
Rozhodnutia HK SBA - C – júl 2020 
 

Zverejnené 01.07.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 251/200701 
 

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

SBA - C“) vo veci Rozhodnutia AK SBA pod. sp. zn. 13/AK/2019, vo veci 

neuhradených faktúr voči SBA, voči SBL, vo veci nepriznania dlhu voči veriteľovi 

 

rozhodla: 

 

Mestskému Basketbalovému Klubu Komárno, IČO: 31827811, so sídlom Gen. 

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

úhrady všetkých záväzkov klubu voči Miljanovi Čurovičovi, Aleksandarovi 

Vržinovi, SBL a SBA. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C obdržala dňa 18.06.2020 od AK SBA vo veci 

navrhovateľa Miljana Čuroviča proti odporcovi Mestskému Basketbalovému Klubu 

Komárno, IČO: 31827811, so sídlom Gen.Klapku 62/42, 94501 Komárno 

o zaplatenie 6.861,58 Eur s príslušenstvom právoplatné Rozhodnutie pod. sp. zn. 

13/AK/2019 zo dňa 12.06.2020, ktorým zaviazala odporcu do 3 dní od doručenia 

tohto rozhodnutia zaplatiť navrhovateľovi istinu vo výške 6.861,58 Eur 

s príslušenstvom. Nakoľko k tejto úhrade do 3 dní nedošlo, tak následne HK SBA – C  

dňa 25.06.2020 vyzvala odporcu MBK Komárno, aby túto podlžnosť uhradila 

najneskôr do 30.06.2020. Taktiež BK informovala o tom, že v prípade nepredloženia 

dokladu o úhrade do stanoveného termínu mu bude zastavená pretekárska činnosť. 

Odporca na túto výzvu nereagoval a dlžnú sumu do dnešného dňa neuhradil. 

 

Podľa čl. 10 bodu 10.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 „Pokiaľ člen SBA 

nesplní riadne a včas svoj  finančný záväzok, ktorý mu vyplýva z predpisov SBA 

alebo z rozhodnutí orgánov SBA /napr. čl 5.2.2 DP/, je takýto člen potrestaný 

v disciplinárnom konaní, ak predpis SBA neustanovuje inak, aj trestom ZPČ, 

prípadne ZVF až do doby, kedy svoj záväzok v plnej výške neuhradí.“ 

 

Podľa čl. III. bodu 1.3 Štatútu Arbitrážnej komisie „AK SBA svojím rozhodnutím 

zaviaže združenie, BK alebo iný subjekt SBA k zaplateniu dlžnej čiastky 

oprávnenému, po uplynutí lehoty na zaplatenie. Na základe rozhodnutia AK SBA, HK 

SBA zastaví športovú činnosť subjektu (združenie, BK, hráč, tréner rozhodca, 

funkcionár)“. 

Podľa čl. II. bodu 10 Štatútu Arbitrážnej komisie „Rozhodnutia AK SBA sa doručuje 

účastníkom elektronickým spôsobom. Vykonateľnosť rozhodnutia AK SBA 

nastáva po uplynutí 7 dní odo dňa odoslania mailovou poštou účastníkom 

konania a to aj v prípade, ak si účastníci obsah rozhodnutia neprečítali. 



 

HK SBA – C zistila, že Rozhodnutie AK SBA je vykonateľné, no napriek tomu si BK 

nesplnil Rozhodnutím uloženú povinnosť.  

 

HK SBA – C svojim Rozhodnutím č. 248/200615 zo dňa 15.06.2020 vyzvala 

Basketbalové kluby, aby najneskôr do 30.06.2020 uhradili všetky doposiaľ 

nezaplatené faktúry a záväzky voči svojim veriteľom alebo aby najneskôr do 

30.06.2020 uzatvorili písomné dohody so všetkými svojimi veriteľmi o splátkovom 

kalendári a doručili dohody s veriteľmi na HK SBA – C.  

 

Basketbalové kluby boli v tomto rozhodnutí tiež upozornené, že v prípade 

neuhradenia dlhu, resp. neuzavretia splátkového kalendára do 30.06.2020 

s veriteľom im bude zastavená pretekárska činnosť. Taktiež boli basketbalové kluby 

informované, že im bude zastavená pretekárska činnosť, ak sa HK SBA – C 

dodatočne dozvie o nejakom novom veriteľovi z minulosti, ktorého klub zatají. 

 

Slovenská basketbalová asociácia eviduje voči Dlžníkovi MBK Komárno neuhradené 

faktúry č. 32001002, č. 320010050, v celkovej výške 1052,- EUR. Dlžník do 

30.06.2020 uvedený dlh neuhradil a tiež nepožiadal HK SBA-C o možnosť splatiť 

svoje neuhradené faktúry formou splátkového kalendára. 
 

Slovenská basketbalová liga eviduje voči Dlžníkovi MBK Komárno neuhradené 

vklady do súťaže v celkovej výške 11000,- EUR. Dlžník do 30.06.2020 uvedený dlh 

neuhradil a tiež nepožiadal HK SBA-C o možnosť splatiť svoje neuhradené faktúry 

formou splátkového kalendára. 

 

HK SBA – C sa tiež dozvedela od FIBA agenta Mileta Mitrovič o hrozbe FIBA 

Arbitráže BAT, že MBK Komárno má dlh voči svojmu bývalému trénerovi 

Aleksandarovi Vržinovi vo výške najmenej 4.500,-EUR, ktorý MBK Komárno aj 

napriek Rozhodnutiu HK SBA - C č.248/200615 zo dňa 15.06.2020 zatajil. 

 

Na základe vyššie uvedeného rozhodla HK SBA – C tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Zverejnené 07.07.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 252/200707 
 

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

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

klubov ŠKP Banská Bystrica a ŠK UMB Banská Bystrica k zmene termínu zápasu 

dodatkovej časti spoločnej súťaže 1.liga ženy + Juniorky U19 
 



rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu dodatkovej časti spoločnej 

súťaže 1.liga ženy + Juniorky U19 nasledovne: 
 

č.3M2. medzi ZŠ Zvolen-ŠKP 08 B.Bystrica (J) – BK ŠK UMB B.Bystrica v 

termíne 10.07.2020 o 17:00 hod. v Rates Aréna, Zvolen  /pôvodne dňa 

11.07.2020/; 
 

ŠKP Banská Bystrica je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

rozhodcom za zápas č.3M2. a to na základe vystavenej faktúry. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 06.07.2020 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 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 zápasu, je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu dodatkovej časti spoločnej súťaže 1.liga ženy + Juniorky U19 medzi 

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

vzájomnej dohody klubov ŠKP Banská Bystrica a ŠK UMB Banská Bystrica, so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 253/200707 
 

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

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

Čajky a dohody basketbalových klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. k výmene poradia zápasov dodatkovej 

časti súťaže 1.liga ženy + Juniorky U19 
 

rozhodla: 
 

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

ženy + Juniorky U19 nasledovne: 
 

č.F1. medzi MBK Stará Turá – Young Angels U19 Košice (J) v termíne 

08.07.2020 o 19:00 hod.,  /pôvodne Young Angels U19 Košice (J) – MBK Stará 

Turá/; 
 

č.F2. medzi Young Angels U19 Košice (J) – MBK Stará Turá v termíne 

12.07.2020  /pôvodne MBK Stará Turá – Young Angels U19 Košice (J) v termíne 

11.07.2020/. 
 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 06.07.2020 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
ŠH 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 ŠH 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 dodatkovej 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 Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky 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.  

 

Zverejnené 16.07.2020 
 

     Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 254/200716 
 

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

SBA - C“) vo veci neuhradených faktúr voči SBA 

 

rozhodla: 

 

Basketbalovému Klubu UVL Košice, so sídlom Trieda SNP 42, 040 11 Košice sa 
zastavuje pretekárska činnosť, až do doby úhrady všetkých záväzkov klubu 
voči SBA. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C svojim Rozhodnutím č. 248/200615 zo dňa 15.06.2020 

vyzvala Basketbalové kluby, aby najneskôr do 30.06.2020 uhradili všetky doposiaľ 

nezaplatené faktúry a záväzky voči svojim veriteľom alebo aby najneskôr do 

30.06.2020 uzatvorili písomné dohody so všetkými svojimi veriteľmi o splátkovom 

kalendári a doručili dohody s veriteľmi na HK SBA – C.  

 

Basketbalové kluby boli v tomto rozhodnutí tiež upozornené, že v prípade 

neuhradenia dlhu, resp. neuzavretia splátkového kalendára do 30.06.2020 

s veriteľom im bude zastavená pretekárska činnosť. Taktiež boli basketbalové kluby 

informované, že im bude zastavená pretekárska činnosť, ak sa HK SBA – C 

dodatočne dozvie o nejakom novom veriteľovi z minulosti, ktorého klub zatají. 

 

Slovenská basketbalová asociácia eviduje voči Dlžníkovi BK UVL Košice 

neuhradené faktúry č. 219120522, č. 319120431, č. 220010105 v celkovej výške 

234,- EUR. Dlžník do 30.06.2020 uvedený dlh neuhradil a tiež nepožiadal HK SBA-C 

o možnosť splatiť svoje neuhradené faktúry formou splátkového kalendára. 

 

Podľa čl. 10 bodu 10.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 „Pokiaľ člen SBA 

nesplní riadne a včas svoj  finančný záväzok, ktorý mu vyplýva z predpisov SBA 



alebo z rozhodnutí orgánov SBA /napr. čl 5.2.2 DP/, je takýto člen potrestaný 

v disciplinárnom konaní, ak predpis SBA neustanovuje inak, aj trestom ZPČ, 

prípadne ZVF až do doby, kedy svoj záväzok v plnej výške neuhradí.“ 

 

Na základe vyššie uvedeného rozhodla HK SBA – C tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

     Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 255/200716 
 

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

SBA - C“) vo veci neuhradených faktúr voči SBA 

 

rozhodla: 

 

Basketbalovému Klubu ŠPD Rožňava, so sídlom Šafárikova 35, 048 01 Rožňava 
sa zastavuje pretekárska činnosť, až do doby úhrady všetkých záväzkov klubu 
voči SBA. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C svojim Rozhodnutím č. 248/200615 zo dňa 15.06.2020 

vyzvala Basketbalové kluby, aby najneskôr do 30.06.2020 uhradili všetky doposiaľ 

nezaplatené faktúry a záväzky voči svojim veriteľom alebo aby najneskôr do 

30.06.2020 uzatvorili písomné dohody so všetkými svojimi veriteľmi o splátkovom 

kalendári a doručili dohody s veriteľmi na HK SBA – C.  

 

Basketbalové kluby boli v tomto rozhodnutí tiež upozornené, že v prípade 

neuhradenia dlhu resp. neuzavretia splátkového kalendára do 30.06.2020 

s veriteľom im bude zastavená pretekárska činnosť. Taktiež boli basketbalové kluby 

informované, že im bude zastavená pretekárska činnosť, ak sa HK SBA – C 

dodatočne dozvie o nejakom novom veriteľovi z minulosti, ktorého klub zatají. 

 

Slovenská basketbalová asociácia eviduje voči Dlžníkovi BK ŠPD Rožňava 

neuhradené faktúry č. 220010029, č. 220010104 v celkovej výške 350,- EUR. Dlžník 

do 30.06.2020 uvedený dlh neuhradil a tiež nepožiadal HK SBA-C o možnosť splatiť 

svoje neuhradené faktúry formou splátkového kalendára. 

 

Podľa čl. 10 bodu 10.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 „Pokiaľ člen SBA 

nesplní riadne a včas svoj  finančný záväzok, ktorý mu vyplýva z predpisov SBA 

alebo z rozhodnutí orgánov SBA /napr. čl 5.2.2 DP/, je takýto člen potrestaný 

v disciplinárnom konaní, ak predpis SBA neustanovuje inak, aj trestom ZPČ, 

prípadne ZVF až do doby, kedy svoj záväzok v plnej výške neuhradí.“ 

 

Na základe vyššie uvedeného rozhodla HK SBA – C tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 



 

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

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

 

     Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 256/200716 
 

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

SBA - C“) vo veci neuhradených faktúr voči SBA 

 

rozhodla: 

 

Basketbalovému Klubu Bardejovskí rytieri, so sídlom Kláštorská 13, 085 01 
Bardejov sa zastavuje pretekárska činnosť, až do doby úhrady všetkých 
záväzkov klubu voči SBA. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C svojim Rozhodnutím č. 248/200615 zo dňa 15.06.2020 

vyzvala Basketbalové kluby, aby najneskôr do 30.06.2020 uhradili všetky doposiaľ 

nezaplatené faktúry a záväzky voči svojim veriteľom alebo aby najneskôr do 

30.06.2020 uzatvorili písomné dohody so všetkými svojimi veriteľmi o splátkovom 

kalendári a doručili dohody s veriteľmi na HK SBA – C.  

 

Basketbalové kluby boli v tomto rozhodnutí tiež upozornené, že v prípade 

neuhradenia dlhu resp. neuzavretia splátkového kalendára do 30.06.2020 

s veriteľom im bude zastavená pretekárska činnosť. Taktiež boli basketbalové kluby 

informované, že im bude zastavená pretekárska činnosť, ak sa HK SBA – C 

dodatočne dozvie o nejakom novom veriteľovi z minulosti, ktorého klub zatají. 

 

Slovenská basketbalová asociácia eviduje voči Dlžníkovi BK Bardejovskí rytieri 

neuhradenú faktúru č. 220010008, v celkovej výške 120,- EUR. Dlžník do 30.06.2020 

uvedený dlh neuhradil a tiež nepožiadal HK SBA-C o možnosť splatiť svoje 

neuhradené faktúry formou splátkového kalendára. 

 

Podľa čl. 10 bodu 10.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 „Pokiaľ člen SBA 

nesplní riadne a včas svoj  finančný záväzok, ktorý mu vyplýva z predpisov SBA 

alebo z rozhodnutí orgánov SBA /napr. čl 5.2.2 DP/, je takýto člen potrestaný 

v disciplinárnom konaní, ak predpis SBA neustanovuje inak, aj trestom ZPČ, 

prípadne ZVF až do doby, kedy svoj záväzok v plnej výške neuhradí.“ 

 

Na základe vyššie uvedeného rozhodla HK SBA – C tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

     Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 257/200716 
 



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

SBA - C“) vo veci neuhradených faktúr voči SBA 

 

rozhodla: 

 

Basketbalovému Klubu BKM Bardejov, so sídlom Postajok 1, 085 01 Bardejov 
sa zastavuje pretekárska činnosť, až do doby úhrady všetkých záväzkov klubu 
voči SBA. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C svojim Rozhodnutím č. 248/200615 zo dňa 15.06.2020 

vyzvala Basketbalové kluby, aby najneskôr do 30.06.2020 uhradili všetky doposiaľ 

nezaplatené faktúry a záväzky voči svojim veriteľom alebo aby najneskôr do 

30.06.2020 uzatvorili písomné dohody so všetkými svojimi veriteľmi o splátkovom 

kalendári a doručili dohody s veriteľmi na HK SBA – C.  

 

Basketbalové kluby boli v tomto rozhodnutí tiež upozornené, že v prípade 

neuhradenia dlhu resp. neuzavretia splátkového kalendára do 30.06.2020 

s veriteľom im bude zastavená pretekárska činnosť. Taktiež boli basketbalové kluby 

informované, že im bude zastavená pretekárska činnosť, ak sa HK SBA – C 

dodatočne dozvie o nejakom novom veriteľovi z minulosti, ktorého klub zatají. 

 

Slovenská basketbalová asociácia eviduje voči Dlžníkovi BKM Bardejov neuhradenú 

faktúru č. 218120511, v celkovej výške 371,05 EUR. Dlžník do 30.06.2020 uvedený 

dlh neuhradil a tiež nepožiadal HK SBA-C o možnosť splatiť svoje neuhradené 

faktúry formou splátkového kalendára. 

 

Podľa čl. 10 bodu 10.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 „Pokiaľ člen SBA 

nesplní riadne a včas svoj  finančný záväzok, ktorý mu vyplýva z predpisov SBA 

alebo z rozhodnutí orgánov SBA /napr. čl 5.2.2 DP/, je takýto člen potrestaný 

v disciplinárnom konaní, ak predpis SBA neustanovuje inak, aj trestom ZPČ, 

prípadne ZVF až do doby, kedy svoj záväzok v plnej výške neuhradí.“ 

 

Na základe vyššie uvedeného rozhodla HK SBA – C tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

     Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 258/200716 
 

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

SBA - C“) vo veci neuhradených faktúr voči SBA 

 

rozhodla: 

 



Basketbalovému Klubu Strojár Malacky TJ, so sídlom Sasinkova 73, 901 01 
Malacky sa zastavuje pretekárska činnosť, až do doby úhrady všetkých 
záväzkov klubu voči SBA. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C svojim Rozhodnutím č. 248/200615 zo dňa 15.06.2020 

vyzvala Basketbalové kluby, aby najneskôr do 30.06.2020 uhradili všetky doposiaľ 

nezaplatené faktúry a záväzky voči svojim veriteľom alebo aby najneskôr do 

30.06.2020 uzatvorili písomné dohody so všetkými svojimi veriteľmi o splátkovom 

kalendári a doručili dohody s veriteľmi na HK SBA – C.  

 

Basketbalové kluby boli v tomto rozhodnutí tiež upozornené, že v prípade 

neuhradenia dlhu resp. neuzavretia splátkového kalendára do 30.06.2020 

s veriteľom im bude zastavená pretekárska činnosť. Taktiež boli basketbalové kluby 

informované, že im bude zastavená pretekárska činnosť, ak sa HK SBA – C 

dodatočne dozvie o nejakom novom veriteľovi z minulosti, ktorého klub zatají. 

 

Slovenská basketbalová asociácia eviduje voči Dlžníkovi BK Strojár Malacky TJ 

neuhradené faktúry č. 220010067, č. 320010009 v celkovej výške 134,- EUR. Dlžník 

do 30.06.2020 uvedený dlh neuhradil a tiež nepožiadal HK SBA-C o možnosť splatiť 

svoje neuhradené faktúry formou splátkového kalendára. 

 

Podľa čl. 10 bodu 10.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 „Pokiaľ člen SBA 

nesplní riadne a včas svoj  finančný záväzok, ktorý mu vyplýva z predpisov SBA 

alebo z rozhodnutí orgánov SBA /napr. čl 5.2.2 DP/, je takýto člen potrestaný 

v disciplinárnom konaní, ak predpis SBA neustanovuje inak, aj trestom ZPČ, 

prípadne ZVF až do doby, kedy svoj záväzok v plnej výške neuhradí.“ 

 

Na základe vyššie uvedeného rozhodla HK SBA – C tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Zverejnené 28.07.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 259/200728 
 

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/ 1.liga Juniori U19 



Inter Bratislava    -  17 eur  (zo dňa 25.01.2020, 25.01.2020) 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves -  17 eur  (zo dňa 08.03.2020, 25.07.2020) 

BKM SPU Nitra    -  17 eur  (zo dňa 23.02.2020, 24.07.2020) 

      -  17 eur  (zo dňa 24.07.2020, 24.07.2020) 

 

b/ 1.liga Juniorky U19 

ŠKBD Spišská Nová Ves   -  17 eur  (zo dňa 25.07.2020, 26.07.2020) 

 

c/ 1.liga Kadeti U17 

KB Košice     -  17 eur  (zo dňa 01.03.2020, 04.07.2020) 

Diawin Košice    -  17 eur  (zo dňa 15.02.2020, 29.02.2020) 

 

d/ 1.liga Starší žiaci U15 

BK Junior Komárno   -  17 eur  (zo dňa 08.02.2020, 07.03.2020) 

ŠBK Junior Levice    -  17 eur  (zo dňa 29.01.2020, 18.07.2020) 

Diawin Košice    -  17 eur  (zo dňa 07.03.2020, 17.07.2020) 

BKM Iskra Svit    -  17 eur  (zo dňa 18.07.2020, 19.07.2020) 

 

e/ 1.liga Starší mini U12 

Inter Bratislava    -  17 eur  (zo dňa 11.07.2020, 12.07.2020) 

 

 

2./ tréneri 

a/ 1.liga Juniori U19 

MBK VICTORIA Žilina   Chudík Miroslav 

-  30 eur  (zo dňa 22.12.2019, 07.03.2020) 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Spišský Maroš 

-  30 eur  (zo dňa 28.02.2020, 25.07.2020) 

MBA Prievidza    Matuška René 

-  30 eur  (zo dňa 05.03.2020, 05.03.2020) 

 

 

b/ 1.liga Juniorky U19 

ŠKBD Spišská Nová Ves   Da Cruz António 

-  30 eur  (zo dňa 24.06.2020, 24.06.2020) 

 

 

c/ 1.liga Kadeti U17 

BBK Bánovce nad Bebravou  Gajdoš Jakub 

-  30 eur  (zo dňa 02.02.2020, 29.02.2020) 

 

 

d/ 1.liga Starší žiaci U15 

BK Lokomotíva Sereď   Sarna Patrik 

-  30 eur  (zo dňa 09.02.2020, 18.07.2020) 

 



 

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 trénerom 

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.  

 


