
Rozhodnutia HK SBA - C – október 2018 
 
Zverejnené 04.10.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 034/181004 
 
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 na Bebravou 
k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadetov U17, skupiny Západ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Kadetov 
U17, skupiny Západ nasledovne: 
č.Z17. BK Inter Bratislava – BBK Bánovce nad Bebravou dňa 24.10.2018 o 17:00 
hod., Bratislava, HANT aréna Pasienky  /pôvodne 07.10.2018/.  
 
BK Inter Bratislava mládež 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 25.09.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť na medzinárodnom 
turnaji EYBL v termíne 04.-07.10.2018 v Prahe 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 nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť na medzinárodnom 
turnaji EYBL v termíne 04.-07.10.2018 v Prahe 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 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 na Bebravou, so 
súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 035/181004 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a dohody 
basketbalových klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a BAM Poprad k zmene 
termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetiek U17, skupiny Východ z dôvodu 
hrania medzinárodnej súťaže   
 

rozhodla: 
 



HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaži Kadetiek 
U17, skupiny Východ nasledovne: 
č.V14. BAM Poprad – YOUNG ANGELS U17 Košice v termíne 25.10.2018 o 17:00 
hod., Poprad, ZŠ Komenského  /pôvodne 03.11.2018/; 
č.V18. BAM Poprad – YOUNG ANGELS U16 Košice v termíne 17.10.2018 o 15:30 
hod., Poprad, ZŠ Komenského  /pôvodne 04.11.2018/. 
 
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené 
náklady rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur). 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 08.08.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť na medzinárodnom 
turnaji EGBL v termíne 01.-04.11.2018 v lotyšskej meste Daugavpils v pôvodnom 
termíne konania zápasov.  
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

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

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

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

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



Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov dodržal lehotu dvoch 
týždňov;       
- dôvod uvedený v žiadostiach o zmenu termínu zápasov – účasť na medzinárodnom 
turnaji EGBL v termíne 01.-04.11.2018 v lotyšskej meste Daugavpils, v pôvodnom 
termíne konania zápasov, je dôvodom na preloženie zápasov. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti súťaže Kadetiek U17, skupiny Východ medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 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. 036/180104 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podnetu výkonného výboru SBA 
 

rozhodla: 
 

Hráčovi Máriovi Ihringovi sa zastavuje pretekárska činnosť na osem zápasov 
vo všetkých súťažiach SBA ako aj v reprezentácii a udeľuje pokuta vo výške 
200,- EUR. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bol dňa 20.08.2018 doručený podnet na začatie 
disciplinárneho konania od prezidenta SBA, v ktorom podnete sa uvádzalo: „Na 
základe  uznesenia výkonného výboru SBA č.49/2018,  si Vás dovoľujem požiadať, 
aby  HK SBA - C prejednala a rozhodla vo veci 6 chlapcov a 2 dievčat mládežníckych 
reprezentantov, ktorých neúčasť na reprezentačnej príprave a podujatiach považujú 
vedúci realizačných teamov ako aj VV SBA  za neospravedlnené“. 
 
HK SBA – C pozvala Mária Ihringa na zasadnutie HK SBA – C, ktoré sa konalo dňa 
06.09.2018. 
 
HK SBA – C bolo dňa 05.09.2018 doručené nasledovné vyjadrenie od Mária Ihringa: 
„Zasadnutia sa nemôžem zúčastniť pretože momentálne absolvujem letnú prípravu v 
Chorvátsku. Moju neúčasť na reprezentačnom podujatí som už objasnil dávnejšie v 



minimálne troch článkoch ktoré vyšli, plus som odkomunikoval všetko z hlavným 
trénerom. Nereprezentoval som z dôvodu zraneného kolena a keďže som nemal 
momentálne klub v tej dobe, nechcel som riskovať zranenie. Na základe informácií 
od ostatných reprezentantov som dostal negatívnu odozvu na vyplácanie poistiek zo 
strany SBA čo bol ďalší dôvod prečo som sa takto rozhodol. Mali sme dohodu že keď 
sa niečo nájde na mojom zranenom kolene tak reprezentovať nepôjdem avšak ak by 
koleno bolo zdravé a schopné zvládnuť záťaž akú by som musel absolvovať na tomto 
podujatí tak reprezentovať pôjdem. Po Magnetickej rezonancii sa ukázalo niekoľko 
veci ktoré som dával do poriadku cez leto aby som sa mohol nastúpiť do ďalšej 
sezóny zdravý“. 
 
Na zasadnutí HK SBA – C, ktoré sa konalo dňa 06.09.2018 sa zúčastnil prezident 
SBA, ktorý uviedol, že sa osobne dohodol s hráčom jeden deň pred stretnutím mužov 
so Švajčiarskom za prítomnosti hlavného trénera mužov a asistenta na jeho účasti  
príprave ako aj samotných  ME U 20, ktoré by mohlo zvrátiť výlučne negatívne 
stanovisko reprezentačného lekára mužov, ktoré sľúbili všetci zúčastnení 
rešpektovať. Kontrola kolena magnetickou rezonanciou podľa stanoviska 
reprezentačného lekára ukázala, že hráč pri 3 – 5 dňovej regenerácii počas prípravy 
je spôsobilý sa zúčastniť ME U 20. Túto skutočnosť mu aj oznámil a potvrdil ju 
mailovo vedeniu SBA. Hráč napriek tejto skutočnosti na prípravu bez ďalšieho 
neprišiel. 
    
Na základe všetkých predložených dôkazov a výpovedí, má HK SBA – C za to, že: 
 

- hráč Mário Ihring bol emailom zo dňa 15.05.2018 pozvaný do širšej nominácie 
reprezentačného družstva SR do 20 rokov pre rok 2018, a to s prípravou 
v termíne od 16.06. do 23.07.2018. Zároveň bol hráč upozornený, že 
v prípade, ak sa nemôže prípravy na ME zúčastniť, je potrebné, aby hlavnému 
trénerovi I. Kurillovi, bezodkladne oznámil dôvod svojej neúčasti na príprave 
na ME; 

- hráč Mário Ihring trénerovi I. Kurillovi oznámil, že sa po zdravotnej stránke 
necíti dobre, a to napriek tomu, že dňa 01.07.2018 nastúpil a hral za mužskú 
reprezentáciu; 

- reprezentačný lekár MUDr. Demovič uviedol, že na základe sťažnosti hráča 
Ihringa, že ho bolí koleno, mu bolo dňa 03.07.2018 zabezpečené vyšetrenie 
magnetickou rezonanciou, pričom výsledkom vyšetrenia bolo, že neexistujú 
zdravotné dôvody, ktoré by hráča obmedzovali v účasti na príprave na ME 
U20  alebo samotných ME. 

 
V prvom rade je potrebné uviesť, že všetci členovia SBA – t.z. aj hráči a prioritne 
reprezentanti, sú povinní dodržiavať všetky predpisy SBA, v prípade, ich 
nedodržania a spáchania disciplinárneho previnenia, môže byť člen SBA 
potrestaný v zmysle Disciplinárneho poriadku SBA. 
 



Podľa čl. 14 bod 14.2.1 Hracieho poriadku SBA sú hráči povinní v prípade, že bude 
nominovaný, zúčastniť  sa prípravy a súťažných stretnutí reprezentácie SR. 
Neúčasť sa ospravedlňuje len v odôvodnených prípadoch. 
 
Podľa úvodných ustanovení – bod 3 Smernice o reprezentácii SBA je 
reprezentantom hráč basketbalu - občan Slovenskej republiky, ktorý je členom SBA 
a bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie SBA 
a súčasne spĺňa vekovú hranicu pre zaradenie do určitého reprezentačného 
družstva. 
 
Podľa úvodných ustanovení – bod 6 Smernice o reprezentácii SBA je reprezentácia 
vlasti najvyšším ocenením každého športovca a je cťou športovca 
reprezentovať svoju krajinu. 
 
Podľa čl. IV bodu 2 písm. b) Smernice o reprezentácii SBA je reprezentant povinný 
zúčastňovať sa súťažných zápasov reprezentačného družstva na ktoré bol 
nominovaný, v tejto činnosti vynakladať podľa svojich možností a schopností 
patričné úsilie, v zápasoch súťažiť v duchu fair play;. 
 
Podľa čl. IV bodu 2 písm. c) Smernice o reprezentácii SBA je reprezentant povinný 
dodržiavať disciplínu v družstve a zúčastňovať sa tréningové procesu, 
sústredení, prípravných zápasov, turnajov, a to za účelom riadnej prípravy; 
 
Podľa čl. IV bodu 2 písm. l) Smernice o reprezentácii SBA je reprezentant povinný 
dodržiavať pravidlá basketbalu, stanovy a predpisy SBA, predpisy FIBA, disciplinárne 
rozhodnutia orgánov SBA. 
 
V zmysle Disciplinárneho poriadku SBA je disciplinárnym previnením hráča - 
reprezentanta nasledovné konanie: 
 
čl. 1 bod 1.20 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1 : neodôvodnené 
odmietnutie hráča zúčastniť sa reprezentačnej akcie usporiadanej SBA alebo 
FIBA,  
trest: 1-10 zápasov ZPČ + pokuta do 1.000 € 
 
Na základe vyššie uvedeného a súčasne po preskúmaní všetkých predložených 
dôkazov, má HK SBA – C za to, že Mário Ihring sa neodôvodnene nezúčastnil 
reprezentačnej akcie usporiadanej SBA – reprezentačná príprava v zmysle pozvánky 
doručenej hráčovi, a to napriek tomu, že prípravu ako aj samotné ME mohol hráč 
absolvovať, a teda nepreukázal dôvody, ktoré by odôvodňovali odmietnutie jeho 
neúčasti na reprezentačnej akcii – zdravotné dôvody nemožno akceptovať, nakoľko 
tieto neboli preukázané. 
 
SBA organizovaním reprezentačných zrazov jednotlivých družstiev investuje nemalé 
finančné prostriedky, ktoré sú prevažnej miere poskytované SBA štátom 
v zmysle zákona o športe, do prípravy reprezentantov s cieľom pripraviť pre 
reprezentantov vhodné podmienky pre ich rozvoj a talent, pre rozvoj basketbalu, 



taktiež investuje do vzdelávania trénerov, ktorí sa zúčastňujú týchto akcií. Následná 
neodôvodnená neúčasť vybraného hráča - reprezentanta, resp. odôvodnenie, ktoré 
nemôže byť akceptovateľné, spôsobuje, že sledovaný cieľ SBA - rozvoj 
hráčov, reprezentačného tímu a rozvoj basketbalu je marený, a to práve tým, že 
najlepší hráči sa neodôvodnene organizovaných akcií SBA nezúčastňujú.  Bez účasti 
tých najlepších – vybraných hráčov, nemôže SBA (Slovenská republika) dosiahnuť 
lepšie výsledky na medzinárodnej úrovni, a teda sa následne nemôže zvýšiť ani 
kvalita domácej súťaže.  
 
HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 1.20 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 
SBA, tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
HK SBA – C považuje za potrebné zdôrazniť, že reprezentácia vlasti má byť 
najvyšším ocenením pre každého športovca, obzvlášť pre mladého, akým je aj Mário 
Ihring. Súčasne je potrebné dodať, že práve pre mladého hráča má byť cieľom 
reprezentovať vlastnú krajinu, nakoľko na medzinárodnom podujatí okrem krajiny 
prioritne hráč reprezentuje aj sám seba.  
  
HK SBA – C pri výške trestu zohľadnila aj skutočnosť, že neodôvodnenou neúčasťou 
na príprave na ME dal hráč Mário Ihring mladším hráčom negatívny príklad toho, ako 
sa nemá pristupovať k reprezentácii krajiny. 
 
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. 037/181004 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podnetu výkonného výboru SBA 
 

rozhodla: 
 

Hráčovi Matúšovi Sedlákovi sa zastavuje pretekárska činnosť na šesť zápasov 
vo všetkých súťažiach SBA ako aj v reprezentácii. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bol dňa 20.08.2018 doručený podnet na začatie 
disciplinárneho konania od prezidenta SBA, v ktorom podnete sa uvádzalo: „Na 
základe  uznesenia výkonného výboru SBA č.49/2018,  si Vás dovoľujem požiadať, 
aby  HK SBA - C prejednala a rozhodla vo veci 6 chlapcov a 2 dievčat mládežníckych 
reprezentantov, ktorých neúčasť na reprezentačnej príprave a podujatiach považujú 
vedúci realizačných teamov ako aj VV SBA  za neospravedlnené“. 
 
HK SBA – C pozvala Matúša Sedláka na zasadnutie HK SBA – C, ktoré sa konalo 
dňa 06.09.2018. 
 



HK SBA – C bolo dňa 27.08.2018 doručené nasledovné vyjadrenie od Matúša 
Sedláka: „Z reprezentačných zrazov, a z účasti na majstrovstvách Európy som sa 
trénerovi ospravedlnil na základe toho, že som mal za sebou veľmi ťažkú sezónu. 
Necítil som sa v pohode, aby som vedel družstvu pomôcť. Potreboval som si od 
basketbalu oddýchnuť. S trénerom sme sa o tom rozprávali a prišli sme k takémuto 
záveru. Túto vec som považoval za uzavretú, keďže som už pozvánky na ďalšie 
reprezentačné zrazy neobdržal“. 
 
Zasadnutia HK SBA – C sa hráč Matúš Sedlák nezúčastnil a jeho neúčasť emailom 
zo dňa 27.09.2018 ospravedlnila p. Zuzana Sedláková – matka s odôvodnením, že 
v čase zasadnutia HK SBA – C má Matúš školské povinnosti v zahraničí – Berlín. 
 
Na základe všetkých predložených dôkazov a výpovedí, má HK SBA – C za to, že: 
 

- hráč Matúš Sedlák bol emailom zo dňa 15.05.2018 pozvaný do širšieho 
výberu reprezentačného družstva U16, a to s prípravou v termíne od 
11.06.2018 do 19.08.2018; 

- hráč Matúš Sedlák dňa 19.07.2018 (v procese prípravy na ME) trénerovi p. 
Blahovi oznámil, že už nebude ďalej pokračovať v príprave v Nitre SR-M U16 
z dôvodu toho, že je psychicky unavený z basketbalu z náročnej sezóny v 
ALBE Berlín, ktorú absolvoval, má basketbalu plné zuby a chce si od neho 
oddýchnuť aby zvládol nasledujúcu sezónu v ALBE, ktorá bude ževraj ešte 
náročnejšia pre neho; 

- p. Blaho ďalej uviedol, že ako hlavný tréner sa s hráčom rozprával na veľmi 
slušnej a vysoko inteligentnej úrovni najskôr medzi štyrmi očami a neskôr sme 
to ešte skúšali aj spoločne s celým realizačným tímom. Snažili sme sa všetci 
zistiť o čo ide, kde je problém. Neustále odpovede hráča boli, že je mentálne 
unavený z basketbalu a viac ho už v tejto chvíli nechce robiť, chce si poriadne 
oddýchnuť. Ďalej vravel, že to nemá absolútne nič spoločné so žiadnym 
spoluhráčom, členom realizačného tímu, podmienkami okolo tímu, vnútornými 
tímovými pravidlami, hernou filozofiou, tréningami, proste ničím iným iba 
mentálnou únavou z basketbalu. Plus, že ho nemusíme ani presviedčať ani 
mu robiť akékoľvek úľavy, pretože on to už má dlhodobejšie premyslené a na 
sústredenie prišiel len preto aby skúsil či sa to náhodou v jeho hlave nezmení. 

 
V prvom rade je potrebné uviesť, že všetci členovia SBA – t.z. aj hráči a prioritne 
reprezentanti, sú povinní dodržiavať všetky predpisy SBA, v prípade, ich 
nedodržania a spáchania disciplinárneho previnenia, môže byť člen SBA 
potrestaný v zmysle Disciplinárneho poriadku SBA. 
 
Podľa čl. 14 bod 14.2.1 Hracieho poriadku SBA sú hráči povinní v prípade, že bude 
nominovaný, zúčastniť  sa prípravy a súťažných stretnutí reprezentácie SR. 
Neúčasť sa ospravedlňuje len v odôvodnených prípadoch. 
 
Podľa úvodných ustanovení – bod 3 Smernice o reprezentácii SBA je 
reprezentantom hráč basketbalu - občan Slovenskej republiky, ktorý je členom SBA 



a bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie SBA 
a súčasne spĺňa vekovú hranicu pre zaradenie do určitého reprezentačného 
družstva. 
 
Podľa úvodných ustanovení – bod 6 Smernice o reprezentácii SBA je reprezentácia 
vlasti najvyšším ocenením každého športovca a je cťou športovca 
reprezentovať svoju krajinu. 
 
Podľa čl. IV bodu 2 písm. b) Smernice o reprezentácii SBA je reprezentant povinný 
zúčastňovať sa súťažných zápasov reprezentačného družstva na ktoré bol 
nominovaný, v tejto činnosti vynakladať podľa svojich možností a schopností 
patričné úsilie, v zápasoch súťažiť v duchu fair play;. 
 
Podľa čl. IV bodu 2 písm. c) Smernice o reprezentácii SBA je reprezentant povinný 
dodržiavať disciplínu v družstve a zúčastňovať sa tréningové procesu, 
sústredení, prípravných zápasov, turnajov, a to za účelom riadnej prípravy; 
 
Podľa čl. IV bodu 2 písm. l) Smernice o reprezentácii SBA je reprezentant povinný 
dodržiavať pravidlá basketbalu, stanovy a predpisy SBA, predpisy FIBA, disciplinárne 
rozhodnutia orgánov SBA. 
 
V zmysle Disciplinárneho poriadku SBA je disciplinárnym previnením hráča - 
reprezentanta nasledovné konanie: 
 
čl. 1 bod 1.20 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1 : neodôvodnené 
odmietnutie hráča zúčastniť sa reprezentačnej akcie usporiadanej SBA alebo 
FIBA,  
trest: 1-10 zápasov ZPČ + pokuta do 1.000 € 
 
Na základe vyššie uvedeného a súčasne po preskúmaní všetkých predložených 
dôkazov, má HK SBA – C za to, že Matúš Sedlák sa neodôvodnene nezúčastnil 
reprezentačnej akcie usporiadanej SBA – reprezentačná príprava v zmysle pozvánky 
doručenej hráčovi, keďže čiastočne absolvoval reprezentačnú prípravu 
s reprezentačným družstvom, ktorú ale následne dobrovoľne a bez opodstatneného 
odôvodnenia opustil.  
 
SBA organizovaním reprezentačných zrazov jednotlivých družstiev investuje nemalé 
finančné prostriedky, ktoré sú prevažnej miere poskytované SBA štátom 
v zmysle zákona o športe, do prípravy reprezentantov s cieľom pripraviť pre 
reprezentantov vhodné podmienky pre ich rozvoj a talent, pre rozvoj basketbalu, 
taktiež investuje do vzdelávania trénerov, ktorí sa zúčastňujú týchto akcií. Následná 
neodôvodnená neúčasť vybraného hráča - reprezentanta, resp. odôvodnenie, ktoré 
nemôže byť akceptovateľné, spôsobuje, že sledovaný cieľ SBA - rozvoj 
hráčov, reprezentačného tímu a rozvoj basketbalu je marený, a to práve tým, že 
najlepší hráči sa neodôvodnene organizovaných akcií SBA nezúčastňujú.  Bez účasti 
tých najlepších – vybraných hráčov, nemôže SBA (Slovenská republika) dosiahnuť 



lepšie výsledky na medzinárodnej úrovni, a teda sa následne nemôže zvýšiť ani 
kvalita domácej súťaže.  
 
HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 1.20 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 
SBA, tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
HK SBA – C považuje za potrebné zdôrazniť, že reprezentácia vlasti má byť 
najvyšším ocenením pre každého športovca, obzvlášť pre mladého, akým je aj Matúš 
Sedlák. Súčasne je potrebné dodať, že práve pre mladého hráča má byť cieľom 
reprezentovať vlastnú krajinu, nakoľko na medzinárodnom podujatí okrem krajiny 
prioritne hráč reprezentuje aj sám seba.  
 
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. 038/181004 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podnetu výkonného výboru SBA 
 

rozhodla: 
 

Hráčovi Jakubovi Kádašimu sa zastavuje pretekárska činnosť na osem 
zápasov vo všetkých súťažiach SBA ako aj v reprezentácii a udeľuje pokuta vo 
výške 200,- EUR. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bol dňa 20.08.2018 doručený podnet na začatie 
disciplinárneho konania od prezidenta SBA, v ktorom podnete sa uvádzalo: „Na 
základe  uznesenia výkonného výboru SBA č.49/2018,  si Vás dovoľujem požiadať, 
aby  HK SBA - C prejednala a rozhodla vo veci 6 chlapcov a 2 dievčat mládežníckych 
reprezentantov, ktorých neúčasť na reprezentačnej príprave a podujatiach považujú 
vedúci realizačných teamov ako aj VV SBA  za neospravedlnené“. 
 
HK SBA – C pozvala Jakuba Kádašiho na zasadnutie HK SBA – C, ktoré sa konalo 
dňa 06.09.2018. 
 
HK SBA – C bolo dňa 05.09.2018 emailom doručené nasledovné vyjadrenie od hráča 
Kádašiho:  
 
 



 
 

 
ktorého súčasťou bolo potvrdenie od Mgr. Dariny Krčíkovej – poverenej riadením 
Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Prievidzi, v ktorom potvrdení sa 
uvádzalo, že Jakub Kádaši sa zúčastňoval konzultácii k individuálnemu štúdiu 
v dňoch 11.06, 14-15.06, 19-21,25.6, 28.6 a 05.07.2018, pričom konzultácii sa 
zúčastňoval u triednej učiteľky Ing. Vaňovej. 
 
Zasadnutia HK SBA – C sa hráč nezúčastnil. 
 
Na základe všetkých predložených dôkazov a výpovedí, má HK SBA – C za to, že: 
 

- hráč Jakub Kádaši bol emailom zo dňa 15.05.2018 pozvaný do širšieho výberu 
reprezentačného družstva U20, a to s prípravou v termíne od 16.06.2018 do 
23.07.2018; 



- hráč dňa 25.06.2018 emailom informoval trénera o svojom ospravedlnení, 
v ktorom uviedol „Píšem ohľadne situácie, ktorú sme dnes už telefonicky 
prebrali s Pánom trénerom Kurillom a tu je teda moje finálne stanovisko 
ohľadne U20. V prvom rade by som začal asi mojim zdravotným stavom. Môj 
zdravotný stav je momentálne v poriadku, naplno trénujem individuálne v hale 
tak ako aj v posilňovni , nic má neobmedzuje , všetko je super. Tak tomu bolo 
aj minulú sobotu na streetballe na ktorom som sa zúčastnil v Maďarsku, 
chrbát bol v poriadku a preto som tam išiel, svoje zdravie si fakt veľmi vážim , 
od malička mi bolo vštepované , že zdravie je len jedno a ako profesionálny 
športovec si mám naň dávať dvojnásobný pozor a tak keby sa necítim v 
poriadku URČITE by som na ten streetball ani nepomyslel. Druhou vecou je 
skola. Som momentálne v 3 ročníku na strednej skole v Prievidzi , nakoľko 
som bol skoro nonstop celé 2 roky teraz v Nemecku jednoducho som nemal 
možnosť navštevovať skolu a teraz sa to odzrkadlilo v môj neprospech a tak je 
pre mna teraz veľkou prioritou si tu skolu skončiť a dostať aspoň maturitné 
vysvedčenie, moje budúce pôsobisko bude pravdepodobne v Lučenci a tak 
riešim prestup zase do školy v Lučenci aby som to mal zase o čosi 
jednoduchšie, čakajú má nejaké prestupové skúšky , je toho momentálne na 
mna v súvislosti so školou fakt dosť. Vždy bolo aj bude pre mna česť obliecť si 
na seba dres Slovenska , no bohužiaľ toto leto mi to umožnené asi nebude... 
ešte raz by som sa chcel ospravedlniť za vzniknuté komplikácie a poďakovať 
sa trénerovi Kurillovi za jeho ochotu so mnou aj napriek tomu všetkému 
spolupracovať“. 

- hráč Jakub Kádaši sa reprezentačnému trénerovi p. Ivanovi Kurillovi 
ospravedlnil podľa vyjadrenia trénera nasledovne: „Počas prvého zrazu kedy 
sa ospravedlnil hral streebasket v Maďarsku... Na ďalší zraz sa ospravedlnil 
z dôvodu školy. A keďže neabsolvoval na tomto základe 2 VT na ďalšie som 
ho 3 a 4 VT už nepozval“. 

 
V prvom rade je potrebné uviesť, že všetci členovia SBA – t.z. aj hráči a prioritne 
reprezentanti, sú povinní dodržiavať všetky predpisy SBA, v prípade, ich 
nedodržania a spáchania disciplinárneho previnenia, môže byť člen SBA 
potrestaný v zmysle Disciplinárneho poriadku SBA. 
 
Podľa čl. 14 bod 14.2.1 Hracieho poriadku SBA sú hráči povinní v prípade, že bude 
nominovaný, zúčastniť  sa prípravy a súťažných stretnutí reprezentácie SR. 
Neúčasť sa ospravedlňuje len v odôvodnených prípadoch. 
 
Podľa úvodných ustanovení – bod 3 Smernice o reprezentácii SBA je 
reprezentantom hráč basketbalu - občan Slovenskej republiky, ktorý je členom SBA 
a bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie SBA 
a súčasne spĺňa vekovú hranicu pre zaradenie do určitého reprezentačného 
družstva. 
 



Podľa úvodných ustanovení – bod 6 Smernice o reprezentácii SBA je reprezentácia 
vlasti najvyšším ocenením každého športovca a je cťou športovca 
reprezentovať svoju krajinu. 
 
Podľa čl. IV bodu 2 písm. b) Smernice o reprezentácii SBA je reprezentant povinný 
zúčastňovať sa súťažných zápasov reprezentačného družstva na ktoré bol 
nominovaný, v tejto činnosti vynakladať podľa svojich možností a schopností 
patričné úsilie, v zápasoch súťažiť v duchu fair play;. 
 
Podľa čl. IV bodu 2 písm. c) Smernice o reprezentácii SBA je reprezentant povinný 
dodržiavať disciplínu v družstve a zúčastňovať sa tréningové procesu, 
sústredení, prípravných zápasov, turnajov, a to za účelom riadnej prípravy; 
 
Podľa čl. IV bodu 2 písm. l) Smernice o reprezentácii SBA je reprezentant povinný 
dodržiavať pravidlá basketbalu, stanovy a predpisy SBA, predpisy FIBA, disciplinárne 
rozhodnutia orgánov SBA. 
 
V zmysle Disciplinárneho poriadku SBA je disciplinárnym previnením hráča - 
reprezentanta nasledovné konanie: 
 
čl. 1 bod 1.20 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1 : neodôvodnené 
odmietnutie hráča zúčastniť sa reprezentačnej akcie usporiadanej SBA alebo 
FIBA,  
trest: 1-10 zápasov ZPČ + pokuta do 1.000 € 
 
Na základe vyššie uvedeného a súčasne po preskúmaní všetkých predložených 
dôkazov, má HK SBA – C za to, že Jakub Kádaši sa neodôvodnene nezúčastnil 
reprezentačnej akcie usporiadanej SBA – reprezentačná príprava v zmysle pozvánky 
doručenej hráčovi, a to napriek tomu, že prípravu ako aj samotné ME mohol hráč 
absolvovať, a teda nepreukázal dôvody, ktoré by odôvodňovali odmietnutie jeho 
neúčasti na reprezentačnej akcii. Predložené potvrdenie o individuálnom štúdiu hráča 
nepovažuje HK SBA – C za dôvod na ospravedlnenie neúčasti hráča na 
reprezentačnej príprave, nakoľko hráč si mohol individuálne dohodnúť doučovanie 
v iných termínoch, resp. sa dohodnúť s trénerom p. Kurillom na čiastočnom uvoľnení 
z prípravy a súčasne v čase prvého reprezentačného zrazu, na ktorý bol hráč riadne 
pozvaný, sa hráč namiesto účasti na reprezentačnej akcii usporiadanej SBA, 
zúčastnil streetbalového podujatia v Maďarsku. 
 
SBA organizovaním reprezentačných zrazov jednotlivých družstiev investuje nemalé 
finančné prostriedky, ktoré sú prevažnej miere poskytované SBA štátom 
v zmysle zákona o športe, do prípravy reprezentantov s cieľom pripraviť pre 
reprezentantov vhodné podmienky pre ich rozvoj a talent, pre rozvoj basketbalu, 
taktiež investuje do vzdelávania trénerov, ktorí sa zúčastňujú týchto akcií. Následná 
neodôvodnená neúčasť vybraného hráča - reprezentanta, resp. odôvodnenie, ktoré 
nemôže byť akceptovateľné, spôsobuje, že sledovaný cieľ SBA - rozvoj 
hráčov, reprezentačného tímu a rozvoj basketbalu je marený, a to práve tým, že 
najlepší hráči sa neodôvodnene organizovaných akcií SBA nezúčastňujú.  Bez účasti 



tých najlepších – vybraných hráčov, nemôže SBA (Slovenská republika) dosiahnuť 
lepšie výsledky na medzinárodnej úrovni, a teda sa následne nemôže zvýšiť ani 
kvalita domácej súťaže.  
 
HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 1.20 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 
SBA, tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
HK SBA – C považuje za potrebné zdôrazniť, že reprezentácia vlasti má byť 
najvyšším ocenením pre každého športovca, obzvlášť pre mladého, akým je aj Jakub 
Kádaši. Súčasne je potrebné dodať, že práve pre mladého hráča má byť cieľom 
reprezentovať vlastnú krajinu, nakoľko na medzinárodnom podujatí okrem krajiny 
prioritne hráč reprezentuje aj sám seba.  
  
HK SBA – C pri výške trestu zohľadnila aj skutočnosť, že neodôvodnenou neúčasťou 
na príprave na ME dal hráč Jakub Kádaši mladším hráčom negatívny príklad toho, 
ako sa nemá pristupovať k reprezentácii krajiny. 
 
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. 039/181004 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podnetu výkonného výboru SBA 
 

rozhodla: 
 

Hráčovi Marekovi Doležajovi sa zastavuje pretekárska činnosť na osem 
zápasov vo všetkých súťažiach SBA ako aj v reprezentácii a udeľuje pokuta vo 
výške 200,- EUR. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bol dňa 20.08.2018 doručený podnet na začatie 
disciplinárneho konania od prezidenta SBA, v ktorom podnete sa uvádzalo: „Na 
základe  uznesenia výkonného výboru SBA č.49/2018,  si Vás dovoľujem požiadať, 
aby  HK SBA - C prejednala a rozhodla vo veci 6 chlapcov a 2 dievčat mládežníckych 
reprezentantov, ktorých neúčasť na reprezentačnej príprave a podujatiach považujú 
vedúci realizačných teamov ako aj VV SBA  za neospravedlnené“. 
 
HK SBA – C pozvala Mareka Doležaja na zasadnutie HK SBA – C, ktoré sa konalo 
dňa 06.09.2018. 
 
HK SBA – C bolo dňa 24.08.2018 doručené nasledovné vyjadrenie od Miloša 
Doležaja – otec Mareka Doležaja v ktorom sa uvádzalo, že na zasadnutie HK SBA – 
C príde za syna. 
 



Zasadnutia HK SBA – C sa zúčastnil p. Miloš Doležaj ako aj prezident SBA – p. 
Bagin. 
 
Na základe všetkých predložených dôkazov a výpovedí, má HK SBA – C za to, že: 
 

- hráč Marek Doležaj bol emailom zo dňa 15.05.2018 pozvaný do širšieho 
výberu reprezentačného družstva U20, a to s prípravou v termíne od 
16.06.2018 do 23.07.2018; 

- hráč Marek Doležaj sa reprezentačnému trénerovi p. Ivanovi Kurillovi 
ospravedlnil len telefonicky a uviedol, že odmieta reprezentáciu kvôli 
individuálnemu sa pripravovaniu na novu sezónu; 

- na zasadnutí HK SBA – C p. Miloš Doležaj uviedol, že Marek sa v čase ME 
odišiel individuálne pripravovať do USA – na letnú školu. Súčasne na otázku 
členov HK SBA – C, či si mohol Marek vybrať aj iný termín prípravy, a teda by 
sa mohol zúčastniť aj prípravy na ME ako aj ME, p. Doležaj uviedol, že áno, 
Marek mal k dispozícii viac termínov letnej školy. 

 
V prvom rade je potrebné uviesť, že všetci členovia SBA – t.z. aj hráči a prioritne 
reprezentanti, sú povinní dodržiavať všetky predpisy SBA, v prípade, ich 
nedodržania a spáchania disciplinárneho previnenia, môže byť člen SBA 
potrestaný v zmysle Disciplinárneho poriadku SBA. 
 
Podľa čl. 14 bod 14.2.1 Hracieho poriadku SBA sú hráči povinní v prípade, že bude 
nominovaný, zúčastniť  sa prípravy a súťažných stretnutí reprezentácie SR. 
Neúčasť sa ospravedlňuje len v odôvodnených prípadoch. 
 
Podľa úvodných ustanovení – bod 3 Smernice o reprezentácii SBA je 
reprezentantom hráč basketbalu - občan Slovenskej republiky, ktorý je členom SBA 
a bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie SBA 
a súčasne spĺňa vekovú hranicu pre zaradenie do určitého reprezentačného 
družstva. 
 
Podľa úvodných ustanovení – bod 6 Smernice o reprezentácii SBA je reprezentácia 
vlasti najvyšším ocenením každého športovca a je cťou športovca 
reprezentovať svoju krajinu. 
 
Podľa čl. IV bodu 2 písm. b) Smernice o reprezentácii SBA je reprezentant povinný 
zúčastňovať sa súťažných zápasov reprezentačného družstva na ktoré bol 
nominovaný, v tejto činnosti vynakladať podľa svojich možností a schopností 
patričné úsilie, v zápasoch súťažiť v duchu fair play;. 
 
Podľa čl. IV bodu 2 písm. c) Smernice o reprezentácii SBA je reprezentant povinný 
dodržiavať disciplínu v družstve a zúčastňovať sa tréningové procesu, 
sústredení, prípravných zápasov, turnajov, a to za účelom riadnej prípravy; 
 



Podľa čl. IV bodu 2 písm. l) Smernice o reprezentácii SBA je reprezentant povinný 
dodržiavať pravidlá basketbalu, stanovy a predpisy SBA, predpisy FIBA, disciplinárne 
rozhodnutia orgánov SBA. 
 
V zmysle Disciplinárneho poriadku SBA je disciplinárnym previnením hráča - 
reprezentanta nasledovné konanie: 
 
čl. 1 bod 1.20 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1 : neodôvodnené 
odmietnutie hráča zúčastniť sa reprezentačnej akcie usporiadanej SBA alebo 
FIBA,  
trest: 1-10 zápasov ZPČ + pokuta do 1.000 € 
 
Na základe vyššie uvedeného a súčasne po preskúmaní všetkých predložených 
dôkazov, má HK SBA – C za to, že Marek Doležaj sa neodôvodnene nezúčastnil 
reprezentačnej akcie usporiadanej SBA – reprezentačná príprava v zmysle pozvánky 
doručenej hráčovi. 
 
SBA organizovaním reprezentačných zrazov jednotlivých družstiev investuje nemalé 
finančné prostriedky, ktoré sú prevažnej miere poskytované SBA štátom 
v zmysle zákona o športe, do prípravy reprezentantov s cieľom pripraviť pre 
reprezentantov vhodné podmienky pre ich rozvoj a talent, pre rozvoj basketbalu, 
taktiež investuje do vzdelávania trénerov, ktorí sa zúčastňujú týchto akcií. Následná 
neodôvodnená neúčasť vybraného hráča - reprezentanta, resp. odôvodnenie, ktoré 
nemôže byť akceptovateľné, spôsobuje, že sledovaný cieľ SBA - rozvoj 
hráčov, reprezentačného tímu a rozvoj basketbalu je marený, a to práve tým, že 
najlepší hráči sa neodôvodnene organizovaných akcií SBA nezúčastňujú.  Bez účasti 
tých najlepších – vybraných hráčov, nemôže SBA (Slovenská republika) dosiahnuť 
lepšie výsledky na medzinárodnej úrovni, a teda sa následne nemôže zvýšiť ani 
kvalita domácej súťaže.  
 
HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 1.20 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 
SBA, tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
HK SBA – C považuje za potrebné zdôrazniť, že reprezentácia vlasti má byť 
najvyšším ocenením pre každého športovca, obzvlášť pre mladého, akým je aj Marek 
Doležaj. Súčasne je potrebné dodať, že práve pre mladého hráča má byť cieľom 
reprezentovať vlastnú krajinu, nakoľko na medzinárodnom podujatí okrem krajiny 
prioritne hráč reprezentuje aj sám seba.  
  
HK SBA – C pri výške trestu zohľadnila aj skutočnosť, že neodôvodnenou neúčasťou 
na príprave na ME dal hráč Marek Doležaj mladším hráčom negatívny príklad toho, 
ako sa nemá pristupovať k reprezentácii krajiny. 
 
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 11.10.2018 



 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 040/181011 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Slovan Bratislava a dohody basketbalových 
klubov BK Slovan Bratislava a Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky 
k zmene termínu zápasu základnej časti najvyššej súťaže žien  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti najvyššej súťaže 
žien nasledovne: 
č.17. BK Slovan Bratislava – Piešťanské Čajky dňa 25.10.2018 o 17:30 hod., 
Bratislava, ŠH Dom športu, Junácka 6  /pôvodne 27.10.2018/.  
 
BK Slovan Bratislava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 27,00 Eur (slovom dvadsaťsedem eur). 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 04.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH 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;       
- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – obsadenie ŠH inou akciou, 
je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu základnej časti najvyššej súťaže žien medzi jednotlivými družstvami v súlade 
s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK Slovan 
Bratislava a Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky, 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. 041/181011 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MBK Ružomberok, s.r.o. a dohody 
basketbalových klubov MBK Ružomberok, s.r.o. a CBK Minibuseuropa Ťahanovce 
Košice 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, skupiny Východ nasledovne: 
č.V14. MBK Ružomberok – CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice dňa 
20.10.2018 o 11:00 hod., Ružomberok, ŠH Koniareň  /pôvodne 27.10.2018/.  
 
 



Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 10.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH iným 
podujatím 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 nedodržal lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       
- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – obsadenie ŠH iným 
podujatím v riadnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu 
zápasu.   



   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu základnej časti spoločnej súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19, skupiny Východ 
medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na 
základe vzájomnej dohody klubov MBK Ružomberok, s.r.o. a CBK Minibuseuropa 
Ťahanovce 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. 042/181011 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MBK Ružomberok, s.r.o. a dohody 
basketbalových klubov MBK Ružomberok, s.r.o. a YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 
Košice k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže Starších žiačok U15  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže Starších 
žiačok U15 nasledovne: 
č.21. YOUNG ANGELS U15 Košice – MBK Ružomberok dňa 27.10.2018 o 11:30 
hod., Košice, ŠH Lokomotívy, Čermeľská ul.  /pôvodne MBK Ružomberok - 
YOUNG ANGELS U15 Košice/; 
č.70. MBK Ružomberok – YOUNG ANGELS U15 Košice dňa 13.01.2019 o 10:30 
hod, Ružomberok, ŠH Koniareň  /pôvodne YOUNG ANGELS U15 Košice – MBK 
Ružomberok/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 04.10.2018 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH iným 
podujatím 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;       
- dôvody uvedený v žiadosti o výmenu poradia zápasov – obsadenie ŠH iným 
podujatím v riadnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu 
zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 
zápasov základnej časti súťaže Starších žiačok U15 medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 
MBK Ružomberok, s.r.o. a YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 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. 043/181011 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia BKM Dolný Kubín o nemožnosti nastúpenia na 
odohratie zápasov súťaže Starších žiakov U15, skupiny Východ z interných dôvodov   

 
rozhodla: 

 
Zápas súťaže Starších žiakov U15, skupiny Východ č.V4. medzi MBK Victoria 
Žilina a BKM Dolný Kubín, ktorý sa mal hrať dňa 06.10.2018 v Žilina, sa 



kontumuje v prospech družstva MBK Victoria Žilina, a to so skóre 20:0 
v prospech družstva MBK Victoria Žilina, bez priznania bodu BKM Dolný Kubín; 
 
Zápas súťaže Starších žiakov U15, skupiny Východ č.V32. medzi BKM Dolný 
Kubín a MBK Victoria Žilina, ktorý sa mal hrať dňa 07.10.2018 v Dolnom 
Kubíne, sa kontumuje v prospech družstva MBK Victoria Žilina, a to so skóre 
20:0 v prospech družstva MBK Victoria Žilina, bez priznania bodu BKM Dolný 
Kubín. 
 
Družstvu BKM Dolný Kubín sa ukladá pokuta vo výške 150 EUR (slovom 
jednostopäťdesiat eur) za nedostavenie sa k zápasom č.V4. medzi MBK 
Victoria Žilina a BKM Dolný Kubín, č.V32. BKM Dolný Kubín a MBK Victoria 
Žilina z vlastnej viny. 
 
Družstvo BKM Dolný Kubín je povinné uhradiť správny poplatok vo výške 35 
EUR (slovom tridsaťpäť eur). 
 
Uvedenú pokutu a správny poplatok v celkovej výške 185 EUR (slovom 
jednostoosemdesiatpäť eur)  je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 
0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX a to na základe vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe doručenia oznámenia BKM Dolný Kubín 
zo dňa 05.10.2018 o nemožnosti nastúpenia na odohratie zápasov súťaže Starších 
žiakov U15, skupiny Východ z interných dôvodov zaoberala uvedenou informáciou.  
 
Družstvo BKM Dolný Kubín nevycestovalo na riadne hlásené zápasy podľa 
vyjadrenia zástupcu klubu z interných dôvodov, avšak následne HK SBA - C neboli 
doručené dostačujúce potvrdenia v súlade s Hracím poriadkom SBA, na základe 
čoho HK SBA – C pristúpila ku kontumácii zápasov a udeleniu pokuty.  
 

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 možné maximálne o 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 
 

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 kontumácii stretnutia sa priznáva 
súperovi skóre 20 : 0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0 : 20. Ak príde ku kontumácii 
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. – „kontumácia stretnutia s pasívnym skóre 
bez priznania jedného bodu.“ 
 
Podľa čl. 15.3.8 Hracieho poriadku SBA „O kontumácii stretnutia HK rozhodne 
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 50 – 300 €. Súčasne previnivšie sa družstvo 
znáša náklady na výjazd rozhodcov /to neplatí v prípade postupu podľa č. 7.31 HP/. 
Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA.“     
 
HK SBA – C sa oboznámila so zaslanými podkladmi (vyjadrenie) od družstva BKM 
Dolný Kubín a z dôvodu, že boli nepostačujúce 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 14.10.2018 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 044/181011 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia basketbalového klubu MBK Karlovka, s.r.o. o odhlásení 
sa z najvyššej súťaže mužov (SBL) v hracom období 2018/2019  

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C  schvaľuje odhlásenie družstva VŠEMvs Karlovka Bratislava 
z najvyššej súťaže mužov (SBL) v hracom období 2018/2019; 
súperi v pôvodnom vyžrebovaní najvyššej súťaže mužov (SBL) budú mať 
v tomto termíne voľno. 
 
HK SBA - C udeľuje MBK Karlovka, s.r.o. pokutu vo výške 10.000 € (slovom 
desaťtisíc eur) za odstúpenie družstva z najvyššej súťaže mužov (SBL). 
 
Uvedenú pokutu je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 
4005, SWIFT: UNCRSKBX. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C na základe oznámenia MBK Karlovka, s.r.o. o odstúpení 
zo súťaže SBL pozvala na svoje zasadnutie zástupcu basketbalového klubu, a to na 
deň 11.10.2018 o 11:00 hod na sekretariát SBA.  
 
Zasadnutia HK SBA – C sa osobne zúčastnil štatutárny zástupca MBK Karlovka, 
s.r.o. p. Cibák Luboš, ktorý vysvetlil zdôvodnenie a rozhodnutie o odstúpení družstva 
zo súťaže SBL.  
 
V zmysle čl. 2.21. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1: 
„V prípade vyradenia alebo odstúpenia družstva z príslušnej súťaže po vyžrebovaní, 
ale ešte 30 dní pred začiatkom príslušnej súťaže, bude udelená pokuta BK 
nasledovne: 

 
najvyššia súťaž muži        -       10.000 € 
 
Nakoľko basketbalový klub MBK Karlovka, s.r.o. zaslal oznámenie o odstúpení zo 
súťaže po vyžrebovaní príslušnej súťaže, ale ešte 30 dní pred začiatkom súťaže, HK 
SBA – C v zmysle vyššie cit. ust. čl. 2.21. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 
rozhodla o udelení pokuty MBK Karlovka, s.r.o. vo výške uvedenej vo výroku tohto 
rozhodnutia. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 18.10.2018 



 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 045/181018 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Slovenský Orol Levoča a dohody 
basketbalových klubov BK Slovenský Orol Levoča a MŠK Žiar nad Hronom, spol. 
s r.o. k zmene termínu zápasu súťaže Kadetov U17, skupina Východ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže Kadetov U17, skupiny 
Východ nasledovne: 
č.V26. BK Slovenský Orol Levoča – MŠK BK Žiar nad Hronom dňa 19.10.2018 
o 15:30 hod., Levoča, ŠH na sídlisku Západ  /pôvodne 21.10.2018/.  
 
BK Slovenský Orol Levoča 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 12.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH 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 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 – obsadenie ŠH inou akciou, je 
dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže Kadetov U17, skupiny Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade 
s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK 
Slovenský Orol Levoča a MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o., 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. 046/181018 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MŠK Kežmarok a dohody basketbalových klubov 
MŠK Kežmarok a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 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.V15. BK MŠK Kežmarok – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves dňa 22.10.2018 
o 18:30 hod., Kežmarok, MŠH V.Jančeka  /pôvodne 27.10.2018/.  
 
MŠK Kežmarok 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 12.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH 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 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 – obsadenie ŠH inou akciou, je 
dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
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 
MŠK Kežmarok a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, so súhlasom Komisie rozhodcov 
SBA.     
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 047/181018 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava 
a dohody basketbalových klubov MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava a ŠK UMB 
Banská Bystrica k zmene termínu zápasu spoločnej súťaže 1.ligy žien a Junioriek 
U19, skupina Západ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu spoločnej súťaže 1.ligy žien a 
Junioriek U19, skupiny Západ nasledovne: 
č.Z31. Dubček Bratislava – BK ŠK UMB Banská Bystrica dňa 09.12.2018 o 15:30 
hod., Bratislava, ZŠ Majerníkova  /pôvodne 28.10.2018/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 16.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH 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 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 – obsadenie ŠH inou akciou 
v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasov.    
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu spoločnej súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19, skupiny Západ medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody klubov MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava a ŠK UMB 
Banská Bystrica, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.     
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 25.10.2018 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 048/180118 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia rozhodcu stretnutia – p. Obertová Veronika 
 

rozhodla: 
 

Trénerovi juniorov ŠBK Junior Levice p. Marekovi Juríkovi sa zastavuje výkon 
funkcie trénera na tri zápasy v súťaži juniorov a ukladá pokuta vo výške 30,- €.  



 
P. Jurík je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 35,- €. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bol dňa 13.10.2018 doručené oznámenie od rozhdocu 
stretnutia – p. Obertová o vylúčení trénera Juríka zo zápasu ako aj o jeho následnom 
nevhodnom správaní, pričom v oznámení sa uvádzalo: „Zasielam vyjadrenie 
rozhodcov k predmetnému zápasu č.23. MBK Viktoria Žilina vs. ŠBK Junior Levice 
zo dňa 13.10.2018. V danom zápase bol tréner družstva Levíc diskvalifikovaný. V 
predmetnom zápase k vylúčeniu trénera predchádzala situácia, kedy bol faulovaný 
hráč Žiliny č.5 pri pokuse o hod na kôš, kde mali nasledovať 2 trestné hody hráča 
č.5. Hráč č.5 vykonal jeden trestný hod na čo prišla ustipačná poznámka z lavičky 
ŠBK Junior Levice, (konkrétne od hráča č.14 ), ktorú rozhodkyňa daného stretnutia 
vyhodnotila ako technickú chybu lavičky (B), kedy mal nasledovať jeden trestný hod. 
Na túto situáciu sa tréner Levíc neprimerane  rozčulil,  dokonca opustil územie 
lavičky. Nedalo sa mu nijakým spôsobom dohovoriť. Pri výmene rozhodcov  na 
pozíciu trestných hodov pokračoval tréner v slovnom ataku na adresu rozhodcov, 
kedy obdržal technickú chybu trénera (C), načo frustrácia trénera vyvrcholila až do 
fyzického kontaktu trénera smerom k rozhodcovi L. Bartošovi. Ten takéto správanie a 
počínanie trénera vyhodnotil diskvalifikačnou chybou trénera, ktorý bol následne 
požiadaný aby dané stretnutie opustil (GD). Následne sa stretnutie v kľude 
dohralo. Bohužiaľ táto situácia neostala iba na ihrisku ale preniesla sa aj do šatne 
rozhodcov, kde prvý krát na zaklopanie trénera hostí ŠBK Junior Levice (v už 
ofenzívnom správaní ) rozhodkyňa V. Obertová sa snažila o komunikáciu, ale tréner 
chcel prioritne rozprávať s rozhodcom L. Bartošom, ktorý sa v tom čase nachádzal v 
sprche a bolo to oznámené aj trénerovi v zmysle " nie je problém sa porozprávať, 
zavolám vás keď sa osprchuje kolega". Zavreli sa dvere-tréner odišiel. Následne 30s 
po tejto komunikácii tréner Levíc vtrhol bez zaklopania do šatne a začal kričať na 
kolegu L. Bartoša, ktorý v tom čase ešte stále bol v spodnom prádle. L. Bartoš sa ho 
snažil ukludniť, a poprosil ho či sa môže aspoň obliecť a potom sa o tom v kľude 
porozprávajú. Tréner Levíc túto výzvu ignoroval a intenzita hlasu sa vystupňovala na 
maximum. Zrejme v tomto prípade bolo jediné východisko počkať kým odíde, čo sme 
aj urobili. Následne sme si zamkli dvere.“ 

Dňa 14.10.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od prvého 
rozhodcu stretnutia p. Bartoša Ladislava: „Ako prvý rozhodca daného stretnutia plne 
súhlasím s vyjadrením a opísaním situácie kolegyňou Veronikou Obertovou. Ku 
fyzickému kontaktu len doplním, že došlo k drgnutiu do môjho ramena trénerom ŠBK 
Junior Levice pred stolíkom pomocných rozhodcov.“ 

 
HK SBA – C pozvala na zasadnutie HK SBA – C, ktoré sa konalo dňa 18.10.2018 p. 
Juríka ako aj rozhodcov stretnutia. 
 
HK SBA – C bolo dňa 18.10.2018 doručené nasledovné vyjadrenie od p. Sirotňáka – 
prezidenta ŠBK Junior Levice: „V prílohe Vám zasielam detailné vyjadrenie p. 
Daniela Chabana, ktorý bol ako vedúci družstva na predmetnom zápase. 
 



Vyjadrenie p. Mareka Juríka: "Plne súhlasím s vyjadrením p. Chabana, vedúceho 
družstva. Ospravedlnujem sa, že sa nemôžem zúčastniť zasadnutia HK-C, ale aj po 
dohode s p. Panákom som k dispozícii na mobile." 
 
Vyjadrenie p. Gabriela Sirotnaka, prezidenta SBK Junior Levice: 
"Plne sa stotožnujem so záverom p. Chabana. A máme to už potvrdené aj z 
prostredia rozhodcov, že osobná averzia medzi trénerom  Juríkom resp. ŠBK Junior 
Levice (kedže rozhodkyna počas zápasu sa vyjadrovala neprimerane aj k hráčom 
poznámkami "prehráte" ...)  a rozhodkyňou Obertovou je dlhodobého charakteru.  
 Namiesto komunikácie udeliť 4 TCH za sebou, myslím si, že Vy ako odborníci 
posúdite, že pri minimálnej snahe o komunikáciu sa toto nestane." 
 
Citujem z vyjadrenia p. Chabana, ktoré je v prílohe emailu: "Nespochybňujem kvalitu 
rozhodkyne a  rozhodovania, ale nie je zápasu, kedy nebola p. Veronikou Obertovou 
udelená technická chyba družstvu Levíc. Nech sa neprezentuje, že ona je počas 
zápasu, ktoré rozhoduje bez emócií a bezchybná. Aj v spomínanom zápase sa 
vyjadrovala počas zápasu hráčom Levíc, že „ na čo sa namáhate, aj tak prehráte“, 
a pritom ich potľapká po ramene. Tu treba hľadať dôvod incidentu, lebo inak sa nedá 
vysvetliť udelenie štyroch technických chýb za sebou." 
  
"Veľmi nerád píšem nasledovné, ale ako štatutárny zástupca SBK Junior Levice 
žiadam, aby v tejto sezone 2018/2019 p. Veronika Obertová nebola nominovaná na 
zápasy Levíc. Nie je to namierené voči p. Obertovej, ale je to ochrana pre hráčov, 
družstvo a klub. Dakujeme za pochopenie."   
 
Vyjadrenie p. Chabana – vedúceho družstva ŠBK Junior Levice: „Dňa 13.10.2018 
o 15.00 hod. sa uskutočnil basketbalový zápas v ŠH Rosinská cesta v meste Žilina. 
Zápas prebiehal v bojovnej atmosfére v rámci basketbalových pravidiel a fair play, 
pre levické družstvo sa zápas vyvíjal v prvom polčase priaznivo, po zmene strán sa 
dostalo domáce družstvo do cca 15 - 20 bodového vedenia,  za predvedený výkon si 
družstvo hostí  nezaslúžilo vyhrať. 
Potom  nastal približne 5 minút pred koncom zápasu  moment, ktorý spustil sériu 
technických chýb, ktoré boli udelené  na stranu ŠBK Junior Levice. Začalo to takto:   
  
       Technická chyba (A) bola udelená hráčovi  č. 20 ( Martin Danielič ), ktorý sa 
dožadoval vysvetlenia arbitra, za čo mu bol odpískaná osobná chyba za faul,  nikto  
nespochybnil oprávnenosť udelenia technickej chyby (A). Následne spomínaný hráč 
Žiliny č. 5 ako uvádza p. Veronika Obertová  hodil prvý trestný pokus (neúspešný), 
hráč č. 14 (Jakub Zigo)  z lavičky hostí zakričal hráčovi  č. 20 ( Martin Danielič ) 
citujem „ lopta neklame“ , čo započula p. Veronika Obertová  a následne udelila  
Technickú chybu lavičke (B), ktorá  bola z nášho pohľadu neopodstatnená a udelená 
tendenčne. Od tohto okamihu bola situácia vyhrotená natoľko, že to bola voda na 
mlyn resp. pre p. Veroniku Obertovú.  Tréner ŠBK Junior Levice p. Marek Jurík sa 
dožadoval vysvetlenia p. Veroniky Obertovej, za čo bola udelená Technická chyba 
lavičke (B), namiesto toho, aby došlo ku komunikácii medzi nimi, rozhodkyňa 
s ironickým úsmevom riešila, že tréner stojí na postrannej čiare, a keď si posunul 
nohu o 2 cm!!!! von z ihriska, tak nemala pre neho vysvetlenie, no tak sa znovu 
dožadoval tréner Marek Jurík vysvetlenia, ale namiesto vysvetlenia sa p. Veronika 
Obertová uchýlila k udeleniu technickej chybe trénerovi (C). Nakoniec v návale 
emócie, frustrácie, arogantného a ironického správania p. Veroniky Obertovej to 



vyhrotilo až tak ďaleko, že sa vysvetlenia tréner Marek Jurík dožadoval u p. 
Ladislava Bartoša, ten pribehol ku nemu a následne došlo k neúmyselnému kontaktu 
medzi trénerom a rozhodcom, čo už bola pomyselná posledná kvapka a rozhodca sa 
rozhodol pre udelenie diskvalifikačnej chyby trénerovi (GD). To čo sa udialo po 
zápase, nevyjadrujem sa, lebo som tam nebol. Je to skôr otázka pre usporiadateľa. 
Neviem si vysvetliť situáciu, ak by rozhodca požiadal usporiadateľa, že sa rozhodca 
nechce po zápase stretnúť v šatni s trénerom Levíc, tak sa nestrestnú. Ale oni 
uvedenú do vyjadrenia  ako  boli zamknutí a čakali, pokiaľ  tréner odíde. To nie 
„férové“. 
     
Na záver môj subjektívny názor. 
 
To, že to dopadlo ako to dopadlo, je dlhodobého charakteru  resp. osobná averzia 
medzi trénerom  Juríkom resp. ŠBK Junior Levice a rozhodkyňou Obertovou.   
Nespochybňujem kvalitu rozhodkyne a  rozhodovania, ale nie je zápasu, kedy nebola 
p. Veronikou Obertovou udelená technická chyba družstvu Levíc. Nech sa 
neprezentuje, že ona je počas zápasu, ktoré rozhoduje bez emócií a bezchybná. Aj 
v spomínanom zápase sa vyjadrovala počas zápasu hráčom Levíc, že „ na čo sa 
namáhate, aj tak prehráte“, a pritom ich potľapká po ramene. Tu treba hľadať dôvod 
incidentu, lebo inak sa nedá vysvetliť udelenie štyroch technických chýb za sebou.“  
 
Dňa 18.10.2018 bolo HK SBA – C doručené upresňujúce vyjadrenie od p. Sirotňáka, 
v ktorom sa uvádzalo „Plne sa stotožnujem so záverom p. Chabana. Osobná averzia 
medzi trénerom  Juríkom resp. ŠBK Junior Levice (kedže rozhodkyna počas zápasu 
sa vyjadrovala neprimerane aj k hráčom poznámkami "prehráte" ...)  a rozhodkyňou 
Obertovou je preto pravepodobne dlhodobého charakteru, keďže z neoficiálnych 
rozhovorov počas JUNIOR CUP 2018 sme začuli, že Veronika sa s Marekom 
"nemusia".   Namiesto komunikácie udeliť 4 TCH za sebou, myslím si, že Vy ako 
odborníci posúdite, že pri minimálnej snahe o komunikáciu sa toto nestane.“ 
Dňa 18.10.2018 bolo HK SBA – C doručené nasledovné vyjadrenie od trénera MBK 
Viktoria Žilina p. Chudíka „k danemu zapasu som poskytol kratke video (5 min) 
trenerovi Marekovi Jurikovi. Opodstatnenost technickych chyb pre druzstvo Levic 
neviem posudit nakolko som nepocul ,co hraci prip .trener Levic hovorili rozhodkyni a 
rozhodcovi. Pocas hadzania trestnych hodov cca 3:20 pred koncom,trener Levic 
dostal technicku chybu,za komentar ( nepocul som ho). Potom sa trener Levic 
dozadoval vysvetlenia za co mu bola udelena technicka chyba. Rozhodca Bartos 
riesil veci zo stolikom ,nasledne sa trener Levic stale dozadoval vysvetlenia a 
pristupil k rozhodcovi velmi blizko a doslo ku kontaktu. Urcite to ,ale nebol atak na 
rozhodcu, ale bolo zle riesenie zo strany trenera  a bolo to nevhodne. Nasledne ho 
rozhodca Bartos vykazal von. Po skonceni zapasu trener Jurik naozaj vosiel do satne 
rozhodcov po zaklopani a dozadoval sa komunikacie s rozhodcom Bartosom, ktory 
este nebol prezleceny.“ 
 
Na zasadnutí HK SBA – C, ktoré sa konalo dňa 18.10.2018 sa nezúčastnil žiaden 
z pozvaných účastníkov, avšak všetci ospravedlnili svoju neúčasť a písomne zaslali 
svoje vyjadrenia. 
    
Na základe vyššie uvedeného, mala HK SBA – C za preukázané, že tréner ŠBK 
Junior Levice – p. Jurík sa na zápase juniorov č. 23. MBK Viktoria Žilina a ŠBK 



Junior Levice zo dňa 13.10.2018 a ešte aj po jeho skončení, správal hrubo a 
nešportovo a jeho správanie HK SBA – C považuje za neakceptovateľné. HK SBA – 
C apeluje na to, aby správanie trénera Juríka v nasledujúcich zápasoch bolo v duchu 
fair play voči všetkým účastníkom stretnutia, keďže je trénerom mladých hráčov, 
ktorým má byť prioritne príkladom a dobrým vzorom.  
 
Súčasne HK SBA – C považuje za podstatné poukázať na skutočnosť, že v prípade, 
ak má basketbalový klub za to, že nie je spokojný s konkrétnym rozhodcom, resp. 
jeho výkonmi, môže požadovať od príslušného delegačného referenta SBA, aby 
predmetný rozhodca nebol na zápasy daného družstva delegovaný. HK SBA – C 
nemá právomoc rozhodovať o tom, ktorý rozhodca bude na zápasy delegovaný.  
 
Podľa čl. 3 bodu 3.3 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 „Hrubé správanie, 
zosmiešňovanie alebo  provokovanie, zvlášť nešportové správanie, šarvátka, 
podnecovanie agresivity 
2 - 6 zápasov ZVF + 1.liga seniori          do 100 €        
 
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. 
 
Podľa čl. 5 bodu 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 s ZVF aj ZPČ.“ 
 

Podľa čl. 3 bodu 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 bodu 3.2 Disciplinárneho poriadku SBA „Ostatné priestory - sú všetky 
priestory objektu, v ktorom sa zápas odohráva okrem chránených priestorov.“ 

 
HK SBA – C upozorňuje trénera Juríka, že počas trestu zákazu výkonu funkcie 
trénera sa nesmie v zmysle čl. 5 bodu 5.15 Disciplinárneho poriadku SBA zdržiavať 
v chránených a ani ostatných priestoroch, a teda sa vôbec nesmie zdržiavať v mieste 
stretnutia. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 049/181025 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM Svit a dohody basketbalových klubov BKM 



Svit a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 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.V20. medzi BKM Iskra Svit A – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves v termíne 
27.10.2018 o 11:00 hod., Svit, Iskra Aréna  /pôvodne 28.10.2018/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: uvoľnenie 
sobotňajšieho termínu, zápas Kežmarok - SNV sa odohrá v náhradnom termíne 
22.10.2018. 
 

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 
BKM Svit a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 050/181025 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Inter Bratislava mládež a dohody 
basketbalových klubov BK Inter Bratislava mládež a ŠBK Junior Levice k zmene 
termínu zápasu súťaže Starších žiakov U15, skupina Západ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže Starších žiakov U15, 
skupiny Západ nasledovne: 
č.Z20. BK Inter Bratislava – ŠBK Junior Levice dňa 26.10.2018 o 18:30 hod., 
Bratislava, HANT aréna Pasienky  /pôvodne 28.10.2018/.  
 
BK Inter Bratislava mládež 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 23.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH 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 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 – obsadenie ŠH inou akciou, je 
dôvodom na zmenu termínu zápasu.     



Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu súťaže Starších žiakov U15, 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 ŠBK Junior Levice a so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.     

 
Súčasne HK SBA – C dôrazne žiada BK Inter Bratislava, aby včas informoval 
HK SBA – C o obsadení haly, nakoľko možno odôvodnene predpokladať, že BK 
vedel o obsadení haly (trojdňový prenájom v pôvodnom termíne zápasu) oveľa 
skôr ako podával samotnú žiadosť o zmenu zápasu - dva dni pred prenájmom 
haly. V obdobnom prípade nemusí HK SBA – C stihnúť o zmene termínu rozhodnúť 
a družstvá budú povinné nastúpiť na zápas v pôvodnom termíne. 
 
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. 051/181025 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a dohody 
basketbalových klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a BAM Poprad 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, skupiny Východ nasledovne: 
č.V12. BAM Poprad – YOUNG ANGELS U19 Košice dňa 26.10.2018 o 19:00 hod., 
Poprad, ZŠ Komenského  /pôvodne 27.10.2018/.  
 
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 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 18.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: paralelná účasť družstiev 
YOUNG ANGELS Košice v súťažiach Extraligy žien a spoločnej súťaži 1.ligy žien 
a Junioriek U19 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, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;      
- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – paralelná účasť družstiev 
YOUNG ANGELS Košice v súťažiach Extraligy žien a spoločnej súťaži 1.ligy žien 
a Junioriek U19 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 spoločnej súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19, skupiny Východ 
medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na 
základe vzájomnej dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 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.  
 
Zverejnené 31.10.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 052/181025 
 
 
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 ŠBK Šamorín k zmene termínu zápasu základnej 
časti najvyššej súťaže žien  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti najvyššej súťaže 
žien nasledovne: 
č.28. ŠBK Šamorín – YOUNG ANGELS Košice dňa 08.11.2018 o 19:00 hod., 
Šamorín, ŠC Samaria, Veterná 18  /pôvodne 10.11.2018/.  
 
GOOD ANGELS s.r.o. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 27,00 Eur (slovom dvadsaťsedem eur). 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 15.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: paralelná účasť družstiev 
YOUNG ANGELS Košice v súťažiach Extraligy žien a spoločnej súťaži 1.ligy žien 
a Junioriek U19 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;       
- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – paralelná účasť družstiev 
YOUNG ANGELS Košice v súťažiach Extraligy žien a spoločnej súťaži 1.ligy žien 
a Junioriek U19 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 najvyššej súťaže 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 ŠBK Šamorín, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.    
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA. 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 053/181025 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia BKM Dolný Kubín o nemožnosti nastúpenia na 
odohratie zápasov súťaže Starších žiakov U15, skupiny Východ z interných dôvodov   

 
rozhodla: 

 
Zápas súťaže Starších žiakov U15, skupiny Východ č.V6. medzi BKM Iskra Svit 
A a BKM Dolný Kubín, ktorý sa mal hrať dňa 13.10.2018 vo Svite, sa kontumuje 



v prospech družstva BKM Iskra Svit A, a to so skóre 20:0 v prospech družstva 
BKM Iskra Svit A, bez priznania bodu BKM Dolný Kubín; 
 
Zápas súťaže Starších žiakov U15, skupiny Východ č.V9. medzi BK MŠK 
Kežmarok a BKM Dolný Kubín, ktorý sa mal hrať dňa 14.10.2018 v Kežmarku, 
sa kontumuje v prospech družstva BK MŠK Kežmarok, a to so skóre 20:0 
v prospech družstva BK MŠK Kežmarok, bez priznania bodu BKM Dolný Kubín. 
 
Družstvu BKM Dolný Kubín sa ukladá pokuta vo výške 150 EUR (slovom 
jednostopäťdesiat eur) za nedostavenie sa k zápasom č.V6. medzi BKM Iskra 
Svit A a BKM Dolný Kubín, č.V9. BK MŠK Kežmarok a BKM Dolný Kubín 
z vlastnej viny. 
 
Družstvo BKM Dolný Kubín je povinné uhradiť správny poplatok vo výške 35 
EUR (slovom tridsaťpäť eur). 
 
Z dôvodu udelenia v poradí tretej a štvrtej kontumácie v súťaži Starších žiakov 
U15 je družstvo BKM Dolný Kubín vyradené z tejto súťaže. 
 
Družstvá, ktoré mali hrať podľa pôvodného vyžrebovania súťaže Starších 
žiakov U15, skupiny Východ s družstvom BKM Dolný Kubín budú mať voľno. 
 
Družstvu BKM Dolný Kubín sa ukladá pokuta vo výške 1.000 EUR (slovom 
jedentisíc eur) za odstúpenie družstva zo súťaže Starších žiakov U15. 
 
Uvedené pokuty a správny poplatok v celkovej výške 1.185 EUR (slovom 
jednostoosemdesiatpäť eur)  je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 
0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX a to na základe vystavenej faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe doručenia oznámenia BKM Dolný Kubín 
zo dňa 12.10.2018 o nemožnosti nastúpenia na odohratie zápasov súťaže Starších 
žiakov U15, skupiny Východ z interných dôvodov zaoberala uvedenou informáciou. 
Zároveň sa zaoberala aj doplňujúcou informáciou zo dňa 21.10.2018 o odstúpení zo 
súťaže pre interné dôvody vo vnútri klubu. 
 
Družstvo BKM Dolný Kubín nevycestovalo na riadne hlásené zápasy podľa 
vyjadrenia zástupcu klubu z interných dôvodov, avšak následne HK SBA - C neboli 
doručené dostačujúce potvrdenia v súlade s Hracím poriadkom SBA, na základe 
čoho HK SBA – C pristúpila ku kontumácii zápasov, udeleniu pokuty a zároveň po 
tretej a štvrtej kontumácii aj o vyradení družstva BKM Dolný Kubín zo súťaže 
Starších žiakov U15.  
 

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 možné maximálne o 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 
 

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 kontumácii stretnutia sa priznáva 
súperovi skóre 20 : 0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0 : 20. Ak príde ku kontumácii 
stretnutia z viny oboch družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0 : 20 s 
výnimkou stanovenou predpismi SBA.“  
 

Podľa čl. 10.5. Hracieho poriadku SBA – „Pokiaľ príde ku kontumácii aspoň 3 
súťažných stretnutí družstva v jednom hracom období, HK takéto družstvo zo súťaže 
ihneď vylúči. Pokiaľ príde v nižších súťažiach ku kontumácii z dôvodu 
nedostatočného počtu hráčov, pričom stretnutie sa odohrá, táto kontumácia sa 
nezapočítava do počtu kontumácií z dôvodu ktorých by bolo družstvo vylúčené zo 
súťaže.“ 
 



Podľa čl. 15.2. Hracieho poriadku SBA – „Okrem potrestania priestupkov a previnení 
sa uplatňujú aj hracie dôsledky: čl. 15.2.2. – „kontumácia stretnutia s pasívnym skóre 
bez priznania jedného bodu.“ 
 
Podľa čl. 15.3.8 Hracieho poriadku SBA „O kontumácii stretnutia HK rozhodne 
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. 15.6. Hracieho poriadku SBA „V prípade nedohrania súťaže niektorým 
družstvom /z ekonomických dôvodov, zánikom klubu, vylúčením zo súťaže/ sa všetky 
výsledky tohto družstva dosiahnuté v nedohratej  ucelenej časti súťaže anulujú.“ 
 
Podľa čl. 2.2. Prílohy č.1. k Disciplinárnemu poriadku SBA – „Nedostavenie sa 
k zápasu z vlastnej viny - pokuta ostatné 50 – 300 €. Súčasne previnivšie sa družstvo 
znáša náklady na výjazd rozhodcov /to neplatí v prípade postupu podľa č. 7.31 HP/. 
Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA.“     
 
Podľa čl. 2.20. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA – „V prípade vyradenia alebo 
odstúpenia družstva z príslušnej súťaže po vyžrebovaní bude BK potrestaný 
pokutou: 
 
Slovenský pohár muži a ženy a najvyššie výkonnostné  
súťaže mládeže od starších žiakov až po juniorov     -     1.000 €“ 
 
 
HK SBA – C sa oboznámila so zaslanými podkladmi, vyjadreniami od družstva BKM 
Dolný Kubín a z dôvodu, že boli nepostačujúce rozhodla HK SBA – C rozhodla 
o kontumácii zápasov a následne aj o vyradení družstva zo súťaže 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. 054/181030 

 
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 BO Strojár Malacky k zmene 
termínu zápasu súťaže Kadetov U17, skupina Západ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže Kadetov U17, skupiny 
Západ nasledovne: 



č.Z33. BK Inter Bratislava – Strojár Malacky dňa 30.10.2018 o 14:00 hod., 
Bratislava, HANT aréna Pasienky  /pôvodne 04.11.2018/.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 26.10.2018 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, 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 – 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 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 BO Strojár Malacky a so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
HK SBA – C rozhodla v danom prípade v pomere 2:1, podľa Štatútu HK SBA článku 
3, bodu 3.19. 
 
 
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. 055/181031 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM Svit a dohody basketbalových klubov BKM 
Svit, BK Považská Bystrica, s.r.o. a MBK Victoria Žilina k zmene termínu zápasov 
súťaže Kadetov U17, skupina Východ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov súťaže Kadetov U17, skupiny 
Východ nasledovne: 
č.V31. IMC Slovakia Považská Bystrica – BKM Iskra Svit dňa 10.11.2018 o 14:00 
hod., Považská Bystrica, ZŠ Rozkvet  /pôvodne 03.11.2018/;  
č.V36. MBK Victoria Žilina – BKM Iskra Svit dňa 11.11.2018 o 10:00 hod., Žilina, 
ZŠ Limbová, Solinky  /pôvodne 04.11.2018/.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 11.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť na medzinárodnom 
turnaji v Maďarsku (Nyíregyháza) v termíne 02.-04.11.2018, t.j. 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 zápasov dodržal lehotu dvoch týždňov 
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť na medzinárodnom 
turnaji v Maďarsku (Nyíregyháza) v termíne 02.-04.11.2018, t.j. v pôvodnom termíne 
konania zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasov.     
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov súťaže Kadetov U17, skupiny Východ medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 
BKM Svit, BK Považská Bystrica, s.r.o. 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. 056/181031 

 



Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKP Banská Bystrica a dohody basketbalových 
klubov ŠKP Banská Bystrica a ŠBK Junior Levice k zmene termínu zápasu základnej 
časti súťaže Juniorov U19  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Juniorov 
U19 nasledovne: 
č.68. ŠKP BBC Banská Bystrica – ŠBK Junior Levice dňa 21.11.2018 o 17:00 
hod., Banská Bystrica, OA Tajovského 25  /pôvodne 28.11.2018/.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 24.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu.  
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

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

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

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

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



Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov;      
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.     
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu základnej časti súťaže Juniorov U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade 
s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov ŠKP 
Banská Bystrica 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. 057/181031 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a dohody 
basketbalových klubov MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o., ŠŠK B.S.C. Bratislava, BK 
Inter Bratislava mládež a MBA Prievidza k zmene termínu zápasov súťaže Starších 
žiakov U15, skupina Západ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov súťaže Starších žiakov U15, 
skupiny Západ nasledovne: 
č.Z23. MŠK BK Žiar nad Hronom – BSC Bratislava dňa 18.11.2018 o 09:00 hod., 
Žiar nad Hronom, ŠH  /pôvodne 10.11.2018/;  
č.Z27. MŠK BK Žiar nad Hronom – BK Inter Bratislava dňa 12.11.2018 o 17:00 
hod., Žiar nad Hronom, ŠH  /pôvodne 11.11.2018/;  
č.Z28. MBA Prievidza – BSC Bratislava dňa 17.11.2018 o 17:00 hod., Prievidza, 
ZŠ S.Chalupku  /pôvodne 11.11.2018/.  
 
MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené 
náklady rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.Z27.. 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 22.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasov. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

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

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

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 058/181031 
 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŽBK Rožňava a dohody basketbalových klubov 
ŽBK Rožňava, MBK Ružomberok, s.r.o. a BKM Žilina-Závodie k zmene termínu 
zápasov súťaže Kadetiek U17, skupina Východ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov súťaže Kadetiek U17, skupiny 
Východ nasledovne: 
č.V43. ŽBK Rožňava – BKM Žilina-Závodie dňa 08.12.2018 o 15:00 hod., 
Rožňava, ŠH Štítnická  /pôvodne 15.12.2018/;  
č.V48. ŽBK Rožňava – MBK Ružomberok dňa 21.11.2018 o 16:00 hod., Rožňava, 
ŠH Štítnická  /pôvodne 16.12.2018/;  
 
ŽBK Rožňava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 
10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.V48.. 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 22.10.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasov. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 
7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 



možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  

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

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8., 5.9. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov;       
- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – obsadenie ŠH 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 Kadetiek U17, skupiny Východ medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 
ŽBK Rožňava, MBK Ružomberok, s.r.o. a BKM Žilina-Závodie, 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.  
 


