
Rozhodnutia HK SBA - C – september 2019 
 

Zverejnené 02.09.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 020/190902 
 

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

SBA - C“) vo veci predloženia dohody o prevode práv a povinností medzi 

basketbalovými klubmi: Basketbal Žilina, s.r.o., IČO: 50 995 101, so sídlom Martina 

Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina (ďalej len „Basketbal Žilina“) a Basketbalový klub 

SLÁVIA Žilina, IČO: 52 562 387, so sídlom Antona Bernoláka 3231/2A, 010 01 Žilina 

(ďalej len „BK Žilina“) o prevode práv účasti v súťažiach SBA – SBL, Slovenský 

pohár muži, 1.liga muži v hracom období 2019/20  

 

rozhodla: 

 

HK SBA - C v súlade s čl. 19. bodom 19.4. Hracieho poriadku SBA prevádza 

právo účasti v súťažiach SBA - SBL, Slovenský pohár muži, 1.liga muži 

z basketbalového klubu: Basketbal Žilina, s.r.o., IČO: 50 995 101, so sídlom 

Martina Rázusa 8336/23A, 010 01 Žilina na Basketbalový klub SLÁVIA Žilina, 

IČO: 52 562 387, so sídlom Antona Bernoláka 3231/2A, 010 01 Žilina (ďalej len 

„BK Žilina“). 

 
Odôvodnenie: HK SBA - C rozhodla o schválení prevodu práva účasti v súťažiach 

SBA - SBL, Slovenský pohár muži a 1.liga muži v hracom období 2019/20 

z basketbalového klubu Basketbal Žilina na BK Žilina, a to na základe predloženej 

vzájomnej dohody o prevode práv a povinností zo dňa 16.08.2019 a ostatných 

dokumentov 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.  

 

Zverejnené 10.09.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 021/190910 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. k zmene 

termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetiek U17, skupina Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA - C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetiek 

U17 nasledovne: 
 



č.V3. YOUNG ANGELS U16 Košice – YOUNG ANGELS U17 Košice v termíne 

21.09.2019 o 16:00 h., Košice, Angels aréna, Pri jazdiarni 1 /pôvodne dňa 

18.01.2019/; 
 

č.V31. YOUNG ANGELS U17 Košice – YOUNG ANGELS U16 Košice v termíne 

22.09.2019 o 10:00 h., Košice, Angels aréna, Pri jazdiarni 1 /pôvodne dňa 

19.01.2019/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA - C bola dňa 02.09.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 

zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 

medzinárodnom turnaji EGBL v pôvodných termínoch 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 



 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov dodržal lehotu dvoch 

týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť družstva na 
medzinárodnom turnaji EGBL v pôvodných termínoch konania zápasov, je dôvodom 
na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti súťaže Kadetiek U17, skupina Východ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe predloženej 

žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 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. 022/190910 
 

 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKP Banská Bystrica a dohody basketbalových 

klubov ŠKP Banská Bystrica a ŠBK Šamorín k výmene poradia zápasov základnej 

časti najvyššej súťaže žien 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti najvyššej 

súťaže žien nasledovne: 

č.14. medzi ŠBK Šamorín – BK ŠKP 08 Banská Bystrica v termíne 26.10.2019 

o 18:00 hod., Šamorín, ŠC Samaria, Veterná 18 /pôvodne BK ŠKP 08 Banská 

Bystrica – ŠBK Šamorín/; 

č.29. medzi BK ŠKP 08 Banská Bystrica – ŠBK Šamorín v termíne 07.12.2019 

o 18:00 hod., Banská Bystrica, ŠH Štiavničky, Cesta na štadión 28 /pôvodne 

ŠBK Šamorín – BK ŠKP 08 Banská Bystrica/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 15.08.2019 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenie 
ŠH inou akciou v pôvodnom termíne konania prvého 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 ŠH inou akciou 
v pôvodnom termíne konania prvého 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 

ŠKP Banská Bystrica a ŠBK Šamorín, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 023/190910 
 

 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a dohody basketbalových klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a GOOD ANGELS s.r.o. k zmene termínu zápasov základnej časti najvyššej 

súťaže žien 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti najvyššej 

súťaže žien nasledovne: 

 

č.10. medzi Piešťanské Čajky – YOUNG ANGELS Košice v termíne 29.09.2019 

o 18:00 hod., Piešťany, Diplomat aréna, Kuzmányho 15 /pôvodne dňa 

12.10.2019/; 

 

č.25. medzi YOUNG ANGELS Košice – Piešťanské Čajky v termíne 20.11.2019 

o 18:00 hod., Košice, Angels aréna, Pri jazdiarni 1 /pôvodne dňa 30.11.2019/. 

 
Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky je povinné uhradiť 

príspevok na zvýšené náklady rozhodcom za zápas č.25. a to na základe 

vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.08.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva 
v medzinárodnej súťaži 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov dodržal lehotu dvoch 

týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť družstva 
v medzinárodnej súťaži 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 najvyššej súťaže žien medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky a GOOD ANGELS 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. 024/190910 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a dohody basketbalových klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a ŠKP Banská Bystrica k zmene termínu zápasu základnej časti najvyššej 

súťaže žien 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti najvyššej súťaže 

žien nasledovne: 

č.4. medzi Piešťanské Čajky – BK ŠKP 08 Banská Bystrica v termíne 10.10.2019 

o 18:00 hod., Piešťany, Diplomat aréna, Kuzmányho 15 /pôvodne dňa 

05.10.2019/. 

 
Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky je povinné uhradiť 

príspevok na zvýšené náklady rozhodcom a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.08.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva 
v medzinárodnej súťaži 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 



BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 družstva 
v medzinárodnej súťaži v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu 
termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže žien medzi jednotlivými družstvami v súlade 

s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov Spoločné 

basketbalové združenie Piešťanské Čajky a ŠKP Banská Bystrica, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 025/190910 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠBK Šamorín a dohody basketbalových klubov 

ŠBK Šamorín a MBK Ružomberok, s.r.o. k zmene termínu zápasu základnej časti 

najvyššej súťaže žien 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti najvyššej súťaže 

žien nasledovne: 



č.12. medzi ŠBK Šamorín – MBK Ružomberok v termíne 09.10.2019 o 19:00 

hod., Šamorín, ŠC Samaria, Veterná 18 /pôvodne dňa 12.10.2019/. 

 
ŠBK Šamorín je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom a to 

na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 26.08.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenie ŠH inou 
akciou v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

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

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

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 



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 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 najvyššej súťaže žien medzi jednotlivými družstvami v súlade 

s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov ŠBK 

Šamorín 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. 026/190910 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a dohody basketbalových klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a ŠBK Šamorín k zmene termínu zápasu základnej časti najvyššej súťaže žien 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti najvyššej súťaže 

žien nasledovne: 

č.37. medzi ŠBK Šamorín – Piešťanské Čajky v termíne 07.01.2020 o 19:00 

hod., Šamorín, ŠC Samaria, Veterná 18 /pôvodne dňa 11.01.2020/. 

 
Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky je povinné uhradiť 

príspevok na zvýšené náklady rozhodcom a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 31.08.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva 
v medzinárodnej súťaži 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 družstva 
v medzinárodnej súťaži v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu 
termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže žien medzi jednotlivými družstvami v súlade 

s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov Spoločné 

basketbalové združenie Piešťanské Čajky a ŠBK Šamorín, so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  

 



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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 027/190910 
 

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

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

 

rozhodla: 

 

BKM SPU Nitra je povinný uhradiť výchovné vo výške 5.000,- Eur (slovom 

päťtisíc eur) na účet klubu Slovenskej basketbalovej asociácie, IBAN: 

SK7311110000001225904005. 

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

KOBULNICKÝ Jakub, nar. 21.09.1999 z MBK Karlovka, s.r.o. do BKM SPU Nitra. 

V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub 

nevyjadril k prestupu v ISSBA. MBK Karlovka, s.r.o. má Rozhodnutím HK SBA – 

sekcia centrálna č. 016/190816 zo dňa 16.08.2019 zastavenú pretekársku činnosť 

pre neuhradenie záväzku voči SBA.  

 

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. 5. bodu 5.14. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Pokiaľ 
má BK rozhodnutím SBA zastavenú činnosť, sú zastavené aj všetky prestupové 
konania s účasťou tohto BK. Pokiaľ je zastavená činnosť BK z titulu neuhradených 
záväzkov voči členom SBA, je možné prestupové konanie zrealizovať za podmienky, 
že BK, do ktorého ohlásil hráč prestup, uhradí celú čiastku finančnej náhrady - 
výchovného v stanovenej výške podľa tabuľky na účet SBA. Nárok materského klubu 
na finančné vyrovnanie - výchovné týmto zaniká. SBA tento príjem použije na 
základe rozhodnutia VV SBA na vyrovnanie splatných záväzkov materského  BK voči 
SBA a členom SBA.“ 
 

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 

Slovenská basketbalová asociácia nárok na výchovné vo výške 5.000,- Eur za hráča 

KOBULNICKÉHO Jakuba, a to z dôvodu, že:  
 

- hráč má v čase prestupu 19 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 19 rokov do 

veku 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; 

- materský klub má zastavenú pretekársku činnosť pre neuhradenie záväzku voči 

SBA. 
 

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 12.09.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 028/190912 
 

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

SBA - C“) vo veci oznámenia basketbalového klubu RIM Basket Košice, o.z. 

o odhlásení sa zo súťaže Kadetov U17  

 

rozhodla: 

 



HK SBA – C  schvaľuje odhlásenie družstva RIM Basket Košice zo súťaže 

Kadetov U17;  

v základnej časti súťaže Kadetov U17, skupiny Východ bude vo vyžrebovaní 

súťaže družstvo KB Košice bez dvojičky. 

 

HK SBA - C udeľuje RIM Basket Košice, o.z. pokutu vo výške 1000 € (slovom 

jedentisíc eur) za odstúpenie družstva zo súťaže Kadetov U17. 

 

Uvedenú pokutu je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 

4005, SWIFT: UNCRSKBX a to na základe vystavenej faktúry. 

 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C na svojom zasadaní rozhodla o schválení odstúpenia 

družstva RIM Basket Košice zo súťaže Kadetov U17 na základe oznámenia RIM 

Basket Košice, o.z. zo dňa 11.09.2019.  

 

V zmysle čl. 2.21. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1: 

„V prípade vyradenia alebo odstúpenia družstva z príslušnej súťaže po vyžrebovaní 
bude BK potrestaný pokutou: 

 
Slovenský pohár muži a ženy a najvyššie výkonnostné  
súťaže mládeže od starších žiakov až po juniorov     -       1.000 € 
 

Nakoľko basketbalový klub RIM Basket Košice, o.z. zaslal oznámenie o odstúpení zo 

súťaže po vyžrebovaní príslušnej súťaže, HK SBA – C v zmysle vyššie cit. ust. čl. 

2.21. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 rozhodla o udelení pokuty RIM Basket 

Košice, o.z. vo výške uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

 

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

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

 
Príloha: Nové vyžrebovanie súťaže Kadetov U17, skupiny Východ 
 
 

Vyžrebovanie súťaže: Kadeti U17 - Východ 2019/2020 
      

Základná časť 

21.9.2019   22.9.2019   

V1. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves BKM Iskra Svit     

V2. Diawin Košice TYDAM UPJŠ Košice V6. Diawin Košice ABOVIA 96 Košice 

V3. 1.BK Michalovce ABOVIA 96 Košice V7. 1.BK Michalovce TYDAM UPJŠ Košice 

V4. MBK Liptovský Mikuláš KB Košice V8. MBK Liptovský Mikuláš voľno 

V5. MBK Victoria Žilina voľno V9. MBK Victoria Žilina KB Košice 

5.10.2019   6.10.2019   

V10. KB Košice voľno     

V11. TYDAM UPJŠ Košice MBK Liptovský Mikuláš V15. TYDAM UPJŠ Košice MBK Victoria Žilina 

V12. ABOVIA 96 Košice MBK Victoria Žilina V16. ABOVIA 96 Košice MBK Liptovský Mikuláš 

V13. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves Diawin Košice V17. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 1.BK Michalovce 

V14. BKM Iskra Svit 1.BK Michalovce V18. BKM Iskra Svit Diawin Košice 



19.10.2019   20.10.2019   

V19. Diawin Košice 1.BK Michalovce     

V20. MBK Liptovský Mikuláš BK 04 AC LB Spiš.N.Ves V24. MBK Liptovský Mikuláš BKM Iskra Svit 

V21. MBK Victoria Žilina BKM Iskra Svit V25. MBK Victoria Žilina BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

V22. KB Košice TYDAM UPJŠ Košice V26. KB Košice ABOVIA 96 Košice 

V23. voľno ABOVIA 96 Košice V27. voľno TYDAM UPJŠ Košice 

2.11.2019   3.11.2019   

V28. TYDAM UPJŠ Košice ABOVIA 96 Košice     

V29. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves KB Košice V33. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves voľno 

V30. BKM Iskra Svit voľno V34. BKM Iskra Svit KB Košice 

V31. Diawin Košice MBK Liptovský Mikuláš V35. Diawin Košice MBK Victoria Žilina 

V32. 1.BK Michalovce MBK Victoria Žilina V36. 1.BK Michalovce MBK Liptovský Mikuláš 

16.11.2019   17.11.2019   

V37. MBK Liptovský Mikuláš MBK Victoria Žilina     

V38. KB Košice Diawin Košice V42. KB Košice 1.BK Michalovce 

V39. voľno 1.BK Michalovce V43. voľno Diawin Košice 

V40. TYDAM UPJŠ Košice BK 04 AC LB Spiš.N.Ves V44. TYDAM UPJŠ Košice BKM Iskra Svit 

V41. ABOVIA 96 Košice BKM Iskra Svit V45. ABOVIA 96 Košice BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

            

Odvetná časť 

30.11.2019   1.12.2019   

V46. BKM Iskra Svit BK 04 AC LB Spiš.N.Ves     

V47. ABOVIA 96 Košice Diawin Košice V51. TYDAM UPJŠ Košice Diawin Košice 

V48. TYDAM UPJŠ Košice 1.BK Michalovce V52. ABOVIA 96 Košice 1.BK Michalovce 

V49. voľno MBK Liptovský Mikuláš V53. KB Košice MBK Liptovský Mikuláš 

V50. KB Košice MBK Victoria Žilina V54. voľno MBK Victoria Žilina 

14.12.2019   15.12.2019   

V55. voľno KB Košice     

V56. MBK Victoria Žilina TYDAM UPJŠ Košice V60. MBK Liptovský Mikuláš TYDAM UPJŠ Košice 

V57. MBK Liptovský Mikuláš ABOVIA 96 Košice V61. MBK Victoria Žilina ABOVIA 96 Košice 

V58. 1.BK Michalovce BK 04 AC LB Spiš.N.Ves V62. Diawin Košice BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

V59. Diawin Košice BKM Iskra Svit V63. 1.BK Michalovce BKM Iskra Svit 

4.1.2020   5.1.2020   

V64. 1.BK Michalovce Diawin Košice     

V65. BKM Iskra Svit MBK Liptovský Mikuláš V69. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves MBK Liptovský Mikuláš 

V66. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves MBK Victoria Žilina V70. BKM Iskra Svit MBK Victoria Žilina 

V67. ABOVIA 96 Košice KB Košice V71. TYDAM UPJŠ Košice KB Košice 

V68. TYDAM UPJŠ Košice voľno V72. ABOVIA 96 Košice voľno 

18.1.2020   19.1.2020   

V73. ABOVIA 96 Košice TYDAM UPJŠ Košice     

V74. voľno BK 04 AC LB Spiš.N.Ves V78. KB Košice BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

V75. KB Košice BKM Iskra Svit V79. voľno BKM Iskra Svit 

V76. MBK Victoria Žilina Diawin Košice V80. MBK Liptovský Mikuláš Diawin Košice 

V77. MBK Liptovský Mikuláš 1.BK Michalovce V81. MBK Victoria Žilina 1.BK Michalovce 

1.2.2020   2.2.2020   

V82. MBK Victoria Žilina MBK Liptovský Mikuláš     

V83. 1.BK Michalovce KB Košice V87. Diawin Košice KB Košice 

V84. Diawin Košice voľno V88. 1.BK Michalovce voľno 

V85. BKM Iskra Svit TYDAM UPJŠ Košice V89. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves TYDAM UPJŠ Košice 

V86. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves ABOVIA 96 Košice V90. BKM Iskra Svit ABOVIA 96 Košice 

 
Zverejnené 13.09.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 029/190912 
 



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

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

 

rozhodla: 

 

BK BC Prievidza nie je povinný uhradiť výchovné na účet klubu Slovenskej 

basketbalovej asociácie. 

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

PASOVSKÝ Jakub, nar. 11.08.1997 z MBK Karlovka, s.r.o. do BK BC Prievidza. 

V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub 

nevyjadril k prestupu v ISSBA. MBK Karlovka, s.r.o. má Rozhodnutím HK SBA – 

sekcia centrálna č. 016/190816 zo dňa 16.08.2019 zastavenú pretekársku činnosť 

pre neuhradenie záväzku voči SBA.  

 

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. 5. bodu 5.14. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Pokiaľ 
má BK rozhodnutím SBA zastavenú činnosť, sú zastavené aj všetky prestupové 
konania s účasťou tohto BK. Pokiaľ je zastavená činnosť BK z titulu neuhradených 
záväzkov voči členom SBA, je možné prestupové konanie zrealizovať za podmienky, 
že BK, do ktorého ohlásil hráč prestup, uhradí celú čiastku finančnej náhrady - 
výchovného v stanovenej výške podľa tabuľky na účet SBA. Nárok materského klubu 
na finančné vyrovnanie - výchovné týmto zaniká. SBA tento príjem použije na 
základe rozhodnutia VV SBA na vyrovnanie splatných záväzkov materského  BK voči 
SBA a členom SBA.“ 
 

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 € 
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         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 

Slovenská basketbalová asociácia nárok na výchovné vo výške 0,- Eur za hráča 

PASOVSKÉHO Jakuba, a to z dôvodu, že:  
 

- hráč má v čase prestupu 22 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; 

- materský klub má zastavenú pretekársku činnosť pre neuhradenie záväzku voči 

SBA. 
 

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 18.09.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 030/190917 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti MBK Liptovský Mikuláš a dohody basketbalových 

klubov MBK Liptovský Mikuláš a BK JF Košice k zmene termínu zápasu základnej 

časti súťaže Kadetov U17, skupina Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Kadetov 

U17, skupina Východ nasledovne: 

 

č.V4. medzi MBK Liptovský Mikuláš – KB Košice v termíne 28.09.2019 o 12:00 

h., ZŠ J.Kráľa, Žiarska 679/13, Podbreziny  /pôvodne dňa 21.9.2019/. 

 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.09.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 14 dní, 

avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, nakoľko ide o 

prípad hodný osobitného zreteľa;        

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť telocvične 
v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu Kadetov, skupiny Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. 

Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov MBK Liptovský 

Mikuláš 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.   

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 031/190917 
 

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, ŠKP B. Bystrica a MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o. 

k zmene termínu zápasov základnej časti  súťaže Kadetov U17, skupiny Západ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetov 

U17, skupiny Západ nasledovne: 

 

č.Z3. medzi ŠKP BBC B. Bystrica - ŠBK Junior Levice v termíne 09.10.2019 

(streda) o 17:30 hod  v telocvični OA, Tajovského 25 v Banskej Bystrici 

/pôvodne dňa 21.09.2019/; 

 

č.Z6. medzi MŠK BK Žiar nad Hronom - ŠBK Junior Levice v termíne 02.10.2019 

o 18:00 hod v Športovej hale– ZUS ARÉNA /pôvodne dňa 22.09.2019/. 

 
ŠBK Junior Levice je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

rozhodcom za zápasy č.Z3 a č.Z6 a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.09.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
medzinárodnom turnaji EYBL 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 14 dní, 

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 družstva 
na medzinárodnom turnaji EYBL 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 Západ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 



dohody klubov ŠBK Junior Levice, ŠKP B. Bystrica a MŠK Žiar nad Hronom spol. s 

r.o. so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 032/190917 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠŠK Abovia 96 Košice a dohody basketbalových 

klubov ŠŠK Abovia 96 Košice, 1.BK Michalovce a RIM Basket o.z. k zmene termínu 

zápasov základnej časti  súťaže Kadetov U17, skupiny Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetov 

U17, skupina Východ nasledovne: 

 

č.V3. medzi 1.BK Michalovce – ABOVIA 96 Košice v termíne 09.11.2019 o 16:00 

hod., ŠH GPH Michalovce /pôvodne dňa 21.9.2019/. 

 

č.V6. medzi Diawin Košice – ABOVIA 96 Košice v termíne 24.11.2019 o 16:00 

hod., Hotelova Akadémia, Južná trieda 10, Košice /pôvodne dňa 22.09.2019/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.09.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť na 
medzinárodnom turnaji v Krakove 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 14 dní, 

avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, nakoľko ide o 

prípad hodný osobitného zreteľa;        

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť na medzinárodnom 
turnaji v Krakove v pôvodnom termíne konania zápasov, je dôvodom na zmenu 
termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

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 ŠŠK Abovia 96 Košice, 1.BK Michalovce a RIM Basket o.z. 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. 033/190917 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Považská Bystrica, s.r.o. a dohody 

basketbalových klubov BK Považská Bystrica, s.r.o. a MBK Victoria Žilina k zmene 

termínu zápasov základnej časti  súťaže Starší žiaci U15 Východ 

 



rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Starší 

žiaci U15 Východ nasledovne: 

 

č.V1. medzi IMC Slovakia P. Bystrica – MBK Victoria Žilina v termíne 29.09.2019 

o 10:00 hod. v Súkromnej škole DSA  (Rozkvet 2047) v Považskej Bystrici. 

/pôvodne dňa 28.09.2019/; 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.09.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 



 

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;       

- keďže ide o preloženie zápasu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu, nie je 
potrebný závažný dôvod ani iné odôvodnenie 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci U15 Východ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 

dohody klubov BK Považská Bystrica, s.r.o. a MBK Victoria Žilina, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 23.09.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 034/190923 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: HALMEŠ Filip  

 

rozhodla: 

 

HK SBA - C schvaľuje prestup hráča: HALMEŠ Filip, nar. 06.03.1997 z MBK 

Karlovka, s.r.o. do MBK Komárno. 

MBK Komárno nie je povinný uhradiť výchovné na účet klubu Slovenskej 

basketbalovej asociácie. 

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

HALMEŠ Filip, nar. 06.03.1997 z MBK Karlovka, s.r.o. do MBK Komárno. V termíne 

stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub vyjadril 

k prestupu v ISSBA. MBK Karlovka, s.r.o. má Rozhodnutím HK SBA – sekcia 

centrálna č. 016/190816 zo dňa 16.08.2019 zastavenú pretekársku činnosť pre 

neuhradenie záväzku voči SBA.  

 

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. 5. bodu 5.14. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Pokiaľ 
má BK rozhodnutím SBA zastavenú činnosť, sú zastavené aj všetky prestupové 
konania s účasťou tohto BK. Pokiaľ je zastavená činnosť BK z titulu neuhradených 
záväzkov voči členom SBA, je možné prestupové konanie zrealizovať za podmienky, 
že BK, do ktorého ohlásil hráč prestup, uhradí celú čiastku finančnej náhrady - 
výchovného v stanovenej výške podľa tabuľky na účet SBA. Nárok materského klubu 
na finančné vyrovnanie - výchovné týmto zaniká. SBA tento príjem použije na 
základe rozhodnutia VV SBA na vyrovnanie splatných záväzkov materského  BK voči 
SBA a členom SBA.“ 
 

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 

Slovenská basketbalová asociácia nárok na výchovné vo výške 0,- Eur za hráča 

HALMEŠA Filipa, a to z dôvodu, že:  
 

- hráč má v čase prestupu 22 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; 
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- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného; 

- materský klub má zastavenú pretekársku činnosť pre neuhradenie záväzku voči 

SBA. 
 

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. 035/190923 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: LÍŠKA Marek  

 

rozhodla: 

 

HK SBA - C schvaľuje prestup hráča: LÍŠKA Marek, nar. 13.08.1998 z Academic 

Žilinská univerzita v Žiline do BK Slávia Žilina. 

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

LÍŠKA Marek, nar. 13.08.1998 z Academic Žilinská univerzita v Žiline do BK Slávia 

Žilina. 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 nemá 

materský klub nárok na výchovné za hráča LÍŠKU Mareka, 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. 

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 036/190923 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: GAŠPÁREK Martin  

 

rozhodla: 

 

Basketbalový klub JF 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: 

GAŠPÁREK Martin, nar. 19.12.2004 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 € 

         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 GAŠPÁRKA 

Martina, 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 o 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. 037/190923 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: KOŠŤÁL Martin  

 

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: 

KOŠŤÁL Martin, nar. 17.01.2004 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 :     
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         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 KOŠŤÁLA Martina, 

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. 038/190923 
 

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 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.1. medzi Piešťanské Čajky – Dubček Bratislava v termíne 28.09.2019 o 18:00 

hod., Piešťany, Diplomat aréna  /pôvodne Dubček Bratislava – Piešťanské 

Čajky/; 



č.16. medzi Dubček Bratislava – Piešťanské Čajky v termíne 02.11.2019 o 17:30 

hod., Bratislava, ZŠ Majerníkova  /pôvodne Piešťanské Čajky – Dubček 

Bratislava/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.09.2019 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: 
nedokončená rekonštrukcia sociálneho zariadenia na ZŠ Majerníkova 62  
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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 



skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

 

- basketbalový klub žiadajúci o výmenu poradia zápasov nedodržal lehotu dvoch 

týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o výmenu poradia zápasov – rekonštrukcia sociálneho 
zariadenia v telocvični 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 

MBK A. Dubčeka Karlova Ves Bratislava a Spoločné basketbalové združenie 

Piešťanské Čajky, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 039/190919 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti MBA Prievidza a dohody basketbalových klubov 

MBA Prievidza a  BK Považská Bystrica, s.r.o. k zmene termínu zápasov základnej 

časti  súťaže Juniori U19 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Juniori 

U19 nasledovne: 

č.11. medzi MBA Prievidza – IMC Slovakia Považská Bystrica v termíne 

30.09.2019 o 15:30 hod. v Športovej hale v Prievidzi /pôvodne dňa 28.09.2019/; 

 

MBA Prievidza je povinná uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom 

a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.09.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom na zmenu termínu bolo obsadenie ŠH 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 zápasu - obsadenie ŠH inou akciou 
v riadnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu. 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti súťaže Juniori U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade 



s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov MBA 

Prievidza a  BK Považská Bystrica, 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. 040/190923 
 

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

SBA - C“) vo veci určenia termínov Slovenského pohára mužov dohodou medzi 

klubmi MŠK Holíč a MŠK Iskra Petržalka 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje termíny zápasov Slovenského pohára mužov: 

 

č.1. medzi MŠK BO Holíč - MŠK Iskra Petržalka v termíne 16.11.2019 o 16:00 

hod., ŠH, Kollárova ul., Holíč; 

 

č.2. medzi MŠK Iskra Petržalka - MŠK BO Holíč v termíne 01.12.2019 o 14:00 

hod., ŠH Domkárska, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C dňa 10.08.2019 požiadala uvedené družstvá o určenie 
termínov stretnutí zápasov.  
   
Na základe vzájomnej dohody klubov MŠK Holíč a MŠK Iskra Petržalka HK SBA – C 

rozhodla o schválení termínov zápasov Slovenského pohára mužov 

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 041/190923 
 

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 výmene poradia zápasov základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže Staršie 

žiačky U15 - Východ nasledovne: 

č.V3. medzi Young Angels U15 KE – Tydam UPJŠ Košice-MS v termíne 

05.10.2019  /pôvodne Tydam UPJŠ Košice-MS – Young Angels U15 KE/; 

č.V31. medzi Tydam UPJŠ Košice-MS – Young Angels U15 KE v termíne 

06.10.2019   /pôvodne Young Angels U15 KE – Tydam UPJŠ Košice-MS/. 



 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.09.2019 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: konanie 
Medzinárodného Maratónu Mieru dňa 6.10.2019 v mieste haly . 
 

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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 –  konanie Medzinárodného 
Maratónu Mieru dňa 6.10.2019 v mieste haly, je dôvodom na výmenu poradia 
zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 

zápasov základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Východ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 

dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a 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.  

 

Zverejnené 24.09.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 042/190924 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BAM Poprad a dohody basketbalových klubov 

BAM Poprad,  ŽBK Rožňava, ŠKBD Spišská Nová Ves a CBK Minibuseuropa 

Ťahanovce Košice k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Staršie žiačky 

U15 - Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Staršie 

žiačky U15 - Východ nasledovne: 
 

č.V5. medzi ŽBK Rožňava – BAM Poprad v termíne 19.10.2019 /pôvodne dňa 

20.10.2019/; 

č.V6. medzi CBK Minibuseuropa Košice - ŠKBD Spišská N. Ves v termíne 

19.10.2019 /pôvodne 20.10.2019/; 

č.V9. medzi ŽBK Rožňava - ŠKBD Spišská N. Ves v termíne 20.10.2019 

/pôvodne 19.10.2019/; 

č.V10. medzi CBK Minibuseuropa Košice - BAM Poprad v termíne 20.10.2019 

/pôvodne 19.10.2019/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.09.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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        

- keďže ide o preloženie zápasov zo soboty na nedeľu v rámci víkendu, nie je 
potrebný závažný dôvod ani iné odôvodnenie 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Východ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 



dohody klubov BAM Poprad,  ŽBK Rožňava, ŠKBD Spišská Nová Ves 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. 043/190924 
 

 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKP Banská Bystrica a dohody basketbalových 

klubov ŠKP Banská Bystrica a MBK A. Dubčeka Karlova Ves Bratislava k výmene 

poradia zápasov základnej časti najvyššej súťaže žien 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti najvyššej 

súťaže žien nasledovne: 

č.11. medzi BK ŠKP 08 B. Bystrica – Dubček Bratislava v termíne 13.10.2019 

o 16:00 hod., ŠH Dukla, Štiavničky B. Bystrica  /pôvodne Dubček Bratislava – 

BK ŠKP 08 B. Bystrica 12.10.2019/; 

č.26. medzi Dubček Bratislava – BK ŠKP 08 B. Bystrica v termíne 30.11.2019 

o 17:30 hod., ZŠ Majerníkova 62  /pôvodne BK ŠKP 08 B. Bystrica – Dubček 

Bratislava/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 15.08.2019 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
haly VSC Dukla v pôvodnom termíne 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 – obsadenosť haly VSC Dukla 
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 

ŠKP Banská Bystrica a MBK A. Dubčeka Karlova Ves Bratislava, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 044/190924 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BAM Poprad a dohody basketbalových klubov 



BAM Poprad a ŠKP Banská Bystrica k výmene poradia zápasov základnej časti  

súťaže 1.liga ženy + Juniorky U19 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže 1.liga 

ženy + Juniorky U19 nasledovne: 

č.10. medzi ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B. Bystrica J – BAM Poprad v termíne 06.10.2019  

/pôvodne BAM Poprad – ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B. Bystrica J/; 

č.95 medzi BAM Poprad – ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B. Bystrica J v termíne 15.02.2020   

/pôvodne ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B. Bystrica J – BAM Poprad/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.09.2019 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
a prerábka telocvične v Poprade  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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 – obsadenosť a prerábka 
telocvične v Poprade 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 

BAM Poprad a ŠKP Banská Bystrica, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 045/190924 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti GOOD ANGELS, s.r.o. a dohody basketbalových 

klubov GOOD ANGELS, s.r.o. a MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava k zmene 

termínu zápasov základnej časti najvyššej súťaže žien 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti najvyššej 

súťaže žien nasledovne: 

 

č.30. medzi Dubček Bratislava – Young Angels Košice v termíne 08.12.2019 

o 11:00 hod., ZŠ Majerníkova 62, Bratislava /pôvodne dňa 07.12.2019/; 

č.45 medzi Young Angels Košice - Dubček Bratislava v termíne 26.01.2020 o 

16:00 hod., Angels aréna, Košice  /pôvodne 25.1.2020/ 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.09.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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       

- keďže ide o preloženie zápasov zo soboty na nedeľu v rámci víkendu, nie je 
potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie 



   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže žien medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

GOOD ANGELS, s.r.o. a MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 046/190924 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti GOOD ANGELS, s.r.o. a dohody basketbalových 

klubov GOOD ANGELS, s.r.o. a Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky 

k výmene poradia zápasov a zároveň zmenu termínu zápasu základnej časti 

najvyššej súťaže žien 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov a zmenu termínu zápasu 

základnej časti najvyššej súťaže žien nasledovne: 

 

č.40. medzi Young Angels Košice – Piešťanské Čajky v termíne 18.12.2019 o 

18:00 hod. Angels aréna, Pri jazdiarni 1, Košice /pôvodne Piešťanské Čajky – 

Young Angels Košice v termíne 18.01.2020/ 

 

č.55. medzi Piešťanské Čajky – Young Angels Košice 7.3.2020 o 18:00 hod., 
Diplomat aréna, Piešťany /pôvodne Young Angels Košice - Piešťanské Čajky/ 
 

GOOD ANGELS, s.r.o. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

rozhodcom a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.09.2019 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov a zmenu termínu zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola 
nasledujúca skutočnosť:  konanie III. turnaja B-skupiny EWBL v litovskom Vilniuse 

 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 a zmenu termínu zápasu 

dodržal lehotu dvoch týždňov       

- dôvod uvedený v žiadosti o výmenu poradia zápasov a zmenu termínu –  konanie 
III. turnaja B-skupiny EWBL v litovskom Vilniuse v pôvodnom termíne konania 
zápasu, je dôvodom na preloženie, resp. výmenu poradia zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 

zápasov a zmeny termínu zápasu základnej časti najvyššej súťaže žien medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 

vzájomnej dohody klubov GOOD ANGELS, s.r.o. a 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. 047/190924 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKP Banská Bystrica a dohody basketbalových 

klubov ŠKP Banská Bystrica a Šamorínsky basketbalový klub k výmene poradia 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže žien 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti najvyššej 

súťaže žien nasledovne: 

č.44. medzi ŠBK Šamorín – BK ŠKP 08 B. Bystrica v termíne 25.01.2020  

/pôvodne BK ŠKP 08 B. Bystrica – ŠBK Šamorín/; 

č.59. medzi BK ŠKP 08 B. Bystrica – ŠBK Šamorín v termíne 14.03.2020 

/pôvodne ŠBK Šamorín – BK ŠKP 08 B. Bystrica/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 27.07.2019 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
športovej haly  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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  



c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 – obsadenosť športovej haly 
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  

ŠKP Banská Bystrica a Šamorínsky basketbalový klub, 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. 048/190924 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKP Banská Bystrica a dohody basketbalových 

klubov ŠKP Banská Bystrica a MBK Ružomberok, s.r.o. k zmene termínu zápasu 

základnej časti  najvyššej súťaže žien 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti najvyššej súťaže 

žien nasledovne: 

 



č.48. medzi BK ŠKP 08 B. Bystrica – MBK Ružomberok v termíne 02.02.2020 

/pôvodne dňa 01.02.2020/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 27.07.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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       

- keďže ide o preloženie zápasu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu, nie je 
potrebný závažný dôvod ani iné odôvodnenie 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže žien medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

ŠKP Banská Bystrica 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. 049/190924 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKBD Spišská Nová Ves a dohody 

basketbalových klubov ŠKBD Spišská Nová Ves a BAM Poprad k zmene termínu 

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie 

žiačky U15 - Východ nasledovne: 

 

č.V4. medzi ŠKBD Spišská N. Ves – BAM Poprad v termíne 02.10.2019 o 14:00 

hod., ŠH v Spišskej Novej Vsi  /pôvodne dňa 05.10.2019/. 

 

ŠKBD Spišská Nová Ves je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

rozhodcom za zápas č.V4. a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 22.09.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 – obsadenosť telocvične 
v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu súťaže Starších žiačok U15 - Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade 

s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov ŠKBD 

Spišská Nová Ves a BAM Poprad, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 050/190924 
 

 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BAM Poprad a dohody basketbalových klubov 

BAM Poprad a ŠK UMB Banská Bystrica k výmene poradia zápasov základnej časti 

spoločnej súťaže 1.liga ženy + Juniorky U19  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti spoločnej 

súťaže 1.liga ženy + Juniorky U19 nasledovne: 

 

č.4. medzi BK ŠK UMB B. Bystrica – BAM Poprad v termíne 05.10.2019   

/pôvodne BAM Poprad – BK ŠK UMB B. Bystrica/; 

č.101. medzi BAM Poprad – BK ŠK UMB B. Bystrica v termíne 16.02.2020   

/pôvodne BK ŠK UMB B. Bystrica – BAM Poprad/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.09.2019 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť:  
rekonštrukcia viacúčelovej haly  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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 



majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 – rekonštrukcia viacúčelovej 
haly 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 spoločnej súťaže 1.liga ženy + Juniorky U19 medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 

vzájomnej dohody klubov BAM Poprad a ŠK UMB Banská Bystrica, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 25.09.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 51/190925 
 

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

SBA - C“) vo veci oznámenia Bečarik & partners, s.r.o.  

 

rozhodla: 

 

Mestskému Basketbalovému Klubu Handlová, IČO: 00626554, so sídlom 
Údernícka 51, 972 51 Handlová sa zastavuje pretekárska činnosť, až do doby 
úhrady všetkých záväzkov klubu voči Jakubovi Novysedlákovi v zmysle 
Platobného rozkazu AK SBA č. 6/AK/2019. 
 



Odôvodnenie: HK SBA – C informoval právny zástupca Jakuba Novysedláka o tom, 

že basketbalový klub Mestský Basketbalový Klub Handlová, IČO: 00626554, so 

sídlom Údernícka 51, 972 51 Handlová (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 Platobného rozkazu AK SBA 6/AK/2019.  

 

K uvedenému platobnému rozkazu SBA obdržala vyjadrenie k návrhu na začatie 

konania pred AK SBA zo dňa 26.06.2019 zo strany právneho zástupcu MBK 

Handlová Mgr. Marcela Péliho, a preto bolo potrebné, aby sa k danému vyjadreniu 

vyjadrila AK SBA. 

 

AK SBA dňa 09.09.2019 zaslala na HK SBA -C stanovisko, v ktorom uviedla, že 

platobný rozkaz zo dňa 28.05.2019 pod spisovou značkou 6/AK/2019 nadobudol 

právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 19.06.2019. 

 

Dňa 10.09.2019  HK SBA – C vyzvala BK, aby vyššie uvedenú podlžnosť uhradil 

najneskôr do termínu 17.9.2019 do 14:00 hod. a taktiež BK informovala o tom, že v 

prípade nepredloženia dokladu o úhrade do stanoveného termínu mu bude 

zastavená pretekárska činnosť. 

 

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 je vykonateľné, no napriek tomu si BK 

do dnešného dňa nesplnil Rozhodnutím uloženú povinnosť.  

 

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. 52/190925 
 

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

SBA - C“) vo veci oznámenia Bečarik & partners, s.r.o.  

 

rozhodla: 

 

Mestskému Basketbalovému Klubu Komárno, IČO: 31827811, so sídlom 

Gen.Klapku 62/42, 94501 Komárno sa zastavuje pretekárska činnosť, až do 

doby úhrady všetkých záväzkov klubu voči Sašovi Jankovičovi v zmysle 

Platobného rozkazu AK SBA č. 9/AK/2019. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C informoval právny zástupca Sašu Jankoviča o tom, že 

basketbalový klub Mestský Basketbalový Klub Komárno IČO: 31827811, so sídlom 

Gen.Klapku 62/42, 94501 Komárno (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 Platobného rozkazu AK SBA 9/AK/2019.  

 

BK si Odpor voči Platobnému rozkazu AK SBA 9/AK/2019 v stanovenej lehote 

nepodal. 

 

Na základe oznámenia Bečarik & partners, s.r.o.  HK SBA – C dňa 19.09.2019 

vyzvala BK, aby sa vyjadril k tomu, z akého dôvodu BK nerešpektuje Rozhodnutie 

Arbitrážnej komisie SBA (ďalej len „AK SBA“) a tiež BK určila, aby vyššie uvedenú 

podlžnosť uhradil najneskôr do termínu 24.9.2019 do 14:00 hod. Taktiež BK 

informovala o tom, že v prípade nepredloženia dokladu o úhrade do stanoveného 

termínu mu bude zastavená pretekárska činnosť. 

 

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 je vykonateľné, no napriek tomu si BK 

nesplnil Rozhodnutím uloženú povinnosť.  

 

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 28.09.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 053/190927 
 

 

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, ŠŠK TYDAM Košice, MBK Victoria Žilina a MBK 

Liptovský Mikuláš k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže Kadeti U17 - 

Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti  súťaže Kadeti 

U17 - Východ nasledovne: 

V56. MBK Victoria Žilina – TYDAM UPJŠ Košice dňa 5.10.2019 o 12:00 hod. 
v telocvični ZŠ Limbová Žilina - sídlisko Solinky /pôvodne 14.12.2019/ 
V57. MBK Liptovský Mikuláš – ABOVIA 96 Košice dňa 5.10.2019 o 14:00 
hod. v ZŠ J.Kráľa, ul. Žiarska 679/13, sídl. Pobreziny, Liptovský 
Mikuláš /pôvodne 14.12.2019/ 
V60. MBK Liptovský Mikuláš – TYDAM UPJŠ Košice dňa 6.10.2019 o 10:00 
hod. v ZŠ J.Kráľa, ul. Žiarska 679/13, sídl. Pobreziny, Liptovský 
Mikuláš   /pôvodne 15.12.2019/ 
V61. MBK Victoria Žilina – ABOVIA 96 Košice dňa 6.10.2019 o 9:00 hod. 
v telocvični ZŠ Limbová Žilina - sídlisko Solinky  /pôvodne 15.12.2019/ 
 

V11. TYDAM UPJŠ Košice – MBK Liptovský Mikuláš dňa 14.12.2019 (pôvodne 
5.10.2019) 
V12. ABOVIA 96 Košice – MBK Victoria Žilina dňa 14.12.2019 (pôvodne 
5.10.2019) 
V15. TYDAM UPJŠ Košice – MBK Victoria Žilina dňa 15.12.2019 (pôvodne 
6.10.2019) 
V16. ABOVIA 96 Košice – MBK Liptovský Mikuláš dňa 15.12.2019 (pôvodne 
6.10.2019) 
 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 24.09.2019 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: konanie 
Medzinárodného maratónu mieru v mieste konania zápasov 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

 

- basketbalový klub žiadajúci o výmenu poradia zápasov nedodržal lehotu dvoch 

týždňov, avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       



- dôvod uvedený v žiadosti o výmenu poradia zápasov –  konanie Medzinárodného 
maratónu mieru v mieste konania zápasov v pôvodnom 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 súťaže Kadeti U17 - Východ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

ŠŠK Abovia 96 Košice, ŠŠK TYDAM Košice, MBK Victoria Žilina a MBK Liptovský 

Mikuláš, 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. 054/190927 
 

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

SBA - C“) vo veci určenia termínov kvalifikácie Slovenského pohára žien dohodou 

medzi klubmi MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava a SBZ Piešťanské Čajky 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje termíny zápasov kvalifikácie Slovenského pohára žien: 

 

Dubček Bratislava - MBK Stará Turá 19.1.2020  

 

MBK Stará Turá - Dubček Bratislava  29.1.2020 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C dňa 10.08.2019 požiadala uvedené družstvá o určenie 
termínov stretnutí. 
   
Na základe vzájomnej dohody klubov MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava a SBZ 

Piešťanské Čajky HK SBA – C rozhodla o schválení termínov zápasov kvalifikácie 

Slovenského pohára žien.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 055/190927 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠBK Handlová a dohody basketbalových klubov 

ŠBK Handlová, BK MBK AŠK Slávia Trnava a MBK Karlovka Bratislava k zmene 

termínu zápasov základnej časti súťaže Kadeti U17 - Západ 

 

rozhodla: 

 



HK SBA – C schvaľuje zmeny termínov zápasov základnej časti súťaže Kadeti 

U17 - Západ nasledovne: 

 

č.Z5. medzi MBK AŠK Slávia Trnava – ŠBK Handlová v termíne 13.01.2020 

o 16:30 hod., MŠH Rybníková 15, Trnava  /pôvodne dňa 21.09.2019/; 

 

č.Z8. medzi MBK Karlovka Bratislava – ŠBK Handlová v termíne 24.01.2020 

o 18:30 hod., ZŠ Majerníkova 62, Bratislava /pôvodne dňa 22.09.2019/. 

 
ŠBK Handlová je povinná uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom za 

zápasy č.Z5. a č.Z8. a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.09.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie 14 
hráčov ŠBK Handlová 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 táto lehota nemohla byť dodržaná z objektívnych dôvodov 

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – ochorenie 14 hráčov 
v pôvodnom termíne konania zápasov, čo bolo doložené lekárskymi potvrdeniami, je 
dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti súťaže Kadeti U17 - Západ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

ŠBK Handlová, BK MBK AŠK Slávia Trnava a MBK Karlovka Bratislava, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 056/190927 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK MBK AŠK Slávia Trnava a dohody 

basketbalových klubov BK MBK AŠK Slávia Trnava a MBK Karlovka Bratislava 

k zmene termínu zápasu základnej časti  súťaže Kadeti U17 - Západ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti 

U17 - Západ nasledovne: 

 

č.Z82. medzi MBK AŠK Slávia Trnava – MBK Karlovka Bratislava v termíne 

02.02.2020 /pôvodne dňa 01.02.2020/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 23.09.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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       

- keďže ide o preloženie zápasu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu, nie je 
potrebný závažný dôvod ani iné odôvodnenie 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Kadeti U17 - Západ medzi jednotlivými družstvami 



v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK 

MBK AŠK Slávia Trnava a MBK Karlovka Bratislava, so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 01.10.2019 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 057/190930 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice a dohody 

basketbalových klubov CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice a BAM Poprad 

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadetky U17 - Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Kadetky 

U17 - Východ nasledovne: 
 

č.V38. medzi BAM Poprad – CBK Minibuseuropa Košice v termíne 29.10.2019 

o 17:00 hod., ZŠ Komenského, Poprad /pôvodne dňa 10.11.2019/; 

 

Spoločné basketbalové združenie CBK Minibuseuropa Košice je povinné 

uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom za zápas č.V38. a to na 

základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 27.08.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva CBK 
Minibuseuropa Košice na medzinárodnom turnaji EGBL v Rige 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: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 



družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. 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 maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      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. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

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 družstva 
na medzinárodnom turnaji EGBL v Rige 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 Kadetky U17 - Východ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice a BAM Poprad, so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  
 

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

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

 


