
Rozhodnutia HK SBA - C – máj 2019 
 
Zverejnené 03.05.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 198/190503 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) vo 
veci podania žiadosti BK Inter Bratislava mládež  a dohody basketbalových klubov BK Inter 
Bratislava  mládež a ŠBK Junior Levice k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov 
U15, skupiny o 1.-8.miesto  

 
rozhodla: 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny 
o 1.-8.miesto nasledovne: 
č.A33. BK Inter Bratislava - ŠBK Juniori Levice dňa 09.05.2019 o 14:00 hod., Bratislava, 
Eurovia aréna /pôvodne 02.05.2019/;  
 
ŠBK Junior Levice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 10,00 
Eur (slovom desať eur) za zápas č.A33. Celkovú sumu 20,00 Eur (slovom dvadsať eur) je 
potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, 
SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. Dôvodom žiadostí 
boli nasledovná skutočnosť: účasť družstva BK Inter Bratislava na medzinárodnom turnaji. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí schváliť HK so 
súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v závažných a riadne 
odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín a zároveň 

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

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre preloženie stretnutia 
považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych hracích termínov dvoch družstiev 
jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký 
deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na svojich 
súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 



7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred posledným kolom 
príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej regulárnosť, o žiadosti je HK 
povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie zápasu len 
výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná skúmať, či dôvod uvedený 
v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj 
nie je schopné nastúpiť na zápas v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch týždňov; avšak 
v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, nakoľko ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – účasť družstva BK Inter Bratislava na 
medzinárodnom turnaji, v pôvodnom termíne konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu zápasu súťaže 
1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. 
Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK Inter Bratislava mládež a 
ŠBK Junior Levice, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 199/190503 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) vo 
veci žiadosti ŠBK Junior Levice a dohody basketbalových klubov BK JF Košice, BK Považská 
Bystrica, MBK Victoria Žilina a ŠBK Junior Levice k zmene termínu finálového turnaja M-SR 
Juniorov U19 
 

rozhodla: 
HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu finálového turnaja M-SR Juniorov U19 nasledovne:  
1.hrací deň: 30.5.2019 /pôvodne 24.5.2019/ - 1-4 a 2-3 
2.hrací deň: 31.5.2019 /pôvodne 25.5.2019/ - 4-3 a 1-2 
3.hrací deň: 1.6.2019 /pôvodne 26.5.2019/ - 2-4 a 3-1 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť ŠBK Junior Levice o zmenu termínu finálového 
turnaja M-SR Juniorov U19. Dôvodom žiadosti boli nasledovné skutočnosti:  
-V termíne 24.-26.5.2019 je Sportová hala plne obsadená komerčným podujatím. 
-Finálový turnaj by sa mohol konať v pôvodnom termíne 24.-26.5.2019, v starom Dome športu, ale 
žiadny účastník finálového turnaja s tým nesúhlasí a naozaj to už nie je dôstojné miesto pre takéto 
vyvrcholenie súťaže juniorov. 
-Mnohí hráči budú mať zo všetkych 4 klubov, v prípade pôvodného termínu, pred maturitami, čo 
neumožnuje dobrú prípravu na finálový turnaj. 
-Všetky kluby s novým termínom ( 30.5. - 1.6.2019)  nám už vyslovili súhlas /ústne/.   
 



HK SBA – C boli následne doručené súhlasy so zmenou termínu finálového turnaja M-SR 
Juniorov U19 od všetkých zainteresovaných basketbalových klubov a od delegačného referenta 
KR SBA. 
 
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o zmene termínu finálového turnaja M-SR 
Juniorov U19 a to na základe žiadosti ŠBK Junior Levice, dohody zainteresovaných 
basketbalových klubov a so súhlasom KR 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. 200/190503 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) vo 
veci určenia termínu stretnutia súťaže 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto  

 
rozhodla: 

 
HK SBA - C určuje termín stretnutia 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto 
nasledovne:  
č.A37. BK Lokomotíva Sereď – ŠBK Junior Levice dňa 10.05.2019 o 18:30 hod., Sereď, ŠH 
Sokolovňa /pôvodne 07.04.2019/ 
 
ŠBK Junior Levice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 10,00 
Eur (slovom desať eur) za zápas č.370. 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 ŠBK Junior Levice o zmenu termínu stretnutia 
vzhľadom na zvýšený výskyt ochorení – doručené individuálne potvrdenia (akceptované). 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že basketbalové kluby do dnešného dňa nedoručili HK SBA-C dohodu 
o novom termíne stretnutia, HK SBA-C určila termín stretnutia podľa čl. 7.16 HP SBA: 

„Ak HK alebo orgán SBA v mimoriadnych prípadoch určí priamo termín, miesto a hodinu začiatku 
stretnutia, je toto rozhodnutie záväzné pre obe družstvá a všetkých delegovaných rozhodcov, 
technického komisára /ak je delegovaný/, či iné určené osoby.“ 
 
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. 201/190503 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) vo 
veci neodohratia stretnutia súťaže 1.ligy mužov, skupiny o 7.-11.miesto, ktorý sa mal konať dňa 
23.03.2019   

 
rozhodla: 

 



Zápas 1.ligy mužov, skupiny o 7.-11.miesto č.B21 medzi BK Dolný Kubín - PU Prešov 
ISKRA Svit B, ktorý sa mal konať 23.03.2019 sa kontumuje v prospech družstva BK Dolný 
Kubín, a to so skóre 20:0 v prospech družstva BK Dolný Kubín, bez priznania bodu PU 
Prešov ISKRA Svit B. 
 
Družstvu PU Prešov ISKRA Svit B sa ukladá pokuta vo výške 100 EUR za nedostavenie sa 
k zápasu č.B21 medzi BK Dolný Kubín - PU Prešov ISKRA Svit B z vlastnej viny a to 
podmienečne do termínu 31.12.2019. 
 
Družstvo PU Prešov ISKRA Svit B je povinné uhradiť správny poplatok vo výške 35 EUR. 
 
Uvedený správny poplatok v celkovej výške 35,- € 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 PU Prešov ISKRA Svit B 
o nemožnosti družstva mužov vycestovať na vyžrebovaný zápas 1.ligy mužov, skupiny o 7.-
11.miesto.  
 
Družstvo PU Prešov ISKRA Svit B nevycestovalo na riadne hlásený zápas.  
 
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. 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 vzhľadom na nedoručenie dohody basketbalových klubov a ukončenie ucelenej časti 
súťaže 1.ligy mužov, skupiny o 7.-11. miesto, pristúpila ku kontumácií stretnutia, 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.  
 
Zverejnené 06.05.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 202/190503 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) vo 
veci žiadosti Young Angels Academy, oz. ako organizátora finálových turnajov M-SR 
v kategóriách Juniorky U19, Mladší žiaci U13 a Mladšie žiačky U13 o úpravu žrebovacích kľúčov 
jednotlivých finálových turnajov M-SR  
 



rozhodla: 
HK SBA - C schvaľuje úpravu žrebovacích kľúčov jednotlivých M-SR nasledovne:  
1.M-SR Juniorky U19 
 1.hrací deň: 1-8, 4-5, 2-7, 3-6 
 2.hrací deň: semifinále 1, semifinále 2 
 3.hrací deň: o 3.miesto, finále 
2.M-SR Mladší žiaci U13 
 1.hrací deň: 1-2, 6-4, 5-3 a 2-6, 3-1, 4-5 
 2.hrací deň: 1-6, 3-4, 5-2 a 4-1, 6-5, 2-3 
 3.hrací deň: 1-5, 4-2, 3-6 
3.M-SR Mladšie žiačky U13 
 1.hrací deň: 6-5, 4-2, 3-1 a 5-4, 1-6, 2-3 
 2.hrací deň: 1-5, 6-2, 3-4 a 2-1, 5-3, 4-6 
 3.hrací deň: 2-5, 1-4 3-6 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť Young Angels Academy, oz. o úpravu 
žrebovacích kľúčov finálových turnajov M-SR Juniorky U19, Mladší žiaci U13 a Mladšie žiačky 
U13. Dôvodom žiadosti boli nasledovné skutočnosti:  
Dobry den, 
v mene basketbaloveho klubu YOUNG ANGELS ACADEMY, o. z., sa na clenov HK 
SBA - C obraciam so ziadostou o schvalenie casoveho harmonogramu, ako aj 
poradia zapasov finalovych turnajov M-SR v dievcenskych kategoriach do 
19 a do 13 rokov a sutaze chlapcov do 13 rokov podla rozpisu uvedeneho v 
prilohe. 
Uvedomujeme si, ze poradie stretnuti (najma, no nielen) M-SR mladsich 
ziakov nie su v sulade so zvycajne pouzivanym rozpisom na zaklade tzv. 
Bergerovych tabuliek. Nas navrh vsak vychadza zo skutocnosti, ze vsetky 
tri vyssie uvedene podujatia sa uskutocnia v Kosiciach v spolocnom 
termine a prostrednictvom takto navrhnuteho programu chceme 
minimalizovat casovu koliziu stretnuti timov (klubov), ktore jednotlive 
turnaje (spolu)organizuju. 
 
Verim, ze po zvazeni vsetkych okolnosti bude mozne tomuto navrhu 
vyhoviet, vopred dakujem a ostavam s pozdravom 
PhDr. Marek Grondzel 
YOUNG ANGELS Kosice 
 
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o úprave žrebovacích kľúčov finálových 
turnajov M-SR Juniorky U19, Mladší žiaci U13 a Mladšie žiačky U13 na základe žiadosti Young 
Angels Academy, oz..  
 
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. 203/190506 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) vo 
veci určenia termínu stretnutia súťaže 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 1.-8.miesto  



 
rozhodla: 

 
HK SBA - C určuje termín stretnutia 1.ligy žien a junioriek U19, skupiny o 1.-8.miesto 
nasledovne:  
č.A34. MBH Ružomberok – Dubček Bratislava dňa 08.05.2019 o 17:00 hod., Ružomberok, 
ŠH Koniareň /pôvodne 06.04.2019/ 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť MBK Ružomberok o zmenu termínu stretnutia 
vzhľadom na obsadenie ŠH iným podujatím. 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že basketbalové kluby do dnešného dňa nedoručili HK SBA-C dohodu 
o novom termíne stretnutia a blížiaci sa koniec dlhodobej časti súťaže ,HK SBA-C určila termín 
stretnutia podľa čl. 7.16 HP SBA: 

„Ak HK alebo orgán SBA v mimoriadnych prípadoch určí priamo termín, miesto a hodinu začiatku 
stretnutia, je toto rozhodnutie záväzné pre obe družstvá a všetkých delegovaných rozhodcov, 
technického komisára /ak je delegovaný/, či iné určené osoby.“ 
 
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 07.05.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 204/190507 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) vo 
veci preskúmania zápisu zo stretnutia 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C kontumuje stretnutie 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto č. A5. 
medzi ŠBK Junior Levice – BK Lokomotíva Sereď 0:20 v prospech družstva BK Lokomotíva 
Sereď bez priznania bodu ŠBK Junior Levice, ktorý sa hral dňa 20.03.2019 o 15:00 hod., 
Levice, ŠH Dom športu.  
 
Odôvodnenie: HK SBA – C na svojom zasadaní rozhodovala o tom, že podľa vyjadrenia BK 
Lokomotíva Sereď, v dohrávanom stretnutí 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto č.A5 
medzi ŠBK Junior Levice – BK Lokomotíva Sereď, ktorý sa hral 20.03.2019 o 15:00 hod., Levice, 
Dom športu, nastúpil za družstvo ŠBK Junior Levice hráč č.23 Kadluba Tomáš, ktorý v pôvodnom 
termíne konania stretnutia, tj. 09.02.2019, nebol uvedený na súpiske družstva. 
 
HK SBA – C dňa 21.03.2019 obdržala vyjadrenie trénera BK Lokomotíva Sereď p. Jozefa Ištoka:  
„Dobrý deň. 
V súvislosti so včerajším dohrávaným zápasom U15 - Zápas č. 5 ŠBK Junior Levice - BK 
Lokomotíva Sereď, ktorý sa mal pôvodne odohrať 9.2.2019 v Leviciach, sme si dodatočne všimli, 
že došlo po zápase k manipulácii so zápisom. V originály zápisu je chybne uvedené, že náš hráč 
č.24, Tibor Kiss nastúpil vo všetkých štyroch štvrtinách, pričom fyzicky hral len v prvých troch. 
Celú štvrtú štvrtinu presedel na lavičke pre náhradníkov a do hry nezasiahol. Podozrenie s 



manipuláciou je na základe toho, že po zápase sme podali žiadosť o posúdenie neoprávneného 
štartu domáceho hráča č.23 Kadlubu, ktorý v čase prvého zápasu (9.2.2019) nebol hráčom ŠBK 
JUNIOR Levice a nebol ani hráčom uvedeným na súpiske. (viď príloha). Na základe tejto žiadosti 
sme urobili po ukončení zápasu vizuálnu kontrolu zápisu, či máme za náš klub všetko v poriadku. 
V tom čase u hráča č.24 Kissa, boli zakrúžkované v zápise (časť štvrtiny, ktoré zaznamenávajú 
štvrtiny v ktorých hráč nastúpil) - iba prvé tri štvrtiny, teda reálne iba tie v ktorých uvedený hráč aj 
reálne nastúpil. Túto informáciu nám potvrdil telefonicky aj prvý rozhodca zápasu, ktorý pri 
kontrole zápisu taktiež skontroloval aj všetkých hráčov ohľadom nastúpenia v konkrétnych 
štvrtinách a tak isto podľa jeho slov, nebolo v tom čase u žiadneho hráča uvedené krížikom, že 
nastúpil v každej štvrtine ...  na základe uvedeného je jasné, že "štvrtý krížik" pri hráčovi č.24, 
musel niekto dopísať (či už vedome, alebo nevedome) až po kontrole rozhodcom..... 
Naše vyjadrenie k podozreniu z neoprávneného štartu hráča č.23 Kadlubu, posielame 
v prílohe.“ 
 
HK SBA – C dňa 21.03.2019 obdržala vyjadrenie prezidenta BK Lokomotíva Sereď p. Mariána 
Majerníka:  
„Vyjadrenie BK Lokomotíva Sereď k podozreniu z neoprávneného štartu hráča č.23 Tomáša 
Kadlubu v dohrávanom stretnutí starších žiakov. 
Pre posúdenie, či hráč ŠBK Junior Levice č.23 Tomáš Kadluba, v zápase proti BK Lokomotíva 
Sereď hranom dňa 20.3.2019 nastúpil oprávnene alebo neoprávnene, je potrebné posúdiť, či sa 
ustanovenie bodu 7.18 Hracieho poriadku SBA (ďalej len „HP SBA“) vzťahuje aj na preložené 
stretnutia.  
Podľa bodu 7.18 HP SBA v prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne /epidémia, 
nenastúpenie rozhodcov na stretnutie/ môžu nastúpiť na takéto dohrávané stretnutie iba hráči, 
ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa 
vyžrebovania. 
Je potrebné vyriešiť otázku, či úprava v zátvorkách „epidémia, nenastúpenie rozhodcov 
nastretnutie“ má takzvaný taxatívny alebo dispozitívny charakter. To znamená, či uvedené dva 
dôvody sú jedinými dôvodmi, v ktorých sa citované ustanovenie použije (taxatívny výpočet), alebo 
sa jedná o príkladmo uvedené dôvody (demonštratívny výpočet) a toto ustanovenia sa má použiť 
aj na iné zápasy, ktoré sa hrajú v súlade s pravidlami SBA v inom (neskoršom) termíne ako 
riadnom hracom termíne podľa vyžrebovania súťaže. 
Pre vyriešenie tejto otázky je potrebné vychádzať z úmyslu tvorcu HP SBA a zo systematického 
prístupu, ktorý použil v iných ustanoveniach. Poukazujeme pritom napríklad na ustanovenie 
Zoznam použitých pojmov, bod 17., Veková kategória, podľa ktorého vekovou kategóriou súťaže 
sa rozumie členenie súťaží podľa obmedzenia štartu hráča na základe jeho veku /juniori, kadeti, 
st. žiaci/. Je úplne zrejmé, že v tomto prípade výpočet troch vekových kategórií uvedených v 
zátvorkách neznamená ich taxatívny (uzavretý) výpočet, nakoľko okrem týchto troch kategórií 
existujú samozrejme aj ďalšie vekové kategórie. Z uvedeného dôvodu sa domnievame, že ani 
výpočet dvoch prípadov uvedených v zátvorkách ustanovenia 7.18 HP SBA nepredstavuje 
konečný výpočet prípadov, na ktoré je potrebné uvedené ustanovenie priamo aplikovať. 
Domnievame sa, že toto ustanovenie je potrebné aplikovať na všetky zápasy, ktoré sa odohrajú v 
inom (neskoršom) termíne, ako bol pôvodný riadny hrací termín.  
Ak by sa aj ustanovenie bodu 7.18 HP SBA nepalikovalo priamo na preložené stretnutia, potom je 
potrebné použiť takzvanú analógiu. Totiž v situácii, v ktorej by sa ustanovenie 7.18 HP SBA 
nemalo na preložené stretnutie priamo uplatniť, by v HP SBA absentovala úprava podmienok 
štartu hráčov v preloženom stretnutí a v takomto prípade je v záujme zachovania fair play a účelu 
HP SBA potrebné použiť na takýto prípad významovo najbližšie ustanovenie, ktoré podobnú 
situáciu rieši. Takýmto ustanovením je celkom zrejme ustanovenie bodu 7.18 HP SBA. 



Z vyššie uvedeného vyplýva, že ustanovenie bodu 7.18 HP SBA je potrebné na prípad stretnutia 
preloženého v súlade s predpismi SBA na neskorší termín aplikovať buď 
a) priamo, pretože úprava v zátvorkách aj s prihliadnutím na iné ustanovenia HP SBA nemá 
taxatívny chrakter a teda neobsahuje dva výlučné prípady, na ktoré sa má dané ustanovenie 
použiť, alebo 
b) nepriamo (analogicky), pretože ak absentuje priama úprava pre posúdenie zoznamu 
hráčov, ktorí môžu v preloženom stretnutí nasúpiť, potom je v záujme zachovania fair play a 
spravodlivých podmienok priebehu súťaže potrebné na takýto prípad aplikovať významovo 
najbližšiu úpravu obsiahnutú v HP SBA. 
Na záver uvádzame jeden názorný prípad. Ak by platilo všeobecné pravidlo, že na stretnutie 
preložené na neskorší termín, ako riadny hrací termín, nie je stanovené žiadne pravidlo a teda v 
takomto preloženom stretnutí môžu nastúpiť všetci hráči družstva, ktorí sú v daný deň na jeho 
súpiske, potom by sa mohlo stať, že jeden a ten istý hráč nastúpi v riadnom hracom termíne na 
zápas napríklad 5. kola súťaže za družstvo A a po jeho prestupe do družstva B nastúpi za 
družstvo B v preloženom zápase 5. kola. To by znamenalo, že jeden hráč by mohol v rovnakom 
(5.) kole súťaže nastúpiť za dve rôzne družstvá. Takáto situácia je celkom zrejme absurdná a 
celkom zrejme je aj v rozpore s účelom HP SBA a spravodlivým priebehom súťaže. Toto pravidlo 
musí byť podľa nášho názoru všeobecné a aplikovateľné na akéhokoľvek hráča, t.j. tak, ako je to 
upravené v bode 7.18 HP SBA. Inak povedané, zápas preložený na neskorší termín z 
akéhokoľvek dôvodu by sa mal hrať podľa možností za rovnakých podmienok, ako by sa hral v 
pôvodnom riadnom termíne. 
Domnievame sa preto, že štart hráča č.23 Tomáša Kadlubu, v družstve ŠBK Junior Levice, v 
zápase proti BK Lokomotíva Sereď, hranom dňa 20.3.2019  (pôvodný termín 9.2.2019) bol 
neoprávnený. 
K uvedenej veci, v podobnom prípade, naša hráčka Ema Nagyová, v družstve U15 st.žiačky, v 
zápase č.64 BK AŠK Slávia Trnava – BK Lokomotíva Sereď, zo dňa 12.1.2019 preloženého a 
hraného 30.1.2019 sme 45 min. pred zápasom telefonicky kontaktovali v otázke možného štartu 
našej hráčky v zápase, zamestnanca SBA, ktorý po preštudovaní HP SBA, nám potvrdil, že ak 
nastúpi v dohrávanom stretnutí, tento zápas bude kontumovaný v prospech domácich, nakoľko 
uvedená hráčka nebola na súpiske v pôvodnom termíne zápasu, t.j. 12.1.2019 , na čo následne 
uvedená hráčka v tomto zápase ani nenastúpila.“  
 
HK SBA – C dňa 23.3.2019 obdržala vyjadrenie prezidenta ŠBK Junior Levice p.Gabriela 
Sirotňáka:  
„Vážení členovia HK-C SBA,  
zasielam Vám stanovisko nášho klubu k písomnému vyjadreniu p. Jozefa Ištoka ohľadne 
manipulácie so zápisom o stretnutí ŠBK Junior Levice - BK Lokomotíva Sered, ktorý sa odohral 
20.3.2019 v Leviciach. Na základe telefonickej komunikácie s p. rozhodcom Jánom Kurpášom a s 
p. Lubomírom Bélikom uvádzam nasledovné: 
Telefonické vyjadrenie p. Kurpáša je zhodné s tým, ktoré popísal p. Ištok, teda p. Kurpáš si pri 
kontrole zápisu nevšimol, žeby pri niektorom hráčovi boli 4 krížiky. Pán Kurpáš priznal skutočnosť, 
že osobne zápis "nerotrhal" a nedal kopiu zápisu trénerovi Serede a Levíc. Treba poznamenať, že 
4 krížiky sú aj na kopiach. 
Podľa telefonického vyjadrenia p. Lubomíra Bélika, po kontrole zápisu p. Kurpášom, ihned  
osobne zobral zápis do svojich vlastných rúk, zápis rozrthal a oddelelil kopie a odovzdal ich. 
Týmto p. Bélik garantuje, že so zápisom sa do kontaktu nedostala žiadna osoba, t.z nemohlo dôjsť 
k dodatočnej manipulácii ako píše p. Ištok. P. Bélik si až večer, doma, pri scanovaní zápisu 
všimol, že pri hráčovi č. 24 zo Serede sú 4 krížiky. 



Zároven nižšie pripajáme písomné vyjadrenie zapisovateľky sl. Natálie Salinkovej, v ktorom 
uvádza, že do zápisu, po kontrole a podpísaní rozhodcami, nezasahovala. 
Na záver dodávame, že dôrazne odmietame podozrenie o manipulácii so zápisom ako 
dôsledok toho, že družstvo Serede podalo žiadosť o posúdenie možného neoprávneného 
štartu domáceho hráča č.23 Kadlubu. Náš klub zastáva jednoznačný postoj, že o výsledku 
sa rozhoduje na palubovke. Aj preto nepochybujeme, že HK-C SBA potvrdí tento výsledok 
dosiahnutý na palubovke. Zároveň uvádzame, že náš klub sa nikdy nezníži k tomu, aby sme 
sa takýmto spôsobom (z ktorého sme podozrievaní) dopracovali k inému výsledku, ktorý 
by vznikol z rozhodnutia za "zeleným stolom".    
Je nám ľúto tejto skutočnosti. Stanoviská zaiteresovaných osôb sú rozdielne. V každom prípade, 
je zrejmé, že po tejto skutočnosti budú viacerí účastníci tohto stretnutia (tréneri, vedúci družstiev a 
rozhodcovia) oveľa viac dôslednejší, či pri kontrole zápisu, jeho podpisovaní a pri oddeľovaní kopii 
od originálu.“ 
 
HK SBA – C dňa 25.03.2019 obdržala vyjadrenie trénera BK Lokomotíva Sereď p. Jozefa Ištoka:  
„Vážení členovia HK-C SBA,  milý Gabi. 
Dovoľte mi zrejme našu poslednú reakciu na stanovisko klubu ŠBK Junior Levice a taktiež na štart 
hráča č.23 Kadlubu v dohrávanom stretnutí v širších súvislostiach. 
Je krásne si prečítať v slovenskom štýle, že vlastne "skutok sa nestal" a že  je to tvrdenie, proti 
tvrdeniu ..... Faktom však zostane, že tesne po skončení zápasu, pri kontrole zápisu našou 
vedúcou družstva, Mariannou Grillovou, nebolo pri žiadnom hráčovi uvedené, že nastúpil v štyroch 
štvrtinách. Kontrolu zápisu urobila na môj pokyn, nakoľko som jej povedal, že tým, že dávame 
podnet na prešetrenie HK SBA, ju prosím, aby všetko skontrolovala či máme v poriadku. Faktom 
taktiež zostáva, že pri kontrole prvým rozhodcom neboli pri hráčovi č.24 zaznamenané 4 krížiky, 
ale len tri !!! Osobne občas verím na zázraky, ale v tomto prípade určite nie. Som veľmi sklamaný 
z prístupu môjho kolegu Laca Lutovského, ktorého som kontaktoval po zistení o neúmyselnej 
chybe, či možno skratovom jednaní jednotlivca v snahe vyhnúť sa písaniu podnetu na HK SBA. 
Bohužiaľ tréner domácich mi v telefonickom rozhovore odmietol potvrdiť, že hráč č. 24 Kiss v 
štvrtej štvrtine na ihrisko nenastúpil. Povedal to slovami, "ja neviem ako si striedal, ja ani neviem, 
ktorý to je ...." . To nás prinútilo, v snahe ochrániť pravdu a naše družstvo, napísať horeuvedený 
podnet. 
K dôvodu odloženia stretnutia dodávame nasledovné. Na žiadosť ŠBK Junior Levice - odloženie 
stretnutia z dôvodu obsadenosti športovej haly, sme ihneď navrhli zmenu poradia zápasov. V tom 
čase ma kontaktoval tréner domácich , ktorý v telefonickom rozhovore priznal, že má v tom čase 
štyroch zranených hráčov a že dôvodom odloženia je aj táto skutočnosť. (Solčanský vykĺbený 
palec na ruke, Matuška zlomená noha, Rákoci výron, Kováčik achilovka). Kedže chceme hrať v 
duchu fair play, chceli sme , aj na základe tejto skutočnosti, vyjsť súperovi v ústrety. Po navrhnutí 
nového termínu ma kontaktoval člen HK SBA Štefan Kubík, že potrebujú potvrdiť termín dohrávky. 
Tomu som v telefonickom rozhovore oznámil, že obsadenosť telocvične je len technická 
záležitosť, nakoľko súper nechce v tomto stave preložiť poradie zápasov, ale že v podstate s tým 
súhlasíme. Pán Kubík, tiež jasne povedal, že táto informácia nemá žiaden vplyv na vec, nakoľko 
oficiálne je žiadosť o odloženie zápasu formulovaná z obsadenosti telocvične a že je to vyslovene 
len a len na dohode medzi nami. 
Smutný je tiež fakt, že 19.3.2019 som poprosil trénera Lutovského o posunutie začiatku stretnutia 
o jednu hodinu, resp. aspoň o 30 min. , nakoľko mi zomrel blízky priateľ  a v pondelok aj mamina 
mojej priateľky, takže v deň zápasu budem na dvoch pohreboch a nestihnem začiatok stretnutia. 
Taktiež som mu oznámil, že nebudeme hrať kompletní, nakoľko máme zranených viacerých 
hráčov (Ištok, Mesároš), resp. po dlhej chorobe (Kapustík, Bundzel), ale že odkladať zápas 
napriek tejto skutočnosti nechceme, žiadame len posun začiatku aspoň o 30 min.. Bohužiaľ súper 
nám nevyšiel v ústrety...  
Záverom chceme podotknúť, že tiež by sme boli radi, aby sa výsledky stretnutí rozhodovali na 
ihrisku a nie za zeleným stolom. Zároveň však vždy v zmysle fair play a obzvlášť pri mládeži. Ak 
sme súhlasili s odložením zápasu, pretože sme vyšli v ústrety súperovi a nechceli hrať proti 



"oslabenému" súperovi je smutné, že ten sa dodatočne posilní o hráča z iného klubu a dovolí mu 
nastúpiť v dohrávke, navyše proti súperovi bez kľúčového hráča (Ištok), resp. hráčov po 6-
týždňovej pauze (Kapustík zápaľ pľúc) a Bundzel 4-týždne (choroba a trieslo).  
Máme za to, že takéto jednanie je v rozpore so základnou športovou etikou, je v rozpore s 
regulárnosťou celej súťaže a taktiež je v rozpore s platnými predpismi a Hracím poriadkom SBA.“ 
 
 
HK SBA – C dňa 29.03.2019 obdržala vyjadrenie trénera ŠBK Junior Levice p. Ladislava 
Lutovského: 
„Dobrý deň, 
Vážení členovia HK-C SBA 
v krátkosti by  som rád reagoval na  trénera Ištoka a jeho sťažnosti po zápase ligy st. žiakov LV-
Sereď zo  dňa 20.03.2019. 
ŠBK Junior Levice zaujal stanovisko k spomínanému. 
Keďže tréner Ištok spomína moje meno, správanie a prístup, tak moje vysvetlenie: 
- na druhý deň v telefonickom rozhovore s dotyčným som sa dozvedel o skratovom konaní 
zapisovateľky, na čo som nebol schopný reagovať. Či hral hráč č. 24 alebo nie, som nevedel dať 
odpoveď, pretože som sa to dozvedel priamo v telefonickom rozhovore. Povedal som, že si 
zavolám s ľudmi z klubu a zaujmeme stanovisko neskôr, čo sa aj stalo. Viac sa k tomu nebudem 
vyjadrovať. Ako popísal moju reakciu tréner Ištok, nie je pravda. 
- deň pred zápasom mi volal tréner Ištok, či by sme mohli posunúť začiatok zápasu o 15-20 min., 
keďže má na to osobné dôvody. Súhlasil som bez problémov. Pred zápasom som o tom 
informoval rozhodcov, ktorí s tým nemali žiaden problém. Tak isto som sa išiel opýtať asistenta 
trénera hostí p. Bosého,  kedy začneme. Ten povedal, že môžeme začať podľa času, ktorý je v 
hlásenke. Pripomenul som mu, že ma o posunutie začiatku zápasu žiadal tréner Ištok. Zápas sme 
začali o 15:10 hod. Písať o tom, aký je to smutný fakt, že sme súperovi nevyšli v ústrety je v 
najmenšom prípade neslušné. 
- ohľadom prekladania zápasov a obviňovania nás zo zavádzania je bezpredmetné, kedže došlo k 
dohode oboch klubov s potvrdením HK. Našou snahou je odohrať zápasy v termínoch podľa 
rozlosovania súťaže. K dnešnému dňu máme aj s dnešnou dohrávkou s Košicami odohrané 
všetky zápasy!!! 
Na ostatné nebudem reagovať.“  
 
HK SBA – C si prezrela zápis z predmetného stretnutia ako aj súpisky družstva platné k termínom 
09.02.2019 a 20.03.2019, a mala za preukázané, že na súpiske družstva ŠBK Junior Levice 
k termínu 09.02.2019 nebol uvedený hráč Tomáš Kadluba.  

Podľa Hracieho poriadku SBA, sa neoprávneným štartom hráča rozumie: uvedenie hráča v zápise 
o stretnutí, prípadne jeho nastúpenie v zápase, pričom neboli splnené všetky náležitosti podľa 
predpisov SBA. 

Podľa čl.7 bodu 7.18. Hracieho poriadku SBA „V prípade neodohrania stretnutia v riadnom 
termíne /epidémia, nenastúpenie rozhodcov na stretnutie/ môžu nastúpiť na takéto dohrávané 
stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom riadnom termíne danej 
súťaže podľa vyžrebovania.“ 
 
HK SBA-C si vzhľadom na článok 7. bod 7.18. Hracieho poriadku SBA vyžiadala výklad tohto 
článku Arbitrážnou komisiou SBA, ktorý bol HK SBA-C doručený dňa 03.05.2019: 



  
 

Podľa čl. 15 bodu 15.2.2. Hracieho poriadku SBA „Okrem potrestania priestupkov a previnení 
podľa predchádzajúceho bodu sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s 
pasívnym skóre bez priznania jedného bodu“. 
 
Podľa čl. 15 bodu 15.3.4 Hracieho poriadku SBA „Stretnutie HK skontumuje a družstvu nebude 
priznaný jeden bod ak: v družstve nastúpi niektorý hráč neoprávnene...“ 
 
Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že za družstvo ŠBK Junior Levice nastúpilo na stretnutie 
č.A5. s hráčom Tomášom Kadlubom (č.23), ktorý v pôvodnom termíne stretnutia nebol uvedený 
na súpiske družstva.  
 
ŠBK Junior Levice sa tak dopustilo porušenia ustanovenia článku 7. bodu 7.18. Hracieho poriadku 
SBA a bodu 1.10. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1., a preto HK SBA – C rozhodla 
podľa čl. 15., bodu 15.2.2. a 15.3.4. Hracieho poriadku SBA o kontumácii zápasu č.A5., a to 
v prospech družstva BK Lokomotíva Sereď. 
 
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 10.05.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 205/190509 
 
 
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 
MŠK Iskra Petržalka   -  34 eur  (zo dňa 13.04.2019, 13.04.2019) 
VŠEMvs Karlovka "B"   -  34 eur  (zo dňa 14.04.2019, 14.04.2019) 
 
 
b/ 1.liga ženy 
BK ZŠ Zvolen    -  34 eur  (zo dňa 07.04.2019, 27.04.2019) 
 
 
c/ 1.liga Juniori U19 
KB Slávia TU Košice   -  17 eur  (zo dňa 10.03.2019, 07.04.2019) 
 
 
d/ 1.liga Kadeti U17 
BKM SPU Nitra    -  17 eur  (zo dňa 12.12.2018, 13.04.2019) 
MBA Prievidza    -  17 eur  (zo dňa 20.01.2019, 05.05.2019) 
      -  17 eur  (zo dňa 05.05.2019, 05.05.2019) 
MBK Karlovka Bratislava  -  17 eur  (zo dňa 09.01.2019, 13.04.2019) 
 
 
e/ 1.liga Starší žiaci U15 
ABOVIA 96 Košice    -  17 eur  (zo dňa 07.04.2019, 07.04.2019) 
 
 
2./ tréneri 
a/ 1.liga Juniori U19 
KB Slávia TU Košice   Gacík Juraj 

-  30 eur  (zo dňa 09.03.2019, 28.04.2019) 
 
 

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

-  40 eur  (zo dňa 05.05.2019) 
 

 
Uvedené pokuty je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, 
SWIFT: UNCRSKBX a to na základe vystavenej faktúry. 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C rozhodla o udelení pokuty družstvám a trénerom  v súlade s čl. 2.1. a 
3.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
zverejnenia v súlade s Disciplinárnym poriadkom SBA a Štatútom HK SBA.  
 



Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 206/190509 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) vo veci oznámenia 
rozhodcu stretnutia p. Tomáša Doušeka 
 

rozhodla: 
 

Hráčke Young Angels Academy č. 11 Anne Kaliuzhnej sa zastavuje pretekárska činnosť na tri súťažné 
stretnutia vo Vyššej súťaži 1.ligy Kadetiek U17, z toho tretie stretnutie v poradí sa ukladá trest podmienečne 
do konca hracieho obdobia 2018/2019, a udeľuje pokuta vo výške 30,- €.  
 
Hráčka Young Angels Academy č. 11 Anna Kaliuzhna je povinná uhradiť správny poplatok vo výške 35,- €. 
 
Uvedenú pokutu a  správny poplatok v celkovej výške 65,- € 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 oznámenia rozhodcu stretnutia – Tomáša Doušeka zaoberala vylúčením 
hráčky zo zápasu Vyššej súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny o 1.-8. miesto č. A44, ktorý sa konal dňa 04.05.2019 vo 
Zvolene, medzi BK ZŠ Zvolen – Young Angels U17 Košice. Na predmetnom stretnutí podľa vyjadrenia rozhodcu – p. 
Doušeka došlo k nasledovným skutočnostiam: „Dobrý deň, 
v stretnutí 1. ligy kadetiek č. A44 dňa 4.5.2019 medzi BK ZŠ Zvolen a Young Angels U17 Košice bola v 25. minúte 
stretnutia vylúčená hráčka hostí Young Angels U17 Košice č. 11 Anna Kaliuzhna za úmyselné kopnutie protihráčky. 
Túto skutočnosť sme uviedli aj do kontrolného formulára stretnutia. 
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. 
S pozdravom 
Tomáš Doušek 
1. rozhodca stretnutia“ 
 
Následne bolo HK SBA – C doručené vyjadrenie 2.rozhodcu stretnutia p. Eduarda Cetla: „Pozdravujem a suhlasim s 
vyjadrenim kolegu (Tomasa Douseka), ohladom vylucenia hracky zo stretnutia, Eduard Cetl“ 
 
HK SBA – C pozvala účastníkov konania – hráčku a rozhodcov na zasadnutie HK SBA – C, ktoré sa konalo dňa 
09.05.2019 o 11:30 hod.. 
 
Dňa 06.05.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od rozhodcu stretnutia p. Cetla: „Dobrý deň, na 
základe doručenia pozvánky na zasadnutie HK SBA - C  vo štvrtok 9.5.2019 o 11:30 hod. v Bratislave, na sekretariáte 
SBA, Trnavská cesta 37, 2.poschodie vľavo sa ospravedlňujem z pracovných dôvodov.  
K vyjadreniu 1. arbitra stretnutia nemám žiadne doplňujúce údaje k udeleniu diskvalifikačnej chyby hráčke sl. 
Kaliuzhnej  v stretnutí  -  1.ligy kadetiek U17 č.A44:   BK ZŠ Zvolen  vs  Young Angels U17 Košice zo dňa 04.05.2019.  
Ostávam s pozdravom Eduard Cetl“ 
 
Dňa 07.05.2019 bolu HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenia od zástupcov Young Angels Academy p. 
Jendrichovskej, p. Jednrichovského a hráčky sl. Kaliuzhej: 
 



 

 
 



Dňa 07.05.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od rozhodcu p. Doušeka:  „Dobrý deň, z dôvodu 
mojich neodkladných pracovných povinností dňa 9.5.2019 som bohužiaľ nútený ospravedlniť sa z účasti na zasadnutí 
hracej komisie, na ktoré som bol pozvaný. 
Ďakujem za pochopenie. 
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. 
S pozdravom 
Tomáš Doušek“ 
 
Dňa 09.05.2019 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od zástupcu BK ZŠ Zvolen p. Orlovej: „Dobrý deň, 
BK ZŠ Zvolen súhlasí s vyjadrením pána Douška a nemá žiadne doplňujúce informácie.  
s pozdravom 
Andrea Orlová“ 
 
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 podĺa miesta a spoôsobu dotyku. Nie 
je posudzovaná intenzitou dotyku.“ 
 
Podľa čl. 3.9.3 Disciplinárneho poriadku SBA „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 SBA je disciplinárnym 
previnením: „Inzultácia – Miera inzultácie 3  2 – 12 zápasy 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 hráčka sl. 
Kaliuzhna sa na zápase Vyššej súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny o 1.-8. miesto č. A44, ktorý sa konal dňa 
04.05.2019 vo Zvolene, medzi BK ZŠ Zvolen – Young Angels U17 Košice dopustila disciplinárneho previnenia – 
„Inzulácia – Miera inzultácie 3“. HK SBA – C nebude takéto správanie hráčov tolerovať a považuje ho za neprimerané 
a v rozpore s pravidlami fair play. Pri udeľovaní trestu HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že hráčka doteraz nebola 
disciplinárne riešená. 
 
 
Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 1 bodom 1.6 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 
1 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.  
 



Zverejnené 13.05.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 207/190510 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) vo 
veci preskúmania zápisu zo stretnutia 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C kontumuje stretnutie 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto č. A9. 
medzi ŠBK Junior Levice – BK Inter Bratislava 0:20 v prospech družstva BK Inter Bratislava 
bez priznania bodu ŠBK Junior Levice, ktorý sa hral dňa 24.03.2019 o 10:00 hod., Levice, 
ŠH Dom športu.  
 
Odôvodnenie: HK SBA – C na svojom zasadaní rozhodovala o tom, že podľa podnetu ŠŠK 
ABOVIA 96 Košice, v dohrávanom stretnutí 1.ligy Starších žiakov U15, skupiny o 1.-8.miesto č.A9 
medzi ŠBK Junior Levice – BK Inter Bratilava, ktorý sa hral 24.03.2019 o 10:00 hod., Levice, Dom 
športu, nastúpil za družstvo ŠBK Junior Levice hráč č.23 Kadluba Tomáš, ktorý v pôvodnom 
termíne konania stretnutia, tj. 10.02.2019, nebol uvedený na súpiske družstva. 
 
HK SBA – C dňa 10.05.2019 obdŕžala podnet zástupcu ŠŠK ABOVIA 96 Košice p. Igora Vasiľa:  
„Na základe Rozhodnutia HK SBA sekcia centrálna č. 204/190507 o neoprávnenom štarte hráča 
Junior Levice a následnom kontumovaní zápasu bez priznania bodu, dávame podnet k 
prešetreniu zápasu č. 9 v kategórii starších žiakov Junior Levice - Inter Bratislava, ktorý sa mal 
odohrať v pôvodnom termíne 10.2.2019 a dohrával sa 24.3.2019. V tomto zápase tak isto  nastúpil 
hráč č.23 Tomáš Kadluba ako nastúpil v zápase Levice - Sereď a ktorý bol následne podľa čísla 
rozhodnutia 204/190507  kontumovaný družstvu Levíc bez priznania bodu. V pôvodnom termíne 
konania zápasu t.j. 10.02.2019, nebol uvedený hráč na súpiske družstva Levíc. Vzhľadom k tomu, 
že sa jedná o ten istý prípad máme podozrenie z neoprávneného štartu tohto hráča podľa čl. 15 
bodu 15.3.4 Hracieho poriadku SBA. 
Prosíme Vás , aby ste nám oznámili či je potrebné uhradiť nejaký správny poplatok a ak áno tak 
nám zaslali výšku poplatku a číslo účtu, na ktorý ho treba uhradiť.   
Ďakujem.    
Igor Vasiľ 
ABOVIA 96 Košice“ 
 
HK SBA – C si prezrela zápis z predmetného stretnutia ako aj súpisky družstva platné k termínom 
10.02.2019 a 24.03.2019, a mala za preukázané, že na súpiske družstva ŠBK Junior Levice 
k termínu 10.02.2019 nebol uvedený hráč Tomáš Kadluba.  

Podľa Hracieho poriadku SBA, sa neoprávneným štartom hráča rozumie: uvedenie hráča v zápise 
o stretnutí, prípadne jeho nastúpenie v zápase, pričom neboli splnené všetky náležitosti podľa 
predpisov SBA. 

Podľa čl.7 bodu 7.18. Hracieho poriadku SBA „V prípade neodohrania stretnutia v riadnom 
termíne /epidémia, nenastúpenie rozhodcov na stretnutie/ môžu nastúpiť na takéto dohrávané 
stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom riadnom termíne danej 
súťaže podľa vyžrebovania.“ 
 
HK SBA-C si vzhľadom na článok 7. bod 7.18. Hracieho poriadku SBA vyžiadala výklad tohto 
článku Arbitrážnou komisiou SBA, ktorý bol HK SBA-C doručený dňa 03.05.2019: 



  
 

Podľa čl. 15 bodu 15.2.2. Hracieho poriadku SBA „Okrem potrestania priestupkov a previnení 
podľa predchádzajúceho bodu sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s 
pasívnym skóre bez priznania jedného bodu“. 
 
Podľa čl. 15 bodu 15.3.4 Hracieho poriadku SBA „Stretnutie HK skontumuje a družstvu nebude 
priznaný jeden bod ak: v družstve nastúpi niektorý hráč neoprávnene...“ 
 
Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že za družstvo ŠBK Junior Levice nastúpilo na stretnutie 
č.A9. s hráčom Tomášom Kadlubom (č.23), ktorý v pôvodnom termíne stretnutia nebol uvedený 
na súpiske družstva.  
 
ŠBK Junior Levice sa tak dopustilo porušenia ustanovenia článku 7. bodu 7.18. Hracieho poriadku 
SBA a bodu 1.10. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1., a preto HK SBA – C rozhodla 
podľa čl. 15., bodu 15.2.2. a 15.3.4. Hracieho poriadku SBA o kontumácii zápasu č.A9., a to 
v prospech družstva BK Inter Bratislava. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho 
zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 20.05.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 208/190520 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA - C“) vo 
veci podania žiadosti MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava  a dohody basketbalových klubov 
BK Slovan Bratislava a MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava  k zmene termínu zápasu súťaže 
Baráže o Extraligu žien  
 

rozhodla: 
HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže Baráže o Extraligu žien nasledovne: 



č.3. Dubček Bratislava – BK Slovan Bratislava dňa 20.05.2019 o 18:30 hod., Bratislava, ZŠ 
Majerníková /pôvodne 21.05.2019/;  
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola doručená žiadosť o zmenu termínu zápasu. Dôvodom žiadostí 
boli nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH v pôvodnom dátume stretnutia. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí schváliť HK so 
súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v závažných a riadne 
odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín a zároveň 

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

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre preloženie stretnutia 
považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych hracích termínov dvoch družstiev 
jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký 
deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na svojich 
súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred posledným kolom 
príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej regulárnosť, o žiadosti je HK 
povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie zápasu len 
výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná skúmať, či dôvod uvedený 
v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj 
nie je schopné nastúpiť na zápas v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmeny termínov zápasov nedodržal lehotu dvoch týždňov; avšak 
v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, nakoľko ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmeny termínov zápasov – obsadenie ŠH v pôvodnom termíne 
konania zápasu je dôvod na zmenu termínu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení Baráže o Extraligu žien medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody 
klubov BK Slovan Bratislava a MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   



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


