
Rozhodnutia HK SBA - C – február 2020 
 

Zverejnené 03.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 187/200203 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji a dohody 

basketbalových klubov BK Klokani Ivanka pri Dunaji a ŠKP Banská Bystrica k zmene 

termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže Staršie žiačky U15 - 1.-8.miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 

Staršie žiačky U15 - 1.-8.miesto nasledovne: 
 

č.A13. medzi BK ŠKP 08 B.Bystrica  – BK Klokani Ivanka p/Dunaji v termíne 

15.03.2020  /pôvodne dňa 15.02.2020/. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.01.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť hráčok na 
školskom lyžiarskom výcviku 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. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 
dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 
riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 
prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí. 
 

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 hráčok na školskom 
lyžiarskom výcviku v pôvodnom termíne zápasu -  je dôvodom na zmenu termínu 
zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu nadstavbovej časti najvyššej súťaže Staršie žiačky U15 - 1.-8.miesto medzi 

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

vzájomnej dohody klubov BK Klokani Ivanka pri Dunaji 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. 188/200203 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti SBZ Piešťanské Čajky a dohody basketbalových 

klubov SBZ Piešťanské Čajky a Šamorínsky basketbalový klub k zmene termínu 

zápasu základnej časti súťaže Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 



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

ženy nasledovne: 
 

č.52. medzi Piešťanské Čajky – ŠBK Šamorín v termíne 11.03.2020  /pôvodne 

dňa 29.02.2020/. 
 

SBZ Piešťanské Čajky je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

rozhodcom za zápas č.52. a to na základe vystavenej faktúry. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 27.01.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: štvrťfinále play-off 
EWBL 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. 



7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 
dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 
riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 
prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí. 
 

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 – štvrťfinále play-off EWBL 
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 Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami v súlade 

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

Piešťanské Čajky 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. 189/200203 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Inter Bratislava mládež a dohody 

basketbalových klubov BK Inter Bratislava mládež a ŠŠK B.S.C. Bratislava k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci U15 - Západ 
 

rozhodla: 
 

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

žiaci U15 - Západ nasledovne: 
 

č.Z82. medzi Inter Bratislava - B.S.C. Bratislava v termíne 04.02.2020 o 14:30 

hod., Eurovia aréna, Pasienky, Bratislava  /pôvodne dňa 08.02.2020/. 
 

BK Inter Bratislava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

rozhodcom za zápas č.Z82. a to na základe vystavenej faktúry. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 02.01.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EYBL 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 nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť družstva na turnaji 
EYBL v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   



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

zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci U15 medzi jednotlivými družstvami 

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

Inter Bratislava mládež a ŠŠK B.S.C. 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 05.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 190/200205 
 

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

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

ŠBK Handlová a MBA Prievidza k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže 

Starší žiaci U15 - Západ 
 

rozhodla: 
 

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

žiaci U15 - Západ nasledovne: 
 

č.Z55. medzi ŠBK Handlová  – MBA Prievidza v termíne 15.02.2020 /pôvodne 

dňa 21.12.2019/. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.12.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie podstatnej 
väčšiny hráčov 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. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 
dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 
riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 
prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí. 
 

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – ochorenie podstatnej väčšiny 
hráčov v pôvodnom termíne konania zápasu doložené lekárskymi potvrdeniami - je 
dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci U15 -Západ medzi jednotlivými družstvami 

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

ŠBK Handlová a MBA Prievidza, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 191/200205 
 



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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Slovan Bratislava a dohody basketbalových 

klubov BK Slovan Bratislava a BK AŠK Slávia Trnava k zmene termínu zápasu 

základnej časti  súťaže 1.liga ženy + Juniorky U19 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže 1.liga 

ženy + Juniorky U19 nasledovne: 
 

č.98. medzi BK Slovan Bratislava – BK AŠK Slávia Trnava J v termíne 

11.02.2020 o 18:00 hod., Dom športu, Junácka 6, Bratislava /pôvodne dňa 

15.02.2020/. 
 

BK Slovan Bratislava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

rozhodcom za zápas č.98. a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 22.01.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť haly 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 – obsadenosť haly v pôvodnom 
termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti súťaže 1.liga ženy + Juniorky U19 medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK Slovan Bratislava a BK AŠK Slávia Trnava, 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. 192/200205 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKP Bratislava a dohody basketbalových klubov 

ŠKP Bratislava a MŠK Iskra Petržalka k zmene termínu zápasu nadstavbovej časti  

súťaže 1.liga muži - 8.-13.miesto 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.liga 

muži - 8.-13.miesto nasledovne: 
 

č.B8. medzi BK ŠKP Štart Bratislava – MŠK Iskra Petržalka v termíne 13.02.2020 

o 19:30 hod., ŠH Domkárska, Bratislava  /pôvodne dňa 09.02.2020/. 
 

ŠKP Bratislava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom za 

zápas č.B8. a to na základe vystavenej faktúry. 
 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH v 
pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: 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. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 
dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 
riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 
prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí. 
 

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

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

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



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

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.liga muži - 8.-13.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov ŠKP Bratislava a MŠK Iskra Petržalka, 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 08.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 193/200207 
 

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

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

ŠBK Handlová a ŠKBD Spišská Nová Ves k zmene termínu zápasov základnej časti  

súťaže Staršie žiačky U15 - 9.-14.miesto 
 

rozhodla: 
 

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

žiačky U15 - 9.-14.miesto nasledovne: 
 

č.B10. medzi ŠBK Handlová-MS – ŠKBD Spišská N.Ves v termíne 11.02.2020 

o 16:00 hod., ZŠ Mierové nám., Handlová  /pôvodne dňa 16.02.2020/; 
 

ŠBK Handlová je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom za 

zápas č.B10. a to na základe vystavenej faktúry. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 04.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, 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 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 zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - 9.-14.miesto medzi jednotlivými 

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



dohody klubov ŠBK Handlová a ŠKBD Spišská Nová Ves, so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 10.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 194/200210 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŽBK Rožňava a dohody basketbalových klubov 

ŽBK Rožňava a ŠKBD Spišská Nová Ves k výmene poradia zápasov nadstavbovej 

časti súťaže Staršie žiačky o 9.-14.miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov nadstavbovej časti súťaže 

Staršie žiačky o 9.-14.miesto nasledovne: 

č.B7. medzi ŠKBD Spišská N.Ves – ŽBK Rožňava-MS v termíne 15.02.2020 

o 19:30 hod., ŠH Spišská Nová Ves  /pôvodne ŽBK Rožňava-MS – ŠKBD 

Spišská N.Ves/; 

č.B24. medzi ŽBK Rožňava-MS – ŠKBD Spišská N.Ves v termíne 29.03.2020   

/pôvodne ŠKBD Spišská N.Ves – ŽBK Rožňava-MS/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.02.2020 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
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 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 – obsadenosť 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 nadstavbovej časti súťaže Staršie žiačky o 9.-14.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov ŽBK Rožňava a ŠKBD Spišská Nová Ves, so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 12.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 195/200212 
 



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

SBA - C“) vo veci oznámenia basketbalového klubu ŠŠK TYDAM Košice o odhlásení 

sa zo súťaže Starší žiaci U15 v hracom období 2019/2020 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C  schvaľuje odhlásenie družstva TYDAM UPJŠ Košice zo súťaže 

Starší žiaci U15 v hracom období 2019/2020. 

Družstvo nebolo zaradené do žrebovania nadstavbovej časti súťaže. 
 

HK SBA - C udeľuje ŠŠK TYDAM Košice pokutu vo výške 1.000 € (slovom tisíc 

eur) za odstúpenie družstva zo súťaže Starší žiaci U15. 
 

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 rozhodla na základe písomného oznámenia ŠŠK 

TYDAM Košice o odstúpení zo súťaže, podpísaného Ing. Andrejom Harčarikom, 

predsedom predstavenstva ŠŠK  
 

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 nasledovne: 

 

súťaže mládeže od starších žiakov po juniorov  -       1.000 € 
 

Nakoľko basketbalový klub ŠŠK TYDAM Košice 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 ŠŠK TYDAM 

Košice vo výške uvedenej vo výroku tohto rozhodnutia. 
 

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

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

 

Zverejnené 14.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 196/200214 
 

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 YOUNG ANGELS 

ACADEMY, o.z. k zmene termínu zápasov nadstavbovej časti súťaže Kadetky U17 o 

1.-8. miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov nadstavbovej časti súťaže 

Kadetky U17 o 1.-8. miesto nasledovne: 



 

č.A1. medzi CBK Minibuseuropa Košice – Young Angels U17 Košice v termíne 

17.03.2020 o 18:00 hod., telocvičňa ZŠ Juhoslovanská 2, Košice /pôvodne dňa 

21.03.2020/; 

č.A29 medzi Young Angels U17 Košice - CBK Minibuseuropa Košice v termíne 

24.3.2020 o 16:00 hod., ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1, Košice /pôvodne 

dňa 22.3.2020/ 

 

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice je povinný uhradiť príspevky na 

zvýšené náklady rozhodcom za zápasy č.A1. a č.A29 a to na základe vystavenej 

faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EGBL v Minsku 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. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 
dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 
riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 
prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí 

 
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 turnaji 
EGBL v Minsku v pôvodnom termíne konania zápasov, je dôvodom na zmenu 
termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov nadstavbovej časti súťaže Kadetky U17 o 1.-8. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice a 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. 197/200214 
 

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 Victoria Žilina k zmene 

termínu zápasu nadstavbovej časti  súťaže Kadeti U17 o 1.-8. miesto 
 

rozhodla: 
 

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

U17 o 1.-.8.miesto miesto nasledovne: 
 

č.A8. medzi MBK AŠK Slávia Trnava – MBK Victoria Žilina v termíne 20.02.2020 

o 16:00 hod., v ŠH Sokolovňa, Sereď  /pôvodne dňa 01.03.2020/. 
 



BK MBK AŠK Slávia Trnava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

rozhodcom za zápas č.A8. a to na základe vystavenej faktúry. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji CEYBL 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 turnaji 
CEYBL v pôvodnom termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu nadstavbovej časti súťaže Kadeti U17 o 1.-8. miesto 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 Victoria Žilina, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 198/200214 
 

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 MBK Ružomberok, s.r.o. 

k zmene termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže Kadetky U17 o 9.-15. miesto 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 

Kadetky U17 o 9.-15. miesto nasledovne: 
 

č.B13. medzi MBK Ružomberok – Young Angels U16 Košice v termíne 

21.02.2020 o 18:15 hod., ŠH Koniareň, Ružomberok  /pôvodne dňa 22.02.2020/. 
 

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené 

náklady rozhodcom za zápas č.B13. a to na základe vystavenej faktúry. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH v 
pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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



možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: 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 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 – obsadenosť ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu nadstavbovej časti súťaže Kadetky U17 o 9.-15. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 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. 199/200214 
 

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 ŽBK Rožňava k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže 1.liga ženy + Juniorky U19 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže 1.liga 

ženy + Juniorky U19 nasledovne: 

 

č.94. medzi ŽBK Rožňava – Young Angels U19 Košice J v termíne 24.02.2020 o 

17:45 hod., telocvičňa SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava  /pôvodne dňa 

15.02.2020/; 

 

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené 

náklady rozhodcom za zápas č.94. a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 27.1.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolidovanie zápasov 
so Slovenským pohárom žien 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. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 
dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 
riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 
prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí. 
 

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 zápasov – kolidovanie zápasov so 
Slovenským pohárom žien 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 1.liga žien + Juniorky U19 medzi jednotlivými 

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

dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a ŽBK Rožňava, 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. 200/200214 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti MBK Ružomberok, s.r.o. a dohody 

basketbalových klubov MBK Ružomberok, s.r.o. a ŽBK Rožňava k zmene termínu 

zápasu nadstavbovej časti súťaže Kadetky U17 o 9.-15. miesto 

 



rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 

Kadetky U17 o 9.-15. miesto nasledovne: 

 

č.B17. medzi MBK Ružomberok – ŽBK Rožňava v termíne 22.02.2020 o 13:30 

hod. v ŠH Koniareň, Ružomberok /pôvodne dňa 23.02.2020/. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 13.02.2020 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 zápasu 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 z nedele na sobotu 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 Kadetky U17 o 9.-15. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov MBK Ružomberok, s.r.o. a ŽBK Rožňava, 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. 201/200214 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava a dohody basketbalových 

klubov ŠŠK B.S.C. Bratislava, MBA Prievidza a MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

k zmene termínu zápasov nadstavbovej časti  súťaže Juniori U19 o 7.-11. miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov nadstavbovej časti súťaže 

Juniori U19 o 7.-11. miesto nasledovne: 

 

č.B2. medzi B.S.C. Bratislava – MBA Prievidza v termíne 05.03.2020 o 16:30 

hod. v ŠH Domkárska, Bratislava  /pôvodne dňa 22.02.2020/; 

č.B4. medzi B.S.C. Bratislava – MŠK BK Žiar n/Hronom v termíne 25.02.2020 o  

16:30 hod. v ŠH Domkárska, Bratislava  /pôvodne dňa 23.02.2020/; 

 

ŠŠK B.S.C. Brtislava je povinný uhradiť príspevky na zvýšené náklady 

rozhodcom za zápasy č.B2. a č.B4 a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH v 
pôvodnom termíne konania zápasov. 
 



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

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

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

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: 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. 
7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 

riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 

prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí 

 

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

zápasov nadstavbovej časti súťaže Juniori U19 o 7.-11. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov ŠŠK B.S.C. Bratislava, MBA Prievidza 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.  

 

Zverejnené 18.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 202/200218 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Basketbalový klub mládeže a dohody 

basketbalových klubov Basketbalový klub mládeže a BK 04 AC LB Spišská Nová 

Ves k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Juniori U19 

 

rozhodla: 

 

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

U19 nasledovne: 

 

č.81. medzi BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – BKM Iskra Svit v termíne 

21.02.2020 v Mestskej športovej hale, Spiš. Nová Ves  /pôvodne dňa 29.01.2020 

- viď Rozhodnutie č.171/; 

 

BKM Iskra Svit je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady rozhodcom za 

zápas č.81. a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 29.01.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: choroby a zranenia 
prevažnej väčšiny hráčov 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. 
7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 

riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 

prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí 

 

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – choroby a zranenia podstatnej 
časti hráčov, doložené lekárskymi potvrdeniami 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 Juniori U17 medzi jednotlivými družstvami v súlade 

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

Basketbalový klub mládeže a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 203/200218 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti MŠK Iskra Petržalka a dohody basketbalových 

klubov MŠK Iskra Petržalka a BK Dolný Kubín k zmene termínu zápasu nadstavbovej 

časti súťaže 1.liga muži o 8.-13. miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.liga 

muži o 8.-13. miesto nasledovne: 

 

č.B11. medzi MŠK Iskra Petržalka – BK Dolný Kubín v termíne 22.02.2020 o 

19:00 hod., ŠH Domkárska ul., Bratislava  /pôvodne dňa 23.02.2020/. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.02.2020 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 zápasu 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 z nedele na sobotu v rámci víkendu, nie je potrebný 
závažný dôvod ani iné odôvodnenie 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.liga muži o 8.-13. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov MŠK Iskra Petržalka a BK Dolný Kubín, so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

       Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 204/200218 
 

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

SBA - C“) vo veci nezaslania vyhodnotenia herných štatistík  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje družstvu nasledovnú pokutu: 



 

Staršie žiačky 

ŠKBD Spišská Nová Ves   -  14 eur  (číslo stretnutia: B2,B4) 

 

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

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

 
Odôvodnenie: 

 

Podľa bodu 7 Pokynov k hraciemu obdobiu 2019/2020 „Vyhodnotenia herných 
štatistík je potrebné zasielať obratom, resp. maximálne 1 deň po odohraní 
zápasu zo všetkých vyšších súťaží (1.liga muži a ženy, Juniori, Juniorky, 
Kadeti, Kadetky a Starší žiaci a žiačky) okrem Extraligy mužov a žien, kde je 
povinnosť vysielania zápasov cez live štatistiky na adresu: 
sutaze@slovakbasket.sk , statistikysba@slovakbasket.sk.“ 

 

Podľa čl. 2 bodu 2.15 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA „Neskoré 
zaslanie vyhodnotenia hernej štatistiky sa trestá pokutou vo výške 7,-Eur 
a v prípade jej nezaslania do 7 dní ZPČ družstva.“ 
 

Z dôvodu, že vyhodnotenia herných štatistík neboli zaslané na sekretariát súťaží 
SBA v stanovenom termíne a taktiež neboli zaslané ani po nasledujúcich urgenciách 
zo strany sekretariátu súťaží SBA resp. HK SBA - C, HK SBA – C rozhodla v súlade 
s čl. 2 bodom 2.15 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 SBA, 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 Disciplinárnym poriadkom SBA a Štatútom HK SBA.  

 

  Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 205/200218 
 

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

SBA - C“) vo veci nezaslania kópií zápisov o stretnutí spolu s kontrolným formulárom 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje družstvu nasledovnú pokutu: 
 

Staršie žiačky 

ŠKBD Spišská Nová Ves   -  14 eur  (číslo stretnutia: B2,B4) 

 

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

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

 
Odôvodnenie: 

 
Podľa čl. 9 bodu 9.1. Hracieho poriadku SBA „V basketbalových stretnutiach je 
povinnosťou používať schválený zápis o stretnutí. Usporiadateľský BK je povinný 
zaslať do 1 hodiny po ukončení stretnutia sken /čitateľné foto, v prípade, že je zápis 

mailto:sutaze@slovakbasket.sk
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z oboch strán, tak obojstranne/ originálu zápisu o stretnutí emailom HK na adresu 
sutaze@slovakbasket.sk. Neoddeliteľnou súčasťou zápisu je kontrolný formulár 
stretnutia/  príloha  č.1  HP SBA/.  Iné  predpisy  SBA  môžu  stanoviť ďalšie  prílohy  
a ich obsah k zápisu  o stretnutí. Takéto prílohy tvoria následne neoddeliteľnú súčasť 
zápisu o stretnutí.“ 
 

Podľa čl. 2 bodu 2.16 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA „Neskoré 
zaslanie kópie zápisu o stretnutí a kontrolného formulára sa trestá pokutou vo 
výške 7,-Eur a v prípade ich nezaslania do 7 dní ZPČ družstva.“ 
 

Z dôvodu, že kópie zápisov o stretnutí spolu s kontrolným formulárom neboli zaslané 
na sekretariát súťaží SBA v stanovenom termíne a taktiež neboli zaslané ani po 
nasledujúcich urgenciách zo strany sekretariátu súťaží SBA resp. HK SBA - C, HK 
SBA – C rozhodla v súlade s čl. 2 bodom 2.16 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 
1 SBA, 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 Disciplinárnym poriadkom SBA a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 206/200218 
 

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

SBA - C“) vo veci oznámenia ŠBK Handlová o nemožnosti nastúpenia na odohratie 

zápasov základnej časti súťaže Kadeti U17 - Západ pre nízky počet hráčov   

 

rozhodla: 

 

Zápas základnej časti  súťaže Kadeti U17 - Západ č.Z84. medzi MŠK BK Žiar 

nad Hronom - ŠBK Handlová, ktorý sa mal konať 01.02.2020 v Žiari n/Hronom, 

sa kontumuje v prospech družstva MŠK BK Žiar nad Hronom, a to so skóre 

20:0 v prospech družstva MŠK BK Žiar nad Hronom, bez priznania bodu pre 

ŠBK Handlová; 

 

Zápas základnej časti  súťaže Kadeti U17 - Západ č.Z88. medzi ŠKP BBC 

Banská Bystrica - ŠBK Handlová, ktorý sa mal konať 02.02.2020 v Banskej 

Bystrici, sa kontumuje v prospech družstva ŠKP BBC Banská Bystrica, a to so 

skóre 20:0 v prospech družstva ŠKP BBC Banská Bystrica, bez priznania bodu 

pre ŠBK Handlová; 

 

Družstvu ŠBK Handlová sa ukladá pokuta vo výške 100 EUR (slovom jednosto 

eur) za nedostavenie sa k zápasom č.Z84. medzi MŠK BK Žiar nad Hronom - 

ŠBK Handlová, č.Z88. medzi ŠKP BBC Banská Bystrica - ŠBK Handlová 

z vlastnej viny. 

 

Družstvo ŠBK Handlová je povinné uhradiť správny poplatok vo výške 35 EUR 

(slovom tridsaťpäť eur). 

 



Uvedenú pokutu a správny poplatok v celkovej výške 135 EUR (slovom 

jednostotridsaťpäť eur)  je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 

00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX a to na základe vystavenej faktúry. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe doručenia oznámenia ŠBK Handlová zo 

dňa 31.1.2020 o nemožnosti nastúpenia na odohratie zápasov základnej časti súťaže 

Kadeti U17 - Západ pre nízky počet hráčov (zdravotné dôvody) zaoberala uvedenou 

informáciou.  

 

Družstvo ŠBK Handlová nevycestovalo na riadne hlásené zápasy podľa vyjadrenia 

zástupcu klubu zo zdravotných dôvodov, avšak následne HK SBA - C neboli 

doručené žiadne potvrdenia v súlade s Hracím poriadkom SBA, na základe čoho HK 

SBA – C pristúpila ku kontumácii zápasov a udeleniu pokuty.  

 

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

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

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

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom , podľa toho, ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia / v prípade víkendových stretnutí najneskôr v  piatok 
do 10,00 hod./. V žiadosti musí byť 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  skutočnos,ť  že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2. a to zo zdravotných  dôvodov 
hráčov družstva, ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže  byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera, a pod./. Pre zmenu tennínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie. 

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný najneskôr 
14 dní pred posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je 
narušená jej regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej 
doručenia 
 

Podľa čl. 7.6. Hracieho poriadku SBA – „Pri zákaze konania športových podujatí v 
mieste, kde sa má stretnutie uskutočniť, v dôsledku vyskytnutia sa hromadných 
ochorení /epidémií/ alebo z iných dôvodov, príp. aj v mieste odkiaľ  pochádza 



hosťujúce družstvo, je povinný takto postihnutý BK ihneď informovať o nehraní 
stretnutia HK, súpera, delegovaných rozhodcov a technického komisára /ak je na 
stretnutie delegovaný/. K oznámeniu o tejto skutočnosti musí BK priložiť potvrdenie 
príslušného štátneho orgánu.“ 
 

Podľa čl. 10.2. Hracieho poriadku SBA – „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva 

súperovi skóre 20 : 0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0 : 20. Ak príde ku 

skontumovaniu stretnutia z viny oboch družstiev, obom družstvám sa započítava 

skóre 0 : 20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“  

 

Podľa čl. 15.2. Hracieho poriadku SBA „Okrem potrestania priestupkov a previnení 

sa uplatňujú aj hracie dôsledky: čl. 15.2.2. – „skontumovanie stretnutia s pasívnym 

skóre bez priznania jedného bodu.“ 

 

Podľa čl. 15.3.8 Hracieho poriadku SBA „Stretnutie HK skontumuje a družstvu 

nebude priznaný jeden bod, ak družstvo nenastúpi k stretnutiu i keď hlásenie 

stretnutia bolo zverejnené na www.slovakbasket.sk najmenej 48 hodín pred jeho 

začiatkom.“ 

 

Podľa čl. 2.2. Prílohy č.1. k Disciplinárnemu poriadku SBA – „Nedostavenie sa 

k zápasu z vlastnej viny - pokuta ostatné 50 – 300 €. Súčasne previnivšie sa družstvo 

znáša náklady na výjazd rozhodcov /to neplatí v prípade postupu podľa č. 7.31 HP/. 

Súčasne sa uplatňujú hracie dôsledky v súlade s predpismi SBA.“     

 

HK SBA – C sa oboznámila s vyjadrením družstva ŠBK Handlová a z dôvodu, že boli 

nepostačujúce rozhodla HK SBA – C tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 207/200218 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohrania zápasov základnej časti súťaže Kadeti U17 - Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas základnej časti súťaže Kadeti U17 - Východ č. 

V85. medzi BKM Iskra Svit – TYDAM UPJŠ Košice výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BKM Iskra Svit s priznaním bodu družstvu TYDAM UPJŠ Košice, ktorý 

sa mal hrať dňa 01.02.2020 vo Svite;  

 

HK SBA – C kontumuje zápas základnej časti súťaže Kadeti U17 - Východ 

č.V89. medzi BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – TYDAM UPJŠ Košice 

výsledkom 20:0 v prospech družstva BK 04 AC LB Spišská Nová Ves s 
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priznaním bodu družstvu TYDAM UPJŠ Košice, ktorý sa mal hrať dňa 

02.02.2020 v Spišskej Novej Vsi.  

 
Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe doručenia oznámenia ŠŠK TYDAM UPJŠ 

Košice zo dňa 31.1.2020 o nemožnosti nastúpenia na odohratie zápasov základnej 

časti súťaže Kadeti U17 - Východ pre nízky počet hráčov (zdravotné dôvody) 

zaoberala uvedenou informáciou.  

  
Podľa čl. 7.2.2. Hracieho poriadku SBA „Termín súťažného stretnutia je možné 
zmeniť tak, aby bol odohraný najneskôr 14 dní pred posledným kolom príslušnej časti 
súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej regulárnosť, o žiadosti je HK 
povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia.“ 
 

Podľa čl. 7.31. Hracieho poriadku SBA „Ak niektoré z družstiev oznámi HK minimálne 
48 hodín pred konaním stretnutia, že na súťažné stretnutie nenastúpi, pričom toto 
svoje rozhodnutie neodôvodní alebo uvedie dôvody, pre ktoré  nie je možné takéto 
stretnutie preložiť v súlade s predpismi SBA. HK rozhodne o zrušení tohto stretnutia,  
ktoré  sa  neuskutoční.   Voči  takémuto·   družstvu  budú  prípadne   uplatnené  
hracie dôsledky a trest v zmysle DP, akje zaslaný dôvod neakceptovateľný.“      
 

Podľa čl. 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva 
súperovi skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku 
skontumovaniu stretnutia z viny oboch družstiev, obom družstvám sa započítava 
skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“  
 
Podľa čl. 15.2. a 15.2.1. Hracieho poriadku SBA „Okrem potrestania priestupkov 
a previnení sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym 
skóre s priznaním jedného bodu.“ 
 

Na základe vyššie uvedeného a z dôvodu ukončenia základnej časti súťaže 

v termíne 01.-02.02.2020 je zrejmé, že družstvo TYDAM UPJŠ Košice nemohlo zo 

zdravotných dôvodov odohrať predmetné stretnutia. Zároveň sa nedopustilo 

disciplinárneho previnenia, nakoľko predložilo lekárske potvrdenia o zdravotnej 

nespôsobilosti dostatočného počtu hráčov a preto HK SBA – C rozhodla tak, ako je 

vyššie uvedené o kontumácii zápasov v prospech družstiev BKM Iskra Svit a BK 04 

AC LB Spišská Nová Ves. 

 

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

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

 

Zverejnené 20.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 208/200220 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a dohody 

basketbalových klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a MBK Victoria Žilina 

k zmene termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže Juniori U19 o 1.-6. miesto 
 



rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 

Juniori U19 o 1.-6. miesto nasledovne: 
 

č.A1. medzi BK 04 AC LB Spiš.N.Ves – MBK Victoria Žilina v termíne 28.02.2020 

o 17:30 hod., ŠH, Spišská Nová Ves  /pôvodne dňa 22.02.2020/. 
 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves je povinný uhradiť príspevok na zvýšené 

náklady rozhodcom za zápas č.A1. a to na základe vystavenej faktúry. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH v 
pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: 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. 
7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 

riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 

prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí 
 

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – obsadenosť ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu nadstavbovej časti súťaže Juniori U19 o 1.-6. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a MBK Victoria Žilina, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 209/200220 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Inter Bratislava mládež a dohody 

basketbalových klubov BK Inter Bratislava mládež a MBK Victoria Žilina k zmene 

termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže Kadeti U17 o 1.-8. miesto 
 

rozhodla: 
 

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

U17  o 1.-.8. miesto nasledovne: 
 

č.A3. medzi Inter Bratislava  – MBK Victoria Žilina v termíne 28.3.2020  

/pôvodne dňa 29.02.2020/. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca účasť družstva na turnaji  CEYBL 
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. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 
dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 
riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 
prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí. 
 

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 turnaji 
CEYBL v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu 
zápasu. 
   

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

zápasu nadstavbovej časti najvyššej súťaže Kadeti U17 o 1.-.8 miesto medzi 

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

vzájomnej dohody klubov BK Inter Bratislava mládež a MBK Victoria Žilina, so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 210/200220 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, o.z. a dohody 

basketbalových klubov ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, o.z. a BK Klokani Ivanka pri 

Dunaji k zmene termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže Staršie žiačky U15 o 1.-8. 

miesto 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 

Staršie žiačky U15 o 1.-8. miesto nasledovne: 
 

č.A23. medzi BK Klokani Ivanka pri Dunaji – ŠŠK Basket St. Ľubovňa v termíne 

02.03.2020 o 18:00 hod., telocvičňa ZŠ, ul. SNP 3, Ivanka pri Dunaji /pôvodne 

dňa 29.02.2020/. 
 

ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

rozhodcom za zápas č.A23. a to na základe vystavenej faktúry. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 13.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: nedostatočný počet 
hráčok 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. 
7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 

riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 

prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí 
 

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 zápasov – xxx v pôvodnom termíne 
konania zápasov, je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   

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

zápasov nadstavbovej časti súťaže Staršie žiačky U15 o 1.-8. miesto medzi 

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

vzájomnej dohody klubov ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, o.z. a BK Klokani Ivanka pri 

Dunaji, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 



Zverejnené 21.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 211/200221 
 

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 MBK Ružomberok, s.r.o. 

k zmene termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže Kadetky U17 o 9.-15. miesto 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 

Kadetky U17 o 9.-15. miesto nasledovne: 
 

č.B45. medzi Young Angels U16 Košice – MBK Ružomberok v termíne 

24.04.2020  /pôvodne dňa 26.04.2020/; 
 

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené 

náklady rozhodcom za zápas č.B45. a to na základe vystavenej faktúry. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH v 
pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: 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 zápasov – obsadenosť ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu nadstavbovej časti súťaže Kadetky U17 o 9.-15. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 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.  

 

Zverejnené 24.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 212/200224 
 

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 Basketbalový klub mládeže  

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti U17 o 1.-8. miesto 
 

rozhodla: 
 

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

U17 o 1.-8. miesto nasledovne: 
 



č.A4. medzi MBK AŠK Slávia Trnava – BKM Iskra Svit v termíne 28.3.2020 

o 17:00 hod., v ŠH Sokolovňa, Sereď /pôvodne dňa 29.02.2020/; 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť na turnaji 
CEYBL 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. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 
dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 
riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 
prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí. 
 



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 zápasov – účasť na turnaji CEYBL 
v pôvodnom termíne konania zápasov - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   

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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Kadeti U17 o 1.-8. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK MBK AŠK Slávia Trnava a Basketbalový klub mládeže, 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. 213/200224 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Inter Bratislava mládež a dohody basketbalových 

klubov Inter Bratislava mládež a Basketbalový klub mládeže k zmene termínu 

zápasov základnej časti súťaže Kadeti U17 o 1.-8. miesto 
 

rozhodla: 
 

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

U17 o 1.-8. miesto nasledovne: 
 

č.A7. medzi Inter Bratislava – BKM Iskra Svit v termíne 29.3.2020 o 10:00 hod.,  

/pôvodne dňa 01.03.2020/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť na turnaji 
CEYBL 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. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 
dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 
riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 
prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí. 
 

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 zápasov – účasť na turnaji CEYBL 
v pôvodnom termíne konania zápasov - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   

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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Kadeti U17 o 1.-8. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Inter Bratislava mládež a Basketbalový klub mládeže, 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 25.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 214/200225 
 

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

SBA - C“) vo veci oznámenia 1. rozhodcu zápasu p. Uhrina Eduarda 

 

rozhodla: 

 

Hráčovi MŠK BK Žiar nad Hronom  č. 11, Jakubovi Mokráňovi sa zastavuje 

pretekárska činnosť na jeden zápas a udeľuje pokuta vo výške 30,-Eur v súťaži 

1. liga muži, a to podmienečne do konca hracieho obdobia 2019/2020.  

 

Vyššie uvedený hráč je povinný uhradiť správny poplatok za prerokovávanie 

disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom vo výške 35,-Eur (slovom 

tridsaťpäť eur), na účet SBA, č.ú. IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: 

UNCRSKBX, a to na základe vystavenej faktúry. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 25.02.2020 zaoberala 
oznámením 1. rozhodcu zápasu – p. Uhrina Eduarda zo dňa 24.02.2020 o vylúčení 
hráča MŠK BK Žiar nad Hronom  č. 11, Jakuba Mokráňa zo zápasu v súťaži 1.liga 
muži – 1-7.miesto – A19., ktorý sa odohral dňa 23.02.2020 v ŠH v Žiari nad Hronom 
družstvami MŠK BK Žiar nad Hronom a KB Slávia TU Košice. Na predmetnom 
zápase podľa vyjadrenia rozhodcu – p. Uhrína Eduarda došlo k nasledovným 
skutočnostiam: „Dobrý deň, dňa 23.2.2020 bola v zápase 1. ligy mužov č. A19 MŠK 
BK Žiar nad Hronom - KB Slávia TU Košice udelená diskvalifikačná chyba hráčovi 
Žiaru nad Hronom č.11- Mokráň Jakub. Hráčovi domácich č. 7-Supuka Jaroslav bola 
odpískaná nešportová chyba, pri ktorej došlo k menšej strkanici, kde bola udelená aj 
druhá nešportová chyba hráčovi Košíc č.30- Tchúr Filip. Následne sa do strkanice 
zapojil aj hráč Žiaru nad Hronom č.11- Mokráň Jakub, ktorý strhol na zem hráča hostí 
č.10- Monček Adam. Hráčovi č.11- Mokráň Jakub bola udelená diskvalifikačná 
chyba. Hráč rozhodnutie akceptoval a bez problémov opustil priestor športovej haly. 
Vylúčenie hráča považujem za dostatočný trest.“ 
 

HK SBA – C pozvala účastníkov konania – hráča Jakuba Mokráňa, zástupcu klubu 

MŠK BK Žiar nad Hronom a rozhodcov na zasadanie HK SBA – C, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 25.02.2020. Na predmetnom zasadaní HK SBA – C sa nezúčastnil 

ani jeden z pozvaných účastníkov. Zástupca klubu MŠK BK Žiar nad Hronom Karol 

Kučera k veci zaslal písomné vyjadrenie, hráč Jakub Mokráň sa k veci nevyjadril. 

 
Dňa 25.02.2020 bolo HK SBA – C doručené vyjadrenie od zástupcu klubu MŠK BK 
Žiar nad Hronom Karola Kučeru, ktorý k veci uviedol: „Zdravím Vás, týmto sa chcem 
vyjadriť k vzniknutej situácii v zápase č A19 1.ligy mužov medzi MŠK Žiar nad 
Hronom a KB Slávia TU Košice. Súhlasím s popisom vzniknutej situácie hlavným 
rozhodcom zápasu p. Eduardom Uhrínom. Náš hráč Jakub Mokráň riešil situáciu tak, 
pretože hráč Košíc Monček Adam išiel atakovať hráča Žiaru Jaroslava Supuku, ale to 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15830/-/vyssia-sutaz-1-liga-muzi-zapad-z28
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nestihol lebo do toho zasiahol hráč Žiaru nad Hronom Jakub Mokráň. On si 
uvedomuje a berie na seba, že jeho zákrok bol neprimeraný a pre to sa 
ospravedlňuje. Stalo sa mu to prvýkrát a verí, že aj posledný. Hráč Jakub Mokráň je 
hráč, ktorý v zápasoch vystupuje veľmi slušne a nekomentuje výroky rozhodcov. Pre 
to si nepamätám, že by vôbec dostal niekedy technickú chybu za svoje správanie. 
Samotný hráč súhlasí z mojím vyjadrením. Týmto sa chceme aj ospravedlniť z účasti 
na dnešnom zasadnutí HK SBA-C z dôvodu našej pracovnej zaneprázdnenosti.“ 
 
Dňa 24.02.2020 bolo HK SBA – C doručené vyjadrenie od 3. rozhodcu zápasu p. 
Fábera Samuela Bruna, ktorý k veci uviedol: „Dobrý deň,  z pracovných dôvodov sa 
nemôžem zúčastniť zasadnutia. Trvám na vyjadrení ako Vám bolo zaslané po 
zápase pánom Uhrinom.“  
 
Dňa 25.02.2020 bolo HK SBA – C doručené vyjadrenie od 2. rozhodcu zápasu p. 
Stopku Jozefa, ktorý k veci uviedol: „Dobrý deň, ďakujem za pozvanie, ale 
zasadnutia sa z pracovnej vyťaženosti nebudem môcť zúčastniť. S opisom vzniknutej 
situácie súhlasím, ako ju opísal rozhodca Uhrin. Ďakujem za pochopenie a ostávam 
s pozdravom .“  
 
V súlade s čl. 3.4. Disciplinárneho poriadku SBA: „Nešportové správanie – je 
nezdvorilé správanie sa alebo dotýkanie sa rozhodcu, asistenta rozhodcu, 
technického komisára, súpera, opustenie lavičky družstva mimo prípad povolený 
pravidlami a naznačenie telesného napadnutia.“ 
 
V súlade s čl. 8.2. a 8.2.2. Disciplinárneho poriadku SBA: „Za prerokovávanie 
disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny poplatok 
35,-Eur.“ 
 
V súlade s čl. 1.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Diskvalifikačná hráča 
- 1-2 zápasy ZVF a pokuta 30 €.“   
 

V súlade s čl. 5.10. Disciplinárneho poriadku SBA: „ Osoba potrestaná trestom 
ZPČ sa nesmie počas súťažného stretnutia, na ktorý sa trest vzťahuje, 
zdržiavať v chránených priestoroch a nesmie byť uvedená v zápise o stretnutí.“ 
 

Na základe zisteného skutkového stavu, má HK SBA – C za preukázané, že hráč 

MŠK BK Žiar nad Hronom  č. 11, Jakub Mokráň sa v zápase 1.liga muži – 1-7.miesto 

– A19., ktorý sa odohral dňa 23.02.2020 v ŠH V Žiari nad Hronom družstvami MŠK 

BK Žiar nad Hronom a KB Slávia TU Košice dopustil disciplinárneho previnenia – 

„Nešportové správanie“, za čo mu bola udelená diskvalifikačná chyba, a preto HK 

SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Pri udeľovaní 

trestu HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že hráč sa takéhoto previnenia dopustil 

prvýkrát, a preto udelila  hráčovi Jakubovi Mokráňovi trest na spodnej hranici sadzby 

s podmienečným odkladom. 

 

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 26.02.2020 
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          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 215/200226 
 

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

SBA - C“) vo veci udelenia technických chýb družstvám, trénerom a hráčom 

v najvyšších a vyšších súťažiach SBA 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

a/ Slovenský pohár muži 

MBK Baník Handlová   -  34 eur  (zo dňa 08.02.2020, 08.02.2020) 

 

b/ 1.liga muži 

ŠKP BBC Banská Bystrica  -  34 eur  (zo dňa 24.11.2019, 09.02.2020) 

Academic ŽU Žilina    -  34 eur  (zo dňa 02.02.2020, 09.02.2020) 

KB Slávia TU Košice   -  34 eur  (zo dňa 23.02.2020, 23.02.2020) 

MŠK Iskra Petržalka   -  34 eur  (zo dňa 26.01.2020, 26.01.2020) 

BK Slovenský orol Levoča  -  34 eur  (zo dňa 05.01.2020, 08.02.2020) 

      -  34 eur  (zo dňa 23.02.2020, 23.02.2020) 

BKM SPU Nitra    -  34 eur  (zo dňa 08.12.2019, 16.02.2020) 

      -  34 eur  (zo dňa 16.02.2020, 23.02.2020) 

BK Dolný Kubín    -  34 eur  (zo dňa 25.01.2020, 22.02.2020) 

 

c/ 1.liga ženy + Juniorky 

BK ŠK UMB Banská Bystrica  -  34 eur  (zo dňa 12.01.2020, 16.02.2020) 

BKM Žilina-Budatín   -  34 eur  (zo dňa 15.02.2020, 15.02.2020) 

 

d/ 1.liga Juniori U19 

Inter Bratislava    -  17 eur  (zo dňa 08.12.2019, 21.02.2020) 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves -  17 eur  (zo dňa 07.02.2020, 21.02.2020) 

BKM SPU Nitra    -  17 eur  (zo dňa 22.12.2019, 09.02.2020) 

MŠK BK Žiar nad Hronom  -  17 eur  (zo dňa 08.02.2020, 09.02.2020) 

 

e/ 1.liga Starší žiaci U15 

IMC Slovakia Považská Bystrica -  17 eur  (zo dňa 26.10.2019, 25.01.2020) 

BK Lokomotíva Sereď   -  17 eur  (zo dňa 08.02.2020, 09.02.2020) 

BK Junior Komárno   -  17 eur  (zo dňa 07.12.2019, 12.01.2020) 

B.S.C. Bratislava    -  17 eur  (zo dňa 06.01.2020, 04.02.2020) 

 

2./ tréneri 

a/ 1.liga Juniori U19 

Inter Bratislava    Ivan Roman 

-  30 eur  (zo dňa 21.02.2020, 21.02.2020) 

 

b/ 1.liga Kadetky U17 



ŠKP 08 Banská Bystrica - ZŠ Zvolen Špiner Milan 

-  30 eur  (zo dňa 13.10.2019, 02.02.2020) 

 

c/ 1.liga Starší žiaci U15 

ŠBK Handlová    Beránek Ján 

-  30 eur  (zo dňa 27.10.2019, 29.01.2020) 

 

Uvedené pokuty je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 

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

 
Odôvodnenie: HK SBA – C rozhodla o udelení pokuty družstvám a trénerovi 

v súlade s čl. 2.1. a 3.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1. 

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 216/200226 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, o.z. a dohody 

basketbalových klubov ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, o.z. a YOUNG ANGELS 

ACADEMY, o.z.  k zmene termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže Staršie žiačky 

U15 o 1.-8. miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA - C ruší svoje predchádzajúce rozhodnutie č.168 o výmene poradia 

stretnutí č.A15 a A47 nadstavbovej časti súťaže Staršie žiačky o 1.-8. miesto. 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 

Staršie žiačky o 1.-8. miesto nasledovne: 

 

č.A15. medzi ŠŠK Basket St.Ľubovňa – Young Angels U15 Košice v termíne 

13.03.2020 o 17:30 hod., telocvičňa ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa  

/pôvodne dňa 15.02.2020/; 

(č.A47. medzi Young Angels U15 Košice - ŠŠK Basket St.Ľubovňa sa odohrá podľa 

pôvodného vyžrebovania) 

 

ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, o.z je povinný uhradiť príspevok na zvýšené 

náklady rozhodcom za zápas č.A15. a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 24.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zvýšená chorobnosť 
družstva v pôvodnom termíne konania zápasu, zároveň aj žiadosť o zrušenie výmeny 
poradia zápasov (Rozhodnutie č.168). 
 



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. 
7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 

dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 

riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 

prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí 

 

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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



- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – zvýšená chorobnosť družstva 
v pôvodnom termíne konania zápasu, doložená lekárskymi potvrdeniami - je 
dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu nadstavbovej časti súťaže Staršie žiačky U15 o 1.-8. miesto medzi 

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

vzájomnej dohody klubov ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, o.z. a 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. 217/200226 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Slovenský orol a dohody basketbalových klubov 

Slovenský orol a MŠK Iskra Petržalka k zmene termínu zápasu nadstavbovej časti 

súťaže 1.liga muži o 8.-13. miesto 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.liga 

muži o 8.-13. miesto nasledovne: 
 

č.B15. medzi BK Slov. orol Levoča  – MŠK Iskra Petržalka v termíne 15.03.2020  

/pôvodne dňa 01.03.2020/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 24.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť  
športovej haly 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. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 
dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 
riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 
prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí. 
 

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť športovej haly v 
pôvodnom termíne -  je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.liga muži o 8.-13. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Slovenský orol a MŠK Iskra Petržalka, 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. 218/200226 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Slovenský orol a dohody basketbalových klubov 

Slovenský orol a BK Patrioti Levice, s.r.o. k zmene termínu zápasu nadstavbovej 

časti súťaže 1.liga muži o 8.-13. miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.liga 

muži o 8.-13. miesto nasledovne: 

 

č.B17. medzi BK Slov. orol Levoča – ŠBK Junior-Patrioti Levice v termíne 

14.03.2020 /pôvodne dňa 15.03.2020/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 24.02.2020 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 zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov        

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

zápasu nadstavbovej časti súťaže 1.liga muži o 8.-13. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Slovenský orol a BK Patrioti Levice, 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. 219/200226 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji a dohody 

basketbalových klubov BK Klokani Ivanka pri Dunaji a BK Slovan Bratislava k zmene 

termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže Staršie žiačky U15 o 1.-8. miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 

Staršie žiačky U15 o 1.-8. miesto nasledovne: 

 

č.A3. medzi BK Klokani Ivanka pri Dunaji – BK Slovan Bratislava v termíne 

10.03.2020 o 18:30 hod., ZŠ SNP 3, Ivanka pri Dunaji  /pôvodne dňa 14.03.2020/. 

 

BK Klokani Ivanka pri Dunaji je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

rozhodcom za zápas č.A3. a to na základe vystavenej faktúry. 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 25.02.2020 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 zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- 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 nadstavbovej časti súťaže Staršie žiačky U15 o 1.-8. miesto medzi 

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

vzájomnej dohody klubov BK Klokani Ivanka pri Dunaji a BK Slovan 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 29.02.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 220/200228 
 

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

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

klubov ŠŠK TYDAM Košice a MBK Ružomberok, s.r.o. k zmene termínu zápasu 

nadstavbovej časti súťaže Kadetky U17 o 9.-15. miesto 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 

Kadetky U17 o 9.-15. miesto nasledovne: 
 

č.B21. medzi TYDAM UPJŠ Košice  – MBK Ružomberok v termíne 21.03.2020 

o 11:00 hod., VŠ internáty, Medická 4, Košice (pri Novej nemocnici) /pôvodne 

dňa 07.03.2020/. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 13.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, 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. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto 
dohrávané stretnutie iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom 
riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch družstiev sú 
prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí. 
 

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť telocvične v 
pôvodnom termíne konania - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu nadstavbovej časti súťaže Kadetky U17 o 9.-15. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov ŠŠK TYDAM Košice 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. 221/200228 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti MBK Ružomberok, s.r.o. a dohody 

basketbalových klubov MBK Ružomberok, s.r.o. a BKM Bardejov k zmene termínu 

zápasu nadstavbovej časti súťaže Kadetky U17 o 9.-15. miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 

Kadetky U17 o 9.-15. miesto nasledovne: 

 

č.B26. medzi BKM Bardejov – MBK Ružomberok v termíne 07.03.2020 o 17:00 

hod.  /pôvodne dňa 08.03.2020/. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 28.02.2020 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 zápasu 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 z nedele na sobotu v rámci víkendu, nie je potrebný 
závažný dôvod ani iné odôvodnenie 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu nadstavbovej časti súťaže Kadetky o 9.-15. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov MBK Ružomberok, s.r.o. a BKM Bardejov 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.  

 


