
Rozhodnutia HK SBA - C – december 2020 
 

Zverejnené 03.12.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 083/201203 
 

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 Šamorínsky basketbalový klub k zmene termínu zápasu základnej časti 

súťaže Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

ženy nasledovne: 

 

č.50. medzi Piešťanské Čajky  – ŠBK Šamorín v termíne 09.12.2020 o 18:00 

hod., Diplomat aréna, Kuzmányho 19, Piešťany  /pôvodne dňa 19.12.2020/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 30.11.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: stretnutie EWBL 
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 zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – stretnutie EWBL - je 
dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami v súlade 

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

basketbalové združenie Piešťanské Čajky a Šamorínsky basketbalový klub, so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 08.12.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 084/201208 
 

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

SBA - C“) vo veci oznámenia basketbalových klubov o odhlásení sa zo súťaže 

Slovenského pohára mužov 2020/2021  

 

rozhodla: 

 



HK SBA – C  schvaľuje odhlásenie družstiev zo súťaže Slovenského pohára 

mužov 2020/2021 bez udelenia pokuty: 

 

1. liga muži 
 
BKM SPU  Nitra 
IMC Slovakia Považská Bystrica 
Academic ŽU Žilina 
BK Slovenský Orol Levoča 
MŠK MBK Žiar nad Hronom 
ŠKP BBC Banská Bystrica 
BC Komárno 
 

2. liga muži 
 

BK ŠPD  Rožňava 
MŠK Holíč 
BBK Bánovce nad Bebravou 
 

 

Odôvodnenie: 

 

Dňa 04.12.2020 boli basketbalové kluby z nižších súťaží, ktoré sa prihlásili do 
Slovenského pohára mužov 2020/2021 informované o tom, že vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu a hlavne z dôvodu, že momentálne v kluboch z nižších 
súťaží nie je možné vykonávať riadny tréningový proces (od 02.11.2020 
v maximálnom počte 6 hráčov) im HK SBA-C umožňuje do 07.12.2020 odstúpiť zo 
súťaže Slovenského pohára mužov 2020/2021 bez finančného postihu zo strany 
SBA. 
 

BK boli zároveň informované o tom, že zápasy Slovenského pohára mužov 
2020/2021 sa môžu odohrať ako jednorazové podujatia, avšak organizátor  je 
povinný toto stretnutie ohlásiť na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom a 12 hodín pred začiatkom 
stretnutia musia byť otestovaní hráči domáceho a hosťujúceho družstva. Antigénové 
testy si môžu BK zadovážiť sami alebo prostredníctvom SBA Marketing. 

 

Úrad verejného zdravotníctva od piatku 27.11.2020 zmenil podmienky pre 
organizovanie športových podujatí. 

Vo VYHLÁŠKE č. 27, https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_17_2020.pdf je nové 
znenie § 4 ods 2, ktorý ustanovuje výnimku zo zákazu športových podujatí 
nasledovne : 

(2) Zákaz podľa § 4 ods. 1 sa nevzťahuje na nasledovné typy hromadných podujatí: 

a) hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe 

začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu 

alebo antigénového testu na ochorenie COVID -19 nie starším ako 12 hodín a ktoré 

budú ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva 

najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_17_2020.pdf


miesto jeho konania; za jednorazové podujatie možno považovať podujatie s 

maximálnou dĺžkou 48 hodín. 

 

Následne zástupcovia basketbalových klubov družstiev BKM SPU  Nitra, IMC 
Slovakia Považská Bystrica, Academic ŽU Žilina, BK Slovenský Orol Levoča, MŠK 
MBK Žiar nad Hronom, ŠKP BBC Banská Bystrica, BC Komárno, BK ŠPD  Rožňava, 
MŠK Holíč, BBK Bánovce nad Bebravou v stanovenej lehote oznámili HK SBA-C, že 
z dôvodu momentálnych opatrení zo strany Vlády SR, ktoré im neumožňujú riadny 
tréningový proces sa zo súťaže Slovenského pohára mužov 2020/2021 odhlasujú. Aj 
napriek odhláseniu týchto družstiev sa pôvodné vylosovanie súťaže nemení 
a družstvá, ktorých súper sa odhlásil zo súťaže postupujú automaticky do ďalšieho 
kola.    
 

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že jediné družstvo z nižšej ligy, ktoré sa 
neodhlásilo zo Slovenského pohára mužov 2020/2021 je BK MŠK Kežmarok. V I. 
kole súťaže sa tak neodohrá ani jedno stretnutie a automaticky do ďalšieho kola 
postupuje BK MŠK Kežmarok. V II. kole súťaže sa odohrá iba stretnutie medzi BK 
MŠK Kežmarok a BKM Lučenec. Tieto dve družstvá sú povinné si dohodnúť termín 
odohratia stretnutia v Kežmarku najneskôr do 10.01.2021 a oznámiť ho Sekretariátu 
súťaží SBA a tiež HK SBA-C. Víťaz stretnutia postúpi do štvrťfinále SP 2020/2021. 
BK Inter Bratislava postupuje priamo do Final Four SP 2020/2021, ktoré sa odohrá 
v dňoch 22-23.01.2021 a ostatné družstvá Iskra Svit, BC Prievidza, MBK Handlová, 
BK 04 AC LB SNV, Patrioti Levice postupujú priamo do štvrťfinále SP 2020/2021, 
ktoré sa odohrá dňa 16.01.2021 u družstva, ktoré je lepšie umiestnené v práve 
prebiehajúcej súťaži SBL. 
 

Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež vzhľadom na mimoriadnu 
nepredvídateľnú situáciu HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia a zároveň týmto rozhodnutím nariaďujeme aj naďalej dodržiavať manuál 
opatrení SBA pri organizovaní zápasov v súvislosti so šírením COVID-19 zo dňa 
31.08.2020 a tiež pokyny uvedené v rozhodnutí HK SBA – C č. 052/300920 zo dňa 
30.09.2020. 
 

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 22.12.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 085/201222 
 

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

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

v najvyššej súťaži mužov SBA Slovenskej basketbalovej ligy 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

BC Prievidza    -  67 eur  (zo dňa 14.12.2020, 14.12.2020) 



 

2./ hráči 

SPIŠSKÍ RYTIERI    Tomáš Mrviš 

-  30 eur  (zo dňa 05.12.2020, 07.12.2020) 

-  60 eur  (zo dňa 12.12.2020) 

 

Inter Bratislava    Arnas Beručka 

-  30 eur  (zo dňa 26.09.2020, 17.10.2020) 

 

BK Iskra Svit    Jakub Mokráň 

-  30 eur  (zo dňa 21.10.2020, 09.12.2020) 

 

Patrioti Levice    Boris Bojanovský 

-  30 eur  (zo dňa 28.10.2020, 07.12.2020) 

 

MBK Baník Handlová   Nikola Rakočević 

-  30 eur  (zo dňa 09.12.2020, 19.12.2020) 

 

BC Prievidza    Miha Mihael Vašl 

-  30 eur  (zo dňa 12.12.2020, 14.12.2020) 

 

 

3./ tréneri 

MBK Baník Handlová   Danilo Rakočević 

-  30 eur  (zo dňa 17.10.2020, 21.10.2020) 

-  40 eur  (zo dňa 05.12.2020) 

-  50 eur  (zo dňa 19.12.2020) 

 

Inter Bratislava    Alberto Blanco Vila 

-  30 eur  (zo dňa 26.09.2020, 30.09.2020) 

-  40 eur  (zo dňa 10.10.2020) 

 

SPIŠSKÍ RYTIERI    Teo Hojč 

-  30 eur  (zo dňa 05.12.2020, 09.12.2020) 

 

 

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, hráčom 

a trénerom v súlade s čl. 1.1., 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.  

 



Zverejnené 23.12.2020 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 086/201223 
 

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

SBA - C“) vo veci predloženia protokolu o kolaudácii hál a telocviční pre súťaže SBA 

 

rozhodla: 

 

Basketbalovému klubu MBK Ružomberok, so sídlom Námestie A. Hlinku 1, 034 
01 Ružomberok schvaľuje Športovú halu T-18, Plavisko, Ružomberok pre 
vyššie súťaže 1. liga ženy, Mladé ženy, Juniorky a nižšie súťaže. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa dňa 23.12.2020 zaoberala žiadosťou Basketbalového 

Klubu MBK Ružomberok, so sídlom Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok 

o schválenie protokolu o kolaudácii hál a telocviční pre súťaže SBA v súťažnom 

ročníku 2020/2021 na Športovú halu T-18, Plavisko, Ružomberok pre vyššie súťaže 

1. liga ženy, Mladé ženy, Juniorky a nižšie súťaže. 

 

Zo strany HK SBA - C bolo zabezpečená kolaudácia Športovej haly T -18, Plavisko, 

Ružomberok. 

 

Po preskúmaní vybavenosti vyššie uvedenej športovej haly a zvážení všetkých 

okolností spojených s rozvojom basketbalu na Slovensku 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 29.12.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 087/201229 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Basketbalová akadémia mládeže Poprad a 

dohody basketbalových klubov Basketbalová akadémia mládeže Poprad a Spoločné 

basketbalové združenie Piešťanské Čajky k zmene termínu zápasu základnej časti 

súťaže Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

ženy nasledovne: 

 

č.48. medzi BAM Poprad - Piešťanské Čajky  –  v termíne 07.01.2021 o 17:30 

hod., v Aréna Poprad /pôvodne dňa 12.12.2020 /; 



 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 04.12.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
COVID-19 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 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 



v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v 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 – karanténne opatrenia 
COVID-19 - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
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 Basketbalová akadémia mládeže Poprad a Spoločné basketbalové 

združenie Piešťanské Čajky so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 30.12.2020 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 088/201230 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Basketbalová akadémia mládeže Poprad a 

dohody basketbalových klubov Basketbalová akadémia mládeže Poprad a Športový 

klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves k zmene termínu zápasu základnej časti 

súťaže Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

ženy nasledovne: 

 

č.42. medzi ŠKBD Spišská Nová Ves  – BAM Poprad v termíne 13.01.2021 

o 18:00 hod., v Športová hala Spišská Nová Ves /pôvodne dňa 05.12.2020/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 04.12.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne 
opatrenia COVID-19 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 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v 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 – karanténne opatrenia 
COVID-19 - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
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 Basketbalová akadémia mládeže Poprad a Športový klub basketbalu 

dievčat Spišská Nová Ves so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 089/201230 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Športový klub polície Banská Bystrica a dohody 

basketbalových klubov Športový klub polície Banská Bystrica a Basketbalová 

akadémia mládeže Poprad k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Extraliga 

ženy 

 

rozhodla: 

 

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

ženy nasledovne: 

 

č.49. medzi BAM Poprad  – BK ŠKP 08 B.Bystrica v termíne 12.01.2021 o 17:30 

hod., Aréna Poprad  /pôvodne dňa 19.12.2020/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 15.12.2020 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne 
opatrenia COVID-19 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 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       



- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – karanténne opatrenia 
COVID-19 - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti súťaže Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami 

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

Športový klub polície Banská Bystrica a Basketbalová akadémia mládeže Poprad, so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 


