
Rozhodnutia HK SBA - C – august 2020 
 

Zverejnené 18.08.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 001/200818 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráčky: GAVLÁKOVÁ Saša  

 

rozhodla: 

 

Basketbalový klub Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky je 

povinný uhradiť výchovné vo výške 2.600,- Eur (slovom dvetisícšesťsto eur) na 

účet klubu BK AŠK Slávia Trnava, IBAN: SK4309000000000045546840. 

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

GAVLÁKOVÁ Saša, nar. 14.11.2002 z BK AŠK Slávia Trnava do Spoločné 

basketbalové združenie Piešťanské Čajky. V termíne stanoveným Licenčným 

a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub vyjadril k prestupu prostredníctvom 

e-mailu a požadoval čiastku výchovného za prestup vo výške 2.600 eur (slovom 

dvetisícšesťsto eur). 

 

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

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

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

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

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

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

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

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

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

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

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

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

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 
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         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

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

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

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

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

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

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

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA 

požaduje materský klub výchovné vo výške 2.600,- Eur za hráčku GAVLÁKOVÚ 

Sašu na základe vzájomnej dohody klubov.  

 

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

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Zverejnené 24.08.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 002/200824 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráčky: GAVLÁKOVÁ Nina  

 

rozhodla: 

 

Basketbalový klub Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky je 

povinný uhradiť výchovné vo výške 1.334,- Eur (slovom 

jedentisíctristotridsaťštyri eur) na účet klubu BK AŠK Slávia Trnava, IBAN: 

SK4309000000000045546840. 

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

GAVLÁKOVÁ Nina, nar. 03.08.2004 z BK AŠK Slávia Trnava do Spoločné 

basketbalové združenie Piešťanské Čajky. V termíne stanoveným Licenčným 

a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub vyjadril k prestupu prostredníctvom 

e-mailu a požadoval čiastku výchovného za prestup vo výške 1.334 Eur (slovom 

jedentisíctristotridsaťštyri eur). 

 

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

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

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

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

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



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

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

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

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

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

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

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

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

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

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

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

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

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

Od veku viac ako 21 rokov               -  0 € 
 

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

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA 

požaduje materský klub výchovné vo výške 1.334,- Eur za hráčku GAVLÁKOVÚ Ninu 

na základe vzájomnej dohody klubov.  

 

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

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Zverejnené 25.08.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 003/200825 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča Antoniho Adama  
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rozhodla: 

 

HK SBA - C neschvaľuje prestup hráča: Antoni Adam, nar. 27.02.1995 z 

Basketbalového klubu BC Prievidza do Basketbalového klubu 04 AC LB 

Spišská Nová Ves. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 25.08.2020 zaoberala 

prestupom hráča Antoni Adam, nar. 27.02.1995 z Basketbalového klubu BC 

Prievidza do Basketbalového klubu 04 AC LB Spišská Nová Ves. V termíne 

stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub vyjadril 

k prestupu v ISSBA a nesúhlasil s prestupom hráča. 

 

Zástupca Basketbalového klubu 04 AC LB Spišská Nová Ves pán Michal Buza zaslal 

dňa 21.08.2020 na HK SBA - C emailovú správu, v ktorej k veci uviedol„ prestup 

Adama Antoniho sme zadali do systému SBA a tento bol zamietnutý zo strany 

materského klubu. Keďže hráč si nie je vedomý, že má voči BC Prievidza nejaký 

nesplnený záväzok, prosím aj v mene hráča o prekontrolovanie daného prestupu.“ 

 

Zástupca Basketbalového klubu BC Prievidza pán Ing. Martin Boško k veci uviedol„ 

voči hráčovi Antonimu Adamovi sme si v lehote dohodnutej v Hráčskej zmluve riadne 

uplatnili opciu na ďalšiu sezónu 2020/2021 dňa 23.03.2020 a nakoľko je hráč Antoni 

Adam tým pádom stále náš hráč a doposiaľ nedošlo k dohode nášho klubu s klubom 

Spišskí rytieri, tak nevidím dôvod prečo by mal byť z našej strany prestup potvrdený. 

Po doručení písomného listu hráčovi dňa 23.03.2020, týkajúceho sa uplatnenia opcie 

na sezónu 2020/2021 bol Antoni Adam pozitívne prekvapený, že aj napriek korona 

kríze sme si ako klub uplatnili opciu a nijakým spôsobom nenamietal uplatnenie opcie 

a pokračovanie v spolupráci. Uplatnenie opcie začal prvýkrát namietať až listom zo 

dňa 21.05.2020 a potom až v čase nášho nesúhlasu s prestupom.“ 

 

Ing. Martin Boško svoje tvrdenia doložil písomnými listinnými materiálmi, a to 

Hráčskou zmluvou zo dňa 01.06.2019, Uplatnením opcie zo dňa 20.03.2020 a tiež 

Listom zo dňa 15.06.2020, ktorým Antoniho Adama vyzvali, aby sa od 01.06.2020 

zaradil do tréningového procesu. 

 

 

Hráč Antoni Adam k veci uviedol „Chcel by som Vás poprosiť o pomoc pri vyriešení 

mojej situácie. V prílohe Vám zasielam zmluvu, moju výpoveď zmluvy a ich odpoveď. 

Taktiež dňa 15.6.2020 mi bola doručená ďalšia správa od klubu BC Prievidza. Tiež 

posielam v prílohe. Najlepšie bude ak hráčska komisia rozhodne a udá stanovisko k 

tejto situácii, aby som ja ako hráč a klub BC Prievidza vedeli v akej situácii sme. 

Taktiež by bolo dobré informovať aj klub BC Prievidza o rozhodnutí. Chcel by som 

dodať, že do dnešného dňa nemám vyplatenú marcovú odmenu a úrok z 

omeškania.“ 

 
Antoni Adam k veci doložil Hráčsku zmluvu zo dňa 01.06.2019, Odpoveď na 

oznámenie o neakceptovaní opcie a na výpoveď Hráčskej zmluvy zo dňa 01.06.2019 



a tiež List zo dňa 15.06.2020, ktorým ho Basketbalový klubu BC Prievidza vyzval, 

aby sa od 01.06.2020 zaradil do tréningového procesu. 

 

Z Hráčskej zmluvy uzatvorenej medzi Basketbalovým klubom BC Prievidza a hráčom  

Antonim Adamom dňa 01.06.2019, platnej od 01.08.2019 v súvislosti s uplatnením 

opcie na sezónu 2020/2021 vyplýva „Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 

01.08.2019 do posledného zápasu klubu v sezóne 2019/2020, najneskôr do 

31.05.2020, a v prípade, že si klub uplatní opciu na hráča najneskôr do 14 dní od 

posledného súťažného zápasu klubu v sezóne 2019/2020, Zmluva sa predĺži až do 

posledného zápasu sezóny 2020/2021, najneskôr 31.05.2021.“ 

 

Z Hráčskej zmluvy uzatvorenej medzi Basketbalovým klubom BC Prievidza a hráčom  

Antonim Adamom dňa 01.06.2019, platnej od 01.08.2019 v súvislosti s ukončením 

platnosti Hráčskej zmluvy vyplýva„ Platnosť zmluvy podľa bodu 2 končí: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, 

b) písomnou výpoveďou, ak jedna zo zmluvných strán zásadne porušila 

ustanovenia tejto zmluvy, 

c) zánikom klubu, 

d) vyradení hráča z družstva mužov pre porušenie disciplinárneho poriadku 

klubu, 

e) ak hráč zo zdravotných dôvodov nemôže vykonávať hráčsku činnosť po dobu 

viac ako 2 mesiacov,  

f) hráč mal pozitívny dopingový trest.“ 

 

Z listu Basketbalového klubu BC Prievidza „Uplatnenie opcie zo dňa 20.03.2020“ 

doručenom hráčovi dňa 23.03.2020 vyplýva, že Basketbalový klub BC Prievidza si 

uplatnil opciu na hráča na sezónu 2020/2021. 

 

Z listu Antoniho Adama „Oznámenie o neakceptovaní opcie a Výpoveď Hráčskej 

zmluvy zo dňa 01.06.2019“ vyplýva, že hráč nesúhlasí s uplatnením opcie na sezónu 

2020/2021, vzhľadom k tomu, že toto uplatnenie mu nebolo oznámené v 14 dňovej 

lehote po poslednom súťažnom zápase sezóny 2019/2020. Posledný zápas sezóny 

2019/2020 sa odohral dňa 07.03.2020 a oznámenie o uplatnení opcie mu bolo 

doručené až 23.03.2020 a tiež, že Výpoveď zo Zmluvy podal aj preto, že mu zo 

strany Basketbalového klubu BC Prievidza pravidelne meškala výplata. 

 

Čo sa týka lehoty na uplatnenie opcie tu je potrebné poukázať na to, že Basketbalový 

klub BC Prievidza síce odohral posledný súťažný zápas sezóny 2019/2020 dňa 

07.03.2020, avšak hneď po tomto zápase začal s prípravou na ďalší súťažný zápas, 

ktorý sa mal odohrať dňa 14.03.2020. Medzitým HK SBA-C vydala dňa 13.03.2020 

„Rozhodnutie HK SBA - sekcia centrálna č. 238/200313 (ďalej len „Rozhodnutie SBA 

“) v zmysle ktorého ukončila súťaž Slovenská basketbalová liga muži 2019/2020 bez 

určenia poradia. HK SBA-C ukončila súťaž Slovenská basketbalová liga z dôvodu, že 

Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky vydal nariadenie okamžitého zákazu 

usporiadania všetkých športových podujatí v Slovenskej republike, a to z dôvodu 

eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom 



(SARS-CoV-2). Nakoľko z dôvodu nepredvídateľných okolností došlo k zrušeniu 

súťaže Slovenská basketbalová liga dňa 13.03.2020, tak je potrebné rátať lehotu na 

uplatnenie opcie v dĺžke 14 dní odo dňa 13.03.2020 a nie odo dňa 07.03.2020, 

pretože Basketbalový klub BC Prievidza v tom čase nemohol vedieť, že to bude ich 

posledný zápas v sezóne 2019/2020. To znamená, že Basketbalový klub BC 

Prievidza si opciu voči hráčovi Antonimu Adamovi na sezónu 2020/2021 uplatnil 

v zákonnej lehote dohodnutej v Hráčskej zmluve. 
 

V súvislosti so skutočnosťami uvádzanými vo Výpovedi zo Zmluvy zo strany 

Antoniho Adama sme toho názoru, že omeškanie výplaty nie je dôvod na predčasné 

ukončenie Hráčskej zmluvy, pretože v danom prípade hráč Antoni Adam nemal 

v tejto zmluve v žiadnom bode presne špecifikované, že čo i len jedno omeškanie 

výplaty je dôvod na vypovedanie Hráčskej zmluvy a tiež ani to, čo môžeme 

považovať za zásadne porušenie ustanovení tejto zmluvy. Tiež je potrebné uviesť, že 

Hráčska zmluva bola uzatvorená v zmysle Zákona o športe č. 440/2015 Z.z. HK SBA 

-C má preukázané, že Basketbalový klub BC Prievidza má voči hráčovi ku dnešnému 

dňu vysporiadané všetky mesačné záväzky z celej sezóny 2019/2020 a tiež, že mu 

boli vyplatené aj úroky z omeškania. 

 

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

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

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

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

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

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

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

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.3. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 

že hráč má s materským klubom platnú hráčsku zmluvu v zmysle bodu 4.2.1., ktorá 

neumožňuje hráčovi prestup bez súhlasu klubu, prípadne ustanovuje hráčovi iné 

obmedzenia, materský klub vyjadrí jednoznačne podmienky, za ktorých súhlasí s 

prestupom, prípadne odmietne súhlas s prestupom vydať s poukázaním na príslušné 

ustanovenie hráčskej zmluvy. “ 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.7. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, 
že materský BK nezašle riadne stanovisko k prestupu, postupuje sa v prestupovom 
konaní tak, akoby súhlas s prestupom nevydal. Platnosť hráčskej zmluvy sa 
posudzuje v takom prípade podľa aktuálnej Evidencie zmlúv a dohôd, ktorú vedie 
SBA v súlade s platnými predpismi Nárok na výchovné nie je týmto dotknutý.“ 
 

Podľa čl.7. bodu 7.9. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade 
sporov v prestupovom konaní o platnosť hráčskej zmluvy na 1. stupni rozhoduje HK, 
na 2. stupni rozhoduje Arbitrážna komisia SBA (ďalej len AK), pokiaľ štatútom HK nie 
je stanovené inak.“ 
 
Podľa čl. 7. bodu 7.5. Smernice SBA „Ak vzniknú pochybnosti o obsahu zmluvy 
o profesionálnom vykonávaní športu, o amatérskom vykonávaní športu alebo 
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o výchove talentovaného športovca, rozhodujúci je obsah zmluvy, ktorá je evidovaná 
v evidencii SBA. Iba takáto zaevidovaná zmluva sa považuje za rozhodujúcu v 
prípade sporu hráča a klubu. Ak zmluva nie je v evidencii SBA, čím klub porušil svoju 
povinnosť, môže hráč zmluvu doložiť aj dodatočne.“ 
 
Z dôvodu, že SBA nemala vo svojej Evidencii zmlúv a dohôd zaevidovanú Hráčsku 

zmluvu Antoniho Adama, tak vyžiadala od obidvoch zúčastnených strán jej 

doloženie. Obidve strany doložili totožnú Hráčku zmluvu, a teda nie sú žiadne 

pochybnosti o tom, že by mohli byť nejako pozmenené. Po preštudovaní písomných 

dokumentov súvisiacich s vecou HK SBA-C jednoznačne zastáva názor, že Antoni 

Adam je stále hráč Basketbalového klubu BC Prievidza nakoľko doposiaľ nedošlo 

k právoplatnému vypovedaniu Hráčskej zmluvy ani zo strany hráča a tiež ani zo 

strany Basketbalového klubu BC Prievidza. Taktiež doposiaľ nedošlo ani k dohode 

medzi vyššie uvedenými basketbalovými klubmi. V prípade, ak po vydaní tohto 

rozhodnutia príde k dohode medzi Basketbalovým klubom BC Prievidza a 

Basketbalovým klubom 04 AC LB Spišská Nová Ves, tak HK SBA - C daný prestup 

obratom schváli a  Antoni Adam sa stane hráčom Basketbalového klubu 04 AC LB 

Spišská Nová Ves. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti HK SBA – C rozhodla tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 

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

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

 

     Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 004/200825 
 

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

SBA - C“) vo veci neuhradených faktúr voči SBA 

 

rozhodla: 

 

Basketbalovému Klubu Prešovské kone Iskra Prešov, so sídlom Železničiarska 
3803/39, 080 01 Prešov 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 Basketbalovému Klubu 

Prešovské kone Iskra Prešov neuhradené faktúry č. 220010025, č. 319100342, č. 

319120469, č. 220010099 v celkovej výške 404,- 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 29.08.2020 
 

Rozhodnutie: HK SBA – Centrálna, Východ, Západ č. 001/200829 
 
Hracie komisie Slovenskej basketbalovej asociácie – Centrálna, Východ, Západ 

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

 

rozhodli: 

 

HK SBA v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2020/2021 a Vyhlásením 

ženských súťaží SBA 2020/2021 podľa počtu prihlásených družstiev schvaľujú 

systémy jednotlivých súťaží nasledovne: 

 

SBL muži – 7 družstiev – Variant C *1 

 

Extraliga ženy – 8 družstiev – Variant A *2 

 

1.liga muži – 11 družstiev – Variant B; 

 

2.liga muži – 16 družstiev; 

 

1.liga ženy + 1.liga Mladé ženy U23 + Juniorky U19 (spoločná súťaž) – 13 

družstiev (5+3+5) – Variant A; 

 

Juniori U19 – 11 družstiev – Variant C; 

 

Kadeti U17 – 22 družstiev – Nový variant *3; 



 

Kadetky U17 – 15 družstiev – Variant B; 

 

Starí žiaci U15 – 17 družstiev – Variant C; 

  

Staršie žiačky U15 – 15 družstiev – Variant B; 

 

Žiaci U14 – 23 družstiev – Variant C 

 

Žiačky U14 – 18 družstiev – Variant C 

 

Mladší žiaci U13 – 20 družstiev; 

 

Mladšie žiačky U13 – 21 družstiev – Variant B; 

 

Starší minižiaci U12 – 21 družstiev; 

  

Staršie minižiačky U12 – 21 družstiev – Variant B; 

 

*1 – SBL si na svojom zasadaní schválila systém súťaže pre 7 družstiev. Základná 

časť sa odohrá šesťkolovo a play-off v troch kolách. Viac je uvedené už vo 

zverejnenom doplnení Vyhlásenia mužských súťaží 2020/2021. 

 

*2 – HK SBA v zmysle čl. 4. Hracieho poriadku SBA rozhodla o doplnení súťaže 

Extraligy žien na párny počet účastníkov 8 (doplnené družstvo BK ŠK UMB Banská 

Bystrica) 

 

*3 – v Kategórii Kadeti U17 nebol vo Vyhlásení mužských súťaží 2020/2021 systém 

pre 21 a viac družstiev, preto sa schválila súťaž v základnej časti v 2 skupinách 

Východ a Západ a v nadstavbe v 2 skupinách o 1.-8. ( družstvá si neberú vzájomné 

zápasy so sebou) a 9.-22.miesto (družstvá si berú vzájomné zápasy so sebou a hrajú 

iba s družstvami z opačných skupín) 

 

Odôvodnenie: HK SBA rozhodli v súlade s čl. 2.  a čl. 4. Hracieho poriadku SBA, na 

základe prihlášok do súťaží SBA, počtu prihlásených jednotlivých družstiev v daných 

súťažiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2020/2021 

a Vyhlásením ženských súťaží SBA 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.  
 


