
Rozhodnutia HK SBA - C – január 2019 
 
Zverejnené 03.01.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 108/190103 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Slovenský Orol Levoča a dohody 
basketbalových klubov BK Slovenský Orol Levoča a ACADEMIC ŽU Žilina k zmene 
termínu zápasu základnej časti súťaže 1.ligy mužov, skupiny Východ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže 1.ligy 
mužov, skupiny Východ nasledovne: 
 
č.V11. Academic ŽU Žilina – BK Slovenský Orol Levoča dňa 06.01.2019 o 18:00 
hod., Žilina, ŠH Žilinskej univerzity T-18, Veľký Diel  /pôvodne 28.10.2018/.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 26.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: výskyt zranení a choroba 
hráčov a zároveň účasť juniorských hráčov na zápasoch juniorskej súťaže 
v materskom klube 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 a zároveň účasť juniorských hráčov na zápasoch juniorskej súťaže 
v materskom klube v pôvodnom termíne konania zápasu. 
- akceptuje lekárske potvrdenia predložené družstvom BK Slovenský Orol Levoča 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti súťaže 1.ligy mužov, skupiny Východ medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BK Slovenský Orol Levoča a ACADEMIC ŽU 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.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 109/190103 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM SPU Nitra a dohody basketbalových klubov 
BKM SPU Nitra, MBK AŠK Slávia Trnava a BK Inter Bratislava mládže k zmene 
termínu zápasov základnej časti súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže 1.ligy 
Kadetov U17, skupiny Západ nasledovne: 



 
č.Z65. MBK AŠK Slávia Trnava – BKM SPU Nitra dňa 11.01.2019 o 18:00 hod., 
Sereď, ŠH Sokolovňa  /pôvodne 05.01.2019/;  
č.Z69. BK Inter Bratislava – BKM SPU Nitra dňa 09.01.2019 o 17:00 hod., 
Bratislava, Hant aréna /pôvodne 06.01.2019/;  
 
BKM SPU Nitra je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 
po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.Z65 a č.Z69. 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. 
Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenosť ŠH iným podujatím 
a účasť hráčov na reprezentačnej akcií 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          
- obsadenosť ŠH iným podujatím a účasť hráčov na reprezentačnej akcií 
v pôvodnom termíne konania zápasu. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti 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 BKM SPU Nitra, MBK AŠK Slávia Trnava a BK Inter 
Bratislava mládež, 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. 110/190103 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava a dohody basketbalových 
klubov ŠŠK B.S.C. Bratislava, MBK Karlovka Bratislava a Strojár Malacky k zmene 
termínu zápasov základnej časti súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ  
 

rozhodla: 
HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže 1.ligy 
Kadetov U17, skupiny Západ nasledovne: 
č.Z67. BSC „Blue“ Bratislava (MS) – MBK Karlovka Bratislava dňa 10.01.2019 
o 17:30 hod., Bratislava, ŠH Domkárska /pôvodne 05.01.2019/;  
č.Z68. BSC „Yellow“ Bratislava – Strojár Malacky dňa 16.01.2019 o 17:00 hod., 
Bratislava, ŠH Domkárska /pôvodne 05.01.2019/;  
č.Z71. BSC „Yellow“ Bratislava – MBK Karlovka Bratislava dňa 09.01.2019 
o 17:00 hod., Bratislava, ŠH Domkárska /pôvodne 06.01.2019/;  
č.Z72. BSC „Blue“ Bratislava (MS) – Strojár Malacky dňa 17.01.2019 o 17:30 
hod., Bratislava, ŠH Domkárska /pôvodne 06.01.2019/;  
 
ŠŠK B.S.C. Bratislava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.Z67., Z68., Z71. a Z72. 
Celkovú sumu 80,00 Eur (slovom osemdesiat 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. 
Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť hráčov na reprezentačnej akcií 
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/. 
      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          
- účasť hráčov na reprezentačnej akcií v pôvodnom termíne konania zápasu. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti 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 ŠŠK B.S.C. Bratislava, MBK Karlovka Bratislava a Strojár 
Malacky, 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. 111/190103 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKP Banská Bystrica a dohody basketbalových 
klubov BK Považská Bystrica, MBK Victoria Žilina a ŠKP Banská Bystrica  k zmene 
termínu zápasov základnej časti súťaže 1.ligy Juniorov U19,  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže 1.ligy 
Juniorov U19, nasledovne: 
 
č.89. ŠKP BBC Banská Bystrica – MBK Victoria Žilina dňa 16.01.2019 o 17:00 
hod., Banská Bystrica, OA Tajovského;  
č.96. ŠKP BBC Banská Bystrica – IMC Slovakia Považská Bystrica dňa 
23.01.2019 o 17:00 hod., Banská Bystrica, OA Tajovského  
 
ŠKP Banská Bystrica je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.89. a 96. 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. 
Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: rozhodnutie RÚVZ o nemožnosti 
odohrať súťažné zápasy 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/. 
      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          
- rozhodnutie RÚVZ o nemožnosti odohrať súťažné zápasy v pôvodnom termíne 
konania zápasov 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti súťaže 1.ligy Juniorov U19, medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK 
Považská Bystrica, MBK Victoria Žilina a ŠKP Banská Bystrica, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA. 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 112/190103 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Eilat Prešov a Young Angels Academy a 
dohody basketbalových klubov BK Eilat Prešov, Young Angels Academy a ŠKBD 
Spišská Nová Ves k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže 1.ligy žien 
a junioriek U19, skupiny Východ  
 

rozhodla: 



 
HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže 1.ligy 
žien a junioriek U19, skupiny Východ, nasledovne: 
 
č.V81. BK Eilat PU Prešov – ŠKBD Spišská Nová Ves dňa 19.01.2019 o 18:00 
hod., Sabinov, Športová hala /pôvodne 13.01.2019/;  
č.V45. BK Eilat PU Prešov – Young Angels U19 Košice dňa 20.01.2019 o 14:00 
hod., Sabinov, Športová hala /povôdne 26.1.2019/.  
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínov zápasov. 
Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: zápas č.V81. obsadenie ŠH iným 
podujatím, zápas č.V45. obsadenie ŠH iným podujatím a kolízie termínov 
s Extraligou žien 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/. 
      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: 
- basketbalové kluby žiadajúce o zmenu termínu zápasov dodržali lehotu dvoch 
týždňov  
- obsadenie ŠH iným podujatím a kolízia termínov s Extraligou žien v pôvodnom 
termíne konania zápasov 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny Východ, medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody klubov BK Eilat Prešov, Young Angels Academy 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. 113/190103 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MBK Victoria Žilina a dohody basketbalových 
klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a MBK Victoria Žilina k zmene termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupina Východ 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov 
U15, skupiny Východ nasledovne: 
č.V53. medzi MBK Victoria Žilina – BK 04 C LB Spišská Nová Ves v termíne 
12.01.2019 o 11:30 hod., Žilina, ZŠ Limbová /pôvodne 13.01.2019/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu, pričom 
dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: uvoľnenie hracieho termínu z dôvodu 
odhlásenia družstva zo súťaže. 
 

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 Starších žiakov U15, skupiny Východ medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 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.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 114/190103 
 



Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti Young Angels Academy, k úprave termínov pre 
vyžrebovanie nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny o 1.-8. miesto 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje úpravu termínov nadstavbovej časti súťaže 1.ligy 
Kadetiek U17, skupiny o 1.-8. miesto, nasledovne: 
 

Základná časť 
2.2.2019 (pôvodne 9.3.2019)         
A1. 1a 1b     
A2. 2a 2b     
A3. 3a 3b     
A4. 4a 4b       
16.2.2019 (pôvodne 2.2.2019)   17.2.2019 (pôvodne 3.2.2019)   
A5. 1a 4a A9. 1a 4b 
A6. 1b 4b A10. 1b 4a 
A7. 2a 3a A11. 2a 3b 
A8. 2b 3b A12. 2b 3a 
16.3.2019 (pôvodne 16.2.2019)   17.3.2019 (pôvodne 17.2.2019)   
A13. 4a 3a A17. 4a 3b 
A14. 4b 3b A18. 4b 3a 
A15. 1a 2a A19. 1a 2b 
A16. 1b 2b A20. 1b 2a 
30.3.2019 (pôvodne 16.3.2019)  31.3.2019 (pôvodne 17.3.2019)   
A21. 2a 4a A25. 2a 4b 
A22. 2b 4b A26. 2b 4a 
A23. 3a 1a A27. 3a 1b 
A24. 3b 1b A28. 3b 1a 
      

Odvetná časť 
9.3.2019 (pôvodne 30.3.2019)         
A29. 1b 1a     
A30. 2b 2a     
A31. 3b 3a     
A32. 4b 4a       
13.4.2019   14.4.2019   
A33. 4b 1a A37. 4a 1a 
A34. 4a 1b A38. 4b 1b 
A35. 3b 2a A39. 3a 2a 
A36. 3a 2b A40. 3b 2b 
4.5.2019   5.5.2019   
A41. 3b 4a A45. 3a 4a 
A42. 3a 4b A46. 3b 4b 
A43. 2b 1a A47. 2a 1a 
A44. 2a 1b A48. 2b 1b 
18.5.2019   19.5.2019   
A49. 4b 2a A53. 4a 2a 
A50. 4a 2b A54. 4b 2b 
A51. 1b 3a A55. 1a 3a 
A52. 1a 3b A56. 1b 3b 
 
Finálový turnaj:  31.05.-02.06.2019 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o úpravu termínov pre 
vyžrebovanie nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny o 1.-8. miesto. 



Dôvodom žiadosti bola účasť družstva Young Angels U17 Košice v medzinárodnej 
súťaži a s tým spojené nižšie riziko možných zmien termínov, s ohľadom na ostatné 
družstvá v súťaži. 
  
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. 115/190103 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča  KOČIŠA Filipa 

 
rozhodla: 
 

RIM Basket o.z. je povinný uhradiť výchovné vo výške 90,- Eur (slovom 
deväťdesiat eur) na účet Školský športový klub Abovia 96 Košice, IBAN: 
SK2509000000000447120180. 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča 
KOČIŠ Filip, nar. 30.01.2008 z Školský športový klub Abovia 96 Košice do RIM 
Basket o.z. V termíne stanoveným 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 Kočiš Filip, 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. 116/190103 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča  KOČIŠA Olivera 

 
rozhodla: 
 

RIM Basket o.z. je povinný uhradiť výchovné vo výške 90,- Eur (slovom 
deväťdesiat eur) na účet Školský športový klub Abovia 96 Košice, IBAN: 
SK2509000000000447120180. 
 
 



Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča 
KOČIŠ Oliver, nar. 30.01.2008 z Školský športový klub Abovia 96 Košice do RIM 
Basket o.z. V termíne stanoveným 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 Kočiš Oliver, 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. 117/190103 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania podnetu p. Miloša Minárecha z Mestský basketbalový klub 
Stará Turá  

rozhodla: 
 

Jakub Izák je povinný uhradiť peňažnú pokutu vo výške 24,01,- Eur. 
 
Rastislavovi Vranovi sa ukladá trest napomenutia. 
 
Pokutu v zmysle tohto rozhodnutia je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 
1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX). 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C na svojom zasadaní zaoberala podnetom p. Minárecha, 
ktorý sa týkal stretnutia spoločnej súťaže 1 ligy žien a junioriek, zápasu konaného 
dňa 24.11.2018 číslo Z23 medzi BK ZŠ Zvolen a MBK Stará Turá, v ktorom podnete 
sa uvádzali nasledovné skutočnosti: „Vážená Hracia komisia, pri kontrole 
technického zápisu so zápisom o stretnutí /sken v prílohe/ sme zistili určité 
nezrovnalosti v zápise o stretnutí číslo Z23 medzi BK ZŠ Zvolen a MBK Stará Turá 
a to: 

• na zápise nie je uvedené číslo zápisu, 

• v druhej štvrtine hry nepokračujú body hosťujúceho družstva kontinuálne za 
sebou, za stavu 29:34 skórovala hráčka MBK číslo 33 Dovčíková a pri streľbe 
bola faulovaná, pričom vzápätí premenila aj trestný hod, body však pripísané 
neboli, resp. boli zapísané nesprávne, 



• nesprávny stav štvrtej štvrtiny, na zápise sa uvádza 20:16, pričom skutočnosť 
je 10:16, 

• zapisovateľ a časomerači nie sú na zápise podpísaní. 

Z tohto dôvodu žiadame Hraciu komisiu o vyjadrenie sa k tejto veci. 

 
HK SBA – C dňa 29.11.2018 vyzvala rozhodcov stretnutia ako aj národného školiteľa 
Borisa Gabaru na vyjadrenie sa k predmetným skutočnostiam.  
 
Dňa 30.11.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od p. Gabaru: - 

“Na zápise nie je uvedene císlo zápisu” - zrejme mali na mysli cislo “zápasu” - toto 
má zapísať zapisovateľ, je pravda že rozhodcovia by si to mali v takomto prípade 
vyžiadať doplniť 
- rozhodcovia máju na starosti finálnu kontrolu zápisu a tu chybu v počítaní skóre 
mali pri kontrole nájsť a opraviť - pravidla cl.48.4 
- takisto mali opraviť zle spočítaný výsledok štvrtej štvrtiny - pravidlá cl.48.4 
- asistenti rozhodcov majú vypísať tlačeným svoje meno do zápisu a podpísať sa - 
cl.B.12.5 
 
Dňa 02.12.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od druhého 
rozhodcu stretnutia p. Vranu: „Na základe Vašej žiadosti Vám zasielam svoje 
vyjadrenie k sťažnosti trénera hostí: 
 
-zápis o stretnutí som podpisal po jeho prekotrolovaní prvým rozhodcom, pričom ja 
osobne som už zápis nekontroloval, 
-bol som svedkom toho, ako prvý rozhodca upozorňoval zapisovateľku, aby dopisala 
do zápisu číslo stretnutia, ktoré sme na mieste nevedeli zistiť, a aby následne zápis, 
spolu s časomeračkou, podpísali, 
 -situácia s premenenou strelou na kôš a faulom s následne premenenýn trestným 
hodom hráčkou hostí Dovčíkovou, sa stala tak, ako popisuje tréner hostí, a teda v 
zápise mal byť správne uvedený aj premenený trestný hod“. 
 
Dňa 06.12.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od prvého 
rozhodcu stretnutia p. Izáka: „Na základe doručeného e-mailu zo strany HK SBA ako 
aj podnetu zo strany družstva Mestský basketbalový klub Stará Turá zasielam 
nasledujúce stanovisko. 
 
Za situáciu, ku ktorej došlo počas zápasu číslo Z23 medzi BK ZŠ Zvolen a MBK 
Stará Turá sa týmto všetkým zúčastneným stranám ospravedlňujem.  
 



K bodu 1 - chýbajúce číslo stretnutia sme sa pokúšali doplniť do zápisu, požiadali 
sme o to družstvo domácich aj pred aj po zápase, avšak bez výsledku.  
K bodu 2 - Súhlasím s vyjadrením klubu Stará Turá, došlo k pochybeniu zo strany 
zapisovateľského stolíka.  
K bodu 3 - Súhlasím s vyjadrením klubu Stará Turá, avšak toto považujem len za 
administratívnu chybu v počítaní, ktorá neovplyvnila konečný výsledok stretnutia 
K bodu 4 - Rozhodcovia po skončení zápasu požiadali opätovne osoby pri 
zapisovateľskom stolíku, o doplnenie čísla zápasu a následne aby doniesli zápis na 
kontrolu do šatne rozhodcov. To sa však ani po 15 minútach po zápase nestalo. Po 
tom, čo sme dožadovali zápisu, ten už bol odovzdaný obidvom družstvám a osoby pri 
stolíku už neboli na stretnutí prítomné. Išli domov.  
 
Vzniknutá situácia ma veľmi mrzí, ešte raz sa za ňu ospravedlňujem. 
 
Podľa čl. 48.4 Oficiálnych pravidiel basketbalu „Ak je odhalený omyl vo vedení 
zápisu: Počas stretnutia, zapisovateľ musí počkať na prvú mŕtvu loptu a až potom 
nechá zaznieť svoj signál.  
• Po ukončení hracieho času, ale pred tým, ako prvý rozhodca podpísal zápis, 
prvý rozhodca musí opraviť omyl, dokonca aj keď ovplyvní konečný výsledok 
stretnutia.  
• Po tom, ako prvý rozhodca podpísal zápis o stretnutí, sa už omyl nemôže 
opraviť. Prvý rozhodca, alebo komisár, ak je prítomný musí poslať podrobnú správu 
riadiacemu orgánu súťaže. 
 
Podľa čl. 46.8 Oficiálnych pravidiel basketbalu medzi Povinnosti prvého rozhodcu 
patria: „Po uplynutí hracieho času, alebo kedykoľvek, keď to považuje za 
potrebné starostlivo skontroluje zápis.“ 
 
Podľa čl. 46.9 Oficiálnych pravidiel basketbalu – časť Prvý rozhodca povinnosti 
a práva prvá veta: „Na konci stretnutia schváli a podpíše zápis o stretnutí, 
ukončí riadenie stretnutia a spojenie rozhodcov so stretnutím.“ 
 
Podľa čl. 13.13 Hracieho poriadku SBA Medzi povinnosti rozhodcov patria o.i.: 

- vyžiadať si ku kontrole riadne vyplnený zápis o stretnutí a overiť 
si spôsobilosť asistentov rozhodcov. 

 

Podľa čl. 13.15 Hracieho poriadku SBA „Po ukončení stretnutia rozhodcovia 
skontrolujú zápis o stretnutí, vykonajú prípadné záznamy a potvrdia správnosť 
zápisu svojimi podpismi.“ 
 
Podľa čl. 9.7 Hracieho poriadku SBA: Po skončení stretnutia sú povinní rozhodcovia 
podpísať zápis o stretnutí. Asistenti rozhodcu uvedú svoje priezviská veľkými 



tlačenými písmenami do zápisu o stretnutí. Za správnosť a úplnosť zápisu 
zodpovedá technický komisár, pokiaľ nie je prítomný tak 1. rozhodca 
stretnutia. 
 
HK SBA – C si prezrela zápis z predmetného stretnutia - číslo Z23 medzi BK ZŠ 
Zvolen a MBK Stará Turá a mala za preukázané, že v zápise z predmetného 
stretnutia boli nasledovné chyby: 
 

n absentuje číslo stretnutia; 
n v druhej štvrtine stretnutia je chyba v písaní – chyba v skóre, ktorá chyba 

nebola opravená rozhodcami, avšak predmetná chyba neovplyvnila výsledok 
stretnutia; 

n zle spočítaný stav štvrtej štvrtiny. 
 

Čl. 4.4 bodu 4.4.1 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 2 znie: „Priestupky a 
previnenia proti oficiálnym pravidlám basketbalu FIBA a ich výkladu.  
Nesprávne vyplnenie zápisu o stretnutí 
Trest: peňažná pokuta do výšky 200 % z príjmu za dané stretnutie. 
 
Na základe vyššie cit. ustanovení Oficiálnych pravidiel basketbalu a Hracieho 
poriadku SBA, HK SBA – C zistila, že prvý rozhodca stretnutia porušil čl. 4.4 bod 
4.4.1 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 2, a to tým, že nedbalou kontrolou 
zápisu došlo k nesprávnemu vyplneniu zápisu o stretnutí, a preto HK SBA – C 
rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
Súčasne HK SBA - C uvádza, že zápis o stretnutí je prioritne v zmysle Oficiálnych 
pravidiel basketbalu povinný kontrolovať prvý rozhodca stretnutia, avšak podľa čl. 
13.15 Hracieho poriadku SBA medzi povinnosti rozhodcov patrí: skontrolovať zápis 
o stretnutí, vykonať prípadné záznamy a potvrdiť správnosť zápisu svojimi 
podpismi, na základe čoho HK SBA – C udelila peňažnú pokutu prvému rozhodcovi 
a trest napomenutia druhému rozhodcovi stretnutia. 
 
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 10.01.2019 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 118/190110 
 
 
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 9.12.2018, 9.12.2018) 
 
 
b/ 1.liga Juniori U19 
IMC Slovakia Považská Bystrica -  17 eur  (zo dňa 9.12.2018, 20.12.2018) 
KB Slávia TU Košice   -  17 eur  (zo dňa 27.10.2018, 21.12.2018) 
MBK Handlová    -  17 eur  (zo dňa 28.11.2018, 8.12.2018) 
MBK VICTORIA Žilina   -  17 eur  (zo dňa 17.10.2018, 21.12.2018) 
BKM Iskra Svit    -  17 eur  (zo dňa 27.10.2018, 8.12.2018) 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves -  17 eur  (zo dňa 24.11.2018, 8.12.2018) 
 
c/ 1.liga Kadeti U17 
MBK VICTORIA Žilina   -  17 eur  (zo dňa 11.12.2018, 11.12.2018) 
IMC Slovakia Považská Bystrica -  17 eur  (zo dňa 18.11.2018, 11.12.2018) 
BKM SPU Nitra    -  17 eur  (zo dňa 4.11.2018, 1.12.2018) 
MBA Prievidza    -  17 eur  (zo dňa 18.11.2018, 1.12.2018) 
 
d/ 1.liga Starší žiaci U15 
MBK AŠK Slávia Trnava  -  17 eur  (zo dňa 13.10.2018, 9.12.2018) 
 
 
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 v súlade s čl. 2.1. 
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. 119/190110 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci žiadosti štatutárneho zástupcu MBK Karlovka, s.r.o. p. Cibáka 
Luboša o povolenie splatenia pokuty v splátkach 

rozhodla: 

 
HK SBA – C povoľuje MBK Karlovka, s.r.o. splácanie pokuty vo výške 10.000 € 
(slovom desaťtisíc eur) za odstúpenie družstva z najvyššej súťaže mužov 
(SBL) v nasledovných splátkach: 
 



- do 17.01.2019 sumu vo výške 1.000 € (slovom jedentisíc eur); 
- do 31.08.2019 sumu vo výške 9.000 € (slovom deväťtisíc eur). 
 
V prípade nezaplatenia čo i len jednej splátky riadne a včas, sa prvým dňom 
omeškania stáva splatnou celá pokuta. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadnutí zaoberala žiadosťou 
basketbalového klubu MBK Karlovka, s.r.o. o uhradenie pokuty vo výške 10.000 € 
(slovom desaťtisíc eur) v splátkach - za odstúpenie družstva z najvyššej súťaže 
mužov (SBL), ktorú pokutu HK SBA - C uložila BK rozhodnutím č. 044/181011 zo 
dňa 11.10.2018. 
 
Podľa ust. čl. 5 bodu 5.2.2 Disciplinárneho poriadku SBA „Stanovenú pokutu je 
povinná potrestaná osoba uhradiť najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy jej  bolo 
rozhodnutie DiO písomne oznámené alebo bolo zverejnené a informovať DiO o 
vykonaní úhrady, pokiaľ DiO nestanovil v rozhodnutí inak“. 
 
Podľa ust. čl. 5 bodu 5.2.3 Disciplinárneho poriadku SBA „V prípade nedodržania 
stanovenej lehoty úhrady je uplatnený trest ZPČ alebo ZVF tejto osobe, až do 
úplného uhradenia finančných záväzkov voči SBA“. 
 
HK SBA – C rozhodla o povolení splatenia pokuty vo výške 10.000 € (slovom 
desaťtisíc eur) v splátkach uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, pričom pri svojom 
rozhodovaní HK SBA – C zohľadnila prínos MBK Karlovka, s.r.o. pre rozvoj 
mládežníckeho basketbalu na Slovensku a dlhodobú snahu BK o výchovu a prípravu 
slovenských hráčov. 
 
Súčasne HK SBA – C upozorňuje MBK Karlovka, s.r.o., že v prípade nezaplatenia čo 
i len jednej splátky riadne a včas, sa stane splatnou celá pokuta a v prípade jej 
nezaplatenia, pristúpi HK SBA – C v zmysle čl. 5 bodu 5.2.3. Disciplinárneho 
poriadku SBA k zastaveniu pretekárskej činnosti basketbalového klubu. 
 
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. 120/190110 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BBK Bánovce nad Bebravou a dohody 
basketbalových klubov BK Inter Bratislava a BBK Bánovce nad Bebravou k zmene 
termínu zápasu základnej časti súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže 1.ligy 
Kadetov U17, skupiny Západ nasledovne: 



 
č.Z58. BBK Bánovce nad Bebravou – BK Inter Bratislava dňa 30.01.2019 o 17:30 
hod., Bánovce nad Bebravou, Športová hala /pôvodne 22.12.2018/.  
 
BBK Bánovce nad Bebravou je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.Z58. 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 21.12.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: výskyt ochorení 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 – ochorení hráčov v pôvodnom 
termíne konania zápasu. 
- akceptuje lekárske potvrdenia predložené družstvom BBK Bánovce nad Bebravou 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti 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 BBK Bánovce nad Bebravou, 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. 121/190110 
 
 
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 MBA Prievidza a MŠK BK Žiar nad Hronom 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.V73. medzi MŠK BK Žiar nad Hronom – MBA Prievidza v termíne 20.01.2019 
o 10:30 hod., Žiar nad Hronom, Športová hala /pôvodne 19.01.2019/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu, pričom 
dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zmena termínu zo soboty na nedeľu 
– nie je potrebný závažný dôvod. 
 

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;     
- 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 Kadetov U17, skupiny Východ medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 
MBA Prievidza 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.  
 
Zverejnené 17.01.2019 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 122/190117 
 



Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadostí Good Angels, s.r.o., MBK Ružomberok, ŠKP 
Banská Bystrica, BK Poprad, o.z., BK Slovan Bratislava a KŽBK a dohody 
basketbalových klubov Good Angels, s.r.o., MBK Ružomberok, SBZ Piešťanské 
Čajky, ŠBK Šamorín, ŠKP Banská Bystrica, BK Poprad, o.z., BK Slovan Bratislava 
a BKM Junior UKF Nitra k zmene termínov zápasov nadstavbovej časti súťaže 
Extraligy žien, skupiny o 1.-4. miesto a skupiny o 5.-8.miesto 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov nadstavbovej časti súťaže 
Extraligy žien, skupiny o 1.-4. miesto nasledovne: 
č.A2. Young Angels Košice – Piešťanské Čajky dňa 20.01.2019 o 16:00 hod., 
Košice, Angels aréna /pôvodne 19.01.2019/ 
č.A6. Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok dňa 05.02.2019 o 18:00 hod., 
Piešťany, Diplomat aréna /pôvodne 02.02.2019/ 
č.A9. Piešťanské Čajky – ŠBK Šamorín dňa 27.02.2019 o 18:00 hod., Piešťany, 
Diplomat aréna /pôvodne 23.02.2019/ 
č.A10. Young Angels Košice – MBK Ružomberok dňa 27.02.2019 o 18:00 hod., 
Košice, Angels aréna /pôvodne 23.02.2019/ 
 
HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov a výmenu poradia zápasov 
nadstavbovej časti súťaže Extraligy žien, skupiny o 5.-8. miesto nasledovne: 
č.B1. BK ŠKP 08 Banská Bystrica – BKM Junior UKF Nitra dňa 20.01.2019 
o 18:00 hod., Banská Bystrica, Športová hala Dukla Štiavničky /pôvodne BKM 
Junior UKF Nitra – BK ŠKP 08 Banská Bystrica 19.01.2019/ 
č.B2. BAM Poprad – BK Slovan Bratislava dňa 18.01.2019 o 17:30 hod., Poprad, 
Aréna Poprad /pôvodne 19.01.2019/ 
č.B5. BAM Poprad – BK ŠKP 08 Banská Bystrica dňa 03.02.2019 o 18:00 hod., 
Poprad, Aréna Poprad /pôvodne 02.02.2019/ 
č.B7. BKM Junior UKF Nitra - BK ŠKP 08 Banská Bystrica dňa 09.02.2019 
o 16:00 hod., Nitra, Mestská športová hala /pôvodne BK ŠKP 08 Banská 
Bystrica - BKM Junior UKF Nitra/ 
č.B9. BK Slovan Bratislava - BK ŠKP 08 Banská Bystrica dňa 21.02.2019 
o 17:30 hod., Bratislava, Dom športu /pôvodne 23.02.2019/ 
 
MBK Ružomberok je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 27,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A6. 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 
Piešťanské Čajky je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 
po 27,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A9. 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 



Good Angels, s.r.o. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 27,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A10. 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 
BK Poprad, o.z. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 
po 27,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.B2. 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 
ŠKP Banská Bystrica je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 27,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.B3. 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 
BK Slovan Bratislava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 27,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.B9. 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 boli doručené žiadosti o zmeny termínov zápasov. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovné skutočnosti: obsadenosť ŠH a účasť družstiev 
v medzinárodných súťažiach EuroCup Women, resp. CEWL, sú dôvody na zmeny 
termínov 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/. 
      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; 
- dôvody uvedené v žiadostiach o zmeny termínov zápasou – obsadenosť ŠH, účasť 
družstiev v medzinárodných súťažiach EuroCup Women, resp. CEWL, sú dôvody na 
zmeny termínov zápasov 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov nadstavbovej časti súťaže Extraligy žien, skupiny o 1.-4. miesto a o 5.-
8.miesto medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to 
na základe vzájomnej dohody klubov a o 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. 123/190117 
 
 
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.A1. Young Angels U16 Košice – Young Angels U17 Košice dňa 13.02.2019 
o 18:00 hod., Košice, Angels aréna /pôvodne 02.02.2019/.  
 



Young Angels Academy, o.z. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A1. 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 14.02.2019 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. 124/190117 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci návrhu predsedu Komisie ženských basketbalových klubov o 
určenie termínov barážových stretnutí o účasť v Najvyššej súťaží Extraligy žien 
2019/2020 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C určuje termíny barážových stretnutí o účasť v Najvyššej súťaží 
Extraligy žien 2019/2020 nasledovne:  
 
1.zápas 15.5.2019 víťaz spoločnej súťaže 1.ligy žien a junioriek U19 – posledný 
Extraliga ženy  
2.zápas 18.5.2019 posledný Extraliga ženy - víťaz spoločnej súťaže 1.ligy žien 
a junioriek U19 
prípadný 3.zápas 21.5.2019 víťaz spoločnej súťaže 1.ligy žien a junioriek U19 – 
posledný Extraliga ženy  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bol doručený návrh predsedu Komisie ženských 
basketbalových klubov vo veci určenia termínov barážových stretnutí o účasť v 
Najvyššej súťaží Extraligy žien 2019/2020. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C určuje termíny barážových stretnutí 
o účasť v Najvyššej súťaži Extraligy žien 2019/2020 tak ako je uvedené vo výroku 
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. 125/190117 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Inter Bratislava mládež a dohody 
basketbalových klubov AŠK Lokomotíva Sereď a BK Inter Bratislava mládež k zmene 
termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8. 
miesto  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.ligy 
Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8. miesto nasledovne: 
 
č.A4. BK Lokomotíva Sereď – BK Inter Bratislava dňa 06.02.2019 o 17:00 hod., 
Sereď, Športová hala Sokolovňa /pôvodne 26.01.2019/.  
 
BK Inter Bratislava mládež je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A4. 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 16.02.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť družstva na 
medzinárodnom turnaji EYBL. 
 
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 – účasť družstva na 
medzinárodnom turnaji EYBL 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8. miesto 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody klubov AŠK Lokomotíva Sereď a BK Inter Bratislava mládež, 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 22.01.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 126/190117 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci žiadosti Jakuba Izáka o preplatenie nákladov súvisiacich 
s ubytovaním vo Svite počas víkendu 08-09.12.2018 

rozhodla: 

 
Basketbalový klub mládeže Svit je povinný do 5 dní odo dňa doručenia tohto 
rozhodnutia uhradiť na bankový účet rozhodcu stretnutia Jakuba Izáka IBAN: 



SK9802000000002983618758 vedený vo Všeobecná úverová banka, a.s. sumu 
vo výške 37,40,- EUR. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadnutí zaoberala žiadosťou Jakuba 
Izáka o preplatenie nákladov súvisiacich s ubytovaním, v ktorej žiadosti p. Izák 
uvádzal: „Týmto by som chcel požiadať o náhradu nákladov spojených s ubytovaním 
v meste Svit počas uplynulého víkendu (08-09.12.2018), kde som mal dvojzápas 
juniorov. 
 
Hracie časy zápasov: Sobota 14.00 hod a nedeľa 10.00 hod. Zápasy: Svit - Handlová 
a Svit - Prievidza. 
 
Počas pracovného týždňa, ktorý bezprostredne predchádzal víkendu, v ktorom sa 
dané zápasy mali odohrať som telefonicky kontaktoval p. Drobného, za účelom 
zabezpečenia ubytovania v meste Svit na tento víkend. Požiadal som ho tiež o 
dvojlôžkovú izbu hotelového typu, pričom som mu sám navrhol, že v prípade, ak s 
tým bude mať problém, som ochotný jedno lôžko zaplatiť.  
 
Nakoľko poskytnuté ubytovanie nespĺňalo štandardy ubytovania hotelového typu 
schváleného smernicou a príslušnými poriadkami SBA a jeho výmena nebola možná 
z dôvodu absolútnej neochoty vedúceho personálu ubytovacieho zariadenia, musel 
som si zabezpečiť vlastné ubytovanie na svoje náklady. 
 
Stručný opis poskytnutého ubytovania: 
- miestnosť 2 x 2,5 m so zníženým stropom 
- dve detské postele 
- špina na zemi, pleseň 
- okno o veľkosti pivničnej vetračky 
- bez sociálneho zariadenia 
- popísané steny ,,hnedou farbou" 
- na tom istom poschodí sa nachádzali Ukrajinskí hostia, ktorý tam oslavovali nad 
mieru hlučným spôsobom v značne podnapitom stave 
- z recepčnej bol cítiť alkohol. 
 
V prílohe zasielam faktúru a doklad o úhrade ubytovania v Hoteli Satel (Poprad), 
ktoré spĺňa požadované nároky opísané vyššie, ktorú žiadam nahradiť v plnom 
rozsahu. Tiež uvádzam, že z dôvodu pochybenia na strane osôb zabezpečujúcich 
ubytovanie, som musel cestovať z mesta Svit do mesta Poprad a späť na svoje 
náklady. Túto náhradu si neuplatňujem. „. 
 
HK SBA – C vyzvala basketbalový klub na vyjadrenie sa k predmetným 
skutočnostiam, pričom dňa 04.01.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné 
vyjadrenie za BK Svit od p. Pitoňákovej „ Na základe vašej žiadosti o vyjadrenie Vám 
posielame naše stanovisko: 



Ako píše pán Izák vo svojom vyjadrení  pred dvojzápasom juniorov 8-9.12.2018 vo 
Svite počas pracovného týždňa kontaktoval pána Drobného za účelom ubytovania 
v meste Svit. Požiadal o dvojložkovú izbu. Pán Drobný mu  oznámil že nie je problém 
s dvojložkovou izbou a bude ubytovaný v ubytovacom zariadení Koliba Svit,  kde 
zvyknú byť ubytovaní aj ostatní rozhodcovia, keď požiadajú o ubytovanie vo Svite 
a doteraz nebol žiaden problém. 
O problémoch s ubytovaním, ktoré opisuje pán Izák z tohto víkendu sa dozvedáme 
prvý krát  z vášho emailu. Ak nastali problémy, ktoré opisuje, tak nechápeme prečo 
sa neobrátil na pána Drobného okamžite, tj 8.12. Pán Izák telefonický kontaktoval 
pána Drobného po skončení zápasu juniorov, že sa ide ubytovať a od vtedy sa 
neozval napriek tomu, že chcel prísť aj na večerný extraligový zápas. Je veľmi ťažko 
riešiť problém, keď sme o ňom ani len netušili... 
Vzniknutá situácia nás mrzí, ale ešte raz podotýkame, že sme o danom probléme 
nevedeli! 
 
HK SBA – C po vyjadrení klubu kontaktovala p. Izáka, ktorý uviedol, že sa snažil 
telefonicky spojiť s p. Drobným, avšak ten mu telefón nezdvihol, a preto riešil situáciu 
tak, že si zabezpečil primerané ubytovanie sám. 
 

Podľa čl. 13 bodu 13.13.3 Hracieho poriadku SBA medzi povinnosti rozhodcov patrí 
oznámiť usporiadateľovi, najneskôr do 24 hodín po obdržaní delegácie na stretnutie, 
že má záujem o ubytovanie /pri dvojstretnutiach sobota – nedeľa alebo v prípade 
nevyhnutnosti/. 
 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.10 Hracieho poriadku SBA „Hlásenie o stretnutí sa zasiela HK s 
uvedením miesta zabezpečenia ubytovania (hotelového typu) pre rozhodcov a 
ostatné delegované osoby tak, ako stanovujú predpisy SBA.  
 

Podľa čl. 11 bodu 11.7.5 Hracieho poriadku SBA medzi povinnosti BK patrí o.i. 
zabezpečiť na požiadanie nocľahy rozhodcom, prípadne technickému komisárovi, 
ak je delegovaný, a na požiadanie taktiež družstvám a iným osobám delegovaným 
na stretnutie. 
 
HK SBA – C na základe vyššie uvedeného zistila, že: 
 

- rozhodca stretnutia p. Jakub Izák požiadal BK riadne a v čas - v zmysle 
Hracieho poriadku SBA o ubytovanie pri dvojstretnutí sobota – nedeľa; 

- Basketbalový klub Iskra Svit nezabezpečil rozhodcovi ubytovanie hotelového 
typu.  

 
Na základe vyššie uvedeného rozhodla HK SBA – C tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 
 



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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 127/190117 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia rozhodcu stretnutia p. Ing. Mgr. Michala Perečinského 
 

rozhodla: 
 

Hráčovi KB Slávia TU Košice č. 18 Kamilovi Schreiberovi sa zastavuje 
pretekárska činnosť na dva zápasy v súťaži DL juniorov a udeľuje pokuta vo 
výške 20,- €.  
 
Hráč KB Slávia TU Košice č. 18 Kamil Schreiber je povinný uhradiť správny 
poplatok vo výške 17,50,- €. 
 
Hráčovi ŠBK Junior Levice č. 11 Šimonovi Slaninkovi sa zastavuje pretekárska 
činnosť na dva zápasy v súťaži DL juniorov a udeľuje pokuta vo výške 20,- €.  
 
Hráč ŠBK Junior Levice č. 11 Šimon Slaninka je povinný uhradiť správny 
poplatok vo výške 17,50,- €. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe oznámenia rozhodcu zápasu – Michala 
Perečinského zaoberala vylúčením dvoch hráčov zo zápasu juniorov č. 97, ktorý sa 
konal dňa 12.01.2019 v Košiciach, medzi KB Slávia TU Košice - ŠBK Junior Levice. 
Na predmetnom zápase podľa vyjadrenia rozhodcu – p. Perečinského došlo 
k nasledovným skutočnostiam: „V stretnutí DL juniorov č. 97 BK Slávia TU Košice – 
ŠBK Junior Levice boli v 6. minúte  4. štvrtiny udelené diskvalifikačné chyby hráčovi 
KB Slávia TU Košice č. 18 Kamil Schreiber a hráčovi ŠBK Junior Levice č.11 Šimon 
Slaninka za vzájomné napadnutie mimo situácie s loptou po odpískaní situácie 
vedúcej k rozskoku. V 6. minúte  4. štvrtiny bola rozhodcom Dušanom Bohuckým 
odpískaná situácia vedúca k rozskoku. Počas prerušenia hry, došlo mimo situácie 
s loptou, k vzájomnému fyzickému napadnutiu hráčov KB Slávia TU Košice č. 18 
Kamila Schreibera a hráčovi ŠBK Junior Levice č.11 Šimona Slaninku. Obom hráčom 
bola rozhodcom Michalom Perečinským udelená diskvalifikačná chyba a boli 
vylúčený zo stretnutia.“ 
 

HK SBA – C pozvala účastníkov konania – hráčov a rozhodcov na zasadnutie HK 
SBA – C, ktoré sa konalo dňa 17.01.2019 o 11.30 hod.. 
 
Dňa 15.01.0219 bolo HK SBA – C doručené nasledovné ospravedlnenie od rozhodcu 
stretnutia p. Perečinského „Z pracovných a rodinných dôvodov sa ospravedlňujem zo 



zasadania hracej komisie SBA. K svojmu vyjadreniu k udeleniu diskvalifikačných 
chýb nemám čo doplniť“. 
 
Dňa 16.01.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od druhého 
rozhodcu stretnutia p. Bohuckého: „Zasadania sa nezúčastním a k uvedenému 
uvádzam nasledovné: V predmetnom zápase po odpískaní držanej lopty, došlo mimo 
lopty k strkaniciam (provokáciam/ zo strany hráčov, ktoré vyústilo k 
vzájomnému fyzickému napadnutiu oboch hráčov uvedených vo vyjadrení prvého 
rozhodcu“.  
 

Dňa 16.01.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od p. Sirotňáka – 
prezidenta ŠBK Junior Levice „Zasielam stanovisko nášho klubu, ktoré pripravil p. 
Daniel Chaban, vedúci družstva juniorov. V prvom rade ospravedňujeme  neúčasť 
hráča Šimona Slaninku, ktorú sa z dôvodu školských povinností nemôže zúčastniť 
predmetného zasadnutia HK SBA. Súhlasíme so stanoviskom rozhodcu p. 
Perečinského a dodávame, že tento kontakt hráča Slaninku Šimona - ŠBK Junior 
Levice a hráča Schreibera z Košíc vznikol ako dôsledok iného súboja na zemi v boji 
o loptu medzi hráčom Levíc Martinom Danieličom a nemenovaným hráčom Košíc. 
Šimon Slaninka svoju reakciu, za ktorú bo vylúčený, zdôvodnil ako obranu hráča 
Levíc Martina Danieliča. 

S hráčom Šimonom Slaninkom bol vykonaný osobný pohovor s cieľom vysvetliť mu, 
že daný postup (aj keď z jeho uhľa pohľadu na obranu spoluhráča) nie je dovolené v 
budúcnosti znova opakovať. Hráč vyjadril nad svojim postupom ľútosť.“ 

 

Dňa 16.01.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od p. Fedáka – 
KB Slávia TU Košice : „Z dôvodu školských povinností sa hráč juniorov KB Slávia TU 
Košice Kamil Schreiber nemôže zúčastniť predmetného zasadnutia HK SBA za čo sa 
vopred ospravedlňujeme. K spomínanému vyjadreniu rozhodcu p. Perečinského 
konštatujeme, že v prípade  hráča Schreibera si rozhodcovia nevšimli nedovolený 
kontakt hráča Slaninku Šimona - ŠBK Junior Levice pred celou situáciou pri boji o 
loptu počas hry  a následné sotenie hráča KB Slávia TU Košice - Schreibera do 
hráča ŠBK Junior Levice malo skôr teatrálny charakter. 

  

S hráčom Schreiberom bol vykonaný disciplinárny osobný pohovor s cieľom a 
garantovaním toho, aby sa v budúcnosti podobné reakcie neopakovali“.  

 



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 Schreiber a hráč Slaninka sa na zápase juniorov dopustili 
disciplinárneho previnenia – Inzultácia s mierou inzultácie 1 - strkanie, pričom HK 
SBA – C nebude takéto správanie hráčov tolerovať a považuje ho za neprimerané 
a v rozpore s pravidlami fair play, pričom HK SBA – C pri ukladaní trestu hráčom 
zohľadnila skutočnosť, že hráči ešte neboli disciplinárne potrestaní. 
 



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. 128/190117 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia rozhodcu stretnutia Petra Dujavu o vylúčení asistenta 
trénera zo zápasu 
 

rozhodla: 
 

Asistentovi trénera starších žiakov MŠK BK Žiar nad Hronom p. Martinovi 
Šálymu sa zastavuje výkon funkcie asistenta trénera na štyri zápasy v súťaži 
starších žiakov a ukladá pokuta vo výške 67,- €.  
 
P. Šály je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 35,- €. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe oznámenia rozhodcu zápasu – Petra 
Dujavu zaoberala vylúčením asistenta trénera – p. Šályho zo zápasu starších žiakov 
č.  Z51, ktorý sa konal dňa 12.01.2019 v Bratislave medzi BK Inter Bratislava a KB 
MŠK BK Žiar nad Hronom. Na predmetnom zápase podľa vyjadrenia rozhodcu – p. 
Dujavu došlo k nasledovným skutočnostiam: „Dňa 12.01.2019 na zápase č. Z51 
starších žiakov BK Inter Bratislava – MŠK Žiar nad Hronom, bol v 3 štvrtine vylúčený 
asistent trénera p. Šály (tréner nebol prítomný) za nešportové správanie – invektívy 
adresované rozhodcom stretnutia (kolegyňu Malčekovú nazval „pičou“).“ 
 

HK SBA – C pozvala účastníkov konania – trénera, zástupcov klubu a rozhodcov na 
zasadnutie HK SBA – C, ktoré sa konalo dňa 17.01.2019 o 12.00 hod.. 
 
Dňa 15.01.2019 bolo HK SBA – C doručené ospravedlnenie neúčasti na zasadnutí 
HK SBA – C pre pracovné povinnosti od rozhodcu stretnutia p. Dujavu. 
 



Dňa 15.01.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od p. Šályho 
Martina: „robíte z rozhodcov chránený druh. Kedy sa zodpovie rozhodca za svoj 
výkon a svoje prešľapy? Ak by pískala to čo má, tak k tomu nemuselo prísť.  
Rozdávať technickú za to, že som sa opýtal, čo je faul (hráč Interu držal nášho hráča 
viac ako 4 sekundy za dres a ruku a nebolo umožnené nášmu hráčovi sa uvolniť, 
pritom rozhodkyňa stála od tejto situácie asi 5-8m). Keď sa naučí posudzovať čo je 
faul a čo nie je a nebude jednostranne pískať, tak ju nazvem inak... 
Mohla na prvý krát prísť a ma upozorniť, nakoľko som bol ticho celý prvý polčas a 
tých prešlapov a upísknutí rozhodcov bolo viac než dosť, čo mi potvrdili aj rodičia 
domácich. Viac k tomu nemám čo dodať. Nezabudnite na pokutu a rozhodkyňu 
pochválte... 
 
ešte na doplnenie po preštudovaní vyjadrenia p. Dujavu. Nepovedal som, že je piča, 
ale puča...a to je rozdiel!!! p. Dujava dal technickú chybu po čistom bloku hráčovi 
Tončíkovi, ktorý ako kapitán má právo sa opýtať rozhodcu, že čím fauloval. Namiesto 
odpovedi, mu p. Dujava dal hneď technickú chybu. Ak bol postup a práca rozhodcov 
v danom zápase správna a na dobrej úrovni, tak obom rozhodcom želám veľa 
dobrých zápasov... 
 
Dňa 16.01.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od rozhodcu 
stretnutia p. Malčekovej: „Zasadnutia sa, bohužiaľ, nemôžem zúčastniť zo študijných 
dôvodov. Ohľadom predmetnej situácie - v plnom rozsahu súhlasím s p. Dujavom“.  
 
Podľa čl. 3 bodu 3.3 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 je disciplinárnym 
previnením: Hrubé správanie, zosmiešňovanie alebo  provokovanie, zvlášť 
nešportové správanie, šarvátka, podnecovanie agresivity 
2 - 6 zápasov ZVF + 
                                                                                                          
najvyššia súťaž    100-500 € 
1.liga seniori          do 100 €        
ostatné              do   67 €  
 
Podľa čl. 5.15 Disciplinárneho poriadku SBA „Osoba potrestaná ZVF sa nesmie 
počas súťažného zápasu, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v chránených a 
ostatných priestoroch v žiadnej inej funkcii. Osoba, ktorá okrem funkcie v danej 
súťaži vykonáva pretekársku činnosť, má súčasne so ZVF aj ZPČ“. 
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.“ 
 
Podľa čl. 3.2 Disciplinárneho poriadku SBA „Ostatné priestory - sú všetky 
priestory objektu, v ktorom sa zápas odohráva, okrem chránených priestorov.“ 
 



Po preskúmaní všetkých predložených vyjadrení od účastníkov stretnutia, má HK 
SBA – C za to,  že p. Šály sa na zápase starších žiakov dopustil disciplinárneho 
previnenia – hrubé správanie, pričom HK SBA – C nebude takéto správanie trénerov 
tolerovať a považuje ho za neprimerané a v rozpore s pravidlami fair play ako 
aj slušného správania. Obzvlášť je takéto správanie trénera neakceptovateľné 
v kategórii starších žiakov, kde má byť tréner dobrým príkladom a vzorom pre 
mladých hráčov. 
 
Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 3 bodom 3.3 
Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1, tak ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 
 
Súčasne HK SBA – C upozorňuje trénera, že počas výkonu ZVF sa v zmysle čl. 
5.15 Disciplinárneho poriadku SBA nesmie počas súťažného zápasu, na ktorý 
sa trest vzťahuje, zdržiavať v chránených a ostatných priestoroch. 
 
Na záver HK SBA – C dodáva, že v prípade, ak basketbalový klub nie je spokojný 
s výkonom rozhodcov a predloží HK SBA - C videozáznam z predmetného zápasu, 
môže sa HK SBA - C zaoberať aj prípadným potrestaním rozhodcov. 
 
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 24.01.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 129/190117 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia Basketbalového klubu mládeže Svit o nemožnosti 
vycestovania zo zdravotných dôvodov na zápasy juniorov, ktoré sa mali konať dňa 
12.01. a 13.01.2019   

 
rozhodla: 

 
Zápas 1.ligy Juniorov U19, č.101 medzi BKM SPU Nitra – BKM Svit, ktorý sa 
mal konať 12.01.2019 sa kontumuje v prospech družstva BKM SPU Nitra, a to 
so skóre 20:0 v prospech družstva BKM SPU Nitra, bez priznania bodu BKM 
Svit. 
 
Zápas 1.ligy Juniorov U19, č.107 medzi MBK Karlovka Bratislava – BKM Svit, 
ktorý sa mal konať 13.01.2019 sa kontumuje v prospech družstva MBK 
Karlovka Bratislava, a to so skóre 20:0 v prospech družstva MBK Karlovka 
Bratislava, bez priznania bodu BKM Svit.  



 
Družstvu BKM Svit sa ukladá pokuta vo výške 100 EUR za nedostavenie sa 
k zápasu č.101 medzi BKM SPU Nitra – BKM Svit z vlastnej viny. 
 
Družstvu BKM Svit sa ukladá pokuta vo výške 100 EUR za nedostavenie sa 
k zápasu č.107 medzi MBK Karlovka Bratislava – BKM Svit z vlastnej viny. 
 
Družstvo BKM Svit je povinné uhradiť správny poplatok vo výške 35 EUR. 
 
Uvedené pokuty a správny poplatok v celkovej výške 235,- € je potrebné uhradiť na 
účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe doručenia informácie od Basketbalového 
klubu mládeže Svit zo dňa 11.01.2019 (piatok) – po 10.00 hod. (vo večerných 
hodinách) o nemožnosti družstva juniorov vycestovať na vyžrebované zápasy 1.ligy 
Juniorov U19 zo zdravotných dôvodov, zaoberala vyjadrením BK o nemožnosti 
vycestovať na predmetné zápasy.  
 
Družstvo BKM Svit nevycestovalo na riadne hlásené zápasy podľa vyjadrenia 
zástupcu klubu zo zdravotných dôvodov.  
 

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 - pokuta ostatné súťaže 50 – 300 €. Súčasne sa uplatňujú 
hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA.“     
 
BKM Svit oznámil sms správou v piatok 11.01.2019 vo večerných hodinách (aj to nie 
HK SBA – C ako príslušnému orgánu), že nemôže vycestovať na zápasy č. 101 a 
107 zo zdravotných dôvodov. Nakoľko BKM Svit nedodržal postup uvedený v čl. 7 
bod 7.2 Hracieho poriadku SBA, HK SBA – C rozhodla v zmysle vyššie cit. 
ustanovení Hracieho poriadku SBA a Disciplinárneho poriadku SBA 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. 130/190124 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadostí BK Slovan Bratislava a BKM Junior UKF Nitra 
a dohody menovaných basketbalových klubov k zmene termínov zápasov 
nadstavbovej časti Najvyššej súťaže Extraligy žien, skupiny o 5.-8.miesto 
 

rozhodla: 



 
HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov nadstavbovej časti súťaže 
Extraligy žien, skupiny o 5.-8. miesto nasledovne: 
č.B6. BK Slovan Bratislava – BKM Junior UKF Nitra dňa 03.03.2019 o 18:00 
hod., Bratislava, Dom športu /pôvodne 02.02.2019/ 
č.B12. BKM Junior UKF Nitra – BK Slovan Bratislava dňa 02.02.2019 o 17:00 
hod., Nitra, Mestská športová hala /pôvodne 02.03.2019/ 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C boli doručené žiadosti o zmeny termínov zápasov. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovné skutočnosti: obsadenosť ŠH iným podujatím, je 
dôvod na zmeny termínov 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/. 
      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; 
- dôvody uvedené v žiadostiach o zmeny termínov zápasou – obsadenosť ŠH iným 
podujatím, sú dôvody na zmeny termínov zápasov 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov 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 BK Slovan Bratislava a BKM Junior UKF 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. 131/190124 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti AŠK Lokomotíva Sereď a dohody basketbalových 
klubov BK AŠK Slávia Trnava a AŠK 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 30.01.2019 o 18:15 hod., 
Trnava, ŠH Hajdóczyho ul.  /pôvodne 19.01.2019/;  
 
AŠK Lokomotíva Sereď je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.64. 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 bola nasledovná skutočnosť: chorobnosť v družstve BK 
Lokomotíva Sereď, doručené 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/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8., 5.9. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak dodržal článok HP SBA 7.2.1.1. písmeno a) 
- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – chorobnosť v družstve, 
doručené potvrdenie RÚVZ, 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 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.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 132/190124 
 
 



Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM Svit a dohody basketbalových klubov MBK 
Victoria Žilina  a BKM Svit k zmene termínu zápasu súťaže Starších žiakov U15, 
skupina o 1.-8.miesto 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže Starších žiakov U15, 
skupiny o 1.-8. miesto nasledovne: 
č.A3. medzi MBK Victoria Žilina – BKM Iskra Svit v termíne 24.03.2019 o 10:30 
hod., Žilina, ZŠ Limbová /pôvodne 24.01.2019/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu, pričom 
dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť hráčov BKM Svit na 
medzinárodnom turnaji EYBL. 
 

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



skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;     
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť hráčov BKM Svit na 
medzinárodnom turnaji EYBL, je dôvod k zmene termínu. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu 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 MBK Victoria Žilina a BKM Svit, so súhlasom Komisie rozhodcov 
SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 133/190124 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Považská Bystrica a dohody basketbalových 
klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, BK Slovenský Orol Levoča a BK Považská 
Bystrica k zmene termínov zápasov súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny Východ 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov súťaže 1.ligy Kadetov, skupiny 
Východ nasledovne: 
č.V84. IMC Slovakia Považská Bystrica – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 
31.01.2019 o 15:30 hod., Považská Bystrica, DSA Rozkvet /pôvodne 
02.02.2019/;  
č.V87. IMC Slovakia Považská Bystrica – BK Slovenský Orol Levoča 01.02.2019 
o 15:30 hod., Považská Bystrica, DSA Rozkvet /pôvodne 03.02.2019/;  
 
BK Považská Bystrica je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.V84 a V87. 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 kompletná žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť hráčov družstva IMC 
Slovakia Považská Bystrica 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 nedodržal lehotu dvoch 
týždňov;       
- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť hráčov družstva IMC 
Slovakia Považská bystrica 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 Kadetov U17, skupiny Východ medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK 
04 AC LB Spišská Nová Ves, BK Slovenský Orol Levoča 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. 134/190124 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci žiadosti hráča  Schreibera Kamila z BK JF Košice 

 
rozhodla: 
 

Hráčovi KB SLÁVIA TU Košice Kamilovi Schreiberovi sa odpúšťa zvyšok trestu 
za finančnú kompenzáciu.  
 
Hráč Kamil Schreiber je povinný uhradiť finančnú kompenzáciu 166,00 Eur 
(slovom jednostošesťdesiatšesť eur). Uvedenú sumu je potrebné uhradiť na účet 
SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: 
UNCRSKBX). 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadnutí zaoberala žiadosťou hráča 
Schreibera Kamila z BK JF Košice o odpustenie zvyšku trestu a to v súlade s čl. 8.3. 
a 8.3.2. Disciplinárneho poriadku SBA. 
 
Podľa čl. 8.3. Disciplinárneho poriadku SBA „Pri treste ZPČ a ZVF po uplynutí 
polovice trestu má disciplinárny orgán právo na žiadosť potrestaného účastníka 
povoliť odpustenie zvyšku trestu za finančnú kompenzáciu, ktorá je za každý 
jeden zápas odpustenia trestu nasledujúca:  „Vyššie súťaže 166 €“. 
   
Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C zistila, že Rozhodnutím č. 127/190117 
zo dňa 17.01.2019 HK SBA – C zastavila hráčovi Kamilovi Schreiberovi pretekársku 
činnosť na dva zápasy v 1.lige Juniorov U19. Vzhľadom na skutočnosť, že menovaný 
nebol doteraz disciplinárne potrestaný, rozhodla HK SBA – C o odpustení zvyšku 
trestu. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
 
 
 
 



Zverejnené 29.01.2019 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 135/190124 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia rozhodkyne stretnutia p. Márie Donovalovej 
 

rozhodla: 
 

Hráčke ŠBK Šamorín č. 11 Timei Sujovej sa zastavuje pretekárska činnosť na 
jeden zápas v Najvyššej súťaži Extraligy žien a udeľuje pokuta vo výške 30,- €.  
 
Hráčka ŠBK Šamorín č.11 Timea Sujová je povinná uhradiť správny poplatok 
vo výške 70,- €. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe oznámenia rozhodkyne zápasu – Márie 
Donovalovej zaoberala vylúčením hráčky zo zápasu Najvyššej súťaže Extraligy žien 
č. A1, ktorý sa konal dňa 19.01.2019 v Ružomberku, medzi MBK Ružomberok – ŠBK 
Šamorín. Na predmetnom zápase podľa vyjadrenia rozhodkyne – p. Donovalovej 
došlo k nasledovným skutočnostiam: „Dobry vecer, Dna 19.1.2019 v zapase 
Ruzomberok-Samorin v 39 minute hracieho casu, bola udelena diskvalifikacna chyba 
hracke cislo 11 zo Samorina, za nevhodne gesta voci rozhodcovi. 
S pozdravom Maria Donovalova 
 

HK SBA – C pozvala účastníkov konania – hráčku a rozhodcov na zasadnutie HK 
SBA – C, ktoré sa konalo dňa 24.01.2019 o 11.30 hod.. 
 
Dňa 22.01.0219 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie a ospravedlnenie 
od prvého rozhodcu stretnutia p. Šarišského: „Dobry den, 
chcel by som Vas poziadat o ospravedlnenie mojej ucasti na zasadnuti HK SBA ktore 
sa bude konat 24.1.2019 z pracovnych dovodov. 
K predmetnej situacii Vam zasielam moje stanovisko. 
V predmetnom stretnuti bol mnou v 39.minute odpiskany obranny faul hracke 
Samorina c.11 Sujova Timea, pocas signalizacie faulu k stoliku casomeracov, hracka 
c.11 leziac na zemi, odhodila hraciu loptu do hladiska k divakom, za tento nesportovy 
prejav bola hracke udelena technicka chyba, co bola 5-ta chyba hracky v zapase. 
Nasledne po udeleni technickej chyby a signalizacii tejto chyby pri stoliku hracka c.11 
prejavila nesportovym gestom "zdvihnutym prostredníkom " svoju frustraciu a za 
tento prejav jej p.Donovalova udelila diskvalifikacnu chybu. 
Cely priebeh tejto situacie je zaznamenany aj na video zazname z daného stretnutia 
v case 1:22:07 https://www.youtube.com/watch?v=SalwRi83umQ 
Chcel by som podotknut, ze v priebehu celého stretnutia nebol s p.Sujovou ziadny 
problem, rovnako ako so ziadnou hrackou z druzstva Samorina alebo Ruzomberka a 
tento "nesportovy skrat" pripisujem frustracii z vysledku a priebehu stretnutia.“ 



s pozdravom 
Anton Sarissky 
 

Dňa 22.01.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od druhého 
rozhodcu stretnutia p. Bartoša: „Dobrý podvečer, 
chcel by som sa ospravedlniť zo zasadnutia HK SBA dňa 24.01.2019 z pracovných 
dôvodov. 
Zároveň súhlasím s vyjadrením môjho kolegu a kolegyne a opisom danej situácie.“ 
s pozdravom Bartoš 
 
Dňa 22.01.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od tretej 
rozhodkyne stretnutia p. Donovalovej:  „Dobry den,chcela by som sa ospravedlnit zo 
zasadnutia HK SBA dna 24.1.2019 z rodinnych dovodov.Moje vyjadrenie k danej 
situacii. V zapase Ruzomberok-Samorin bola v 39.minute odpiskana osobna chyba 
hracke c.11 - Timea Sujova, pokial hracka lezala na zemi, hodila hraciu loptu do 
hladiska, za co jej bola udelena technicka chyba. Nasledne na to ukazala hracka 
prostrednik rozhodcovi Sarisskemu, za co som jej udelila diskvalifikacnu chybu. 
S pozdravom Donovalova Maria 
 
Dňa 23.01.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od p. Sujovej – 
ŠBK Šamorín: „Dobrý deň, potvrdzujem svoju účasť na zasadnutí HK SBA - C dňa 
24.01.2019 o 11:30.“ 
S pozdravom Timea Sujová 
 
Dňa 24.01.2019 sa konalo zasadnutie HK SBA – C na ktorom sa zúčastnila vylúčená 
hráčka p. Sujová a prezentovala HK SBA – C stanovisko ku svojmu vylúčeniu.  
 
Podľa čl. 3.6 Disciplinárneho poriadku SBA „Hrubé správanie – je gestikulácia alebo 
akýkoľvek verbálny prejav znižujúci dôstojnosť inej osoby, vyhrážanie sa fyzickým 
násilím.“  
 
 
 
Podľa čl. 1 bodu 1.4 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 je disciplinárnym 
previnením: „Hrubé správanie, nešportové správanie, šarvátka, podnecovanie agresivity“ 
        1-4 zápasy ZPČ - ZVF 
                                                                                              + najvyššia súťaž   30 - 100 € 
                                                                                        1.liga seniori          do  67 € 
                                                                                       ostatné                do 34 € 
 
 
Podľa čl. 5.10 Disciplinárneho poriadku SBA „Osoba potrestaná trestom ZPČ sa 
nesmie počas súťažného stretnutia, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v 
chránených priestoroch a nesmie byť uvedená v zápise o stretnutí.“ 
 



 
Podľa čl. 3.1 Disciplinárneho poriadku SBA „Chránené priestory - sú ihrisko, 
územia lavičiek družstiev, priestor stolíka asistentov rozhodcov, miesta do 
vzdialenosti dvoch metrov od hraničných čiar ihriska, šatne družstiev 
a rozhodcov a prístupové cesty zo šatní na ihrisko.“ 
 
Po preskúmaní všetkých predložených vyjadrení od účastníkov stretnutia, má HK 
SBA – C za to, že hráčka p. Sujová sa na zápase Najvyššej súťaže Extraligy žien 
dopustila disciplinárneho previnenia – „Hrubé správanie“, , pričom HK SBA – C 
nebude takéto správanie hráčov tolerovať a považuje ho za neprimerané a v rozpore 
s pravidlami fair play, pričom HK SBA – C pri ukladaní trestu hráčke zohľadnila 
skutočnosť, že hráčka ešte nebola disciplinárne potrestaná. 
 
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 hráčku, že počas výkonu ZPČ sa v zmysle čl. 
5.10 Disciplinárneho poriadku SBA nesmie počas súťažného stretnutia, na 
ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v chránených priestoroch a nesmie byť 
uvedená v zápise o stretnutí. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 31.01.2019 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 136/190131 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia MŠK BK Žiar nad Hronom o nemožnosti vycestovania 
zo zdravotných dôvodov na zápas 1.ligy mužov, skupiny o 1.-6.miesto, ktorý sa mal 
konať dňa 19.01.2019   

 
rozhodla: 

 
Zápas 1.ligy mužov, skupiny o 1.-6.miesto č.A2 medzi KB Slávia TU Košice – 
MŠK BK Žiar nad Hronom, ktorý sa mal konať 19.01.2019 sa kontumuje 
v prospech družstva KB Slávia TU Košice, a to so skóre 20:0 v prospech 
družstva KB Slávia TU Košice, bez priznania bodu MŠK BK Žiar nad Hronom. 
 
Družstvu MŠK BK Žiar nad Hronom sa ukladá pokuta vo výške 150 EUR za 
nedostavenie sa k zápasu č.A2 medzi KB Slávia TU Košice – MŠK BK Žiar nad 
Hronom z vlastnej viny. 



 
Družstvo MŠK BK Žiar nad Hronom je povinné uhradiť správny poplatok vo 
výške 35 EUR. 
 
Uvedenú pokutu a správny poplatok v celkovej výške 185,- € 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 MŠK BK Žiar nad 
Hronom zo dňa 18.01.2019 o nemožnosti družstva mužov vycestovať na 
vyžrebovaný zápas 1.ligy mužov, skupiny o 1.-6.miesto zo zdravotných dôvodov, 
zaoberala vyjadreniami BK o nemožnosti vycestovať na predmetný zápas.  
 
Družstvo MŠK BK Žiar nad Hronom 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. 
b) 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 MŠK BK Žiar nad Hronom ako podmienku schválenia zmeny 
termínu stretnutia doručenie relevantných dokladov o chorobe hráčov družstva, resp. 
na predloženie rozhodnutia RÚVZ do termínu 24.1.2019 do 10:00 hod.  Nakoľko HK 
SBA – C v čase 25.1.2019 o 14:00 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.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 137/190131 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadostí 1.BK Michalovce a BK JF Košice a dohody 
basketbalových klubov MBK Karlovka Bratislava, BKM SPU Nitra, 1.BK Michalovce 
a BK JF Košice k zmene termínov zápasov základnej časti súťaže 1.ligy Juniorov 
U19  

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmeny termínov zápasov základnej časti súťaže 1.ligy 
Juniorov U19 nasledovne: 



 
č.109. BKM SPU Nitra – 1.BK Michalovce dňa 04.02.2019 o 19:00 hod., Nitra, 
Mestská športová hala /pôvodne 26.01.2019/;  
č.110. MBK Karlovka Bratislava – KB Slávia TU Košice dňa 02.02.2019 o 13:00 
hod., Bratislava, ZŠ Majerníková /pôvodne 26.01.2019/;  
č.115. MBK Karlovka Bratislava – 1.BK Michalovce dňa 03.02.2019 o 16:00 hod., 
Bratislava, ZŠ Majerníková /pôvodne 27.01.2019/;  
č.116. BKM SPU Nitra – KB Slávia TU Košice dňa 03.02.2019 o 18:00 hod., Nitra, 
Športová hala SPU /pôvodne 27.01.2019/;  
 
1.BK Michalovce je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 
po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.109. 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 boli doručené žiadosti o zmeny termínov zápasov. 
Dôvodom žiadostí boli nasledovná skutočnosť: výskyt zranení a choroba hráčov 
v pôvodných termínoch 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/. 
      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: 
 
- basketbalové kluby žiadajúce o zmeny termínov zápasov nedodržali lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvody uvedené v žiadosti o zmeny termínoy zápasov – výskyt zranení a choroba 
hráčov v pôvodnom termíne konania zápasu. 
- akceptuje lekárske potvrdenia predložené družstvami 1.BK Michalovce a BK JF 
Košice 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmien termínov 
zápasov základnej časti 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, 1.BK Michalovce a BK JF Košice, 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. 138/190131 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKP Banská Bystrica a dohody basketbalových 
klubov BK ZŠ Zvolen a ŠKP Banská Bystrica k zmene termínov zápasov súťaže 
1.ligy Kadetiek U17, skupina o 1.-8.miesto 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínov zápasov súťaže 1.ligy Kadetiek U17, 
skupiny o 1.-8. miesto nasledovne: 
č.A2. medzi BK ZŠ Zvolen – BK ŠKP 08 Banská Bystrica v termíne 22.02.2019 
o 16:00 hod., Zvolen, ZŠ Námestie mládeže /pôvodne 02.02.2019/; 
č.A30. medzi BK ŠKP 08 Banská Bystrica - BK ZŠ Zvolen v termíne 24.02.2019 
o 10:00 hod., Banská Bystrica, Gymnázium Tajovského /pôvodne 09.03.2019/. 
  
ŠKP Banská Bystrica je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.A2. Celkovú sumu 20,00 



Eur (slovom dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 
(IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe 
vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu, pričom 
dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť hráčok BK ŠKP 08 Banská 
Bystrica 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 termínov zápasov v jedno prípade nedodržal 



lehotu dvoch týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre 
skrátenie lehoty, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;     
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť hráčok BK ŠKP 08 
Banská Bystrica na medzinárodnom turnaji EGBL, je dôvod k zmene termínu. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu 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 ZŠ Zvolen 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. 139/190131 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŽBK Rožňava a dohody basketbalových klubov 
BKM Junior UKF Nitra a ŽBK Rožňava k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy 
Kadetiek U17, skupiny o 9.-14.miesto 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetiek U17, 
skupiny o 9.-14.miesto nasledovne: 
č.B1. BKM Junior UKF Nitra – ŽBK Rožňava 09.02.2019, Nitra, ZŠ Na Hôrke  
/pôvodne 02.02.2019/;  
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť hráčok ŽBK Rožňava 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;       
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu– 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 Kadetiek U17, skupina o 9.-14.miesto medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BKM Junior UKF Nitra 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. 140/190131 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BO Spartak Myjava, so súhlasov všetkých 
zainteresovaných BK, k úprave vyžrebovania nadstavbovej časti súťaže 1.ligy žien 
a junioriek U19, skupiny o 9.-19. miesto 
 

rozhodla: 
 



HK SBA - C schvaľuje úpravu termínov nadstavbovej časti súťaže 1.ligy žien 
a junioriek U19, skupiny o 9.-19. miesto, nasledovne: 
 

Základná časť 

9.2.2019   10.2.2019   
B1. BK AŠK Slávia Trnava BKM Bardejov 1 B7. BK AŠK Slávia Trnava ŽBK Rožňava  
B2. BO Spartak Myjava ŽBK Rožňava 16.3.! B8. BO Spartak Myjava BKM Bardejov 1 
B3. ŠŠK Žilina-Budatín ŠKBD Spišská Nová Ves B9. ŠŠK Žilina-Budatín BAM Poprad 
B4. voľno BAM Poprad B10. voľno ŠKBD Spišská Nová Ves 
B5. BK Slovan Bratislava YOUNG ANGELS U17 KE B11. BK Slovan Bratislava TYDAM UPJŠ Košice 1 

B6. 
Improve your basketbal 
Lokomotíva Sereď TYDAM UPJŠ Košice 1 B12. 

Improve your basketbal 
Lokomotíva Sereď YOUNG ANGELS U17 KE 

23.2.2019   24.2.2019   
B13. ŽBK Rožňava ŠŠK Žilina-Budatín B19. ŽBK Rožňava voľno 
B14. BKM Bardejov 1 voľno B20. BKM Bardejov 1 ŠŠK Žilina-Budatín 

B15. ŠKBD Spišská Nová Ves BK Slovan Bratislava B21. ŠKBD Spišská Nová Ves 
Improve your basketbal 
Lokomotíva Sereď 

B16. BAM Poprad 
Improve your basketbal 
Lokomotíva Sereď B22. BAM Poprad BK Slovan Bratislava 

B17. YOUNG ANGELS U17 KE BK AŠK Slávia Trnava B23. YOUNG ANGELS U17 KE BO Spartak Myjava 
B18. TYDAM UPJŠ Košice 1 BO Spartak Myjava B24. TYDAM UPJŠ Košice 1 BK AŠK Slávia Trnava 
2.3.2019   3.3.2019   
B25. BK AŠK Slávia Trnava ŠKBD Spišská Nová Ves B31. BK AŠK Slávia Trnava BAM Poprad 
B26. BO Spartak Myjava BAM Poprad B32. BO Spartak Myjava ŠKBD Spišská Nová Ves 
B27. ŠŠK Žilina-Budatín YOUNG ANGELS U17 KE B33. ŠŠK Žilina-Budatín TYDAM UPJŠ Košice 1 
B28. voľno TYDAM UPJŠ Košice 1 B34. voľno YOUNG ANGELS U17 KE 
B29. BK Slovan Bratislava ŽBK Rožňava B35. BK Slovan Bratislava BKM Bardejov 1 

B30. 
Improve your basketbal 
Lokomotíva Sereď BKM Bardejov 1 B36. 

Improve your basketbal 
Lokomotíva Sereď ŽBK Rožňava 

      
Odvetná časť 

23.3.2019   24.3.2019   
B37. BKM Bardejov 1 BO Spartak Myjava  B43. ŽBK Rožňava BO Spartak Myjava  
B38. ŽBK Rožňava BK AŠK Slávia Trnava B44. BKM Bardejov 1 BK AŠK Slávia Trnava 
B39. BAM Poprad ŠŠK Žilina-Budatín B45. ŠKBD Spišská Nová Ves ŠŠK Žilina-Budatín 
B40. ŠKBD Spišská Nová Ves voľno B46. BAM Poprad voľno 
B41. TYDAM UPJŠ Košice 1 BK Slovan Bratislava B47. YOUNG ANGELS U17 KE BK Slovan Bratislava 

B42. YOUNG ANGELS U17 KE 
Improve your basketbal 
Lokomotíva Sereď B48. TYDAM UPJŠ Košice 1 

Improve your basketbal 
Lokomotíva Sereď 

6.4.2019   7.4.2019   
B49. voľno ŽBK Rožňava B55. ŠŠK Žilina-Budatín ŽBK Rožňava 
B50. ŠŠK Žilina-Budatín BKM Bardejov 1 B56. voľno BKM Bardejov 1 

B51. 
Improve your basketbal 
Lokomotíva Sereď ŠKBD Spišská Nová Ves B57. BK Slovan Bratislava ŠKBD Spišská Nová Ves 

B52. BK Slovan Bratislava BAM Poprad B58. 
Improve your basketbal 
Lokomotíva Sereď BAM Poprad 

B53. BO Spartak Myjava YOUNG ANGELS U17 KE B59. BK AŠK Slávia Trnava YOUNG ANGELS U17 KE 
B54. BK AŠK Slávia Trnava TYDAM UPJŠ Košice 1 B60. BO Spartak Myjava TYDAM UPJŠ Košice 1 
27.4.2019   28.4.2019   
B61. BAM Poprad BK AŠK Slávia Trnava B67. ŠKBD Spišská Nová Ves BK AŠK Slávia Trnava 
B62. ŠKBD Spišská Nová Ves BO Spartak Myjava B68. BAM Poprad BO Spartak Myjava 
B63. TYDAM UPJŠ Košice 1 ŠŠK Žilina-Budatín B69. YOUNG ANGELS U17 KE ŠŠK Žilina-Budatín 
B64. YOUNG ANGELS U17 KE voľno B70. TYDAM UPJŠ Košice 1 voľno 
B65. BKM Bardejov 1 BK Slovan Bratislava B71. ŽBK Rožňava BK Slovan Bratislava 

B66. ŽBK Rožňava 
Improve your basketbal 
Lokomotíva Sereď B72. BKM Bardejov 1 

Improve your basketbal 
Lokomotíva Sereď 

 
 



Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o úpravu vyžrebovania 
nadstavbovej časti súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 9.-19. miesto. 
Dôvodom žiadosti bolo vhodnejšie logistické spojenie pri využití vlakovej dopravy. 
  
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. 141/190131 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci žiadosti hráča Pažického Jakuba z MBK Victoria Žilina 

 
rozhodla: 
 

hráčovi MBK Victoria Žilina Jakubovi Pažickému sa neodpúšťa zvyšok trestu 
za finančnú kompenzáciu.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadnutí zaoberala žiadosťou hráča 
Pažického Jakuba z MBK Victoria Žilina o odpustenie zvyšku trestu a to v súlade s čl. 
8.3. a 8.3.2. Disciplinárneho poriadku SBA. 
 
Podľa čl. 8.3. Disciplinárneho poriadku SBA „Pri treste ZPČ a ZVF po uplynutí 
polovice trestu má disciplinárny orgán právo na žiadosť potrestaného účastníka 
povoliť odpustenie zvyšku trestu za finančnú kompenzáciu, ktorá je za každý 
jeden zápas odpustenia trestu nasledujúca:  „Vyššie súťaže 166 €“. 
   
Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C zistila, že Rozhodnutím č. 105/181213 
zo dňa 13.12.2018 HK SBA – C zastavila hráčovi Jakubovi Pažickému pretekársku 
činnosť na šesť zápasov v 1.lige Kadetov U17. Vzhľadom na závažnosť previnenia 
sa hráča v danom zápase, rozhodla HK SBA – C o neodpustení zvyšku trestu. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


