezinok do: Gabko n.f. Senec 



 

rozhodla: 
 

Gabko n.f. Senec je povinný uhradiť výchovné vo výške 180,- Eur (slovom 
tristo eur) na účet Basketbalového klubu Pezinok, číslo účtu: 
SK4302000000002877430356 
 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča 

ŠTUHL Ján, nar. 15.08.2007 z: Basketbalový klub Pezinok do: Gabko n.f. Senec 

V termíne stanovenými Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub 

nevyjadril k prestupu v ISSBA. 

 

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 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 



 
Podľa čl. 6. bodu 6.6. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
ak hráč od začiatku hracieho obdobia nenastúpil na žiadny súťažný zápas k termínu 
25.2. bežného roku (ku koncu prestupového obdobia) alebo počas posledných 6 
mesiacov, sa výchovné znižuje na 60%.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

nárok materský klub na výchovné vo výške 180,- Eur za hráča Štuhla Jána, a to 

z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 11 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 11 rokov do 

veku 12 rokov; 

-  medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

- na základe preverených zápisov o stretnutí, hráč nenastúpil na súťažný zápas 

posledných 6 mesiacov 

 
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. 094/181213 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: 

 

VISTA Franco, nar. 3.4.2008 z: Basketbalový klub Pezinok do: Gabko n.f. Senec 

 

rozhodla: 
 

Gabko n.f. Senec je povinný uhradiť výchovné vo výške 90,- Eur (slovom tristo 
eur) na účet Basketbalového klubu Pezinok, číslo účtu: 
SK4302000000002877430356 
 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráčka 

VISTA Franco, nar. 03.04.2008 z: Basketbalový klub Pezinok do: Gabko n.f. Senec 

V termíne stanovenými Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub 

nevyjadril k prestupu v ISSBA. 

 

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 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 

 
Podľa čl. 6. bodu 6.6. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
ak hráč od začiatku hracieho obdobia nenastúpil na žiadny súťažný zápas k termínu 
25.2. bežného roku (ku koncu prestupového obdobia) alebo počas posledných 6 
mesiacov, sa výchovné znižuje na 60%.“ 
 
Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

nárok materský klub na výchovné vo výške 90,- Eur za hráča Vistu Franca, a to 

z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 10 rokov, t.j. je v rozpätí do veku 11 rokov; 

-  medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

- na základe preverených zápisov o stretnutí, hráč nenastúpil na súťažný zápas 

posledných 6 mesiacov 

 



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. 095/181213 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: 

 

TAHOTNÝ Martin, nar. 12.8.2007 z: Basketbalový klub Pezinok do: Gabko n.f. 

Senec 

 

rozhodla: 
 

Gabko n.f. Senec je povinný uhradiť výchovné vo výške 180,- Eur (slovom 
tristo eur) na účet Basketbalového klubu Pezinok, číslo účtu: 
SK4302000000002877430356 
 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráčka 

TAHOTNÝ Martin, nar. 12.08.2007 z: Basketbalový klub Pezinok do: Gabko n.f. 

Senec 

V termíne stanovenými Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub 

nevyjadril k prestupu v ISSBA. 

 

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 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 

 
Podľa čl. 6. bodu 6.6. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
ak hráč od začiatku hracieho obdobia nenastúpil na žiadny súťažný zápas k termínu 
25.2. bežného roku (ku koncu prestupového obdobia) alebo počas posledných 6 
mesiacov, sa výchovné znižuje na 60%.“ 
 
Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

nárok materský klub na výchovné vo výške 180,- Eur za hráča Tahotného Martina, 

a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 11 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 11 rokov do 

veku 12 rokov; 

-  medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného; 

- na základe preverených zápisov o stretnutí, hráč nenastúpil na súťažný zápas 

posledných 6 mesiacov. 

 
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. 096/181213 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MBA Prievidza a dohody basketbalových klubov 

MBK Prievidza a BKM Svit k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17, 

skupina Východ 



 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17, 
skupiny Východ nasledovne: 
č.V60. BKM Svit – MBA Prievidza dňa 14.12.2018 o 17:30 hod., Svit, Iskra aréna 
/pôvodne 16.12.2018/;  
 
MBA Prievidza je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 
10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.V60. 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 dňa 7.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH inou akciou 

v pôvodnom termíne konania zápasov. 

 
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;       

- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – obsadenie ŠH inou akciou 

v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny Východ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

BKM Svit a MBA Prievidza, 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. 097/181213 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠŠK Žilina – Budatín a dohody basketbalových 

klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky a ŠŠK Žilina - Budatín 

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže 1.ligy žien a junioriek U17, skupiny 

Západ 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže 1.ligy žien 
a junioriek U19, skupiny západ 
 
č.Z60. MBK Stará Turá – ŠŠK Žilina – Budatín dňa 14.12.2018 o 18:00 hod., 
Stará Turá, Športová hala /pôvodne 8.12.2018/.  
 
ŠŠK Žilina-Budatín je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.Z60. 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 dňa 7.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: výskyt zranení a choroba 

hráčov v pôvodnom termíne konania zápasu. 

 
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 zmenu termínu zápasov – výskyt zranení a choroba 

hráčov v pôvodnom termíne konania zápasu. 

- akceptuje lekárske potvrdenia predložené družstvom ŠŠK Žilina-Budatín 



   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti súťaže 1.ligy žien, skupiny Západ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 

dohody klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky a ŠŠK Žilina-

Budatín, 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. 098/181216 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci žiadosti VV SBA a na návrh Extraligovej sekcie Komisie ženských 

basketbalových klubov upravuje hracie termíny pre súťaž Extraligy žien – 

nadstavbová časť 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C upravuje hracie termíny súťaže Extraligy žien – nadstavbová časť 
nasledovne:  
 
1.kolo 19.1.2019 /pôvodne 26.1.2019/ 1-4,2-3,5-8,6-7  
2.kolo 26.1.2019 /pôvodne 2.2.2019/ 4-3,1-2,8-7,5-6 
3.kolo 2.2.2019 /pôvodne 9.2.2019/ 2-4,3-1,6-8,7-5  
4.kolo 9.2.2019 /pôvodne 16.2.2019/ 4-1,3-2,8-5,6-5  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť VV SBA o úpravu hracích 

termínov zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: Zmena termínu 

Finálového turnaja Slovenského pohára žien rozhodnutím VV SBA. 

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o úprave termínov zápasov 

súťaže Extraligy žien – nadstavbová a to na základe žiadosti VV SBA a následom 

návrhu Extraligovej sekcie Komisie ženských basketbalových klubov.  

 
 
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. 099/181213 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŽBK Rožňava a dohody basketbalových klubov 



ŠKBD Spišská Nová Ves a ŽBK Rožňava o výmene poradia zápasov súťaže 1.ligy 

žien a junioriek, skupina Východ 

 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov a zmenu termínu zápasov 
súťaže 1.ligy žien a junioriek, skupina Východ nasledovne: 
č.V31. medzi ŽBK Rožňava – ŠKBD Spišská Nová Ves v termíne 23.12.2018 
o 10:00 hod., Rožňava, Športová hala Štítnická ul. /pôvodne 22.12.2018/ 
č.V76. medzi ŠKBD Spišská Nová Ves – ŽBK Rožňava v termíne 18.12.2018 
o 15:45 hod., Spišská Nová Ves, Športová hala /pôvodne 23.12.2018/ 
 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.12.2018 doručená žiadosť o výmenu 

poradia a zmenu termínu zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca 

skutočnosť: obsadenie športovej haly iným podujatím, zápas ŠKBD Spišská Nová 

Ves – ŽBK Rožňava sa odohrá v náhradnom termíne 18.12.2018 a zápas ŽBK 

Rožňava - ŠKBD Spišská Nová Ves sa odohrá v náhradnom termíne 23.12.2018 (v 

rámci víkendu). 

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 výmenu poradia 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 výmenu poradia zápasu v rámci víkendu; pri takejto 

zmene nie je potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie; 

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu obsadenie športovej haly iným 

podujatím, je dôvod na zmenu termínu. 

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 

zápasov súťaže 1.ligy žien a junioriek, skupina Východ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

ŠKBD Spišská Nová Ves 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. 100/181213 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŽBK Rožňava a dohody basketbalových klubov 

BAM Poprad a ŽBK Rožňava k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže 1.ligy 

žien a junioriek U17, skupiny Východ 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže 1.ligy žien 
a junioriek U19, skupiny Východ 
 
č.Z30. BAM Poprad – ŽBK Rožňava dňa 6.1.2019, Poprad /pôvodne 8.12.2018/.  
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 6.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: výskyt zranení a choroba 

hráčov v pôvodnom termíne konania zápasu. 

 



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 zmenu termínu zápasov – výskyt zranení a choroba 

hráčov v pôvodnom termíne konania zápasu. 

- akceptuje lekárske potvrdenia predložené družstvom ŽBK Rožňava 

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti súťaže 1.ligy žien, skupiny Východ medzi jednotlivými 



družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 

dohody klubov BAM Poprad 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. 101/181213 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM Svit a dohody basketbalových klubov BKM 

Iskra Svit a 1.BK Michalovce k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 
nasledovne: 
č.91. BKM Iskra Svit – 1.BK Michalovce dňa 21.12.2018 o 17:30 hod., Svit, Iskra 
aréna /pôvodne 23.12.2018/;  
 
BKM Iskra Svit je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 
po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.91. 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 dňa 10.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: uzavretie ŠH v pôvodnom 

termíne konania zápasov. 

 
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;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – uzavretie ŠH v pôvodnom 

termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. 

Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BKM Iskra Svit 

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.  

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 102/181213 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠBK Junior Levice a dohody basketbalových 

klubov ŠBK Junior Levice, BKM Iskra Svit a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

k zmene termínu zápasov súťaže 1.ligy Juniorov U19  

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov súťaže 1.ligy Juniorov U19 
nasledovne: 



č.124. ŠBK Junior Levice – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves dňa 9.1.2019 
o 16:00, Levice, Športová hala /pôvodne 9.2.2019/;  
č.129. ŠBK Junior Levice – BKM Iskra Svit dňa 3.2.2019 o 11:00 hod., Levice, 
Športová hala /pôvodne 10.2.2019/;  
 
ŠBK Junior Levice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.124. 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 dňa 2.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť na medzinárodnom 

turnaji EYBL v pôvodnom termíne konania zápasov. 

 
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 na medzinárodnom 

turnaji v pôvodnom termíne konania zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov súťaže 1.ligy Juniorov U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. 

Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov ŠBK Junior 

Levice, BKM Iskra Svit a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, 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. 103/181213 
 

 

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 a ŠBK Junior Levice k zmene termínu zápasu súťaže 

1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17, 
skupiny Západ nasledovne: 
č.Z66. BK Inter Bratislava – ŠBK Junior Levice 11.01.2019 o 14:30 hod., 
Bratislava, HANT aréna  /pôvodne 05.01.2019/;  
 
ŠBK Junior Levice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.Z66. 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 dňa 5.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť hráčov ŠBK Junior 

Levice na reprezentačnej akcií. 

 
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 ŠBK Junior 

Levice na reprezentačnej akcií, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK 

Inter Bratislava 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 20.12.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 104/1812120 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠŠK Žilina – Budatín a dohody basketbalových 

klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky a ŠŠK Žilina - Budatín 

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže 1.ligy žien a junioriek U17, skupiny 

Západ 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže 1.ligy žien 
a junioriek U19, skupiny Západ 
 
č.Z73. ŠŠK Žilina – Budatín - MBK Stará Turá dňa 20.12.2018 o 16:00 hod., 
Žilina, ZŠ Budatín /pôvodne 9.12.2018/.  
 
ŠŠK Žilina-Budatín je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.Z73. 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 dňa 7.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: výskyt zranení a choroba 

hráčov v pôvodnom termíne konania zápasu. 

 
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 zmenu termínu zápasov – výskyt zranení a choroba 

hráčov v pôvodnom termíne konania zápasu. 

- akceptuje lekárske potvrdenia predložené družstvom ŠŠK Žilina-Budatín 

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti súťaže 1.ligy žien, skupiny Západ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 

dohody klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky a ŠŠK Žilina-

Budatín, 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. 105/181213 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia rozhodcu stretnutia p. Petra Bulla 

 

rozhodla: 
 

Hráčovi MBK Victoria Žilina č. 22 Jakubovi Pažickému sa zastavuje pretekárska 
činnosť na šesť zápasov v súťaži DL kadetov a udeľuje pokuta vo výške 50,- €.  
 
Hráč MBK Victoria Žilina č. 22 Jakub Pažický je povinný uhradiť správny 
poplatok vo výške 17,50,- €. 



 
Hráčovi IMC Slovakia Považská Bystrica č. 5 Lukášovi Šerymu sa zastavuje 
pretekárska činnosť na dva zápasy v súťaži DL kadetov a udeľuje pokuta vo 
výške 30,- €.  
 
Hráč IMC Slovakia Považská Bystrica č. 5 Lukáš Šery je povinný uhradiť 
správny poplatok vo výške 17,50,- €. 
 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe oznámenia rozhodcu zápasu – Petra 

Bulla zaoberala vylúčením dvoch hráčov zo zápasu kadetov č. V64, ktorý sa konal 

dňa 11.12.2018 v Považskej Bystrici, medzi IMC Slovakia Považská Bystrica - MBK 

Victoria Žilina. Na predmetnom zápase podľa vyjadrenia rozhodcu – p. Bulla došlo 

k nasledovným skutočnostiam: „Dovoľte mi aby som Vás informoval o 
skutočnostiach, ktoré sa udiali v zápase DL Kadetov č.V64 IMC Slovakia Považská 
Bystrica - MBK Victoria Žilina hranom dňa 11.12.2018 v Považskej Bystrici.  
V čase 39:44 došlo k šarvátke medzi hráčom A5 Lukášom Šerym (IMC Slovakia 
Považská Bystrica) a hráčom B22 Jakubom Pažickým (MBK Victoria Žilina). Po 
verbálnej výmene názorov došlo k fyzickému kontaktu, keď hráč B22 Jakub Pažický 
držal pod krkom hráča A5 Lukáša Šeryho, ktorý sa spod zovretia vymanil strčením do 
protihráča. Po pribehnutí rozhodcov k situácii a rozdelení hráčov od seba v súčinnosti 
s trénermi obidvoch družstiev došlo k upokojeniu situácie a vylúčeniu oboch hráčov. 
V rovnakom čase bol vylúčený hráč B41 Jakub Bosík (MBK Victoria Žilina) za 
neoprávnený vstup z lavičky do ihriska. Nakoľko sa hráč aktívne nezapojil do bitky v 
zápise je pri jeho mene uvedené GD a trestom za jeho vylúčenie bolo B2.“ 

 

HK SBA – C pozvala účastníkov konania – hráčov a rozhodcov na zasadnutie HK 

SBA – C, ktoré sa konalo dňa 13.12.2018 o 11.00 hod.. 

 
Dňa 12.12.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od rozhodcu 

stretnutia p. Charváta: „Bohužiaľ sa z pracovných dôvodov nebudem môcť zúčastniť 
zasadania komisie, preto zasielam svoje vyjadrenie e-mailom. K popisu daného 
incidentu súhlasím s vyjadrením kolegu P. Bulla“. 
 
Dňa 12.12.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od trénera MBK 

Victoria Žilina Petra Mühlbergera: „Hráč Jakub Pažický sa nedostaví na zasadanie 
HK SBA-C. Svoje počínanie odôvodňuje tým, že bol  hráčom Serym slovne 
nadávkami napadnutý, na čo reagoval fyzicky neadekvátne a mrzí ho vzniknutá 
situácia a ospravedlňuje sa“.  
 

Dňa 12.12.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné ospravedlnenie od rozhodcu 

stretnutia p. Bulla „Chcel by som sa Vám ospravedlniť za svoju neúčasť na zasadaní, 



ktoré sa uskutoční zajtra v Bratislave. V prípade doplňujúcich otázok budem na 
telefóne. Za porozumenie vopred ďakujem.“ 
 

Dňa 12.12.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od p. Romana – IMC Slovakia 

Považská Bystrica: „Dobrý deň, posielam vyjadrenie nášho hráča Lukáša Šeryho k 
udalosti zo zápasu č. V64. Zároveň ho ospravedlňujem zo zasadania keďže má 
školské povinnosti. Pokiaľ to bude čo len trochu možné chcem poprosiť o 
zhovievavosť pri udeľovaní trestov pre hráčov. Náš hráč Lukáš Šery ešte nebol 
takýmto spôsobom potrestaný, nedostáva ani technické chyby a v tejto situácii sa len 
bránil, resp. reagoval na atak súpera. 

Važena HK SBA  - C, 

chcel by som sa vyjadrit k tomu, čo sa stalo na zápase proti Žiline. Bolo 16 sekúnd 
do konca zápasu a jeden z hráčov Žiliny do mňa sotil, myslím si, že bol nervózny z 
výsledku, keďže si nemysleli, že by mohli prehrávať. Hráč do mňa sotil , povedal som 
mu nech to nechá tak, že za chvíľku je koniec a sotil do mňa znova. Ja som mu 
povedal, že  ako sa správa a následne reagoval tak, že mi povedal urážlivé slová a ja 
som mu ich opätoval. Hneď na to ma chytil pod krk a začal škrtit, snažil som sa mu to 
fyzicky nevrátiť, ale keďže ma chcel udrieť, tak som ho musel odsotiť. Následne 
pribehli rozhodcovia a snažili sa upokojiť situáciu.  
Ďakujem za možnosť vyjadriť sa. 

S pozdravom Lukáš Šery“. 

 
Podľa čl. 3.8 Disciplinárneho poriadku SBA „Inzultácia - je akékoľvek telesné 
napadnutie inej osoby mimo legitímnej snahy hrať loptou alebo zaujať výhodnejšie 
postavenie na ihrisku.“ 

 

Podľa čl. 3.9 Disciplinárneho poriadku SBA „Miera inzultácie - je posudzovaná podľa 
miesta a spôsobu dotyku. Nie je posudzovaná intenzitou dotyku. 
Miera inzultácie 1 - strkanie, vrážanie, udretie loptou, hodenie lopty do inej osoby. 
Miera inzultácie 2 - hrubé kmásanie, pľuvanie, uhryznutie, podrážanie nôh, úder 
lakťom do krku a tváre, hodenie lopty do hlavy, škrtenie. 
Miera inzultácie 3 - úder /prípadne pichnutie/ ktoroukoľvek časťou ruky od lakťa nadol 
do akejkoľvek časti tela druhej osoby, kopnutie ktoroukoľvek časťou nohy do 
akejkoľvek časti tela druhej osoby. 
 

Podľa čl. 1 bodu 1.6 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 je disciplinárnym 
previnením: „Inzultácia 
 
 
Miera inzultácie 1                                                      2-4 zápasy ZPČ - ZVF 

                                                                                              + najvyššia súťaž   60 - 200 € 



                                                                                        1.liga seniori          do 133 € 

                                                                                       ostatné                do   67 € 

 

Miera inzultácie 2                                                         2-8 zápasov ZPČ - ZVF 

                                                                                             + najvyššia súťaž   70 - 300 € 

                                                                                         1.liga seniori          do 233 € 

                                                                                             ostatné                do 117 € 

 

Miera inzultácie 3                                                           2-12 zápasov ZPČ - ZVF 

                                                                                        + najvyššia súťaž   80 -600  

                                                                                           1.liga seniori          do 498 € 

                                                                                              ostatné              do 250 € 

 

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 hráč Pažičký sa na zápase kadetov dopustil disciplinárneho 

previnenia – Inzultácia s mierou inzultácie 2 - škrtenie, pričom HK SBA – C nebude 

takéto správanie hráčov tolerovať a považuje ho za neprimerané a v rozpore 

s pravidlami fair play. Súčasne HK SBA – C považuje za dôležité upozorniť hráča 

Pažického, na to, že HK SBA – C sa opakovane zaoberala na svojom zasadnutí 

neprimeraným a hrubým správaním sa hráča, a teda trest, ktorý HK SBA – C uložila 

hráčovi zohľadňuje skutočnosť, že hráčovi už boli v predchádzajúcich obdobiach 

disciplinárne tresty ukladané, a tieto zjavne neviedli k jeho náprave.    

 

Súčasne má HK SBA – C za to, že hráč Lukáš Šery sa na zápase kadetov dopustil 

disciplinárneho previnenia – Inzultácia s mierou inzultácie 1 - strkanie, pričom HK 

SBA – C pri ukladaní trestu hráčovi zohľadnila, že hráč ešte nebol disciplinárne 

potrestaný. 

 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 1 bodom 1.6 

Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1, tak ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 
Súčasne HK SBA – C upozorňuje hráčov, že počas výkonu ZPČ sa v zmysle čl. 
5.10 Disciplinárneho poriadku SBA nesmú počas súťažného stretnutia, na 
ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v chránených priestoroch a nesmú byť 
uvedení 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.  

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 106/181220 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MBA Prievidza a dohody basketbalových klubov 

MBK Karlovka Bratislava, BKM SPU Nitra a MBA Prievidza k zmene termínu 

zápasov súťaže 1.ligy Juniorov U19  

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov súťaže 1.ligy Juniorov U19 
nasledovne: 
č.88. MBA Prievidza – BKM SPU Nitra dňa 16.1.2019 o 19:00 hod., Prievidza, 
Športová hala /pôvodne 20.12.2018/;  
č.93. MBA Prievidza – MBK Karlovka Bratislava dňa 4.1.2019 o 18:30 hod., 
Prievidza, Športová hala /pôvodne 21.12.2018/;  
 
MBA Prievidza je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 
10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.88 a 93. 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 dňa 14.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH inou akciou 

v pôvodnom termíne konania zápasov. 

 
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;       

- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – obsadenie ŠH inou akcou 

v pôvodnom termíne konania zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov súťaže 1.ligy Juniorov U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. 

Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov MBK Karlovka 

Bratislava, BKM SPU Nitra a MBA Prievidza, 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. 107/181220 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti Young Angels Academy, oz. a dohody 

basketbalových klubov BKM Žilina Závodie, MBK Ružomberok a Young Angels 

Academy, oz. k zmene termínu zápasov súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny Východ  

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov súťaže 1.ligy Kadetiek U17, 
skupiny Východ nasledovne: 



č.V52. BKM Žilina-Závodie – Young Angels U17 Košice dňa 3.1.2019 o 14:00 
hod., Žilina, ZŠ Slovenských dobrovoľníkov 122/7Budatín /pôvodne 5.1.2019/;  
č.V56. MBK Ružomberok – Young Angels U17 Košice dňa 4.1.2019 o 15:30 
hod., Ružomberok, ŠH Koniareň /pôvodne 6.1.2019/;  
 
Young Angels Academy, oz. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.V52 a V56. 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 dňa 4.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť na medzinárodnom 

turnaji v pôvodnom termíne konania zápasov. 

 
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 na medzinárodnom 

turnaji v pôvodnom termíne konania zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   

   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny Západ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

BKM Žilina Závodie, MBK Ružomberok a Young Angels Academy, oz., 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.  

 

 


