
Rozhodnutia HK SBA - C – november 2018 
 
Zverejnené 02.11.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 059/181031 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania podnetu p. Borisom Gabarom  
 

rozhodla: 
 

Roman Štrauch je povinný uhradiť peňažnú pokutu vo výške 10,- Eur. 
 
Marko Kalafut je povinný uhradiť peňažnú pokutu vo výške 10,- Eur. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C na svojom zasadaní rozhodovala o tom, že podľa 
podnetu podaného zo strany Borisa Gabaru, v zápase mladších žiačok U13 Východ 
č.2 a č.6 ŠKBD Spišská Nová Ves - MBK Ružomberok, ktorý sa konal dňa 
14.10.2018 nastúpili hráčky, ktoré neboli uvedené v Informačnom systéme SBA. 
 
HK SBA – C pozvala na deň 25.10.2018 na zasadnutie HK SBA – C dotknutých 
rozhodcov. Zasadnutia HK SBA – C sa nezúčastnil žiaden z pozvaných účastníkov. 
 
HK SBA – C bolo dňa 22.10.2018 zaslané nasledovné vyjadrenie od rozhodcu 
stretnutia p. Štraucha „Keďže zasadnutia sa nebudem môcť zúčastniť, tak Vám 
zasielam vyjadrenie cez e-mail. Dňa 14.10 sa uskutočnil zápas ŠKBD Spišská Nová 
Ves- MBK Ružomberok. Pri kontrole súpisiek som zistil, že na súpiske v membery 
má družstvo ŠKBD Spišská Nová ves iba tri hráčky. Uvedenú informáciu som uviedol 
do kontrolného formulára a zaslal e-mail na hraciu komisiu. Som si vedomý chyby, že 
zápas sa nemal odohrať, dovolil som ho kvôli tomu, aby si mladé hráčky zahrali a pre 
môjho kolegu išlo o prvé zápasy v kariére. Preto navrhujem hracej komisie, ak by 
mali byť potrestaní aj rozhodcovia, tak beriem celú zodpovednosť na seba, a aby bol 
trest kolegu pripísaný mne“. 
 
HK SBA – C si prezrela zápis z predmetného stretnutia ako aj súpisku družstva v IS 
SBA a mala za preukázané, že na zápase mladších žiačok U13 Východ č.2 a č.6 
ŠKBD Spišská Nová Ves - MBK Ružomberok preukázateľne hrali hráčky, ktoré 
neboli uvedené na súpiske družstva (súpiska družstva obsahovala iba mená troch 
hráčok). 
 
Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že družstvo ŠKBD Spišská Nová Ves 
nastúpilo na zápas č.2 a č.6  s viacerými hráčkami, ktoré v čase konania zápasu 
neboli uvedené na súpiske družstva. 
 



Čl. 4.3 bod 4.3.1 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 2 znie: „Priestupky a 
previnenia proti Hraciemu poriadku a ďalším interným predpisom SBA 

nedbalá kontrola licencií a súpisiek družstiev majúca za následok 
neoprávnený štart hráča alebo trénera v stretnutí 
Trest: peňažná pokuta vo výške od 25 % do 300 % z príjmu za dané 
stretnutie, a/alebo ZVF do 16 dní.“  

 
HK SBA – C zistila, že rozhodcovia porušili čl. 4.3 bod 4.3.1 Prílohy 
k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 2, a preto 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. 060/181031 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania podnetu p. Borisom Gabarom  
 

rozhodla: 
 

Marián Zlatňanský je povinný uhradiť peňažnú pokutu vo výške 10,- Eur. 
 
Karolína Krnáčová je povinná uhradiť peňažnú pokutu vo výške 10,- Eur. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C na svojom zasadaní rozhodovala o tom, že podľa 
podnetu podaného zo strany Borisa Gabaru, v zápase žiakov U14 Stred č.4 a č.8 
ŠBK Handlová A - MBK Victoria Žilina B, ktorý sa konal dňa 06.10.2018 nastúpili 
hráči, ktorí neboli uvedení v Informačnom systéme SBA. 
 
HK SBA – C pozvala na deň 25.10.2018 na zasadnutie HK SBA – C dotknutých 
rozhodcov. Zasadnutia HK SBA – C sa nezúčastnil žiaden z pozvaných účastníkov. 
 
HK SBA – C bolo dňa 21.10.2018 zaslané nasledovné vyjadrenie od rozhodcu 
stretnutia p. Zlatňanského „Tento problém nastal z mojej nedôslednej kontrole 
súpisiek. Týmto sa chcem ospravedlniť HK SBA a som pripravený znášať dôsledky 
môjho rozhodnutia“. 
 
HK SBA – C si prezrela zápis z predmetného stretnutia ako aj súpisku družstva v IS 
SBA a mala za preukázané, že na zápase žiakov U14 Stred č.4 a č.8 ŠBK Handlová 
A - MBK Victoria Žilina B, ktorý sa konal dňa 06.10.2018 preukázateľne hrali hráči, 
ktorí neboli uvedení na súpiske družstva (súpiska družstva neobsahovala žiadnych 
hráčov). 
 



Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že družstvo MBK Victoria Žilina B nastúpilo 
na zápas č.4 a č.8 s hráčmi, ktorí v čase konania zápasu neboli uvedení na súpiske 
družstva. 
 

Čl. 4.3 bod 4.3.1 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 2 znie: „Priestupky a 
previnenia proti Hraciemu poriadku a ďalším interným predpisom SBA 

nedbalá kontrola licencií a súpisiek družstiev majúca za následok 
neoprávnený štart hráča alebo trénera v stretnutí 

Trest: peňažná pokuta vo výške od 25 % do 300 % z príjmu za dané 
stretnutie, a/alebo ZVF do 16 dní.“  

 
HK SBA – C zistila, že rozhodcovia porušili čl. 4.3 bod 4.3.1 Prílohy 
k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 2, a preto HK SBA – C rozhodla tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 08.11.2018 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 061/181108 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a dohody 
basketbalových klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a MBK Victoria Žilina 
k zmene termínu zápasu súťaže Starších žiakov U15, skupina Východ 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže Starších žiakov U15, 
skupiny Východ nasledovne: 
č.V21. medzi BK 04 C LB Spišská Nová Ves – MBK Victoria Žilina v termíne 
11.11.2018 o 12:15 hod., Spišská Nová Ves, ŠH  /pôvodne 10.10.2018/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 30.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenie športovej 
haly iným podujatím, zápas BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – MBK Victoria Žilina sa 
odohrá v náhradnom termíne 11.11.2018. 
 

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 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. 062/181108 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKBD Spišská Nová Ves a dohody 
basketbalových klubov ŠKBD Spišská Nová Ves a BAM Poprad k zmene termínu 
zápasu súťaže Starších žiačok U15 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže Starších žiačok U15 
nasledovne: 
č.28. medzi ŠKBD Spišská Nová Ves – BAM Poprad v termíne 11.11.2018 
o 17:30 hod., Spišská Nová Ves, ŠH  /pôvodne 10.10.2018/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 30.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenie športovej 
haly iným podujatím, zápas ŠKBD Spišská Nová Ves – BAM Poprad sa odohrá 
v náhradnom termíne 11.11.2018. 
 

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 Starších žiačok medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. 
Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov ŠKBD Spišská 
Nová Ves a BAM Poprad, 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. 063/181108 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKBD Spišská Nová Ves a dohody 
basketbalových klubov ŠKBD Spišská Nová Ves a TYDAM UPJŠ  Košice o výmene 
poradia zápasov súťaže 1.ligy žien a junioriek, skupina Východ 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov súťaže 1.ligy žien a junioriek, 
skupina Východ1 nasledovne: 
č.16. medzi ŠKBD Spišská Nová Ves – TYDAM UPJŠ Košice v termíne 
11.11.2018 o 11:30 hod., Košice, ŠH Medická 4 /pôvodne 10.10.2018/ 
č.61. medzi TYDAM UPJŠ Košice – ŠKBD Spišská Nová Ves v termíne 
10.11.2018 o 11:00 hod., Košice, ŠH Medická 4 /pôvodne 11.10.2018/ 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 30.10.2018 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenie 



športovej haly iným podujatím, zápas ŠKBD Spišská Nová Ves – TYDAM UPJŠ 
Košice sa odohrá v náhradnom termíne 11.11.2018 a zápas TYDAM UPJŠ  
Košice - ŠKBD Spišská Nová Ves sa odohrá v náhradnom termíne 10.11.2018 

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

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak 
nie je potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7 Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o výmenu poradia zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;     
- dôvod uvedený v žiadosti o výmenu poradia zápasov v rámci víkendu; pri takejto 
zmene nie je potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie. 
   



Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 
zápasov súťaže 1.ligy žien a junioriek, skupina Východ medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 
ŠKBD Spišská Nová Ves a TYDAM UPJŠ 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. 064/181108 
 
 
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 20.10.2018, 28.10.2018) 
 
 
b/ 1.liga Juniori U19 
IMC Slovakia Považská Bystrica -  17 eur  (zo dňa 29.9.2018, 29.9.2018) 
      -  17 eur  (zo dňa 14.10.2018, 17.10.2018) 
ŠBK Junior Levice   -  17 eur  (zo dňa 13.10.2018, 13.10.2018) 
      -  17 eur  (zo dňa 17.10.2018, 23.10.2018) 
BKM SPU Nitra    -  17 eur  (zo dňa 29.9.2018, 14.10.2018) 
MBK Karlovka Bratislava  -  17 eur  (zo dňa 30.9.2018, 13.10.2018) 
KB Slávia TU Košice   -  17 eur  (zo dňa 14.10.2018, 26.10.2018) 
 
c/ 1.liga Kadeti U17 
BKM Iskra Svit    -  17 eur  (zo dňa 6.10.2018, 7.10.2018) 
BSC "BLUE" Bratislava   -  17 eur  (zo dňa 6.10.2018, 21.10.2018) 
Strojár Malacky    -  17 eur  (zo dňa 3.11.2018, 3.11.2018) 
 
d/ 1.liga Starší žiaci U15 
Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 

-  17 eur  (zo dňa 29.9.2018, 28.10.2018) 
-  17 eur  (zo dňa 28.10.2018, 28.10.2018) 

MBK AŠK Slávia Trnava  -  17 eur  (zo dňa 13.10.2018, 13.10.2018) 
ABOVIA 96 Košice  -  17 eur  (zo dňa 5.10.2018, 13.10.2018) 
 
 



 
2./ tréneri 
a/ 1.liga Starší žiaci U15 
MŠK BK Žiar nad Hronom  Nagy Norbert 

-  30 eur  (zo dňa 29.9.2018, 30.9.2018) 
-  40 eur  (zo dňa 30.9.2018)  

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 065/181107 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti 1.BK Michalovce a dohody basketbalových klubov 
1.BK Michalovce a MBK Victoria Źilina k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy 
Juniorov U19 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 
nasledovne: 
č.79. 1.BK Michalovce – MBK Victoria Žilina dňa 07.12.2018 o 16:30 hod., 
Michalovce, ŠH Gymnázium P. Horova /pôvodne 09.12.2018/.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 05.11.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu.  
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 



pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8., 5.9. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. 
Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 1.BK Michalovce 
a MBK Victoria Žilina a so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 066/181108 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., a dohody 
zainteresovaných klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a MBK Ružomberok 



k zmene termínu zápasu základnej časti spoločnej súťaže 1.ligy žien a Junioriek 
U19, skupiny Východ 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti spoločnej súťaže 
1.ligy žien a Junioriek U19 
č.V23. MBK Ružomberok – YOUNG ANGELS U19 Košice dňa 13.11.2018 o 15:00 
hod., Ružomberok, ŠH Koniareň  /pôvodne dňa 21.11.2018/. 
 
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené 
náklady rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.V23..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 žiadostť o zmenu zápasu základnej časti 
súťaže. Dôvodom bola účasť hráčok družstiev YOUNG ANGELS U19 Košice 
v medzinárodných súťažiach European Women´s Basketball League (EWBL), 
Central European Women´s Leagua (CEWL), European Girls Basketball League 
(EGBL) a obsadenie ŠH družstva MBK Ružomberok. 
 
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;       
- dôvody uvedené v žiadostiach o zmenu termínu zápasov – účasť v medzinárodných 
súťažiach a obsadenie ŠH v riadnych termínoch konania zápasu, sú dôvodom na 
zmenu termín zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti spoločnej súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19 medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody zainteresovaných klubov, 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 15.11.2018 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 067/181108 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania podnetu od rozhodcu stretnutia p. Jakuba Izáka  
 

rozhodla: 
 

Trénerovi juniorov KB SLÁVIA TU Košice p. Jozefovi Rešetárovi sa zastavuje 
výkon funkcie trénera na štyri zápasy v súťaži juniorov a ukladá pokuta vo 
výške 67,- €.  
 
P. Rešetár je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 8,50,- €. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe oznámenia rozhodcu zápasu – Jakuba 
Izáka zaoberala vylúčením trénera – p. Rešetára zo zápasu juniorov č.  32, ktorý sa 
konal dňa 27.10.2018 v Banskej Bystrici medzi ŠKP BBC Banská Bystrica a KB 
SLÁVIA TU Košice. Na predmetnom zápase podľa vyjadrenia rozhodcu – p. Izáka 
došlo k nasledovným skutočnostiam: „Zároveň chcem tiež uviesť do pozornosti 
maximálne nešportové správanie trénera hostí počas zápasu.  



Opis situácie:  
Po odohraní 01 min. 30sek. zápasu bol tréner hostí upozornený za nešportové 
správanie, pričom mu bolo zdôraznené, že v prípade, ak bude vo svojom nevhodnom 
správaní (neustále komentovanie výkonu rozhodcov od samého začiatku stretnutia, 
pričom opustil vymedzené územie) bude mu udelená technická chyba. 
Napriek tomuto varovaniu vo svojom správaní pokračoval a po cca 2 min. mu bola 
udelená prvá technická chyba trénera (C1). 
Nakoľko ani po tomto svoje správanie nezmenil, čím jednoznačne rušil priebeh 
stretnutia a okrem pravidiel basketbalu porušoval aj základné princípy fair - play 
(reagoval na fauly hráčov domácich, vyjadroval sa na adresu trénerov domácich) mu 
bola udelená druhá technická chyba trénera (C1). Bolo mu oznámené, že musí 
opustiť ihrisko, pričom keď odchádzal, tak neustále vykrikoval, ako sú voči nemu 
rozhodcovia zaujatý a pod. Po tom, čo mu bolo prikázané aby opustil telocvičňu sa 
presunul medzi divákov, kde neustále vykrikoval na rozhodcov. Prvého rozhodcu 
označil za hajzla, neskôr na to označil rozhodnutia oboch rozhodcov za špinu a 
katastrofu. Okamžite ako s týmito prejavmi začal bol opätovne niekoľko krát prvým 
rozhodcom vyzvaný, aby opustil telocvičňu. Keďže odmietol, musel ho vyviesť hlavný 
usporiadateľ. Pri tom ako mu bolo opätovne prvým rozhodcom oznamované, aby  
opustil priestory telocvične, sa tomuto začal vyhrážať slovami ,,ty si skončil !" ...veď ty 
počkaj po zápase !" ...ty odtiaľto raz budeš odchádzať !" ...ja si ťa počkám !"  a pod. 
Pri tom ako ho vyvádzal hlavný usporiadateľ von z haly ešte naviac spôsobil slovnú 
roztržku s divákmi domácich, ktorých taktiež urážal, čo vyvolalo nepokoje v celej hale 
a znepríjemnilo atmosféru. Okrem toho, kvôli takémuto správaniu musela byť 
prerušená hra, čím sa zápas zbytočne zdržal. 
 
Táto situácia je v skratke taktiež opísaná aj v Kontrolnom formulári. 
Dávam do pozornosti, že správanie trénera hostí nie len, že nie je v súlade s 
pravidlami, predpismi a duchom fair play hry, ale napĺňa niektoré skutkové podstaty 
trestných činov uvedených v zákone č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Jeho prejavy 
možno subsumovať pod skutkovú podstatu nebezpečného vyhrážania pričom, mám 
tiež za to, že sa svojho konania dopustil závažnejším spôsobom.  
 
Nakoľko jeho vyhrážanie bolo adresované priamo mojej osobe, zvažujem právne 
kroky na vyvodenie zodpovednosti. Takéto prejavy nemôžu byť v zápasoch (už 
vôbec nie juniorských súťaží, kde je prítomných mnoho detí) tolerované. Uvedené 
odôvodňujem najmä obavou možného konfliktu po zápase.“ 
 

HK SBA – C pozvala účastníkov konania – trénera, zástupcov klubu a rozhodcov na 
zasadnutie HK SBA – C, ktoré sa konalo dňa 08.11.2018 o 11.00 hod.. 
 



Dňa 02.11.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od rozhodcu 
stretnutia p. Matejku: „touto cestou sa ospravedlňujem z účasti na zasadnutí HK 
SBA-C, ktoré sa bude konať dňa 8.11.2018 o 11.00 hod. v Bratislave. Zasadnutia sa 
nemôžem zúčastniť kvôli pracovnej vyťaženosti a nemožnosti zobrať si dovolenku. K 
vyjadreniam kolegu Jakuba Izáka nemám čo dodať, pretože p.Izák vo svojom 
vyjadrení opísal vzniknuté situácie počas zápasu 1.ligy juniorov družstvami Banská 
Bystrica - Košice ( odohrané dňa 27.10.2018 v Banskej Bystrici ) veľmi presne a 
dôkladne a ja som vzniknuté situácie videl presne tak isto ako p. Izák. Tréner 
družstva Košíc p. Rešetár bol zo zápasu vylúčený po udelení druhej technickej chyby 
trénera v 8.minúte zápasu za nešportové správanie voči rozhodcom zápasu. Po 
vylúčení nerešpektoval platné pravidlá FIBA, presunul sa do hľadiska medzi divákov 
a odtiaľ pokračoval v slovnom napádaní rozhodcov, hlavne p.Izáka. Po ukončení 
1.štvrtiny zápasu požiadali rozhodcovia hlavného usporiadateľa zápasu ( p. Nagy ), 
aby p.Rešetára odviedol z hľadiska do šatne alebo mimo telocvičňu a aby zabezpečil 
zotrvanie p.Rešetára mimo hľadiska aj palubovky až do skončenia zápasu. Toto bolo 
zo strany hlavného usporiadateľa vykonané a dodržané. Správanie p.Rešetára bolo 
úplne neakceptovateľné, mimo platných pravidiel FIBA, ale aj úplne mimo všetkých 
pravidiel fair-play a slušného správania sa. Navyše hrozilo, že jeho správanie 
spôsobí fyzický konflikt medzi ním a fanúšikmi družstva Banskej Bystrice. K tomuto 
našťastie nedošlo, lebo hlavný usporiadateľ p.Rešetára včas odviedol mimo 
hľadiska.  
 
Hráčovi družstva Košíc p. Enricovi Krebesovi bola v prestávke medzi 1. a 2. štvrtinou 
zápasu udelená diskvalifikačná chyba za hrubé nešportové správanie, ktoré 
spočívalo vo vulgárnom, hlasnom a agresívnom nadávaní rozhodcom, trénerom aj 
hráčom Banskej Bystrice. Nadávky obsahovali najhoršie vulgarizmy, aké pozná 
slovenský jazyk a ja ich tu už nebudem uvádzať ( kolega Izák nadávky citoval veľmi 
presne ). V súlade s pravidlami FIBA p. Krebes po udelení DCH odišiel mimo priestor 
konania zápasu a zotrval tam až do skončenia zápasu. Správanie p.Krebesa bolo 
podľa mňa spôsobené frustráciou zo zranenia, ktoré utrpel v závere 1.štvrtiny po 
vzájomnej zrážke viacerých hráčov vo vzduchu pri snahe získať odrazenú loptu a 
následnom páde na palubovku. Pri tejto situácii došlo k zraneniu nosa p.Krebesa, 
pričom z jeho nosa tiekla krv. Vzájomnú zrážku hráčov vyhodnotili rozhodcovia ako 
legálnu hru bez porušenia pravidiel hráčmi, ktorí boli účastníkmi tejto zrážky. Ani toto 
však neospravedlňuje následné vulgárne správanie p.Krebesa, ktorý bol pred pár 
mesiacmi aj členom reprezentácie SR do 18 rokov.  Ani reprezentant SR si nemôže 
dovoliť vulgárne nadávať ľuďom, ktorí sú od neho starší min. o 20 rokov.  
 
Uvádzam ešte, že kapitán družstva Košíc podpísal v zápise o stretnutí protest, ale 
neviem, voči čomu chce družstvo Košíc protestovať, lebo zápas sa odohral v rámci 
platných pravidiel FIBA“. 



 
Dňa 02.11.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné ospravedlnenie od rozhodcu 
stretnutia p. Izáka: „Na zasadnutí HK SBA – C sa nemôžem zúčastniť, nakoľko mám 
na uvedený termín naplánovanú služobnú cestu. V celom rozsahu sa pridržiavam 
svojho predošlého vyjadrenia.“ 
 
Dňa 02.11.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od p. Lovíka – 
ŠKP BBC Banská Bystrica „k uvedenému môžem len doplniť, čo sa týka hráča č-7 
Krebesa Enrica - nezaregistroval som presne ten moment, čo sa udialo pri boji o 
loptu, videl som len ako menovaný padol na chrbát a pri dopade si udrel hlavu o zem. 
Následne čo sa dialo je popísané prvým rozhodcom v kontrolnom formulári. Ostal 
som prekvapený zo správania menovaného hráča, takéto hrubé správanie som ešte 
nezažil a považujem rozhodnutie rozhodcov za správne.  
K vylúčeniu trénera hostí Jozefa Rešetára, hneď  úvode som videl, že reagoval 
podráždene na vývoj zápasu, nevenoval som pozornosť jemu, ale výkonu nášho 
družstva. Môžem len predpokladať, že po predchádzajúcom zápase v Leviciach a 
vývoji v 1.štvrtine nášho zápasu, bol tréner hostí frustrovaný a nevenoval sa svojmu 
družstvu, ale komentovaniu výkonu rozhodcov.   
Frustrácia z výkonu, resp. priebežného výsledku zápasu bola veľká zo strany hráča 
aj trénera hostí, nemalo by sa však rešpektovať zo žiadnej strany takéto správanie v 
žiadnej mládežníckej kategórii. Myslím si, že rozhodcovia danú situáciu zvládli a včas 
zastavili. Mrzí ma, že došlo po zápase k vyhrážaniu hráčov hostí na našu adresu, čo 
považujem za neprijateľné v športe ako takom.“ 
 
Dňa 06.11.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od p. Fedáka – 
KB Slávia TU Košice: „z dôvodu pracovných povinností sa tréner juniorov KB Slávia 
TU Košice Rešetár Jozef nemôže zúčastniť predmetného zasadnutia HK SBA, za čo 
sa vopred ospravedlňujeme. K spomínanému vyjadreniu rozhodcu p. Jakuba Izáka 
konštatujeme, že pán rozhodca Izák pána trénera Rešetára na začiatku zápasu v 1.Q 
upozornil za komentovanie pri riadení hráčov (kričal na hráčov pod košom, aby sa 
nedali pri clone odstrčiť). V priebehu pár minút pri faule na nášho hráča vyskočili naši 
hráči z lavičky, za čo sme podľa vedomia trénera dostali TCH-lavička. Neskôr za 
opakované neobjektívne rozhodovanie, ktoré náš tréner komentoval, dostal TCH on. 
Rozhodca Izák následne našho trénera vykázal z telocvične s tvrdením, že išlo o 
jeho druhú TCH (išlo o druhú TCH vo veľmi krátkom čase v 1.Q - čo pokladal tréner 
za veľmi prísne posúdené). Tréner si bol toho času vedomý, že prvú TCH dostala 
lavička, čo si neskôr uvedomil, že nebola pravda. Následne tréner opustil telocvičňu 
pričom cestou komentoval "nechápem prečo a pred kým sa rozhodca takto 
predvádza". 



Tréner Rešetár trénuje už vyše 45 rokov družstvá mužov aj žien v ligových súťažiach 
aj v reprezentácii a nikdy doteraz nebol zo zápasu vylúčený. 

Celá táto situácia trénera Rešetára  mrzí a vedenie klubu s ním 
vykonalo disciplinárny osobný pohovor s cieľom a garantovaním toho, aby sa v 
budúcnosti podobné situácie neopakovali“. 
 
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. Rešetár sa na zápase juniorov 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. 
 
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. 
 
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. 068/181108 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania podnetu od rozhodcu stretnutia p. Jakuba Izáka  
 

rozhodla: 
 

Hráčovi KB SLÁVIA TU Košice č. 7 Enricovi Krebesovi sa zastavuje 
pretekárska činnosť na štyri zápasy v súťaži DL juniorov a udeľuje pokuta vo 
výške 34,- €.  
 
Hráč KB SLÁVIA TU Košice č. 7 Enrico Krebes je povinný uhradiť správny 
poplatok vo výške 8,50,- €. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe oznámenia rozhodcu zápasu – Jakuba 
Izáka zaoberala hrubým nešportovým správaním hráča KB SLÁVIA TU Košice Enrica 
Krebesa na zápase juniorov č.  32, ktorý sa konal dňa 27.10.2018 v Banskej Bystrici 
medzi ŠKP BBC Banská Bystrica a KB SLÁVIA TU Košice. Na predmetnom zápase 
podľa vyjadrenia rozhodcu – p. Izáka došlo k nasledovným skutočnostiam: „V tomto 
zápase došlo k vylúčeniu hráča hostí č. 7 - Krebes. Tomuto hráčovi bola udelená 
diskvalifikčná chyba za hrubé nešportové správanie.  
Opis situácie:  
Hráč hostí č. 7 po strele na kôš doskakoval loptu, pričom po tom, ako viacerí hráči 
domácich a aj hostí bojovali o loptu pri doskoku došlo pádu hráča č. 7 na palubovku. 
Spolu s ním spadol aj hráč domácich (nakoľko to bolo po vzájomnom strete vo 
vzduchu). 
Hráč hostí č. 7 následne na o, zistil, že mu z nosa tečie krv, pričom hrubo vynadal 
obidvom rozhodcom stretnutia a aj protihráčom. Za toto správanie bol vylúčený zo 
stretnutia. Mám za to, že použité slová hráča č. 7 Citujem:,, Do piče skurvenej, vy 
kokoti sprostí, toto nie sú fauly?.... Tebe prijebem ? (na protihráča) ...Len počkaj po 
zápase" a podobné nepatria na ihrisko a už vôbec nie do úst Juniora na 
basketbalovom zápase. 
 
Počas toho ako mu bolo prvým rozhodcom oznámené, že musí opustiť ihrisko, 
tomuto znova vynadal.  
Tieto skutočnosti sú opísané aj v Kontrolnom formulári zo zápasu, kde však pre 
krátkosť času nebolo možné uviesť všetko tak ako v tomto oznámení.“ 
 

HK SBA – C pozvala účastníkov konania – hráča, zástupcov klubu a rozhodcov na 
zasadnutie HK SBA – C, ktoré sa konalo dňa 08.11.2018 o 11.00 hod.. 
 
Dňa 02.11.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od rozhodcu 
stretnutia p. Matejku: „touto cestou sa ospravedlňujem z účasti na zasadnutí HK 
SBA-C, ktoré sa bude konať dňa 8.11.2018 o 11.00 hod. v Bratislave. Zasadnutia sa 
nemôžem zúčastniť kvôli pracovnej vyťaženosti a nemožnosti zobrať si dovolenku. K 
vyjadreniam kolegu Jakuba Izáka nemám čo dodať, pretože p.Izák vo svojom 



vyjadrení opísal vzniknuté situácie počas zápasu 1.ligy juniorov družstvami Banská 
Bystrica - Košice ( odohrané dňa 27.10.2018 v Banskej Bystrici ) veľmi presne a 
dôkladne a ja som vzniknuté situácie videl presne tak isto ako p. Izák. Tréner 
družstva Košíc p. Rešetár bol zo zápasu vylúčený po udelení druhej technickej chyby 
trénera v 8.minúte zápasu za nešportové správanie voči rozhodcom zápasu. Po 
vylúčení nerešpektoval platné pravidlá FIBA, presunul sa do hľadiska medzi divákov 
a odtiaľ pokračoval v slovnom napádaní rozhodcov, hlavne p.Izáka. Po ukončení 
1.štvrtiny zápasu požiadali rozhodcovia hlavného usporiadateľa zápasu ( p. Nagy ), 
aby p.Rešetára odviedol z hľadiska do šatne alebo mimo telocvičňu a aby zabezpečil 
zotrvanie p.Rešetára mimo hľadiska aj palubovky až do skončenia zápasu. Toto bolo 
zo strany hlavného usporiadateľa vykonané a dodržané. Správanie p.Rešetára bolo 
úplne neakceptovateľné, mimo platných pravidiel FIBA, ale aj úplne mimo všetkých 
pravidiel fair-play a slušného správania sa. Navyše hrozilo, že jeho správanie 
spôsobí fyzický konflikt medzi ním a fanúšikmi družstva Banskej Bystrice. K tomuto 
našťastie nedošlo, lebo hlavný usporiadateľ p.Rešetára včas odviedol mimo 
hľadiska.  
 
Hráčovi družstva Košíc p. Enricovi Krebesovi bola v prestávke medzi 1. a 2. štvrtinou 
zápasu udelená diskvalifikačná chyba za hrubé nešportové správanie, ktoré 
spočívalo vo vulgárnom, hlasnom a agresívnom nadávaní rozhodcom, trénerom aj 
hráčom Banskej Bystrice. Nadávky obsahovali najhoršie vulgarizmy, aké pozná 
slovenský jazyk a ja ich tu už nebudem uvádzať ( kolega Izák nadávky citoval veľmi 
presne ). V súlade s pravidlami FIBA p. Krebes po udelení DCH odišiel mimo priestor 
konania zápasu a zotrval tam až do skončenia zápasu. Správanie p.Krebesa bolo 
podľa mňa spôsobené frustráciou zo zranenia, ktoré utrpel v závere 1.štvrtiny po 
vzájomnej zrážke viacerých hráčov vo vzduchu pri snahe získať odrazenú loptu a 
následnom páde na palubovku. Pri tejto situácii došlo k zraneniu nosa p.Krebesa, 
pričom z jeho nosa tiekla krv. Vzájomnú zrážku hráčov vyhodnotili rozhodcovia ako 
legálnu hru bez porušenia pravidiel hráčmi, ktorí boli účastníkmi tejto zrážky. Ani toto 
však neospravedlňuje následné vulgárne správanie p.Krebesa, ktorý bol pred pár 
mesiacmi aj členom reprezentácie SR do 18 rokov.  Ani reprezentant SR si nemôže 
dovoliť vulgárne nadávať ľuďom, ktorí sú od neho starší min. o 20 rokov.  
 
Uvádzam ešte, že kapitán družstva Košíc podpísal v zápise o stretnutí protest, ale 
neviem, voči čomu chce družstvo Košíc protestovať, lebo zápas sa odohral v rámci 
platných pravidiel FIBA“. 
 
Dňa 02.11.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné ospravedlnenie od rozhodcu 
stretnutia p. Izáka: „Na zasadnutí HK SBA – C sa nemôžem zúčastniť, nakoľko mám 
na uvedený termín naplánovanú služobnú cestu. V celom rozsahu sa pridržiavam 
svojho predošlého vyjadrenia.“ 



 
Dňa 02.11.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od p. Lovíka – 
ŠKP BBC Banská Bystrica „k uvedenému môžem len doplniť, čo sa týka hráča č-7 
Krebesa Enrica - nezaregistroval som presne ten moment, čo sa udialo pri boji o 
loptu, videl som len ako menovaný padol na chrbát a pri dopade si udrel hlavu o zem. 
Následne čo sa dialo je popísané prvým rozhodcom v kontrolnom formulári. Ostal 
som prekvapený zo správania menovaného hráča, takéto hrubé správanie som ešte 
nezažil a považujem rozhodnutie rozhodcov za správne.  
K vylúčeniu trénera hostí Jozefa Rešetára, hneď  úvode som videl, že reagoval 
podráždene na vývoj zápasu, nevenoval som pozornosť jemu, ale výkonu nášho 
družstva. Môžem len predpokladať, že po predchádzajúcom zápase v Leviciach a 
vývoji v 1.štvrtine nášho zápasu, bol tréner hostí frustrovaný a nevenoval sa svojmu 
družstvu, ale komentovaniu výkonu rozhodcov.   
Frustrácia z výkonu, resp. priebežného výsledku zápasu bola veľká zo strany hráča 
aj trénera hostí, nemalo by sa však rešpektovať zo žiadnej strany takéto správanie v 
žiadnej mládežníckej kategórii. Myslím si, že rozhodcovia danú situáciu zvládli a včas 
zastavili. Mrzí ma, že došlo po zápase k vyhrážaniu hráčov hostí na našu adresu, čo 
považujem za neprijateľné v športe ako takom.“ 
 
Dňa 06.11.2018 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 Krebes Enrico nemôže zúčastniť predmetného zasadnutia HK SBA za čo sa 
vopred ospravedlňujeme.  
  

K spomínanému vyjadreniu rozhodcu p. Jakuba Izáka konštatujeme, že v prípade  
hráča Krebesa si rozhodcovia nevšimli nedovolený kontakt hráča č.34  Banskej 
Bystrice pred celou situáciou (v 8 min prvej Q bol lakťom zranený hráč Krebes ). 
Krebes po údere lakťom zostal ležať na zemi a z nosa sa mu valila krv. Krebes sa 
ohradil voči zákroku, ktorý nebol potrestaný : " Toto nebol faul? ". Na čo mu hráč 
domácich odpovedal : " Tak ti treba ". Rozhodca mu na to povedal : "Vstávajte mladý 
pán" . Opätovne sa Krebes ohradil, či to neb ol faul. Rozhodca  zopakoval svoju prvú 
vetu. Tu už musíme upozorniť, že v tom čase bol tréner hostí Rešetár vykázaný 
mimo ihriska po druhej technickej chybe. Na lavičke hostí nebol asistent trénera, ani 
vedúci družstva ( ostali tam len dvaja hráči ).  

Rozhodcovia namiesto toho, aby sa snažili v prvom rade zabezpečiť ochranu zdravia 
hráča Krebesa, vyhrotili situáciu zopakovaním prvého pokynu,  
Krebes na to nevhodne reagoval na rozodcov , ako aj na protihráča.  Následne bol 
Krebes vylúčený zo stretnutia. Stretnutie bolo prerušené minimálne na 10 minút, keď 
bolo potrebné poutierať palubovku od krvi.  Krebes nevedel zastaviť krvácanie celý 
prvý polčas, aj cestou domov mu tiekla krv, tak sme s ním išli na traumatológiu, kde 



mu zistili prasknutú nosnú prepážku a poškodenú cievku, čo vlastne aj tú silu úderu 
do tváre hráča Krebesa potvrdzuje.  
  
S hráčom Krebesom bol vykonaný disciplinárny osobný pohovor s cieľom a 
garantovaním toho, aby sa v budúcnosti podobné reakcie neopakovali.  
 
Máme však za to, že značnú vinu na tejto situácii majú aj rozhodcovia stretnutia, ktorí 
nezvládli podľa nás posúdenie situácie pri rozbití nosa hráča Krebesa. Pán rozhodca 
Izák sa vo svojom vyjadrení odvoláva na fair play, ale rozhodovanie rozhodcu z 
Banskej Bystrice nebolo rozhodne fair voči hosťujúcemu družstvu. 

Udelenie diskvalifikačnej chyby za nešportové správanie sa nášho hráča bolo 
v zmysle pravidiel. Pred Vašim posúdením však chceme poukázať na to, že náš hráč 
bol v tejto situácii k nevhodnému správaniu vyprovokovaný vyššie uvedenými 
skutočnosťami : 

1.    - nepotrestaný úder do tváre 
2.    - provokatívna reakcia domáceho hráča, ktorá zostala nepovšimnutá 

u rozhodcov. 
       - následná reakcia rozhodcov“. 

 
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 hráč Krebes sa na zápase juniorov dopustil 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 ako 
aj slušného správania. Súčasne HK SBA – C považuje za dôležité upozorniť hráča 
Krebesa, na to, že HK SBA – C sa opakovane zaoberá na svojich zasadnutiach 
neprimeraným a hrubým správaním sa hráča, a teda trest, ktorý HK SBA – C uložila 



hráčovi zohľadňuje skutočnosť, že hráčovi už boli v predchádzajúcich obdobiach 
disciplinárne tresty ukladané, a tieto zjavne neviedli k jeho náprave.    
 
Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 1 bodom 1.4 
Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1, tak ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 
 
Súčasne HK SBA – C upozorňuje hráča, 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 
uvedený 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 12.11.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 069/181112 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia MBK Karlovka Barislava o nemožnosti vycestovania zo 
zdravotných dôvodov na zápas kadetov, ktorý sa mal konať dňa 03.11. a 04.11.2018   

 
rozhodla: 

 
Zápas 1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ č.29Z medzi BK Inter Bratislava 
a MBK Karlovka Bratislava, ktorý sa mal konať 03.11.2018 sa kontumuje 
v prospech družstva BK Inter Bratislava, a to so skóre 20:0 v prospech 
družstva BK Inter Bratislava, bez priznania bodu MBK Karlovka Bratislava. 
 
Zápas 1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ č.34Z medzi MBK AŠK Slávia Trnava 
a MBK Karlovka Bratislava, ktorý sa mal konať 04.11.2018 sa kontumuje 
v prospech družstva MBK AŠK Slávia Trnava a to so skóre 20:0 v prospech 
družstva MBK AŠK Slávia Trnava, bez priznania bodu MBK Karlovka Bratislava.  
 
Družstvu MBK Karlovka Bratislava sa ukladá pokuta vo výške 50 EUR za 
nedostavenie sa k zápasu č.29Z medzi BK Inter Bratislava a MBK Karlovka 
Bratislava z vlastnej viny. 
 
Družstvu MBK Karlovka Bratislava sa ukladá pokuta vo výške 50 EUR za 
nedostavenie sa k zápasu č.34Z medzi MBK AŠK Slávia Trnava a MBK Karlovka 
Bratislava z vlastnej viny. 
 



Družstvo MBK Karlovka Bratislava je povinné uhradiť správny poplatok vo 
výške 17 EUR. 
 
Uvedenú pokutu a správny poplatok v celkovej výške 117,- € je potrebné uhradiť na 
účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe doručenia informácie MBK Karlovka 
Bratislava zo dňa 02.11.2018 (piatok) – po 10.00 hod. o nemožnosti družstva 
kadetov vycestovať na vyžrebované zápasy 1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ zo 
zdravotných dôvodov, zaoberala vyjadreniami BK o nemožnosti vycestovať na 
predmetné zápasy.  
 
Družstvo MBK Karlovka Bratislava nevycestovalo na riadne hlásené zápasy podľa 
vyjadrenia zástupcu klubu zo zdravotných dôvodov. HK SBA – C vyzvala družstvo na 
predloženie relevantných dokladov o chorobe hráčov družstva, resp. na predloženie 
rozhodnutia RÚVZ o zákaze konania verejných podujatí.  
 

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

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

preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe 
družstvá majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 

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



Podľa čl. 7.6. Hracieho poriadku SBA – „Pri zákaze konania športových podujatí v 
mieste, kde sa má stretnutie uskutočniť, v dôsledku vyskytnutia sa hromadných 
ochorení /epidémií/ alebo z iných dôvodov, príp. aj v mieste odkiaľ  pochádza 
hosťujúce družstvo, je povinný takto postihnutý BK ihneď informovať o nehraní 
stretnutia HK, súpera, delegovaných rozhodcov a technického komisára /ak je na 
stretnutie delegovaný/. K oznámeniu o tejto skutočnosti musí BK priložiť potvrdenie 
príslušného štátneho orgánu.“ 
 
Podľa čl. 10.2. Hracieho poriadku SBA – „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva 
súperovi skóre 20 : 0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0 : 20. Ak príde ku 
skontumovaniu stretnutia z viny oboch družstiev, obom družstvám sa započítava 
skóre 0 : 20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“  
 
Podľa čl. 15.2. Hracieho poriadku SBA „Okrem potrestania priestupkov a previnení 
sa uplatňujú aj hracie dôsledky: čl. 15.2.2. – „skontumovanie stretnutia s pasívnym 
skóre bez priznania jedného bodu.“ 
 
Podľa čl. 15.3.8 Hracieho poriadku SBA „Stretnutie HK skontumuje a družstvu 
nebude priznaný jeden bod, ak družstvo nenastúpi k stretnutiu i keď hlásenie 
stretnutia bolo zverejnené na www.slovakbasket.sk najmenej 48 hodín pred jeho 
začiatkom.“ 
 
Podľa čl. 2.2. Prílohy č.1. k Disciplinárnemu poriadku SBA – „Nedostavenie sa 
k zápasu z vlastnej viny - pokuta ostatné súťaže 50 – 300 €. Súčasne sa uplatňujú 
hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA.“     
 
HK SBA – C opakovane písomne a telefonicky vyzývala MBK Karlovka Bratislava na 
predloženie relevantných dokladov, pričom HK SBA – C oznámila MBK Karlovka 
Bratislava, že ak do 08.11.2018 do 10.00 hod. nedoloží relevantné doklady o tom, že 
družstvo nemohlo vycestovať na zápasy, HK SBA  - C bude musieť pristúpiť ku 
kontumácii zápasov.  Nakoľko MBK Karlovka Bratislava do stanoveného termínu 
nepredložilo žiadne doklady prekazujúce, že hráči družstva nemohli na zápasy 
nastúpiť, rozhodla HK SBA – C tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 15.11.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 070/181115 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK JF Košice a dohody basketbalových 
klubov BK JF Košice a 1.BK Michalovce k zmene termínu zápasu základnej časti 
súťaže Juniorov U19 
 

rozhodla: 



 
HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Juniorov 
U19 nasledovne: 
 
č.72. KB Slávia TU Košice – 1.BK Michalovce v termíne 30.11.2018 o 19:00 h., 
Košice, ŠH Ul. B. Nemcovej  /pôvodne dňa 28.11.2018/. 
 
BK JF Košice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 
10,00 Eur (slovom desať eur). 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 11.11.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenie športovej 
haly inou akciou 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 zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov;       
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie športovej haly inou 
akciou v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu základnej časti súťaže Juniorov U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade 
s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov a BK JF 
Košice a 1.BK Michalovce, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 22.11.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 071/181511 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia rozhodcu zápasu p. Stanislava Baru 
 

rozhodla: 
 

Hráčovi IMC Slovakia Považská Bystrica č. 23 Samuelovi Hofericovi sa 
zastavuje pretekárska činnosť na dva zápasy v súťaži DL juniorov a udeľuje 
pokuta vo výške 20,- €.  
 
Hráč IMC Slovakia Považská Bystrica č. 23 Samuel Hoferica je povinný uhradiť 
správny poplatok vo výške 17,- €. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe oznámenia rozhodcu zápasu – p. 
Stanislava Baru zaoberala vylúčením hráča č. 23 Samuela Hofericu zo stretnutia 
juniorov č. 46, ktoré sa konalo dňa 10.11.2018 v Považskej Bystrici a v ktorom sa 
podľa vyjadrenia rozhodcu udialo nasledovné: „V zápase DL Ji. č. 46 medzi 
Považskou Bystricou a Spišskou Novou Vsou došlo k vylúčeniu hráča domáceho 
družstva číslo 23. Samuela Hofericu. K vylúčeniu hráča č. 23 p. Hofericu prišlo v 3. 
štvrtine, kde bola menovanému hráčovi odpískaná UF. Po odpískani UF fyzicky 
kontaktoval hráča hosti - postrčenie telom, na čo mu bola odpískaná diskvalifikačná 
chyba.“ 



 

HK SBA – C pozvala účastníkov konania – hráča a rozhodcov na zasadnutie HK 
SBA – C, ktoré sa konalo dňa 15.11.2018 o 11.00 hod.. 
 
Dňa 13.11.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od hráča – 
Samuela Hofericu: „Zdravím, Vopred sa ospravedlňujem za moju neprítomnosť na 
zasadnutí, ktoré sa bude konať 15.11. ohľadom môjho vylúčenia. Zasielam 
vyjadrenie k celému incidentu.  
Vyjadrenie:  
 
V 3. štvrtine zápasu som sa dostal na ihrisko ako striedajúci hráč. Bránil som hráča č. 
4 ( Vitikáč Šimon). Už po príchode na ihrisko som cítil agresiu z jeho strany, keď pri 
obrannom doskoku bol agresívny, mimo fair-play. Pri rýchlom protiútoku hostí dostal 
loptu a šiel zakončiť. Ja som sa dopustil faulu, ktorý rozhodca p.Martin Struhár 
posúdil ako nešportový ( U2). Po otočení sa späť do ihriska hráča č.4 ktorý mal ísť 
hádzať 2 trestné hody mi smeroval vulgárne nadávky. Ja v zápale hry som sa otočil 
a urobil som krok vpred za ním so slovami “prosím?“ Nasledoval ďalší krok. Nechcel 
som mu nijak ublížiť ani ho nijak zraniť. Hráč sa otočil smerom ku mne a spravil krok 
vpred. Nastal fyzický kontakt mojím a jeho hrudníkom a v tom momente rozhodca 
p.Stanislav Bara zapískal a vylúčil ma zo stretnutia. Mrzí ma, že som bol potrestaný 
iba ja ale viem, že rozhodcovia nemohli počuť túto jeho poznámku a trestali iba moju 
reakciu, ktorá bola vyvolaná jeho hrubosťou. Po odohratí stretnutia sa v našej šatni 
strhla debata, kedy ostatní spoluhráči taktiež priznali, že hráč č.4 bol vulgárny 
a agresívny aj voči nim po celý zápas. Moja reakcia bola neprimeraná 
a neprofesionálna pod vplyvom emócií, za čo sa ospravedlňujem. Mrzí ma, že aj 
v zápase o 30 bodov v prospech domácich sa dejú takéto veci“.  
 
HK SBA – C bolo doručené ospravedlnenie od rozhodcu stretnutia p. Baru, ktorý 
uviedol, že na zasadnutí HK SBA – C sa nemôže zúčastniť z dôvodu pracovných 
povinností. 
 
Podľa čl. 3.9 Disciplinárnemu poriadku SBA „Miera inzultácie - je posudzovaná podľa 
miesta a spôsobu dotyku. Nie je posudzovaná intenzitou dotyku.“ 
 
Podľa čl. 3.9.1 Disciplinárnemu poriadku SBA „Miera inzultácie 1 - strkanie, 
vrážanie, udretie loptou, hodenie lopty do inej 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 € 
 
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 Hoferica sa na zápase juniorov dopustil disciplinárneho 
previnenia – inzultácia s mierou inzultácie 1.  
 
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 hráča, 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 
uvedený 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 23.11.2018 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 072/181123 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci žiadosti trénera p. Rešetára Jozefa z BK JF Košice 

 
rozhodla: 
 

trénerovi KB SLÁVIA TU Košice p. Jozefovi Rešetárovi sa neodpúšťa zvyšok 
trestu za finančnú kompenzáciu.  
 
 



Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadnutí zaoberala žiadosťou trénera 
p.Rešetára Jozefa 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. 067/181108 
zo dňa 08.11.2018 HK SBA – C zastavila trénerovi Jozefovi Rešetárovi výkon funkcie 
trénera na štyri zápasy v 1.lige Juniorov U19. Vzhľadom na závažnosť previnenia sa 
trénera 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.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 073/181123 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci žiadosti hráča p. Krebesa Enrica z BK JF Košice 

 
rozhodla: 
 

hráčovi KB SLÁVIA TU Košice p. Enricovi Krebesovi sa neodpúšťa zvyšok 
trestu za finančnú kompenzáciu.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadnutí zaoberala žiadosťou hráča 
p.Krebesa Enrica Jozefa 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. 068/181108 
zo dňa 08.11.2018 HK SBA – C zastavila hráčovi Enricovi Krebesovii pretekársku 
činnosť na štyri zápasy v 1.lige Juniorov U19. 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.  
 



Zverejnené 28.11.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 074/182811 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia rozhodcu zápasu p. Martina Hudeca 
 

rozhodla: 
 

Hráčovi BSC YELLOW Bratislava č. 23 Dominikovi Sedlárovi sa zastavuje 
pretekárska činnosť na dva zápasy v súťaži DL kadetov a udeľuje pokuta vo 
výške 20,- €.  
 
Hráč BSC YELLOW Bratislava č. 23 Dominik Sedlár je povinný uhradiť správny 
poplatok vo výške 35,- €. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe oznámenia rozhodcu zápasu – p. Martina 
Hudeca zaoberala vylúčením hráča č. 23 Dominika Sedlára zo stretnutia kadetov č. 
40, ktoré sa konalo dňa 17.11.2018 v Bratislave a v ktorom sa podľa vyjadrenia 
rozhodcu udialo nasledovné: „Chcel by som sa touto cestou vyjadriť k vylúčeniu 
hráča c.23 z družstva BSC YELLOW Bratislava, ktoré sa udialo v sobotu 17.11.2018 
v 1.lige kadetov medzi družstvami BSC YELLOW Bratislava & BK Inter Bratislava. 
 
K incidentu prišlo po streľbe v posledných sekundách, kedy po vystrelení a 
následnom doskoku, prišlo ku kontaktu dvoch hráčov (c.23 & c.84), po ktorom 
domáci hráč udrel päsťou do tvare súpera, za čo bol okamžite vykázaný zo 
stretnutia.“ 
 

HK SBA – C pozvala účastníkov konania – hráča a rozhodcov na zasadnutie HK 
SBA – C, ktoré sa konalo dňa 23.11.2018 o 11.00 hod.. 
 
Dňa 24.11.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od trénera BSC 
Bratislava – p. Ďuriša: „Touto cestou by som chcel vyjadrit nazor klubu BSC 
Bratslava k spominanemu incidentu: 
 
Po uplynuti hracieho casu v 1. polcase nas hrac doskocil v obrane loptu, po 
obrannom doskoku nasho hraca prislo ku kontaktu zo strany hraca Interu, nasledne 
nas hrac odstrcil otvorenou dlanou spominaneho hraca c. 84 - v ziadnom pripade 
neslo o uder pastou! 
 
Comu nasvedcuje aj fakt, ze hrac c.84 pokracoval v zapase v 2. polcase. Teda 
neutrpel ziadne zranenie pri vzajomnom kontakte. 
 



Rozhodca Hudec v prvom momente ukazal nesportovy faul, tento verdikt bol podla 
mojho nazoru adekvatny. V zapati sa hrac Interu chytil za tvar, co pravdepodobne 
vyvolalo dojem, ze islo o uder pastou a svoj verdik zmenil na diskvalifikacnu chybu a 
nasho hraca vylucil. 
 
V kazdom pripade ako klub odsudzujeme nesportove spravanie nasich hracov a 
snazime sa ich naucit ovladat svoje emocie a vyvarovat sa podobneho spravania a 
koncentrovat sa vylucne na svoj individualny a kolektivny vykon. 
 
Hrac svoje spravanie olutoval, je si vedomy, ze tymto spravanim oslabil druzstvo a 
pravdepodobne ho pripravil o vitazstvo v zapase, kedze do toho momentu bol jednym 
z najlepsich hracov nasho timu. 
 
Verim, ze HK zoberie na vedomie uvedene skutocnosti a prihliadne na nich pri 
svojom rozhodovani o vyske trestu. 
 
Samotny zapas mal svoju kvalitu a naboj, a bol specificky v tom, ze az stvorica 
hracov nastupila proti svojim byvalym spoluhracom. Napriek spominanemu incidentu 
vsetci akteri zapas zvladli.“  
 
HK SBA – C bolo dňa 22.11.2018 doručené vyjadrenie od druhého rozhodcu 
stretnutia p. Petra Černického, ktorý uviedol : „Stotoznujem sa s vyjadrenim rozhodcu 
Hudeca k danej situacii.“ 
 
HK SBA – C bolo doručené vyjadrenie od samotného hráča Dominika Sedlára, 
v ktorom sa uvádzalo: „Chcel by som týmto mailom vyjadriť svoje stanovisku 
k incidentu zo zápasu proti BK Inter zo dňa 17.11.2018 nakoľko sa nemôžem 
zasadnutia osobne zúčastniť kvôli školským povinnostiam. 
 
Z môjho pohľadu som konfliktnú situáciu vnímal nasledovne: 
V okamihu,  ako rozhodca odpískal polčas som ešte doskakoval vystrelenú loptu pod 
košom a zrazu som len pocítil silný úder do boku od hráča č.84. Napriek silnej bolesti 
v boku som v rukách udržal doskočenú loptu. Po doskoku sme ostali v úzkom 
kontakte medzi sebou a v snahe sa uvoľniť od hráča č.84 a udržať v ruke loptu som 
sa reflexívne mykol a nechtiac inštinktívne svojou ľavou rukou odstrčil.  Hráč č.84 sa 
hodil o zem a tváril sa akoby dostal tvrdý úder do tváre. Rozhodca odpískal túto 
situáciu už v čase prestávky. 
Postrehol som, že hráč č.84 po udelení trestu pre mňa od rozhodcu neskrýval smiech 
na svojej tvári. Zrazu mu nič nebolo,  ani ho nič nebolelo a mohol bez problémov 
dohrať zápas až do konca. 



Týmto by som sa chcel ospravedlniť za to, že som sa v danom okamihu rozhodol 
takto nevhodne reagovať . Je mi to nesmierne ľúto, hlavne voči svojmu tímu, ktorý 
som oslabil  a pripravil ho o možné víťazstvo, nakoľko sme po polčase vyhrávali.“ 
 
Dňa 23.11.2018 sa konalo zasadnutie HK SBA – C na ktorom sa zúčastnil rozhodca 
stretnutia – p. Hudec a zároveň aj otec vylúčeného hráča p. Sedlár. P. Sedlár, ktorý 
bol na predmetnom stretnutí prezentoval HK SBA – C svoje stanovisko ako aj 
skutočnosti, ktoré podľa neho mohli mať vplyv na previnenie sa vylúčeného hráča. 
Súčasne p. Sedlár HK SBA – C uviedol, že sa pokúsi do pondelka – 26.11.2018 HK 
SBA – C zabezpečiť videozáznam z predmetného stretnutia.  
 
HK SBA – C p. Sedlár dňa 26.11.2018 oznámil, že videozáznam nemá k dispozícii. 
 
Podľa čl. 3.9 Disciplinárnemu poriadku SBA „Miera inzultácie - je posudzovaná podľa 
miesta a spôsobu dotyku. Nie je posudzovaná intenzitou dotyku.“ 
 
Podľa čl. 3.9.3 Disciplinárnemu 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 je disciplinárnym 
previnením: „Inzultácia: 
 
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 Sedlár sa na zápase kadetov dopustil disciplinárneho 
previnenia – inzultácia s mierou inzultácie 3 – úder protihráča do tváre.  
 
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, s tým, že HK SBA – C brala pri rozhodovaní o výške trestu na zreteľ, že 
hráč ešte nebol disciplinárne potrestaný. 
 
Súčasne HK SBA – C upozorňuje hráča, 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 
uvedený v zápise o stretnutí. 
 
Na záver HK SBA – C uvádza, že v predmetnej veci rozhodovali len dvaja členovia 
HK SBA – C, nakoľko v zmysle čl. 3.2 Štatútu Hracej komisie SBA, bol tretí člen 
komisie z rozhodovania vylúčený. 
 
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 29.11.2018 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 075/181129 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča  HORVÁTH Adam 

 
rozhodla: 
 

RIM Basket o.z. je povinný uhradiť výchovné vo výške 300,- Eur (slovom tristo 
eur) na účet Školský športový klub Abovia 96 Košice, IBAN: 
SK2509000000000447120180. 
 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča 
HORVÁTH Adam, nar. 11.04.2007 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.“ 
 
Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 
nárok materský klub na výchovné vo výške 300,- Eur za hráča Horváth Adam, a to 
z dôvodu, že:  
 
- hráč má v čase prestupu 11 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 11 do veku 12 
rokov 
-  medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 
výchovného. 
 
V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 076/182911 
 
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 a ŠBK Junior Levice k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy Juniorov 
U19 



 
rozhodla: 

 
HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 
nasledovne: 
č.75. BKM SPU Nitra – ŠBK Junior Levice dňa 07.12.2018 o 13:00 hod., Nitra, 
Mestská športová hala /pôvodne 08.12.2018/.  
 
BKM SPU Nitra je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 
po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.75. 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 26.11.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu.  
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

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

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8., 5.9. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 



 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Juniorov U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. 
Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BKM SPU Nitra 
a ŠBK Junior Levice a so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 077/182911 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti GOOD ANGELS s.r.o. a dohody basketbalových 
klubov GOOD ANGELS s.r.o. a BK Poprad o.z. k zmene termínu zápasu súťaže 
Extraligy žien 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže Extraligy žien 
nasledovne: 
č.47. YOUNG ANGELS Košice – BAM Poprad dňa 21.12.2018 o 18:00 hod., 
Košice, Angels aréna /pôvodne 22.12.2018/.  
 
GOOD ANGELS s.r.o. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 27,00 Eur (slovom dvadsaťsedem eur) za zápas č.47. Celkovú 
sumu 81,00 Eur (slovom osemdesiatjeden eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 
1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), 
a to na základe vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 26.11.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu.  
 



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

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8., 5.9. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže Extraligy žien medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho 
poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov GOOD ANGELS s.r.o. a BK 
Poprad o.z. a so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 



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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 078/182911 
 
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 BBK Bánovce nad Bebravou 
k zmene termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17, 
skupiny Západ nasledovne: 
č.58Z. BBK Bánovce nad Bebravou – BK Inter Bratislava dňa 22.12.2018 o 11:00 
hod., Bánovce nad Bebravou, Športová hala /pôvodne 15.12.2018/.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 24.11.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť na medzinárodnom 
turnaji v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8., 5.9. 



      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť na medzinárodnom 
turnaji v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK 
Inter Bratislava mládež a BBK Bánovce nad Bebravou a so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 079/181129 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠŠK Abovia 96 Košice a dohody basketbalových 
klubov ŠŠK Abovia 96 Košice, 1.BK Michalovce a MBK Victoria Žilina k zmene 
termínu zápasov súťaže Starších žiakov U15, skupina Východ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov súťaže Starších žiakov U15, 
skupiny Východ nasledovne: 
č.V41. 1.BK Michalovce – MBK Victoria Žilina dňa 15.12.2018 o 15:00 hod., 
Michalovce, Gymnázium P.Horova /pôvodne 8.12.2018/;  
č.V45. ABOVIA 96 Košice – MBK Victoria Žilina dňa 14.12.2018 o 17:00 hod., 
Košice, SPŠ Dopravná, Južná trieda 48 /pôvodne 9.12.2018/;  
 
ŠŠK Abovia 96 Košice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.V45. 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 20.11.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť na medzinárodnom 
turnaji v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8., 5.9. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov;       



- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť na medzinárodnom 
turnaji v pôvodnom termíne konania zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov súťaže Starších žiakov U15, skupiny Východ medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 
ŠŠK Abovia 96 Košice, 1.BK Michalovce 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. 080/182911 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK AŠK Slávia Trnava a dohody basketbalových 
klubov BK AŠK Slávia Trnava a BK Klokani Ivanka pri Dunaji kz mene termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny Západ 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže 1.ligy Kadetiek U17, 
skupiny Západ nasledovne: 
č.Z46. BK Klokani Ivanka pri Dunaji – BK AŠK Slávia Trnava dňa 11.12.2018 
o 17:30 hod., Ivanka pri Dunaji, ZŠ SNP /pôvodne 16.12.2018/.  
 
BK AŠK Slávia Trnava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.Z46. 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 26.11.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť na medzinárodnom 
turnaji v pôvodnom termíne konania zápasu.  
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 



v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8., 5.9. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť na medzinárodnom 
turnaji v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže 1.ligy Kadetiek U17, skupiny Západ medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK 
AŠK Slávia Trnava a BK Klokani Ivanka pri Dunaji a so súhlasom Komisie rozhodcov 
SBA.   
 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 081/181129 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti B.S.C. Bratislava a dohody basketbalových 



klubov B.S.C. Bratislava a ŠBK Junior Levice k zmene termínu zápasov súťaže 1.ligy 
Kadetov U17, skupina Západ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov súťaže 1.ligy Kadetov U17, 
skupiny Západ nasledovne: 
č.Z56. ŠBK Junior Levice – BSC YELLOW Bratislava dňa 29.11.2018 o 15:15 
hod., Levice, Športová hala /pôvodne 15.12.2018/;  
č.Z61. ŠBK Junior Levice – BSC BLUE Bratislva (MS) dňa 29.11.2018 o 16:45 
hod., Levice, Športová hala /pôvodne 16.12.2018/;  
 
BSC Bratislava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 
po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.Z56 a Z61. Celkovú sumu 40,00 Eur 
(slovom štyridsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 
(IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe 
vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 24.11.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť na medzinárodnom 
turnaji v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

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

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8., 5.9. 



      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 
týždňov;       
- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť na medzinárodnom 
turnaji v pôvodnom termíne konania zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny Západ medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 
BSC Bratislava a 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. 082/181129 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ACADEMIC ŽU Žilina a dohody basketbalových 
klubov ŠKP Banská Bystria 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.V21. ŠKP BBC Banská Bystrica - Academic ŽU Žilina dňa 9.12.2018 o 18:00 
hod., Banská Bystrica, ŠH Dukla, Štiavničky /pôvodne 25.11.2018/.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 24.11.2018 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 ACADEMIC ŽU Žilina 



   
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 BBC ŠKP Banská Bystrica 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. 083/181129 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a dohody 
basketbalových klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, 1.BK Michalovce a BK JF 
Košice k zmene termínu zápasov súťaže 1.ligy Juniorov U19 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov súťaže 1.ligy Juniorov U19 
nasledovne: 
č.85. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – 1.BK Michalovce dňa 20.12.2018 o 18:00 
hod., Spišská Nová Ves, Športová hala /pôvodne 22.12.2018/ 
č.92. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – KB Slávia TU Košice dňa 21.12.2018 
o 15:30 hod., Spišská Nová Ves, Športová hala /pôvodne 22.12.2018/ 
 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves  je povinný uhradiť príspevok na zvýšené 
náklady rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.85 a č.92.. 
Celkovú sumu 40,00 Eur (slovom štyridsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 
1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), 
a to na základe vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 24.11.2018 doručená žiadosť o zmenu 
termínov zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH 
v pôvodných termínoch konania zápaov.  
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 



pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8., 5.9. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínov 
zápasov súťaže 1.ligy Juniorov U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. 
Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK 04 AC LS 
Spišská Nová Ves, 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.  
 
 


