
Rozhodnutia HK SBA - C – september 2018 
 
Zverejnené 17.09.2018 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 011/180913 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM Junior UKF Nitra a dohody basketbalových 
klubov BKM Junior UKF Nitra a Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky 
k výmene poradia zápasov základnej časti najvyššej súťaže žien 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti najvyššej 
súťaže žien nasledovne: 
č.9. medzi Piešťanské Čajky – BKM Junior UKF Nitra v termíne 03.10.2018 
o 18:00 hod., Piešťany, Diplomat aréna  /pôvodne BKM Junior UKF Nitra – 
Piešťanské Čajky/; 
č.37. medzi BKM Junior UKF Nitra – Piešťanské Čajky v termíne 05.12.2018 
o 18:00 hod., Nitra, MŠH Dolnočermánska  /pôvodne Piešťanské Čajky – BKM 
Junior UKF Nitra/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 04.09.2018 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: výmena 
osvetlenia v mestskej hale v Nitre v pôvodnom termíne konania. 
 

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

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



c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7 Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o výmenu poradia zápasov dodržal lehotu dvoch 
týždňov;       
- dôvod uvedený v žiadosti o výmenu poradia zápasov – výmena osvetlenia 
v mestskej hale v termíne konania zápasu, je dôvodom na preloženie, resp. výmenu 
poradia zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 
zápasov základnej časti najvyššej súťaže žien medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 
BKM Junior UKF Nitra 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. 012/180913 
 
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 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.41. medzi MBK Ružomberok – Piešťanské Čajky v termíne 16.12.2018 o 17:00 
hod., Ružomberok, ŠH Koniareň, Poľná ul.  /pôvodne 15.12.2018/. 
 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 30.08.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: odohranie 
medzinárodného zápasu FIBA CUPu dňa 13.12.2018 v Celje. 
 

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

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

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7 Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov;       
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – zmena zo soboty na nedeľu 
v rámci víkendu, pri ktorej zmene nie je potrebný závažný dôvod ani iné 
odôvodnenie.    
   



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 MBK 
Ružomberok, s.r.o. 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. 013/180913 
 
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 CBK Minibuseuropa 
Ťahanovce Košice k zmene termínu zápasu a výmene poradia zápasov základnej 
časti súťaže Starších žiačok U15 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu a výmenu poradia zápasov 
základnej časti súťaže Starších žiačok U15 nasledovne: 
č.1. YOUNG ANGELS U15 Košice – CBK 2004 Košice v termíne 25.09.2018 
o 18:00 h., Košice, ŠH Lokomotívy, Čermeľská ul.  /pôvodne CBK 2004 Košice – 
YOUNG ANGELS U15 Košice dňa 29.09.2018/; 
č.46. CBK 2004 Košice – YOUNG ANGELS U15 Košice v termíne 08.12.2018 
o 15:00 h., Košice, ZŠ Juhoslovanská  /pôvodne YOUNG ANGELS U15 Košice – 
CBK 2004 Košice/ 
 
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené 
náklady rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.1.. 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 08.08.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu a výmenu poradia zápasov, dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: 
účasť na medzinárodnom turnaji Semjonova´s Cup v termíne 27.-30.09.2018 
v lotyšskej Rige v pôvodnom termíne konania zápasu č.1. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 



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

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o výmenu poradia zápasov dodržal lehotu dvoch 
týždňov;       
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu a výmenu poradia zápasov – 
účasť na medzinárodnom turnaji Semjonova´s Cup v termíne 27.-30.09.2018 
v lotyšskej Rige v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na preloženie, 
resp. výmenu poradia zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu a 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 YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 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. 014/180913 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Nové Mesto nad Váhom a dohody 
basketbalových klubov BK Nové Mesto nad Váhom, BK Klokani Ivanka pri Dunaji 
a BK Slovan Bratislava k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetiek 
U17, skupiny Západ z dôvodu hrania medzinárodného turnaja   
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaži Kadetiek 
U17 nasledovne: 
 
č.Z8. BK Nové Mesto nad Váhom – BK Klokani Ivanka pri Dunaji v termíne 
29.09.2018 o 16:00 hod., Stará Turá, ŠH  /pôvodne 20.10.2018/; 
č.Z12. BK Nové Mesto nad Váhom – BK Slovan Bratislava v termíne 30.09.2018 
o 11:00 hod., Stará Turá, ŠH /pôvodne 21.10.2018/.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 15.08.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť na medzinárodnom 
turnaji EGBL v termíne 18.-21.10.2018 v lotyšskej Rige 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 a nadstavbovej časti 
súťaže skupiny o 1.-8.miesto – účasť na medzinárodnom turnaji EGBL v termíne 18.-
21.10.2018 v lotyšskej Rige v pôvodnom termíne konania zápasov. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti súťaže Kadetiek U17 medzi jednotlivými družstvami v súlade 
s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK Nové 
Mesto nad Váhom, BK Klokani Ivanka pri Dunaji a BK Slovan Bratislava a so 
súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 18.09.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 015/180913 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia zo strany Komisie rozhodcov SBA o konaní 
rozhodcovského seminára v termíne 22.-23.09.2018, ktorý je termínom konania 
zápasov 1. a 2.kola základnej časti súťaže Kadetov U17, skupiny Východ a Západ 
a na základe dohody zainteresovaných basketbalových klubov 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetov 
U17, skupiny Východ a Západ nasledovne: 
 



č.V2. IMC Slovakia Považská Bystrica – MBA Prievidza dňa 03.10.2018 o 18:00 
hod., Považská Bystrica, ZŠ sídl. Rozkvet  /pôvodne 22.09.2018/; 
 
č.V3. MBK VICTORIA Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom dňa 10.11.2018 o 13:30 
hod. Žilina, ZŠ Limbová  /pôvodne 22.09.2018/; 
 
č.V4. BKM Iskra Svit – BK Slovenský Orol Levoča dňa 11.10.2018 o 17:00 hod., 
Svit, Iskra Aréna (ŠH)  /pôvodne 22.09.2018/; 
 
č.V6. IMC Slovakia Považská Bystrica – MŠK BK Žiar nad Hronom dňa 
23.10.2018 o 18:00 hod., Považská Bystrica, ZŠ sídl. Rozkvet  /pôvodne 
23.09.2018/;  
 
č.V7. MBK VICTORIA Žilina – MBA Prievidza dňa 01.11.2018 o 10:00 hod., Žilina, 
ZŠ Limbová  /pôvodne 23.09.2018/; 
 
č.V8. BKM Iskra Svit – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves dňa 15.11.2018 o 17:00 
hod., Svit, Iskra Aréna (ŠH)  /pôvodne 23.09.2018/; 
 
č.Z1. BK Inter Bratislava – MBK AŠK Slávia Trnava dňa 19.12.2018 o 17:00 hod., 
Bratislava, HANT aréna Pasienky  /pôvodne 22.09.2018/; 
 
č.Z3. BBK Bánovce nad Bebravou – BSC „BLUE“ Bratislava – MS dňa 
30.09.2018 o 11:00 hod, Bánovce nad Bebravou, ŠH  /pôvodne 22.09.2018/; 
 
č.Z4. BKM SPU Nitra – MBK Karlovka Bratislava dňa 30.09.2018 o 10:00 hod., 
Nitra, ZŠ Škultétyho, Klokočina  /pôvodne 22.09.2018/; 
 
č.Z5. ŠBK Junior Levice – Strojár Malacky dňa 20.09.2018 o 17:00 hod., Levice, 
ŠH  /pôvodne 22.09.2018/; 
 
č.Z7. BBK Bánovce nad Bebravou – BSC „YELLOW“ Bratislava dňa 29.09.2018 
o 17:00 hod., ŠH  /pôvodne 23.09.2018/; 
  
č.Z8. BKM SPU Nitra – Strojár Malacky dňa 29.09.2018 o 11:00 hod., Nitra, ZŠ 
Škultétyho, Klokočina  /pôvodne 23.09.2018/; 
 
č.Z9. ŠBK Junior Levice – MBK Karlovka Bratislava dňa 25.09.2018 o 15:00 
hod., Levice, ŠH  /pôvodne 23.09.2018/; 
 
 
BK Považská Bystrica, s.r.o. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.V2. a V6.. 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. 



 
BK Inter Bratislava mládež je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.Z1.. 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. 
 
ŠBK Junior Levice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.Z5. a Z9.. 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. 
 
BKM Svit je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 
10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.V4. a V8.. 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 bolo dňa 18.07.2018 doručené oznámenie zo strany 
Komisie rozhodcov SBA o termíne seminára počas zápasov 1. a 2.kola súťaže 
v termínu 22.-23.09.2018 a zároveň žiadosť, aby sa v tomto termíne nehral žiadne 
zápasy súťaží SBA. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

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



hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalové kluby žiadajúce o zmenu termínu zápasov dodržali lehotu dvoch 
týždňov;       
- Komisia rozhodcov SBA včas informovala o konaní seminára;       
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov zo strany Komisie rozhodcov 
SBA v termíne 22.-23.09.2018 z dôvodu konania seminára v pôvodnom termíne 
konania zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti súťaže Kadetov U17, skupiny Východ a Západ medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody zainteresovaných klubov, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 017/180913 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadostí YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., BAM Poprad, 
BK Slovan Bratislava a dohody zainteresovaných klubov k zmene termínu zápasov 
základnej časti spoločnej súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19, skupiny Východ a 
Západ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti spoločnej 
súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19 nasledovne: 
 
č.V3. BAM Poprad – CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce dňa 27.09.2018 o 18:00 
hod., Poprad, ZŠ Komenského  /pôvodne 29.09.2018/;  
 



č.V5. MBK Ružomberok – YOUNG ANGELS U17 Košice dňa 25.09.2018 o 15:00 
hod., Ružomberok, ŠH Koniareň  /pôvodne 29.09.2018/; 
č.V50. YOUNG ANGELS U17 Košice – MBK Ružomberok dňa 03.10.2018 o 18:00 
hod., Košice, Angels aréna  /pôvodne 30.09.2018/;  
 
č.Z11. BK ŠK UMB Banská Bystrica – BK Slovan Bratislava dňa 27.10.2018 
o 17:00 h., Banská Bystrica, Fakulta UMB, Tajovského 40  /pôvodne BK Slovan 
Bratislava – BK ŠK UMB Banská Bystrica/; 
č.Z56. BK Slovan Bratislava – BK ŠK UMB Banská Bystrica dňa 28.10.2018 
o 10:30 hod., Bratislava, Dom športu, Junácka 6  /pôvodne BK ŠK UMB Banská 
Bystrica – BK Slovan Bratislava/;  
 
č.V20. BAM Poprad – BKM Bardejov dňa 10.11.2018 o 14:00 hod., Poprad, 
Aréna Poprad  /pôvodne BKM Bardejov – BAM Poprad/; 
č.V65. BKM Bardejov – BAM Poprad dňa 11.11.2018 o 10:00 hod., Bardejov, ŠK 
Mier  /pôvodne BAM Poprad – BKM Bardejov/; 
 
č.V23. MBK Ružomberok – YOUNG ANGELS U19 Košice dňa 21.11.2018 o 14:30 
hod., Ružomberok, ŠH Koniareň  /pôvodne dňa 24.11.2018/;  
  
č.V37. YOUNG ANGELS U19 Košice – CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce dňa 
09.01.2019 o 18:00 hod., Košice, Angels aréna  /pôvodne 12.01.2019/;  
 
č.V55. BKM Bardejov – YOUNG ANGELS U19 Košice dňa 17.10.2018 o 17:00 
hod., Bardejov, ŠH  /pôvodne 14.10.2018/; 
  
č.Z67. BK Slovan Bratislava – Dubček Bratislava dňa 25.11.2018 o 16:00 hod., 
Bratislava, Dom športu, Junácka 6 
 
č.V73. YOUNG ANGELS U17 Košice – YOUNG ANGELS U19 Košice dňa 
10.12.2018 o 18:00 hod., Angels aréna  /pôvodne dňa 09.12.2018/;   
 
 
YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené 
náklady rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápasy č.V5., V50, V23., 
V37., V55., V73.. Celkovú sumu 120,00 Eur (slovom jednostodvadsať 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. 
 
BAM Poprad je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom po 
10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.V3.. Celkovú sumu 20,00 Eur (slovom 
dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 
1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe vystavenej 
faktúry. 
 
 



Odôvodnenie: HK SBA - C boli doručené žiadosti o zmenu hracích dní základnej 
časti súťaže. Dôvodom bola účasť hráčok družstiev YOUNG ANGELS U17 a U19 
Košice v medzinárodných súťažiach European Women´s Basketball League (EWBL), 
Central European Women´s Leagua (CEWL), European Girls Basketball League 
(EGBL), obsadenie ŠH družstiev BK Slovan Bratislava a BAM Poprad v riadnych 
termínoch 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: 
 
- basketbalové kluby žiadajúce o zmenu termínu zápasov dodržali lehotu dvoch 
týždňov;       



- dôvody uvedené v žiadostiach o zmenu termínu zápasov – účasť v medzinárodných 
súťažiach a obsadenie ŠH v riadnych termínoch konania zápasu, sú dôvodom na 
zmenu termín zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti spoločnej súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19 medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody zainteresovaných klubov, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 20.09.2018 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 018/180913 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia Bečarik & partners, s.r.o. a podkladov z ekonomického 
oddelenia SBA  

 
rozhodla: 

 
Basketbalovému klubu BC PRIEVIDZA, o.z., IČO: 31 930 816, so sídlom Riečna 
10, 971 01 Prievidza sa zastavuje pretekárska činnosť, až do doby úhrady 
všetkých záväzkov klubu voči Rastkovi Dramičaninovi, Miljanovi Čurovičovi a 
SBA. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C informoval právny zástupca Rastka Dramičanina, 
Miljana Čuroviča - Bečarik & partners, s.r.o. o tom, že basketbalový klub BC 
PRIEVIDZA, o.z., IČO: 31 930 816, so sídlom Riečna 10, 971 01 Prievidza (ďalej len 
„BK“) do dnešného neuhradil podlžnosti a teda, že zo strany BK nedošlo k úhrade 
istiny, úrokov z omeškania a ani trov konania v zmysle Rozhodnutia AK SBA 5 
AK/2018. Súčasne HK SBA – C z podkladov od ekonomického oddelenia SBA zistila, 
že BK neuhradil SBA faktúry, ktoré sú u po splatnosti.  
 
Na základe oznámenia Bečarik & partners, s.r.o.  HK SBA – C vyzvala BK, aby sa 
BK vyjadril k tomu, z akého dôvodu BK nerešpektuje Rozhodnutie Arbitrážnej 
komisie SBA (ďalej len „AK SBA“). 
 
Dňa 08.06.2018 bolo HK SBA – C doručené od p. Boška nasledovné vyjadrenie: 
„Basketbalový klub BC Prievidza si je vedomý svojej povinnosti uhradiť záväzok 
vyplývajúci z rozhodnutia AK SBA. Momentálne je však medzisezónne obdobie, v 
ktorom klub "nevyrába" a z toho dôvodu ani nezarába. Hneď ako sa v lete tieto veci 
pohnú klub začne získavať aj prostriedky od sponzorov, uhradíme náš záväzok“ 
 



Podľa čl. 10 bodu 10.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 „Pokiaľ člen SBA 
nesplní riadne a včas svoj  finančný záväzok, ktorý mu vyplýva z predpisov SBA 
alebo z rozhodnutí orgánov SBA /napr. čl 5.2.2 DP/, je takýto člen potrestaný 
v disciplinárnom konaní, ak predpis SBA neustanovuje inak, aj trestom ZPČ, 
prípadne ZVF až do doby, kedy svoj záväzok v plnej výške neuhradí.“ 
 

Podľa čl. III. bodu 1.3 Štatútu Arbitrážnej komisie „AK SBA svojím rozhodnutím 
zaviaže združenie, BK alebo iný subjekt SBA k zaplateniu dlžnej čiastky 
oprávnenému, po uplynutí lehoty na zaplatenie. Na základe rozhodnutia AK SBA, HK 
SBA zastaví športovú činnosť subjektu (združenie, BK, hráč, tréner rozhodca, 
funkcionár)“. 

 

Podľa čl. II. bodu 10 Štatútu Arbitrážnej komisie „Rozhodnutia AK SBA sa doručuje 
účastníkom elektronickým spôsobom. Vykonateľnosť rozhodnutia AK SBA 
nastáva po uplynutí 7 dní odo dňa odoslania mailovou poštou účastníkom 
konania a to aj v prípade, ak si účastníci obsah rozhodnutia neprečítali. 
 
HK SBA – C zistila, že Rozhodnutie AK SBA sú vykonateľné, no napriek tomu si BK 
nesplnil Rozhodnutím uloženú povinnosť. Súčasne BK neuhradil ani svoje ďalšie 
záväzky po splatnosti voči SBA. 
 
Na základe vyššie uvedeného rozhodla HK SBA – C tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 019/180920 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci predloženia dohody o prevode práva účasti v súťaži starších žiačok 
medzi basketbalovými klubmi Mestský basketbalový klub Stará Turá, IČO: 
34 011 501, so sídlom Športová 503, 916 01 Stará Turá (ďalej len „MBK Stará 
Turá“) a Basketbalovým klubom mládeže Piešťany, IČO: 34 073 361, so sídlom 
A.Hlinku 63/109, 921 01 Piešťany (ďalej len „BKM Piešťany“) o prevode práv účasti 
v súťaži SBA (Staršie žiačky U15) v hracom období 2018/2019  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C v súlade s čl. 19. bodom 19.4. Hracieho poriadku SBA prevádza 
právo účasti v súťažiach SBA (Staršie žiačky U15) z basketbalového klubu 
MBK Stará Turá, IČO: 34 011 501, so sídlom Športová 503, 916 01 Stará Turá na 
BKM Piešťany, IČO: 34 703 361, so sídlom A.Hlinku 63/109, 921 01 Piešťany. 
 



Odôvodnenie: HK SBA - C rozhodla o schválení prevodu práva účasti v súťažiach 
SBA (Staršie žiačky U15) v hracom období 2018/2019 z basketbalového klubu MBK 
Stará Turá na BKM Piešťany, a to na základe predloženej vzájomnej dohody 
o prevode práva účasti v súťaži starších žiačok zo dňa 05.09.2018 v súlade s čl. 19. 
Hracieho poriadku SBA a čl. 21. bodu 21.10. Hracieho poriadku 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. 020/180920 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM SPU Nitra a dohody basketbalových klubov 
BKM SPU Nitra a MBK Karlovka, s.r.o. k výmene poradia zápasov základnej časti 
súťaže 1.ligy mužov, skupiny Západ 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže 1.ligy 
mužov, skupiny Západ nasledovne: 
č.Z3. medzi BKM SPU Nitra – VŠEMvs Karlovka Bratislava B v termíne 
29.09.2018 o 18:00 hod., Nitra, ŠH SPU  /pôvodne VŠEMvs Karlovka Bratislava 
B – BKM SPU Nitra/; 
č.Z18. medzi VŠEMvs Karlovka Bratislava B – BKM SPU Nitra v termíne 
17.11.2018 o 17:00 hod., Bratislava, ZŠ Majerníkova 62  /pôvodne BKM SPU 
Nitra – VŠEMvs Karlovka Bratislava B/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.09.2018 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenie 
športovej haly medzinárodným podujatím v aerobiku 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 výmenu poradia zápasov dodržal lehotu dvoch 
týždňov;       
- dôvod uvedený v žiadosti o výmenu poradia zápasov – obsadenie športovej haly 
medzinárodným podujatím v aerobiku v pôvodnom termíne konania zápasu, je 
dôvodom na výmenu poradia zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 
zápasov základnej časti súťaže 1.ligy mužov, skupiny Západ medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BKM SPU Nitra a MBK Karlovka, 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. 021/180920 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠBK Junior Levice a dohody basketbalových 
klubov ŠBK Junior Levice a BK JF Košice k zmene termínu zápasu základnej časti 
súťaže Juniorov U19 
 

rozhodla: 



 
HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Juniorov 
U19 nasledovne: 
 
č.37. ŠBK Junior Levice – KB Slávia TU Košice v termíne 26.10.2018 o 19:00 h., 
Levice, ŠH  /pôvodne dňa 28.10.2018/. 
 
ŠBK Junior Levice 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 12.09.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenie športovej 
haly inou akciou v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

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



Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov;       
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenie športovej haly inou 
akciou v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasu základnej časti súťaže Juniorov U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade 
s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov ŠBK Junior 
Levice a BK JF Košice, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 21.09.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 016/180906 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠBK Junior Levice a dohody basketbalových 
klubov ŠBK Junior Levice a MBK Karlovka Bratislava a zároveň vo veci podania 
žiadosti 1.BK Michalovce a dohody basketbalových klubov 1.BK Michalovce a BK JF 
Košice k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Juniorov U19 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Juniorov 
U19 nasledovne: 
 
č.6. 1.BK Michalovce – KB Slávia TU Košice dňa 19.10.2018 o 18:30 hod., 
Michalovce, gymn.P.H., Masarykova ul.  /pôvodne dňa 17.10.2018/; 
 
č.9. ŠBK Junior Levice – MBK Karlovka Bratislava dňa 03.10.2018 o 16:30 hod., 
Levice, ŠH  /pôvodne dňa 29.09.2018/; 
 
ŠBK Junior Levice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur) za zápas č.9.. Celkovú sumu 20,00 
Eur (slovom dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 
(IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe 
vystavenej faktúry. 
 



 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 20.08.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom bola účasť družstva ŠBK Junior Levice na medzinárodnom turnaji 
EYBL v riadnom termíne konania zápasov. 
Dňa 13.08.2018 bola HK SBA – C doručené žiadosť o zmenu termínu zápasu. 
Dôvodom bolo obsadenie ŠH v Michalovciach inou akciou v riadnom 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: 
 
- basketbalové kluby žiadajúce o zmenu termínu zápasov dodržali lehotu dvoch 
týždňov;       



- dôvody uvedené v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť na medzinárodnom 
turnaji EYBL a obsadenie ŠH inou akciou v pôvodnom termíne konania zápasu, je 
dôvodom na preloženie zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov v základnej časti súťaže Juniorov U19 medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 
ŠBK Junior Levice a MBK Karlovka Bratislava, 1.BK Michalovce a BK JF Košice, so 
súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
  
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
Zverejnené 27.09.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 022/180920 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠBK Junior Levice a dohody basketbalových 
klubov ŠBK Junior Levice a BKM SPU Nitra k zmene termínu zápasu základnej časti 
súťaže Juniorov U19 
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Juniorov 
U19 nasledovne: 
 
č.15. ŠBK Junior Levice – BKM SPU Nitra dňa 23.10.2018 o 16:30 hod., Levice, 
ŠH  /pôvodne dňa 30.09.2018/. 
 
ŠBK Junior Levice 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 16.09.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom bola účasť družstva ŠBK Junior Levice na medzinárodnom turnaji 
EYBL v riadnom termíne konania zápasu. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 



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

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov;       
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť na medzinárodnom 
turnaji EYBL v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na preloženie 
zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov v základnej časti súťaže Juniorov U19 medzi jednotlivými družstvami 
v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 
ŠBK Junior Levice a BKM SPU Nitra, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
  
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 023/180927 
 



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 BK ZŠ 
Zvolen k výmene poradia zápasov základnej časti spoločnej súťaže 1.ligy žien 
a Junioriek U19, skupiny Západ 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti spoločnej 
súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19, skupiny Západ nasledovne: 
č.Z40. medzi BK ZŠ Zvolen – Dubček Bratislava v termíne 12.01.2019 o 15:00 
hod., Zvolen, ZŠ Námestie mládeže  /pôvodne Dubček Bratislava – BK ZŠ 
Zvolen/; 
č.Z85. medzi Dubček Bratislava – BK ZŠ Zvolen v termíne 13.01.2019 o 12:30 
hod., Bratislava, ZŠ Majerníkova 62  /pôvodne BK ZŠ Zvolen – Dubček 
Bratislava/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.09.2018 doručená žiadosť o výmenu 
poradia 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 výmenu poradia zápasov dodržal lehotu dvoch 
týždňov;       
- dôvod uvedený v žiadosti sa nenachádzal – pre zmenu termínu zo soboty na 
nedeľu v rámci víkendu alebo naopak, nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
zdôvodnenie.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 
zápasov základnej časti 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 BK ZŠ 
Zvolen, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 024/180927 
 
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 ŠKBD Spišská Nová 
Ves 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.V13. ŠKBD Spišská Nová Ves – YOUNG ANGELS U16 Košice v termíne 
10.10.2018 o 14:00 hod., Spišská Nová Ves, ŠH  /pôvodne 03.11.2018/; 
č.V17. ŠKBD Spišská Nová Ves – YOUNG ANGELS U17 Košice v termíne 
17.10.2018 o 14:00 hod., Spišská Nová Ves, ŠH  /pôvodne 04.11.2018/. 
 
 



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 medzi jednotlivými družstvami v súlade 
s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov YOUNG 
ANGELS ACADEMY, o.z. a ŠKBD Spišská Nová Ves, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.  
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 025/180927 
 
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 ŠŠK TYDAM Košice 
k zmene termínu zápasov základnej časti spoločnej súťaže 1.ligy žien a Junioriek 
U19, skupiny Východ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti spoločnej 
súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19, skupiny Východ nasledovne: 
 
č.V15. YOUNG ANGELS U17 Košice – TYDAM UPJŠ Košice dňa 07.11.2018 
o 18:00 hod., Košice, Angels aréna  /pôvodne 27.10.2018/;  
 
č.V60. TYDAM UPJŠ Košice – YOUNG ANGELS U17 Košice dňa 14.11.2018 
o 18:30 hod., Košice, Angels aréna  /pôvodne 28.10.2018/;  
 
 
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 nasledovná skutočnosť: účasť na medzinárodnom 
turnaji EGBL v termíne 25.-28.10.2018 v Bielorusku (Rguor, Minsk) 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;       
- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť na medzinárodnom 
turnaji EGBL v termíne 25.-28.10.2018 v Bielorusku (Rguor, Minsk), je dôvodom na 
zmenu termín zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti spoločnej súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19 medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a ŠŠK TYDAM 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. 026/180927 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK EILAT Prešov a dohody basketbalových 
klubov BK EILAT Prešov a MBK Ružomberok, s.r.o. k výmene poradia zápasov 
základnej časti spoločnej súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19, skupiny Východ 

 
rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti spoločnej 
súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19, skupiny Východ nasledovne: 
č.V40. medzi MBK Ružomberok – BK EILAT PU Prešov v termíne 10.11.2018 
o 11:00 hod., Ružomberok, ŠH Koniareň  /pôvodne BK EILAT PU Prešov – MBK 
Ružomberok/; 
č.V63. medzi BK EILAT PU Prešov – MBK Ružomberok v termíne 11.11.2018 
o 11:00 hod., Sabinov, ŠH  /pôvodne MBK Ružomberok – BK EILAT PU Prešov/. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.09.2018 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov z dôvodu obsadenie ŠH v riadnom 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 výmenu poradia zápasov dodržal lehotu dvoch 
týždňov;       
- dôvod uvedený v žiadosti bol – obsadenie ŠH v riadnom termíne konania zápasu; 
pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak, nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné zdôvodnenie.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 
zápasov 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 BK EILAT Prešov a MBK Ružomberok, 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. 027/180927 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM Bardejov a dohody basketbalových klubov 
BKM Bardejov a BK EILAT PU Prešov k zmene termínu zápasov základnej časti 
spoločnej súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19, skupiny Východ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti spoločnej 
súťaže 1.ligy žien a Junioriek U19, skupiny Východ nasledovne: 
 
č.V2. BKM Bardejov – BK EILAT PU Prešov dňa 07.10.2018 o 13:00 hod., 
Bardejov, ŠH Mier  /pôvodne 29.09.2018/;  
 
č.V47. BK EILAT PU Prešov – BKM Bardejov dňa 06.10.2018 o 19:00 hod., 
Sabinov, ŠH  /pôvodne 30.09.2018/.  
 



 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 17.09.2018 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/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa      
- dôvody uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – obsadenie ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   



   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov 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 BKM Bardejov a BK EILAT PU Prešov, 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. 028/180927 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠŠK Abovia 96 Košice a dohody basketbalových 
klubov ŠŠK Abovia 96 Košice a 1.BK Michalovce k zmene termínu zápasov 
základnej časti súťaže Starších žiakov U15, skupiny Východ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Starších 
žiakov U15, skupiny Východ nasledovne: 
 
č.V3. ABOVIA 96 Košice – 1.BK Michalovce dňa 10.10.2018 o 17:30 hod., 
Košice, hala SPŠ Dopravná, Južná trieda 48  /pôvodne 29.09.2018/;  
 
č.V31. 1.BK Michalovce – ABOVIA 96 Košice dňa 05.10.2018 o 18:00 hod., 
Michalovce, gymn. P.H.  /pôvodne 30.09.2018/.  
 
 
ŠŠK Abovia 96 Košice 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 19.09.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť na medzinárodnom 
turnaji v termíne 28.-30.09.2018 v Košiciach (Memoriál Zoltána Krenického) 
v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 



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

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť na medzinárodnom 
turnaji v termíne 28.-30.09.2018 v Košiciach, je dôvodom na zmenu termínu 
zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti súťaže Starších žiakov U15, skupiny Východ medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody klubov ŠŠK Abovia 96 Košice a 1.BK Michalovce, so súhlasom 
Komisie rozhodcov SBA.  
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 



Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 029/180927 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti MBA Prievidza a dohody basketbalových klubov 
MBA Prievidza, MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a BKM Svit k výmene poradia 
zápasov základnej časti súťaže Kadetov U17, skupiny Východ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže Kadetov 
U17, skupiny Východ nasledovne: 
 
č.V11. MBA Prievidza – BKM Iskra Svit dňa 07.10.2018 o 10:00 hod., Prievidza, 
ŠH  /pôvodne 06.10.2018/;  
 
č.V16. MŠK BK Žiar nad Hronom – BKM Iskra Svit dňa 06.10.2018 o 15:00 hod., 
Žiar nad Hronom, ŠH  /pôvodne 07.10.2018/.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 26.09.2018 doručená žiadosť o výmenu 
poradia 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/. 



      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o výmenu poradia zápasov dodržal lehotu dvoch 
týždňov;      
- dôvod uvedený v žiadosti o výmenu zápasov – obsadenie ŠH v pôvodnom termíne 
konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasov; pre zmenu termínu zo 
soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani 
iné odôvodnenie.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 
zápasov základnej časti súťaže Kadetov U17, skupiny Východ medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov MBA Prievidza, MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a BKM Svit, so 
súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 030/180927 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci oznámenia zo strany Komisie rozhodcov SBA o konaní 
rozhodcovského seminára v termíne 22.-23.09.2018, ktorý je termínom konania 
zápasov 1. a 2.kola základnej časti súťaže Kadetov U17, skupiny Východ a Západ 
a na základe dohody zainteresovaných basketbalových klubov ŠŠK Abovia 96 
Košice a ŠŠK KAC Jednota Košice  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Kadetov 
U17, skupiny Východ: 
č.V1. ABOVIA 96 Košice – ŠŠK KAC Jednota Košice dňa 17.10.2018 o 18:00 
hod., Košice, SPŠ Dopravná  /pôvodne 22.09.2018/. 
 



ŠŠK Abovia 96 Košice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 
rozhodcom po 10,00 Eur (slovom desať eur). Celkovú sumu 20,00 Eur (slovom 
dvadsať eur) je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 
1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX), a to na základe vystavenej 
faktúry. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bolo dňa 18.07.2018 doručené oznámenie zo strany 
Komisie rozhodcov SBA o termíne seminára počas zápasov 1. a 2.kola súťaže 
v termínu 22.-23.09.2018 a zároveň žiadosť, aby sa v tomto termíne nehral žiadne 
zápasy súťaží SBA. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 



 
- basketbalové kluby žiadajúce o zmenu termínu zápasov nedodržali lehotu dvoch 
týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       
- Komisia rozhodcov SBA včas informovala o konaní seminára;       
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov zo strany Komisie rozhodcov 
SBA v termíne 22.-23.09.2018 z dôvodu konania seminára v pôvodnom termíne 
konania zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti súťaže Kadetov U17, skupiny Východ a Západ medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody zainteresovaných klubov ŠŠK Abovia 96 Košice a ŠŠK KAC 
Jednota 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. 031/180920 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Akademik Prešov a dohody basketbalových 
klubov BK Akademik Prešov a ACADEMIC ŽU Žilina k zmene termínu zápasu 
základnej časti súťaže 1.ligy mužov, skupiny Východ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže 1.ligy 
mužov, skupiny Východ nasledovne: 
 
č.V1. Academic ŽU Žilina – PU Prešov Iskra Svit B dňa 14.10.2018 o 11:30 hod., 
Žilina, ŠH Žilinskej univerzity T-18, Veľký Diel  /pôvodne 29.09.2018/.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 24.09.2018 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu. Dôvodom žiadosti bola nasledovná skutočnosť: účasť hráčov družstva 
na medzinárodnom turnaji v Chorvátsku a zároveň účasť juniorských hráčov na 
zápasoch juniorskej súťaže v materskom klube v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 



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

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

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 
týždňov; avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 
nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa          
- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť hráčov družstva 
na medzinárodnom turnaji v Chorvátsku a zároveň účasť juniorských hráčov na 
zápasoch juniorskej súťaže v materskom klube v pôvodnom termíne konania zápasu, 
je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti súťaže 1.ligy mužov, skupiny Východ medzi jednotlivými 
družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 
dohody klubov BK Akademik Prešov a ACADEMIC ŽU Žilina, so súhlasom Komisie 
rozhodcov SBA.   
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 
 



Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 032/180927 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK EILAT Prešov a dohody basketbalových 
klubov BK EILAT Prešov 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.V80. BK EILAT PU Prešov – CBK Minibuseuropa Ťahanovce dňa 15.12.2018 
o 18:00 hod., Sabinov, ŠH  /pôvodne 23.12.2018/.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 14.09.2018 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/. 
      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 
zápasov 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 BK EILAT Prešov 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.  
 
Zverejnené 28.09.2018 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 033/180927 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podania žiadosti a dohody basketbalových klubov MBK Victoria 
Žilina a BKM Dolný Kubín k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Starších 
žiakov U15, skupiny Východ  
 

rozhodla: 
 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Starších 
žiakov U15, skupiny Východ nasledovne: 
 
č.V4. MBK Victoria Žilina – BKM Dolný Kubín dňa 06.10.2018 o 09:00 hod., 
Žilina, ŠH Spojenej školy, Rosinská cesta 4  /pôvodne 29.09.2018/;  
 
č.V32. BKM Dolný Kubín – MBK Victoria Žilina dňa 07.10.2018 o 10:30 hod., 
Dolný Kubín, ŠH  /pôvodne 30.09.2018/.  
 
 



Odôvodnenie: HK SBA - C boli dňa 25.09.2018 doručené žiadosti o zmenu termínu 
zápasov. Dôvodom obidvoch žiadostí bola nasledovná skutočnosť: obsadenie ŠH, 
resp. rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení a kabinetov učiteľov v pôvodnom 
termíne konania zápasov. 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 
7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 
a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia ako napríklad rozhodnutie RÚVZ o zákaze konania verejných 
podujatí /dôvodom nemôže byť nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera 
a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie.  
b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná o maximálne 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  
c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia 
 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 
zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 
skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 
ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 
v pôvodnom plánovanom termíne.  
 
Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 
 
- basketbalové kluby žiadajúce o zmenu termínu zápasov nedodržali 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, resp. 
rekonštrukcia šatní, sociálnych zariadení a kabinetov učiteľov v pôvodnom termíne 
konania zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasov.    
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 
zápasov základnej časti súťaže Starších žiakov U15, skupiny Východ medzi 
jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 
vzájomnej dohody klubov MBK Victoria Žilina a BKM Dolný Kubín, 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.  
 


