
Rozhodnutia HK SBA - C – február 2019 
 

Zverejnené 08.02.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 142/190207 
 
 
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 
Academic žilinská univerzita Žilina -  34 eur  (zo dňa 09.12.2018, 13.01.2019) 

VŠEMvs Karlovka "B"   -  34 eur  (zo dňa 02.12.2018, 02.02.2019) 

BK Slovenský Orol Levoča  -  34 eur  (zo dňa 06.01.2019, 13.01.2019) 

      -  34 eur  (zo dňa 13.01.2019, 19.01.2019) 

MŠK BK Žiar nad Hronom  -  34 eur  (zo dňa 12.01.2019, 03.02.2019) 

 

 

b/ 1.liga Juniori U19 
MBK Karlovka Bratislava  -  17 eur  (zo dňa 04.01.2019, 12.01.2019) 

      -  17 eur  (zo dňa 12.01.2019, 03.02.2019) 

1. BK Michalovce    -  17 eur  (zo dňa 10.11.2018, 03.02.2019) 

 
 

c/ 1.liga Kadeti U17 
IMC Slovakia Považská Bystrica -  17 eur  (zo dňa 31.01.2019, 20.01.2019) 

 

 
d/ 1.liga Kadetky U17 
BK Klokani Ivanka pri Dunaji  -  17 eur  (zo dňa 15.12.2018, 02.02.2019) 

 

 
e/ 1.liga Starší žiaci U15 
Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza  

      -  17 eur  (zo dňa 10.11.2018, 26.01.2019) 
      -  17 eur  (zo dňa 26.01.2019, 26.01.2019) 
ABOVIA 96 Košice    -  17 eur  (zo dňa 14.12.2018, 13.01.2019) 

MŠK BK Žiar nad Hronom  -  17 eur  (zo dňa 30.09.2018, 12.01.2019) 
 
 



2./ tréneri 
a/ 1.liga Juniori U19 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Korfanta Erich 

-  30 eur  (zo dňa 24.11.2018, 27.01.2019) 

 
 
b/ 1.liga Kadeti U17 
BSC "BLUE" Bratislava - MS  Parízek Róbert 

-  30 eur  (zo dňa 06.10.2018, 02.02.2019) 

 
 
c/ 1.liga Starší žiaci U15 
MŠK BK Žiar nad Hronom  Šály Martin 

-  30 eur  (zo dňa 12.01.2019, 12.01.2019) 

 
 
Uvedené pokuty je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 

4005, SWIFT: UNCRSKBX a to na základe vystavenej faktúry. 

 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C rozhodla o udelení pokuty družstvám a trénerom 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. 143/190207 

 
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 BK MŠK Kežmarok, 1.BK Michalovce a MŠK BK Žiar nad 

Hronom k zmene termínov zápasov súťaže Starších žiakov U15, skupina o 9.-

13.miesto 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže Starších žiakov U15, 
skupiny o 9.-13.miesto nasledovne: 
č.B3. medzi MŠK BK Žiar nad Hronom – 1.BK Michalovce v termíne 24.02.2019 
o 12:00 hod., Žiar nad Hronom, Športová hala /pôvodne 09.02.2019/, 
č.B5. medzi MŠK BK Žiar nad Hronom – BK MŠK Kežmarok v termíne 
17.02.2019 o 13:30 hod., Žiar nad Hronom, Športová hala /pôvodne 10.02.2019/, 
č.B18. medzi BK MŠK Kežmarok – MŠK BK Žiar nad Hronom v termíne 
24.03.2019 o 10:30 hod., Kežmarok, Mestská športová hala /pôvodne 
23.03.2019/, 
č.B20. medzi 1.BK Michalovce – MŠK BK Žiar nad Hronom v termíne 23.03.2019 
o 17:00 hod., Michalovce, Gymnázium P.Horova/pôvodne 24.03.2019/. 



 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu, pričom 

dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zmena termínov zápasov sobota-

nedeľa s prihliadnutím na dopravné spojenie a obsadenie ŠH inou akciou. 

 

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 dodržal lehotu dvoch týždňov,  

- 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- 



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

v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvod na zmenu termínu zápasu 

 

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

zápasu súťaže Starších žiakov U15, skupiny 9.-13.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK MŠK Kežmarok, 1.BK Michalovce a MŠK BK Žiar nad Hronom, 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. 144/190207 

 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti Young Angels Academy, o.z. k zmene termínu 

zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny o 1.-8. miesto  

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy 
Kadetiek U17, skupiny o 1.-8. miesto nasledovne: 
 
č.A29. Young Angels U17 Košice – Young Angels U16 Košice dňa 23.03.2019 
o 15:00 hod., Košice, Angels aréna /pôvodne 09.03.2019/.  
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 05.02.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť družstva na 

medzinárodnom turnaji EGBL. 

 
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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;  

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť družstva na 

medzinárodnom turnaji EGBL 

   

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

zápasov nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny o 1.-8. miesto 

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

žiadosti Young Angels Academy, o.z., 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. 145/190207 

 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia basketbalového klubu AŠK Lokomotíva Sereď 

o odhlásení sa z vyššej súťaže 1.ligy žien a junioriek U19 v hracom období 

2018/2019  

 

rozhodla: 
 



HK SBA – C  schvaľuje odhlásenie družstva Improve your basketball 
Lokomotíva Sereď z vyššej súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 9.-19. 
miesto v hracom období 2018/2019; 
súperi v pôvodnom vyžrebovaní 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 9.-18. 
miesto budú mať v tomto termíne voľno. 
 
HK SBA - C udeľuje AŠK Lokomotíva Sereď pokutu vo výške 1000 € (slovom 
tisíc eur) za odstúpenie družstva z vyššej súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, 
skupiny o 9.-19.miesto. 
 
Uvedenú pokutu je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 

4005, SWIFT: UNCRSKBX. 

 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C na základe oznámenia AŠK Lokomotíva Sereď 

o odstúpení z vyššej súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 9.-19.miesto: 

„Dobrý deň, 
chcem Vám touto cestou v mene BK Lokomotíva Sereď bohužiaľ oznámiť, že VV BK Lokomotíva 
Sereď sa rozhodol odhlásiť družstvo junioriek zo súťaže. Najväčším dôvodom je nedostatočný 
počet hráčok nato, aby sa súťaž mohla odohrať až do konca.  
Družstvo Improve your basketbal Lokomotíva Sereď je prihlásené pod klubom BKM Junior UKF 
Nitra. 
Veríme, že sme nespôsobili príliš veľa komplikácii pred nadstavbovou časťou súťaže. 
Družstvá Košíc už vedia o tejto situácii vzhľadom nato, že museli riešiť dopravu a ubytovanie.“ 
 
S pozdravom 
Martin Bosý 
 

V zmysle čl. 2.20. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1: 

„V prípade vyradenia alebo odstúpenia družstva z príslušnej súťaže po vyžrebovaní, 
bude BK potrestaný pokutou: 

 
Slovenský pohár muži a ženy a najvyššie výkonnostné 
súťaže mládeže od starších žiakov až po juniorov     - 1.000  €
     
 

Nakoľko basketbalový klub AŠK Lokomotíva Sereď zaslal oznámenie o odstúpení zo 

súťaže po vyžrebovaní príslušnej súťaže, , HK SBA – C v zmysle vyššie cit. ust. čl. 

2.20. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 rozhodla o udelení pokuty AŠK 

Lokomotíva Sereď vo výške uvedenej 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. 146/190207 

 

 



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

basketbalových klubov ŠŠK Žilina – Budatín a Young Angels Academy, o.z. k zmene 

termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 9.-

18. miesto  

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy 
žien a junioriek U19, skupiny o 9.-18. miesto nasledovne: 
 
č.B27. ŠŠK Žilina – Budatín - Young Angels U17 Košice dňa 13.03.2019 o 17:15 
hod., Žilina, ZŠ Budatín /pôvodne 02.03.2019/.  
 
Young Angels Academy, o.z. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.B27. 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 04.02.2019 doručená kompletná žiadosť 

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

družstva na medzinárodnom turnaji EGBL. 

 
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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;  

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť družstva na 

medzinárodnom turnaji EGBL 

   

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

zápasov nadstavbovej časti súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 9.-18. 

miesto jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na 

základe žiadosti Young Angels Academy, o.z., dohody basketbalových klubov ŠŠK 

Žilina – Budatín a Young Angels Academy, o.z. 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. 147/190207 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadostí BKM Junior UKF Nitra a dohody basketbalových 

klubov ŠKP Banská Bystrica a BKM Junior UKF Nitra k zmene termínu zápasu 

nadstavbovej časti súťaže Extraligy žien, skupiny o 5.-8. miesto  

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 
Extraligy žien, skupiny o 5.-8. miesto nasledovne: 
č.B7. BKM Junior UKF Nitra - BK ŠKP 08 Banská Bystrica dňa 10.02.2019 
o 16:00 hod., Nitra, Mestská športová hala /pôvodne 09.02.2019/ 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu – 

obsadenie ŠH inou akciou, je dôvod na zmenu termínu 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; 

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť ŠH je dôvod na 

zmenu termínu zápasu 

   

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

zápasu nadstavbovej časti súťaže Extraligy žien, o 5.-8.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BKM Junior UKF Nitra a ŠKP Banská Bystrica, so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.   



 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 148/190207 

 

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

klubov BK Poprad, oz. a ŠKP Banská Bystrica k zmene termínu zápasu 

nadstavbovej časti súťaže Extraligy žien, skupiny o 5.-8. miesto  

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 
Extraligy žien, skupiny o 5.-8. miesto nasledovne: 
č.B5. BAM Poprad - BK ŠKP 08 Banská Bystrica dňa 13.02.2019 o 17:30 hod., 
Poprad, Aréna Poprad /pôvodne 03.02.2019/ 
 
ŠKP Banská Bystrica je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 27,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.B5. 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 doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu – 

nemožnosť vycestovať na zápas – potvrdenie RÚVZ. 

 
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; 

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – nemožnosť vycestovať na 

zápas – potvrdenie RÚVZ, je dôvod na zmenu termínu zápasu. 

   

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

zápasu nadstavbovej časti súťaže Extraligy žien, o 5.-8.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK Poprad, oz. a ŠKP Banská Bystrica, so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.   

 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA. 

 
   Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 149/190207 

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

klubov AŠK Lokomotíva Sereď, BK Inter Bratislava mládež a ŠBK Junior Levice 

k zmene termínov zápasov súťaže Starších žiakov U15, skupina o 1.-8.miesto 

 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínov zápasov súťaže Starších žiakov U15, 
skupiny o 1.-8. miesto nasledovne: 
č.A5. medzi ŠBK Junior Levice – BK Lokomotíva Sereď v termíne 20.03.2019 
o 15:00 hod., Levice, Dom športu /pôvodne 09.02.2019/, 
č.A9. medzi ŠBK Junior Levice – BK Inter Bratislava v termíne 13.03.2019 
o 15:00 hod., Levice, Dom športu /pôvodne 10.02.2019/. 
 



ŠBK Junior Levice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.A5 a A9. Celkovú sumu 

40,00 Eur (slovom štyridsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 

1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), 

a to na základe vystavenej faktúry. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola doručená žiadosť o zmenu termínov zápasov, 

pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenie ŠH iným 

podujatím. 

 

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

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 



 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;     

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínov zápasov – obsadenie ŠH iným 

podujatím, je dôvod k zmene termínu. 

   

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

zápasov súťaže Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov AŠK Lokomotíva Sereď, BK Inter Bratislava mládež a ŠBK Junior 

Levice, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   

 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Zverejnené 14.02.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 150/190214 
 

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

MBK Ružomberok a ŠBK Šamorín k zmene termínu zápasu nadstavbovej časti 

súťaže Extraligy žien, skupiny o 5.-8. miesto  

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 
Extraligy žien, skupiny o 1.-4. miesto nasledovne: 
č.B7. ŠBK Šamorín – MBK Ružomberok dňa 23.2.2019 o 18:00 hod., Šamorín, 
Športcentrum Samaria /pôvodne 09.02.2019/ 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu – 

nemožnosť vycestovať na zápas – rozhodnutie RÚVZ. 

 
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; 

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – nemožnosť vycestovať na 

zápas – rozhodnutie RÚVZ, je dôvod na zmenu termínu zápasu. 

   

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

zápasu nadstavbovej časti súťaže Extraligy žien, o 1.-4.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov MBK Ružomberok a ŠBK Šamorín, 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. 151/190214 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča VOJTEK Peter 

 

rozhodla: 
 



schvaľuje prestup hráča VOJTEK Peter, nar. 01.09.1994 z: Športový klub polície 
Bratislava do: Športový klub polície Banská Bystrica ku dňu 14.02.2019. 

 

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

VOJTEK Peter, nar. 01.09.1994 z Športový klub polície Bratislava do  Športový klub 

polície Banská Bystrica 

 

Do stanoveného termínu 15 dní po podaní prestupu sa materský klub Športový klub 

polície Bratislava k prestupu nevyjadril.  

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 
BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 
oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 
s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 
BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 
platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 
prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 
hksba@slovakbasket.sk „. 

 

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

Podľa čl. 5. bodu 5.4. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
že hráč nemá s materským klubom platnú zmluvu v zmysle bodu 4.2.1., je materský 
klub povinný vydať súhlas s prestupom. Súčasne uvedie, či žiada finančnú náhradu 
za prestup hráča v zmysle predpisov SBA /výchovné/, pokiaľ mu prináleží.“  
 

Podľa čl. 5. bodu 5.7. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
že materský BK nezašle riadne stanovisko k prestupu, postupuje sa v prestupovom 
konaní tak, akoby súhlas s prestupom nevydal. Platnosť hráčskej zmluvy sa 
posudzuje v takom prípade podľa aktuálnej Evidencie zmlúv a dohôd, ktorú vedie 
SBA v súlade s platnými predpismi. Nárok na výchovné nie je týmto dotknutý.“ 

 

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

 

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



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

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

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 
Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA 

materský klub nemá nárok na výchovné za hráča Vojteka Petra, a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 24 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 21 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom; 

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

výchovného. 

 
V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 152/190214 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadostí BK Poprad, o.z., a dohody basketbalových klubov 

BKM Junior UKF Nitra a BK Poprad, o.z. k zmene termínu zápasu nadstavbovej časti 

najvyššej súťaže Extraligy žien, skupiny o 5.-8.miesto 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti najvyššej 
súťaže Extraligy žien, skupiny o 5.-8. miesto nasledovne: 
č.B10. BAM Poprad – BKM Junior UKF Nitra dňa 24.02.2019 o 18:00 hod., 
Poprad, Aréna Poprad /pôvodne 23.02.2019/ 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 

Dôvodom žiadosti je nasledovná skutočnosť: obsadenosť ŠH iným podujatím – je 

dôvod na zmenu termínu 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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov; 

- dôvod uvedený v žiadosti - obsadenosť ŠH iným podujatím – je dôvod na zmenu 

termínu zápasu. 

   

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

zápasu nadstavbovej časti najvyššej súťaže Extraligy žien, skupiny  o 5.-8.miesto 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na 

základe vzájomnej dohody klubov BKM Junior UKF Nitra a BK Poprad, o.z., 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 21.02.2019 
Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 153/190219 

 

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

basketbalových klubov MŠK BK Žiar nad Hronom a MBK AŠK Slávia Tranva 

k zmene termínu zápasu súťaže 1. ligy Starších žiakov U15, skupiny o 9.-13.miesto 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1. ligy Starších žiakov 
U15, skupiny o 9.-13. miesto nasledovne: 
č.B9. MBK AŠK Slávia Trnava – MŠK BK Žiar nad Hronom dňa 20.02.2019 
o 18:00 hod., Trnava, ŠH Hajdóczyho /pôvodne 24.02.2019/ 
 
MBK AŠK Slávia Trnava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.B9. Celkovú sumu 20,00 

Eur (slovom dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 

(IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe 

vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 

Dôvodom žiadosti je nasledovná skutočnosť: obsadenosť ŠH iným podujatím – je 

dôvod na zmenu termínu 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 tomto prípade ide o prípad hodný osobitného zreteľa; 

- dôvod uvedený v žiadosti - obsadenosť ŠH iným podujatím – je dôvod na zmenu 

termínu zápasu. 

   

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

zápasu súťaže 1. ligy Starších žiakov U15, skupiny o 9.-13.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov MŠK BK Žiar nad Hronom a 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. 154/190221 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadostí BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a dohody 

basketbalových klubov ŠKP Banská Bystrica a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

k zmene termínu zápasu súťaže 1. ligy Juniorov U19, skupiny o 1.-8.miesto 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1. ligy Juniorov U19, 
skupiny o 1.-8. miesto nasledovne: 
č.A3. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – ŠKP BBC Banská Bystrica dňa 
27.02.2019 o 17:00 hod., Spišská Nová Ves, Športová hala /pôvodne 23.02.2019/ 
 



BK 04 AC LB Spišská Nová Ves je povinný uhradiť príspevok na zvýšené 
náklady rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A3. Celkovú 

sumu 20,00 Eur (slovom dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 

1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), 

a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 

Dôvodom žiadosti je nasledovná skutočnosť: obsadenosť ŠH iným podujatím – je 

dôvod na zmenu termínu 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 tomto prípade ide o prípad hodný osobitného zreteľa; 

- dôvod uvedený v žiadosti - obsadenosť ŠH iným podujatím – je dôvod na zmenu 

termínu zápasu. 

   

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

zápasu súťaže 1. ligy Juniorov U19, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov ŠKP Banská Bystrica 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. 155/190221 
 

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

ŠKP Banská Bystrica a BKM Piešťany k zmene termínu zápasu súťaže 1. ligy 

Starších žiačok U15, skupiny o 1.-6.miesto 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1. ligy Starších žiačok 
U15, skupiny o 1.-6. miesto nasledovne: 
č.A6. MBK Stará Turá – ŠKP 08 Banská Bystrica dňa 28.04.2019 o 13:00 hod., 
Stará Turá, Športová hala /pôvodne 02.03.2019/ 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 

Dôvodom žiadosti je nasledovná skutočnosť: účasť a organizácia medzinárodného 

turnaja EGBL. 

 
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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov; 

- dôvod uvedený v žiadosti - účasť a organizácia medzinárodného turnaja EGBL 

– je dôvod na zmenu termínu zápasu. 

   

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

zápasu súťaže 1. ligy Starších žiačok U15, skupiny o 1.-6.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov ŠKP Banská Bystrica a BKM Piešťany, 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. 156/190221 

 

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

basketbalových klubov BK Považská Bystrica a MBK AŠK Slávia Trnava k zmene 

termínu zápasu súťaže 1. ligy Kadetov U17, skupiny o 9.-18.miesto 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1. ligy Kadetov U17, 
skupiny o 9.-18. miesto nasledovne: 



č.B59. MBK AŠK Slávia Trnava – IMC Slovakia Považská Bystrica dňa 
03.03.2019 o 10:00 hod., Trnava, Mestská športová hala /pôvodne 14.04.2019/ 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 

Dôvodom žiadosti je nasledovná skutočnosť: obsadenosť ŠH iným podujatím – je 

dôvod na zmenu termínu 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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov; 

- dôvod uvedený v žiadosti - obsadenosť ŠH iným podujatím – je dôvod na zmenu 

termínu zápasu. 



   

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

zápasu súťaže 1. ligy Kadetov U17, skupiny o 9.-18.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov MBK AŠK Slávia Trnava a BK Považská Bystrica, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.   

 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 157/190221 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadostí ŽBK Rožňava a BK Slovan Bratislava a dohody 

basketbalových klubov BKM Bardejov, BO Spartak Myjava, ŠŠK Žilina – Budatín, BK 

Slovan Bratislava a ŽBK Rožňava k zmene termínov zápasov súťaže 1. ligy žien 

a junioriek U19, skupiny o 9.-18.miesto 

 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1. ligy žien a junioriek 
U19, skupiny o 1.-6. miesto nasledovne: 
č.B13. ŽBK Rožňava – ŠŠK Žilina-Budatín dňa 02.03.2019 o 14:00 hod., 
Rožňava, Športová hala Štítnická /pôvodne 23.02.2019/ 
č.B29. BK Slovan Bratislava – ŽBK Rožňava dňa 17.03.2019 o 11:00 hod., 
Bratislava, Dom športu /pôvodne 02.03.2019/ 
č.B35. BK Slovan Bratislava – BKM Bardejov dňa 02.03.2019 o 16:00 hod., 
Bratislava, Dom športu /pôvodne 03.03.2019/ 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C boli doručené žiadosti o zmeny termínov zápasov. 

Dôvodom žiadostí sú nasledovné skutočnosti: obsadenie ŠH iným podujatím, 

uvoľnený termín z dôvodu odhlásenia družstva 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 zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

týždňov, avšak v tomto prípade ide o prípad hodný osobitného zreteľa; 

- dôvod uvedený v žiadosti - obsadenosť ŠH iným podujatím – je dôvod na zmenu 

termínu zápasu, 

- dôvod uvedený v žiadosti – presun zápasu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu – 

nie je potrebný závažný termín ani iné odôvodnenie. 

   

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

zápasu súťaže 1. ligy žien a junioriek U19, skupiny o 9.-18.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BKM Bardejov, BO Spartak Myjava, ŠŠK Žilina – Budatín, BK Slovan 

Bratislava a ŽBK Rožňava, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   

 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 158/190221 

 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia ŠŠK TYDAM Košice o nemožnosti vycestovania zo 

zdravotných dôvodov na zápas 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 9.-18.miesto, 

ktorý sa mal konať dňa 10.02.2019   

 



rozhodla: 
 
Zápas 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 9.-18.miesto č.B11 medzi BK 
Slovan Bratislava – TYDAM UPJŠ Košice, ktorý sa mal konať 10.02.2019 sa 
kontumuje v prospech družstva BK Slovan Bratislava, a to so skóre 20:0 
v prospech družstva BK Slovan Bratislava, bez priznania bodu TYDAM UPJŠ 
Košice 
 
Družstvu TYDAM UPJŠ Košice sa ukladá pokuta vo výške 300 EUR za 
nedostavenie sa k zápasu č.B11 medzi BK Slovan Bratislava – TYDAM UPJŠ 
Košice z vlastnej viny. 
 
Družstvo TYDAM UPJŠ Košice je povinné uhradiť správny poplatok vo výške 
35 EUR. 
 
Uvedenú pokutu a správny poplatok v celkovej výške 335,- € je potrebné uhradiť na 

účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX a to na 

základne vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe doručenia informácie TYDAM UPJŠ 

Košice zo dňa 07.02.2019 o nemožnosti družstva mužov vycestovať na vyžrebovaný 

zápas 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 9.-18.miesto zo zdravotných dôvodov, 

zaoberala vyjadreniami BK o nemožnosti vycestovať na predmetný zápas.  

 

Družstvo TYDAM UPJŠ Košice nevycestovalo na riadne hlásený zápas podľa 

vyjadrenia zástupcu klubu zo zdravotných dôvodov. HK SBA – C vyzvala družstvo na 

predloženie relevantných dokladov o chorobe hráčov družstva, resp. na predloženie 

rozhodnutia RÚVZ o zákaze konania verejných podujatí.  

 

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



a) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe 
družstvá majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 

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

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

 

Podľa čl. 15.2. Hracieho poriadku SBA „Okrem potrestania priestupkov a previnení 
sa uplatňujú aj hracie dôsledky: čl. 15.2.2. – „skontumovanie stretnutia s pasívnym 
skóre bez priznania jedného bodu.“ 
 

Podľa čl. 15.3.8 Hracieho poriadku SBA „Stretnutie HK skontumuje a družstvu 
nebude priznaný jeden bod, ak družstvo nenastúpi k stretnutiu i keď hlásenie 
stretnutia bolo zverejnené na www.slovakbasket.sk najmenej 48 hodín pred jeho 
začiatkom.“ 

 

Podľa čl. 2.2. Prílohy č.1. k Disciplinárnemu poriadku SBA – „Nedostavenie sa 
k zápasu z vlastnej viny – súťaže 1.liga seniori súťaže pokuta 100 – 500 €. Súčasne 
sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA.“     
 

HK SBA – C určila TYDAM UPJŠ Kočice ako podmienku schválenia zmeny termínu 

stretnutia doručenie relevantných dokladov o chorobe hráčov družstva, resp. na 

predloženie rozhodnutia RÚVZ do termínu 15.2.2019 do 10:00 hod.  Nakoľko HK 

SBA – C v čase 21.2.2019 o 10:00 nedisponovala relevantnými dokladmi 

preukazujúcimi, že hráči družstva nemohli na zápas nastúpiť, rozhodla HK SBA – C 

tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 
 



Zverejnené 28.02.2019 
Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 159/180228 

 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci odvolania ŠŠK ABOVIA 96 Košice voči rozhodnutiu HK SBA – 

sekcia východ č. 50/190123 zo dňa 23.01.2019  

 

rozhodla: 
 

HK SBA – C potvrdzuje rozhodnutie HK SBA – sekcia východ č. 50/190123 zo 
dňa 23.01.2019  a odvolanie ŠŠK ABOVIA 96 Košice zamieta. 
 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala odvolaním ŠŠK 

ABOVIA 96 Košice voči rozhodnutiu HK SBA – sekcia východ č. 50/190123 zo 

dňa 23.01.2019 (ďalej len „Rozhodnutie HK SBA - V“). Basketbalový klub vo 

svojom odvolaní uviedol, že „ HK rozhodla o kontumovaní zápasov súťaže 
Mladších mini žiakov  č.33 BK MŠK Kežmarok  -  Abovia 96 Košice z dňa 
13.1.2019, ktorého  dôvodom bolo 9 prítomných hráčov ABOVIA 96 Košice. 
 
V piatok poobede 11.1.2019 na tréningu sme mali 10 hráčov. V nedeľu ráno 
13.1.2019 v deň odchodu nám na zraz neprišiel hráč Tomáš Hajduk, ktorého 
rodičia nám telefonicky oznámili, že ich syn dostal ovčie kiahne. Vzhľadom k tomu 
že začiatok zápasov bol v nedeľu a ostatní hráči boli už na zraze a pripravení 
k odchodu telefonicky sme požiadali managera Kežmarku Jozefa Juhásza  
o stanovisko ich klubu či súhlasia s odohratím zápasu s tým že chýbajúceho 10 
hráča si oni vyberú.   Po prediskutovaní a odsúhlasení medzi oboma managermi 
klubov o nástupe 9 hráčov na strane Abovia 96, kde manager Kežmarku povedal, 
že by mal problém zabezpečiť telocvičňu na opakovaný zápas som telefonický 
o tejto situácii informoval aj Ing. Petra Bulla z HK Východ. Vzhľadom k veľkému 
počtu neodohraných zápasov a pod tlakom času a čakajúcich rodičov deti, bola 
zime mínus 7 stupňov, podotýkam že sa jednalo o hráčov resp. deti narodené 
v roku 2008, 2009 a 2010 sme na zápas vycestovali a odohrali ho.  Nedostatočný 
počet hráčov zo strany Abovia 96 bol spôsobený chorobnosťou a prepuknutím 
kiahní u jedného z hráčov počas predmetného termínu. Aj napriek tomu, že na 
súpiske je 15 hráčov, niektorí sa prestali zúčastňovať na tréningovom procese 
a tak nie sú použiteľnými a plnohodnotnými hráčmi. 
 
Z vyššie uvedených dôvodov žiadame HK SBA o ponechanie pôvodného výsledku 
odohraného zápasu  alebo chceme požiadať o odohranie opakovaného zápasu, kde 
by náš klub Abovia 96 znášal zvýšené finančné náklady na zápas. Chceme 
podotknúť, že sa jedná o najmenšie deti, ktoré za vzniknutú situáciu nemôžu 
a Majstrovstvá Slovenska na ktoré sa môžu prebojovať, doteraz v súťaži neprehrali 
žiadny zápas, môžu ovplyvniť ich ďalší basketbalový život. A basketbalových hráčov 
máme na Slovensku strašne málo“.  



 

HK SBA – C zistila, že odvolanie spĺňa podmienky uvedené v čl. 3.17 Štatútu Hracej 

komisie SBA, a súčasne bolo podané včas, nakoľko  Rozhodnutie HK SBA – V bolo 

zverejnené dňa 23.01.2019 a ŠŠK ABOVIA 96 Košice doručil odvolanie Hracej 

komisii SBA sekcia východ (ďalej len „HK SBA – V“) dňa 04.02.2019 

 

HK SBA – C preskúmala Rozhodnutie HK SBA – V a zistila, že HK SBA – V: riadne 

zistila skutkový stav, rozhodla podľa správnych ustanovení Pravidiel pre 

minibasketbal platných pre sezónu 2018/2019, konkrétne čl. 12.2.1 a čl. 12.2.2 

Pravidiel pre minibasketbal platných pre sezónu 2018/2019, ktoré exaktne stanovujú 

postup v prípade, ak na zápas v minibasketbale nastúpi družstvo s počtom hráčov 

menej ako 10. HK SBA – C konštatuje, že HK SBA – V rozhodla v súlade s platnými 

Pravidlami pre minibasketbal platných pre sezónu 2018/2019, a preto rozhodla tak 

ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné v zmysle čl. 3.13 

Štatútu Hracej Komisie SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 160/190228 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MBK Ružomberok a dohody basketbalových 

klubov BKM Žilina-Závodie a MBK Ružomberok k zmene termínu zápasu súťaže 

1.ligy Kadetiek U17, skupiny o 9.-14.miesto 

 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetiek U19, 
skupiny o 9.-14.miesto nasledovne: 
č.B11. medzi MBK Ružomberok – BKM Žilina-Závodie v termíne 10.03.2019 
o 14:30 hod., Ružomberok, ŠH Koniareň  /pôvodne 09.03.2019/. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 27.02.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenie športovej 

haly iným podujatím. 

 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 



pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak 
nie je potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7 Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;     

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – zmena zo soboty na nedeľu 

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 Kadetiek U17, skupiny o 9.-14.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BKM Žilina-Závodie a MBK Ružomberok, so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.   

 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 161/190228 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti BK ZŠ Zvolen a dohody basketbalových klubov 



BK AŠK Slávia Trnava, BK Nové Mesto nad Váhom a BK ZŠ Zvolen k zmene 

termínov zápasov súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny o 1.-8.miesto  

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1.ligy Kadetiek U17, 
skupiny o 1.-8.miesto nasledovne: 
 
č.A7. BK ZŠ Zvolen – BK AŠK Slávia Trnava dňa 10.03.2019 o 11:00 hod., 
Zvolen, ZŠ Námestie mládeže /pôvodne 16.02.2019/;  
č.A11. BK ZŠ Zvolen – BK Nové Mesto nad Váhom 01.05.2019 o 13:00 hod., 
Zvolen, ZŠ Námestie mládeže /pôvodne 17.02.2019/. 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadost o zmeny termínov zápasov. 

Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: opatrenie RÚVZ o zákaze 

hromadných podujatí. 

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



Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

 

- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 

týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          

- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – v opatrenie RÚVZ o zákaze 

hromadných podujatí v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na zmenu 

termínu 

   

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

zápasov súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK AŠK Slávia Trnava, BK Nové Mesto nad Váhom a BK ZŠ Zvolen, 

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. 162/190228 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti Young Angels ACADEMY a dohody 

basketbalových klubov CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice a Young Angels 

ACADEMY k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiačok U15, skupiny o 1.-

6.miesto 

 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiačok 
U15, skupiny o 1.-6.miesto nasledovne: 
č.A11. medzi YOUNG ANGELS U15 Košice – CBK 2004 Košice v termíne 
24.03.2019 o 09:00 hod., Košice, ŠH Lokomotíva  /pôvodne 23.03.2019/. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 27.02.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zmena termínu zo 

soboty na nedeľu 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 zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov,  

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – zmena zo soboty na nedeľu 

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 Starších žiačok U15, skupiny o 1.-6.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice a Young Angels ACADEMY, 

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. 163/190228 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podanie žiadosti AŠK Lokomotíva Sereď a dohody basketbalových 

klubov MBK Victoria Žilina, BKM Svit a AŠK Lokomotíva Sereď k zmene termínov 

zápasov súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1.ligy Starších žiakov 
U15, skupiny o 1.-8.miesto nasledovne: 
č.A13. BK Lokomotíva Sereď – MBK Victoria Žilina dňa 13.04.2019 o 15:30 hod., 
Sereď, ŠH Sokolovňa /pôvodne 23.02.2019/;  
č.A17. BK Lokomotíva Sereď – BKM Iskra Svit „A“ 16.04.2019 o 16:45 hod., 
Sereď, ŠH Sokolovňa /pôvodne 24.02.2019/. 
 
AŠK Lokomotíva Sereď je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A17. Celkovú sumu 20,00 

Eur (slovom dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 

(IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe 

vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadost o zmeny termínov zápasov. 

Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: zvýšená chorobnosť - potvrdenie 

RÚVZ. 

 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 



BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

 

- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch 

týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          

- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – zvýšená chorobnosť -

podložené potvrdením RÚVZ, v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na 

zmenu termínu 

   

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

zápasov súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov MBK Victoria Žilina, BKM Svit a AŠK 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.  

 

 

 
 


