
Rozhodnutia HK SBA - C – august 2019 
 

Zverejnené 08.08.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 001/190807 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: KÖRÖŠ Adam  

 

rozhodla: 

 

Basketbalový klub JF Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 2.000,- Eur 

(slovom dvetisíc eur) na účet klubu Školského športového klubu ABOVIA 96 

Košice, IBAN: SK2509000000000447120180. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 

KÖRÖŠ Adam, nar. 19.11.2003 zo Školského športového klubu ABOVIA 96 Košice 

do Basketbalového klubu JF Košice. V termíne stanoveným Licenčným 

a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 2.000,- Eur za hráča KÖRÖŠA Adama, 

a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 15 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 15 rokov do 

veku 17 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 002/190807 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: DROTÁR Dušan  

 

rozhodla: 

 

RIM Basket o.z. Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 2.000,- Eur 

(slovom dvetisíc eur) na účet klubu Školského športového klubu ABOVIA 96 

Košice, IBAN: SK2509000000000447120180. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 

DROTÁR Dušan, nar. 04.09.2003 zo Školského športového klubu ABOVIA 96 

Košice do RIM Basket o.z. Košice. V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým 

poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 



oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 2.000,- Eur za hráča DROTÁRA Dušana, 

a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 15 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 15 rokov do 

veku 17 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 
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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. 003/190807 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: RUSINKO Ivo  

 

rozhodla: 

 

RIM Basket o.z. Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 2.000,- Eur 

(slovom dvetisíc eur) na účet klubu Školského športového klubu ABOVIA 96 

Košice, IBAN: SK2509000000000447120180. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 

RUSINKO Ivo, nar. 18.02.2004 zo Školského športového klubu ABOVIA 96 Košice 

do RIM Basket o.z. Košice. V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým 

poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 2.000,- Eur za hráča RUSINKA Iva, a to 

z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 15 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 15 rokov do 

veku 17 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 004/190807 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: JANURA Jakub  

 

rozhodla: 

 

RIM Basket o.z. Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 2.000,- Eur 

(slovom dvetisíc eur) na účet klubu Školského športového klubu ABOVIA 96 

Košice, IBAN: SK2509000000000447120180. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 

JANURA Jakub, nar. 10.03.2004 zo Školského športového klubu ABOVIA 96 Košice 

do RIM Basket o.z. Košice. V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým 

poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 



s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 2.000,- Eur za hráča JANURU Jakuba, 

a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 15 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 15 rokov do 

veku 17 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 
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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. 005/190807 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: LÉVAY Ján  

 

rozhodla: 

 

RIM Basket o.z. Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 1.200,- Eur 

(slovom jedentisícdvesto eur) na účet klubu Školského športového klubu 

ABOVIA 96 Košice, IBAN: SK2509000000000447120180. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 

LÉVAY Ján, nar. 17.03.2005 zo Školského športového klubu ABOVIA 96 Košice do 

RIM Basket o.z. Košice. V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom 

SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 
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         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 1.200,- Eur za hráča LÉVAYA Jána, a to 

z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 14 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 14 rokov do 

veku 15 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 006/190807 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: JANURA Matej  

 

rozhodla: 

 

RIM Basket o.z. Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 1.200,- Eur 

(slovom jedentisícdvesto eur) na účet klubu Školského športového klubu 

ABOVIA 96 Košice, IBAN: SK2509000000000447120180. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 

JANURA Matej, nar. 21.06.2005 zo Školského športového klubu ABOVIA 96 Košice 

do RIM Basket o.z. Košice. V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým 

poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 



s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 1.200,- Eur za hráča JANURU Mateja, 

a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 14 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 14 rokov do 

veku 15 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


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. 007/190807 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: HALÁSZ Oliver  

 

rozhodla: 

 

Basketbalový klub JF Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 2.000,- Eur 

(slovom dvetisíc eur) na účet klubu Školského športového klubu ABOVIA 96 

Košice, IBAN: SK2509000000000447120180. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 

HALÁSZ Oliver, nar. 01.10.2003 zo Školského športového klubu ABOVIA 96 Košice 

do Basketbalového klubu JF Košice. V termíne stanoveným Licenčným 

a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 2.000,- Eur za hráča HALÁSZA Olivera, 

a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 15 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 15 rokov do 

veku 17 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 008/190807 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: KANIA Samuel  

 

rozhodla: 

 

RIM Basket o.z. Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 800,- Eur 

(slovom osemsto eur) na účet klubu Školského športového klubu ABOVIA 96 

Košice, IBAN: SK2509000000000447120180. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 

KANIA Samuel, nar. 30.07.2006 zo Školského športového klubu ABOVIA 96 Košice 

do RIM Basket o.z. Košice. V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým 

poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 



s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 300,- Eur za hráča KANIU Samuela, a to 

z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 12 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 11 rokov do 

veku 12 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


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. 009/190807 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: HAUS Adam  

 

rozhodla: 

 

Basketbalový klub JF Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 2.000,- Eur 

(slovom dvetisíc eur) na účet klubu Školského športového klubu ABOVIA 96 

Košice, IBAN: SK2509000000000447120180. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 

HAUS Adam, nar. 19.04.2004 zo Školského športového klubu ABOVIA 96 Košice do 

Basketbalového klubu JF Košice. V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým 

poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 2.000,- Eur za hráča HAUSA Adama, a to 

z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 15 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 15 rokov do 

veku 17 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

Zverejnené 11.08.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 010/190807 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: VYŠŇOVÁ Andrea  

 

rozhodla: 

 

HK SBA - C schvaľuje prestup hráčky: VYŠŇOVÁ Andrea, nar. 02.08.1997 z 

Basketbalové klubu Poprad, o.z. do Športového klubu Univerzity Mateja Bela 

Banská Bystrica. 

Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica nie je povinný uhradiť 
výchovné na účet klubu Basketbalové klubu Poprad, o.z. 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráčky: 

VYŠŇOVÁ Andrea, nar. 02.08.1997 z Basketbalového klubu Poprad, o.z. do 

Športového klubu Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica. V termíne stanoveným 

Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu 

v ISSBA. 

 



Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje. Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA nemá 

materský klub nárok na výchovné za hráčku VYŠŇOVÚ Andreu, a to z dôvodu, že:  

 

- hráčka má v čase prestupu 22 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 21 rokov; 

- hráčka nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemala 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


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 – Centrálna, Východ, Západ č. 001/190810 
 
Hracie komisie Slovenskej basketbalovej asociácie – Centrálna, Východ, Západ 

(ďalej len „HK SBA“) vo veci prihlásených družstiev do súťaží SBA 

 

rozhodli: 

 

HK SBA v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2019/2020 a Vyhlásením 

ženských súťaží SBA 2019/2020 podľa počtu prihlásených družstiev schvaľujú 

systémy jednotlivých súťaží nasledovne: 

 

Extraliga ženy – 6 družstiev – Variant B 

 

1.liga muži – 13 družstiev – Variant B; 

 

2.liga muži – 15 družstiev; 

 

1.liga ženy + Juniorky U19 (spoločná súťaž) – 14 družstiev (9+5) – Variant A; 

 

Juniori U19 – 11 družstiev – Variant A; 

 

Kadeti U17 – 20 družstiev – Variant C; 

 

Kadetky U17 – 15 družstiev – Variant B; 

 

Starí žiaci U15 – 19 družstiev – Variant C; 

  

Staršie žiačky U15 – 14 družstiev – Variant B; 

 

Žiaci U14 – 20 družstiev – Variant C 

 

Mladší žiaci U13 – 24 družstiev – Variant B (skupina Stred), Variant D (skupina 

Západ, skupina Východ) 

 

Starší minižiaci U12 – 21 družstiev  

 

Odôvodnenie: HK SBA rozhodli v súlade s čl. 2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

prihlášok do súťaží SBA, počtu prihlásených jednotlivých družstiev v daných 

súťažiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2019/2020 

a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2019/2020.  

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



 

Prílohy: Vyžrebovanie súťaží SBA 2019/2020 
  

Zverejnené 16.08.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 011/190816 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráčky: MIKUDÍKOVÁ Katarína  

 

rozhodla: 

 

Basketbalový klub: Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky je 

povinný uhradiť výchovné vo výške 2.000,- Eur (slovom dvetisíc eur) na účet 

klubu: Basketbalový klub Nové Mesto nad Váhom, IBAN: 

SK1602000000003185140256. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráčky: 

MIKUDÍKOVÁ Katarína, nar. 04.03.2003 z Basketbalového klubu Nové Mesto nad 

Váhom do klubu Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky. V termíne 

stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril 

k prestupu v ISSBA. 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 
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         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 2.000,- Eur za hráčku MIKUDÍKOVÚ 

Katarínu, a to z dôvodu, že:  

 

- hráčka má v čase prestupu 16 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 15 rokov do 

veku 17 rokov; 

- hráčka nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemala 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 012/190816 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráčky: POMAJBOVÁ Martina  

 

rozhodla: 

 

Basketbalový klub: Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky je 

povinný uhradiť výchovné vo výške 2.000,- Eur (slovom dvetisíc eur) na účet 

klubu: Basketbalový klub Nové Mesto nad Váhom, IBAN: 

SK1602000000003185140256. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráčky: 

POMAJBOVÁ Martina, nar. 29.04.2003 z Basketbalového klubu Nové Mesto nad 

Váhom do klubu Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky. V termíne 



stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril 

k prestupu v ISSBA. 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 2.000,- Eur za hráčku POMAJBOVÚ 

Martinu, a to z dôvodu, že:  

 

- hráčka má v čase prestupu 16 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 15 rokov do 

veku 17 rokov; 

- hráčka nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemala 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 
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- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 013/190816 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráčky: VOJTEKOVÁ Natália  

 

rozhodla: 

 

Basketbalový klub: Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky je 

povinný uhradiť výchovné vo výške 2.000,- Eur (slovom dvetisíc eur) na účet 

klubu: Basketbalový klub Nové Mesto nad Váhom, IBAN: 

SK1602000000003185140256. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráčky: 

VOJTEKOVÁ Natália, nar. 24.09.2003 z Basketbalového klubu Nové Mesto nad 

Váhom do klubu Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky. V termíne 

stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril 

k prestupu v ISSBA. 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
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Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 2.000,- Eur za hráčku VOJTEKOVÚ 

Natáliu, a to z dôvodu, že:  

 

- hráčka má v čase prestupu 15 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 15 rokov do 

veku 17 rokov; 

- hráčka nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemala 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 014/190816 
 

 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráčky: KRAISLOVÁ Terézia  

 

rozhodla: 

 

Basketbalový klub: Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky je 

povinný uhradiť výchovné vo výške 2.000,- Eur (slovom dvetisíc eur) na účet 

klubu: Basketbalový klub Nové Mesto nad Váhom, IBAN: 

SK1602000000003185140256. 



 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráčky: 

KRAISLOVÁ Terézia, nar. 28.12.2003 z Basketbalového klubu Nové Mesto nad 

Váhom do klubu Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky. V termíne 

stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril 

k prestupu v ISSBA. 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 2.000,- Eur za hráčku KRAISLOVÚ 

Teréziu, a to z dôvodu, že:  
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- hráčka má v čase prestupu 15 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 15 rokov do 

veku 17 rokov; 

- hráčka nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemala 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 015/190816 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci oznámenia ekonomického oddelenia SBA   

 

rozhodla: 

 

Basketbalovému klubu: BKM Dolný Kubín, IČO: 42 388 872, so sídlom SNP 

1200/19, 026 01 Dolný Kubín sa zastavuje pretekárska činnosť, až do doby, 

kedy svoj záväzok voči SBA v plnej výške neuhradí. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C informovalo ekonomické oddelenie SBA o tom, že 

basketbalový klub: BKM Dolný Kubín, IČO: 42 388 872, so sídlom SNP 1200/19, 026 

01 Dolný Kubín (ďalej len „BK“) neuhradil do dnešného dňa na účet SBA poplatky za 

vystavené faktúry z predchádzajúceho obdobia za svoju činnosť v súťažiach SBA ani 

napriek viacnásobným urgenciám.  

 

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. 5.6. Disciplinárneho poriadku SBA „Trest ZPČ BK sa vzťahuje na všetkých 

členov všetkých družstiev BK.“ 

 

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. 016/190816 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci oznámenia ekonomického oddelenia SBA   

 

rozhodla: 

 

Basketbalovému klubu: MBK Karlovka, s.r.o., IČO: 50 536 486, so sídlom 

Furdekova 16, 851 04 Bratislava sa zastavuje pretekárska činnosť, až do doby, 

kedy svoj záväzok voči SBA v plnej výške neuhradí. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C informovalo ekonomické oddelenie SBA o tom, že 

basketbalový klub: MBK Karlovka, s.r.o., IČO: 50 536 486, so sídlom Furdekova 16, 

851 04 Bratislava (ďalej len „BK“) neuhradil do dnešného dňa na účet SBA poplatky 

za vystavené faktúry z predchádzajúceho obdobia za svoju činnosť v súťažiach SBA 

ani napriek viacnásobným urgenciám.  

 

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. 5.6. Disciplinárneho poriadku SBA „Trest ZPČ BK sa vzťahuje na všetkých 

členov všetkých družstiev BK.“ 

 

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.  

 

Zverejnené 22.08.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 017/190822 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: PRAŽENKA Tomáš  

 

rozhodla: 

 

HK SBA - C schvaľuje prestup hráča: PRAŽENKA Tomáš, nar. 21.04.1998 zo 

Športového klubu polície Bratislava do Inter Bratislava s.r.o.. 

Inter Bratislava s.r.o. nie je povinný uhradiť výchovné na účet klubu 
Športového klubu polície Bratislava.  
 
 



Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 

PRAŽENKA Tomáš, nar. 21.04.1999 zo Športového klubu polície Bratislava do 

klubu Inter Bratislava s.r.o.. V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým 

poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA. 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje. Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA nemá 

materský klub nárok na výchovné za hráča PRAŽENKU Tomáša, a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 21 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 21 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 
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- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

Rozhodnutie: HK SBA – Centrálna, Východ, Západ č. 002/190822 
 
Hracie komisie Slovenskej basketbalovej asociácie – Centrálna, Východ, Západ 

(ďalej len „HK SBA“) vo veci prihlásených družstiev do súťaží SBA 

 

rozhodli: 

 

HK SBA v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2019/2020 a Vyhlásením 

ženských súťaží SBA 2019/2020 podľa počtu prihlásených družstiev schvaľujú 

systémy jednotlivých súťaží nasledovne: 

 

Extraliga muži – 9 družstiev;  

 

Žiačky U14 – 13 družstiev – Variant A; 

 

Mladšie žiačky U13 – 19 družstiev – Variant B; 

 

Staršie minižiačky U12 – 19 družstiev – Variant B; 

  

2.liga Juniori U19 + 2.liga Kadeti U17 – 11 družstiev 

 

Systém súťaže 2.liga Juniori U19 + 2.liga Kadeti U17: 
2.liga Juniori U19 – prihlásené 3 družstvá; 
2.liga Kadeti U17 – prihlásených 8 družstiev. 
 
Nakoľko nemá význam hrať samostatnú súťaž 2.ligy Juniorov U19 a z hľadiska 
šetrenia cestovných nákladov v prvej fáze súťaže sa všetky družstvá rozdelia do 2 
skupín Východ (5 družstiev) a Západ (6 družstiev). V základnej časti súťaže sa hrá 
systémom 2x doma a 2x vonku s tým istým súperov, potrebných je maximálne 10 
termínov. V nadstavbovej časti súťaže sa družstvá rozdelia podľa výkonnosti. Do 
skupiny o 1.-6.miesto postúpia prvé tri družstvá z oboch skupín, v skupine o 7.-
11.miesto hrajú zostávajúce družstvá. Do nadstavbovej časti súťaže si družstvá berú 
výsledky vzájomných zápasov zo základnej časti so sebou nasledovne – berú si iba 
výsledok vždy z prvého vzájomného zápasu z tohto dvojzápasu so sebou (zo 4 
vzájomných zápasov 2x doma, 2x vonku iba prvý a tretí výsledok). V tejto 
nadstavbovej časti sa hrá už dvojičkovým spôsobom a družstvá zo skupiny Východ 
hrajú iba proti družstvám zo skupiny Západ doma-vonku. Potrebné sú maximálne 4 
termíny. 
 



Skupina Východ: 
1.BK Humenné; BK MŠK Kežmarok; BK Slovenský orol Levoča, BKM Iskra Svit B; 
PU Akademik Prešov 
 
Skupina Západ: 
B.S.C. Bratislava B; BKM SPU Nitra B; Strojár Malacky; BK Pezinok; GABBO Senec; 
MBK AŠK Slávia Trnava B; 
 
Termíny sú využité z 1.ligy Juniorov U19, nakoľko je v tejto súťaži 2.ligy viac 
prihlásených kadetských družstiev a tým je väčší predpoklad prípadného hosťovania 
hráčov do iných kadetských družstiev 1.ligy. 
 
Základná časť: 
12.-13.10., 26.-27.10., 9.-10.11., 23.-24.11., 7.-8.12.2019, 11.-12.1.2020, 25.-26.1., 
8.-9.2., 22.-23.2., 7.-8.3. 
Nadstavbová časť: 
21.-22.3., 4.-5.4., 25.-26.4., 9.-10.5.  
 

Odôvodnenie: HK SBA rozhodli v súlade s čl. 2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

prihlášok do súťaží SBA, počtu prihlásených jednotlivých družstiev v daných 

súťažiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2019/2020 

a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2019/2020.  

 
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 30.08.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 018/190829 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: ĎURČÍK Branislav  

 

rozhodla: 

 

HK SBA - C schvaľuje prestup hráča: ĎURČÍK Branislav, nar. 29.01.1998 

z Mládežníckeho basketbalového klubu Victoria Žilina do Academic Žilinská 

univerzita v Žiline. 

Academic Žilinská univerzita v Žiline nie je povinný uhradiť výchovné na účet 
Mládežníckeho basketbalového klubu Victoria Žilina.  
 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 

ĎURČÍK Branislav, nar. 29.01.1998 z Mládežníckeho basketbalového klubu Victoria 

Žilina do klubu Academic Žilinská univerzita v Žiline. V termíne stanoveným 

Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu 

v ISSBA. 

 



Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje. Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA nemá 

materský klub nárok na výchovné za hráča ĎURČÍKA Branislava, a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 21 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 21 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 
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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. 019/190829 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: NEVLAHA Radovan  

 

rozhodla: 

 

Basketbalový klub JF Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 2.000,- Eur 

(slovom dvetisíc eur) na účet klubu Školského športového klubu ABOVIA 96 

Košice, IBAN: SK2509000000000447120180. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala prestupom hráča: 

NEVLAHA Radovan, nar. 04.06.2003 zo Školského športového klubu ABOVIA 96 

Košice do Basketbalového klubu JF Košice. V termíne stanoveným Licenčným 

a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 
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         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

Výšku výchovného HK uvedie podľa toho, do ktorej vekovej kategórie patrí hráč ku 
dňu rozhodnutia HK.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 2.000,- Eur za hráča NEVLAHU 

Radovana, a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 16 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 15 rokov do 

veku 17 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 


