
Rozhodnutia HK SBA - C – marec 2020 
 

Zverejnené 02.03.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 222/200302 
 

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

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

klubov MBK Liptovský Mikuláš a ŠŠK B.S.C. Bratislava k zmene termínu zápasov 

nadstavbovej časti súťaže Kadeti U17  o 9.-19. miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov nadstavbovej časti súťaže 

Kadeti U17 o 9.-19. miesto nasledovne: 

 

č.B1. medzi MBK Karlovka Bratislava – MBK Liptovský Mikuláš v termíne 

06.03.2020 o 18:30 hod., v ZŠ Majerníkova 62, Bratislava /pôvodne dňa 

15.02.2020/; 

 

č.B8. medzi B.S.C. Bratislava  – MBK Liptovský Mikuláš v termíne 07.03.2020 

o 15:00 hod., v ŠH Domkárska 6, Bratislava /pôvodne dňa 16.02.2020/. 

 

MBK Liptovský Mikuláš je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

rozhodcom za zápas č.B1. 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: ochorenie 
podstatnej väčšiny hráčov 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 – ochorenie podstatnej väčšiny 
hráčov v pôvodnom termíne konania zápasov, doložené lekárskymi potvrdeniami - je 
dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov nadstavbovej časti súťaže Kadeti U17 o 9.-19. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov MBK Liptovský Mikuláš, MBK Karlovka Bratislava 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.  

 



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 223/200302 
 

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, MŠK Kežmarok a Basketbalový klub mládeže k zmene 

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

 

rozhodla: 

 

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

časti súťaže Juniori U19 o 7.-11. miesto nasledovne: 

 

č.B7. medzi B.S.C. Bratislava – BK MŠK Kežmarok v termíne 07.03.2020 o 17:00 

hod. v ŠH Domkárska ul., Bratislava  /pôvodne BK MŠK Kežmarok - B.S.C. 

Bratislava/; 

č.B10. medzi B.S.C. Bratislava - BKM Iskra Svit v termíne 06.03.2020 o 19:30 

hod. v ŠH Domkárska ul., Bratislava /pôvodne BKM Iskra Svit - B.S.C. 

Bratislava dňa 08.03.2020/; 

 

č.B23. medzi BKM Iskra Svit - B.S.C. Bratislava v termíne 25.04.2020 /pôvodne 

B.S.C. Bratislava - BKM Iskra Svit/; 

č.B24. medzi BK MŠK Kežmarok - B.S.C. Bratislava v termíne 26.04.2020 

/pôvodne B.S.C. Bratislava - BK MŠK Kežmarok/. 

 

ŠŠK B.S.C. Bratislava je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

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

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 28.02.2020 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. 
 

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 výmeny poradia a 

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, MŠK Kežmarok 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 03.03.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 224/200303 
 



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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK AKADEMIK Prešov a dohody basketbalových 

klubov BK AKADEMIK Prešov a 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.B16. medzi PU Prešov Iskra Svit B – MŠK Iskra Petržalka v termíne 14.03.2020 

o 17:00 hod. v Iskra Aréne, Štefánikova 35, Svit  /pôvodne dňa 15.03.2020/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.03.2020 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 BK AKADEMIK Prešov 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. 225/200303 
 

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 

BAM Poprad   -  14 eur  (číslo stretnutia: A16,A20) 

 

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@gmail.com.“ 

 

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. 226/200303 
 

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: 
 

1.Liga ženy, juniorky U 19 

BAM Poprad   -  14 eur  (číslo stretnutia: 95,101) 

 

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@gmail.com.“ 

 

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 
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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. 227/200303 
 

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

SBA - C“) vo veci nezaslania kontrolných formulárov 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje družstvu nasledovnú pokutu: 
 

1.Liga ženy, juniorky U 19 

BAM Poprad   -  14 eur  (číslo stretnutia: 95,101) 

 

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 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 kontrolné formuláre 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.  

 

Zverejnené 04.03.2020 
 



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 228/200304 
 

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 Slovenský orol 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.B30. medzi MŠK Iskra Petržalka  – BK Slovenský orol Levoča v termíne 

21.03.2020  /pôvodne dňa 26.04.2020/. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.02.2020 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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- 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 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 Slovenský orol, 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. 229/200304 
 

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

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

klubov ŠKP Banská Bystrica a Šamorínsky basketbalový klub k zmene termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.59. medzi BK ŠKP 08 B.Bystrica – ŠBK Šamorín v termíne 14.03.2020 o 18:00 

hod. v Rates Aréne, Zvolen /pôvodne dňa 15.03.2020/; 



 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 20.02.2020 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 základnej časti najvyššej súťaže Extraliga ženy medzi jednotlivými 

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

dohody klubov ŠKP Banská Bystrica a Šamorínsky basketbalový klub so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 230/200304 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa a dohody 

basketbalových klubov ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, BK Klokani Ivanka pri Dunaji a 

BK Slovan Bratislava k zmene termínu zápasov nadstavbovej časti súťaže Staršie 

žiačky U15 o 1.-8. miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov nadstavbovej časti súťaže 

Staršie žiačky o 1.-8. miesto nasledovne: 

 

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

termíne 21.03.2020 o 18:30 hod., ZŠ SNP 3, Ivanka pri Dunaji /pôvodne dňa 

02.03.2020/; 

č.A28. medzi BK Slovan Bratislava - ŠŠK Basket Stará Ľubovňa v termíne 

22.3.2020 o 09:00 hod., SF STU, Nám. Slobody 17, Bratislava  /pôvodne 

01.03.2020/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 27.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie 
podstatnej väčšiny hráčok 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 – ochorenie podstatnej väčšiny 
hráčok v pôvodnom termíne konania zápasov, doložené lekárskymi potvrdeniami - je 
dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov nadstavbovej časti súťaže Staršie žiačky 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, 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 05.03.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 231/200305 
 

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

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

basketbalových klubov BK Považská Bystrica s.r.o., BKM SPU Nitra a ŠBK Junior 

Levice k zmene termínu zápasov nadstavbovej časti súťaže Juniori U19 o 1.-6. 

miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov nadstavbovej časti súťaže 

Juniori U19 o 1.-6. miesto nasledovne: 

 

č.A2. medzi BKM SPU Nitra – IMC Slovakia Považská Bystrica v termíne 

14.03.2020 o 10:00 hod., ŠH SPU, Nitra /pôvodne dňa 22.02.2020/; 

č.A5. medzi ŠBK Junior Levice - IMC Slovakia Považská Bystrica v termíne 

13.03.2020 o 14:45 hod., ŠH, Levice /pôvodne dňa 23.02.2020/. 

 

BK Považská Bystrica s.r.o. je povinný uhradiť príspevok na zvýšené náklady 

rozhodcom za zápas č.A5. a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 20.02.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie 
prevažnej časti hráčov 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 – ochorenie prevažnej časti 
hráčov v pôvodnom termíne konania zápasov, doložená potvrdením regionálneho 
hygienika - 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 1.-6. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK Považská Bystrica s.r.o., BKM SPU Nitra a ŠBK Junior Levice, 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. 232/200305 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Dolný Kubín a dohody basketbalových klubov 

BK Dolný Kubín a ŠKP Bratislava 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.B18. medzi BK Dolný Kubín – BK ŠKP Štart Bratislava v termíne 14.03.2020 

o 17:00 hod., Gymnázium P.O.Hviezdoslava, Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný 

Kubín /pôvodne dňa 15.03.2020/. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.03.2020 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 BK Dolný Kubín a ŠKP 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 09.03.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 233/200309 
 

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 BK EILAT Prešov 

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.118. medzi BK EILAT PU Prešov  – Young Angels U19 Košice J v termíne 

25.03.2020 o 18:30 hod., v ŠH Sabinov /pôvodne dňa 14.03.2020 - viď aj 

Rozhodnutie č.84/; 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 26.09.2019 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EGBL v Lotyšsku 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 
EGBL v Lotyšsku - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže 1.liga ženy + 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 BK EILAT Prešov, so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 
Zverejnené 10.03.2020 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 234/200310 
 

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

SBA - C“) vo veci rizika šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom 

(SARS-CoV-2) 

 

rozhodla: 

 

o zákaze konania všetkých basketbalových stretnutí vo všetkých vekových 

kategóriách a súťažiach, ktoré organizuje Slovenská basketbalová asociácia, 

a to v termíne od 10.03.2020 do 23.03.2020. 

 
Odôvodnenie: 

 
Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v pondelok dňa 09.03.2020 vydal 

nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí 
v Slovenskej republike zatiaľ na obdobie 14 dní, a to z dôvodu eliminovania možnosti 
šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2) 

 
Tento zákaz je súčasťou celoplošného opatrenia určeného pre ústredné 

orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy a platí na 14 dní pre 
organizovanie akýchkoľvek verejných podujatí. 
 

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-
19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo 
výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na 



základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným 
referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním športových podujatí, kedy 
dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto 
ochorenia. 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a tiež vzhľadom k záujmu 
Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a 
nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C je nútená 
postupovať v súlade s pondelkovým nariadením Ústredného krízového štábu SR, 
a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

HK SBA – C aktuálnu situáciu neustále monitoruje a v prípade, ak nastanú 

nejaké nové skutočnosti v súvislosti so zákazom usporiadania všetkých športových 

podujatí, tak je pripravená zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať formou 

vydania nového aktuálneho rozhodnutia v tejto veci. 

 

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. 235/200310 
 

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

SBA - C“) v Najvyššej súťaži žien vzhľadom na nariadenie Ústredného krízového 

štábu Slovenskej republiky zo dňa 09.03.2020 týkajúceho sa okamžitého zákazu 

usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike v termíne od 

10.03.2020 do 23.03.2020, 

 

rozhodla: 
 

1.) V Základnej časti Najvyššej súťaže žien sa rušia nasledovné zápasy: 
 

Piešťanské Čajky - ŠBK Šamorín č. 52 zo dňa 11.03.2020,  

Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok č. 58 zo dňa 14.03.2020, 

BK ŠKP 08 Banská Bystrica - ŠBK Šamorín č. 59 zo dňa 14.03.2020, 

Dubček Bratislava - Young Angels Košice č. 60 zo dňa 14.03.2020. 

 

Tabuľka Základnej časti sa uzatvára ku dňu 10.03.2020 a považuje sa za 

konečnú. 

 

2.) Upravuje sa systém PLAY OFF súťaže nasledovne: 

 

a) rušia sa štvrťfinálového zápasy, ktoré sa mali odohrať v termínoch 18.03, 

21.03, resp. 25.03.2020 medzi družstvami: 
 

Young Angels Košice - Dubček Bratislava 

 

ŠBK Šamorín - BK ŠKP 08 Banská Bystrica 
 



 
3.)  A ďalšie pokračovanie súťaže bude nasledovné: 

 

a) zápasy o 5. miesto na dva víťazné zápasy sa odohrajú v pôvodných 

termínoch 28.03, 04.04, resp. 18.04.2020 medzi družstvami: 

 

           BK ŠKP 08 Banská Bystrica - Dubček Bratislava 

 

b) semifinálové zápasy na tri víťazné stretnutia sa v prípade neúčasti 

družstva Piešťanské Čajky vo F4 CEWL odohrajú v termínoch 28.03, 

01.04., 04.04, prípadne 08.04. a 11.04 medzi družstvami: 

 

                    Piešťanské Čajky - Young Angels Košice 

                     MBK Ružomberok -  ŠBK Šamorín 

 

c) semifinálové zápasy na tri víťazné stretnutia sa v prípade účasti družstva 

Piešťanské Čajky vo F4 CEWL odohrajú v termínoch 02.04, 05.04., 08.04, 

prípadne 11.04. a 15.04 medzi družstvami: 

 

              Piešťanské Čajky - Young Angels Košice 

 

d) zápasy o tretie miesto na dve víťazné stretnutia sa odohrajú 

v pôvodných termínoch 18.04., 22.04. resp. 25.04.2020, 

 

e) finálové zápasy na tri víťazné stretnutia sa odohrajú v pôvodných 

termínoch 18.04., 22.04., 25.04. resp. 29.04. a 02.05.2020. 

 
Odôvodnenie: 

 
Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v pondelok dňa 09.03.2020 vydal 

nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí 
v Slovenskej republike zatiaľ na obdobie 14 dní, a preto HK SBA – C na svojom 
zasadaní dňa 10.03.2020 rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej vete tohto 
rozhodnutia. 

 

HK SBA – C aktuálnu situáciu neustále monitoruje a v prípade, ak nastanú 

nejaké nové skutočnosti v súvislosti so zákazom usporiadania všetkých športových 

podujatí, tak je pripravená zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať formou 

vydania nového aktuálneho rozhodnutia v tejto veci. 

 

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 13.03.2020 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 236/200313 
 



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

SBA - C“) vo veci rizika šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom 

(SARS-CoV-2) 

 

rozhodla: 

 

o zákaze konania všetkých Vyšších a Nižších súťaží (od 1. ligy seniorov až po 

mikroligy chlapcov a dievčat), ktoré organizuje Slovenská basketbalová 

asociácia, a to v termíne od 13.03.2020 na neurčito. 

 
Odôvodnenie: 

 
Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v pondelok dňa 09.03.2020 vydal 

nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí 
v Slovenskej republike na obdobie 14 dní, a to z dôvodu eliminovania možnosti 
šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2). 
 

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vo štvrtok dňa 12.03.2020 vydal 
nové nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí 
v Slovenskej republike, ktorým predĺžil pôvodné obdobie (t.j. od 09.03.2020 do 
23.03.2020) zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej 
republike na obdobie od 16.03.2020 do 30.03.2020. 

 
Tento zákaz je súčasťou celoplošného opatrenia určeného pre ústredné 

orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy a platí na 14 dní pre 
organizovanie akýchkoľvek verejných podujatí. 
 

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-
19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo 
výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na 
základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným 
referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním športových podujatí, kedy 
dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto 
ochorenia. 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a tiež vzhľadom k záujmu 
Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a 
nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C je nútená 
postupovať v súlade s nariadením Ústredného krízového štábu SR, a preto rozhodla 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 
HK SBA – C rozhodla o zrušení zápasov na neurčito aj z dôvodu, že 

vzhľadom na momentálnu situáciu v Slovenskej republike nie je možné momentálne 
predpokladať dokedy bude Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky obdobie 
zákazu usporiadania všetkých športových podujatí ďalej predlžovať, avšak prípade 
akejkoľvek zmeny budeme na danú situáciu okamžite reagovať. 

 
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. 237/200313 
 

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   -  7 eur  (číslo stretnutia: 11) 

 

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. 238/200313 
 

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

SBA - C“) v Najvyššej súťaži mužov vzhľadom na nariadenie Ústredného krízového 

štábu Slovenskej republiky týkajúceho sa zákazu usporiadania všetkých športových 

podujatí v Slovenskej republike 

 

rozhodla: 

 

ukončuje súťaž Slovenská basketbalová liga muži 2019/2020 bez určenia 

poradia. 

mailto:sutaze@slovakbasket.sk
mailto:statistikysba@slovakbasket.sk


 
Odôvodnenie: 

 
Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v pondelok dňa 09.03.2020 vydal 

nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí 
v Slovenskej republike na obdobie 14 dní, a to z dôvodu eliminovania možnosti 
šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2) 

 
Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vo štvrtok dňa 12.03.2020 vydal 

nové nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí 
v Slovenskej republike, ktorým predĺžil pôvodné obdobie (t.j. od 09.03.2020 do 
23.03.2020) zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej 
republike na obdobie od 16.03.2020 do 30.03.2020. 
 

Tento zákaz je súčasťou celoplošného opatrenia určeného pre ústredné 
orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy a platí na 14 dní pre 
organizovanie akýchkoľvek verejných podujatí. 
 

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-
19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo 
výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na 
základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným 
referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním športových podujatí, kedy 
dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto 
ochorenia. 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a tiež vzhľadom k záujmu 
Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a 
nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C rozhodla tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

HK SBA – C rozhodla o zrušení Slovenskej basketbalovej ligy mužov 
2019/2020 aj z dôvodu, že vzhľadom na momentálnu situáciu v Slovenskej republike 
nie je možné momentálne predpokladať dokedy bude Ústredný krízový štáb 
Slovenskej republiky obdobie zákazu usporiadania všetkých športových podujatí 
ďalej predlžovať. 

 

Každé družstvo bude mať právo štartovať v súťaži Slovenská basketbalová 
liga muži aj v nasledujúcom ročníku 2020/2021. 
 

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. 239/200313 
 

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

SBA - C“) v Najvyššej súťaži žien vzhľadom na nariadenie Ústredného krízového 

štábu Slovenskej republiky týkajúceho sa zákazu usporiadania všetkých športových 

podujatí v Slovenskej republike 

 



rozhodla: 

 

1. ruší PLAY OFF súťaže Extraliga ženy 2019/2020, 

2. ukončuje súťaž Extraliga ženy 2019/2020 po Základnej časti, 

3. schvaľuje poradie družstiev súťaže Extraliga ženy 2019/2020 po 

Základnej časti ku dňu 10.03.2020. 

 
Odôvodnenie: 

 
Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky v pondelok dňa 09.03.2020 vydal 

nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí 
v Slovenskej republike na obdobie 14 dní, a to z dôvodu eliminovania možnosti 
šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom (SARS-CoV-2). 

 
Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vo štvrtok dňa 12.03.2020 vydal 

nové nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí 
v Slovenskej republike, ktorým predĺžil pôvodné obdobie (t.j. od 09.03.2020 do 
23.03.2020) zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej 
republike na obdobie od 16.03.2020 do 30.03.2020. 
 

Tento zákaz je súčasťou celoplošného opatrenia určeného pre ústredné 
orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy a platí na 14 dní pre 
organizovanie akýchkoľvek verejných podujatí. 
 

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-
19 je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo 
výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2). Na 
základe výskytu ochorení COVID-19, ktoré boli laboratórne potvrdené Národným 
referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky existuje vysoké riziko, že v súvislosti s konaním športových podujatí, kedy 
dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí, môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto 
ochorenia. 

Rozhodnutím HK SBA – C č. 235/200310 zo dňa 10.03.2020 sa ukončila 
Základná časť Extraligy žien a uzavrela tabuľka. 
  

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a tiež vzhľadom k záujmu 
Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a 
nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C rozhodla tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

HK SBA – C rozhodla o zrušení Extraligy žien aj z dôvodu, že vzhľadom na 
momentálnu situáciu v Slovenskej republike nie je možné momentálne predpokladať 
dokedy bude Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky obdobie zákazu 
usporiadania všetkých športových podujatí ďalej predlžovať. 

 

Každé družstvo bude mať právo štartovať v súťaži Extraliga ženy aj v 
nasledujúcom ročníku 2020/2021. 
 

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

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

 


