
Rozhodnutia HK SBA - C – júl 2021 
 

Zverejnené 01.07.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 188/210630 
 

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

SBA - C“) na základe žiadosti ŠKP Banská Bystrica 

 

rozhodla: 

 

o zmene počtu zápasov vyššej súťaže Starších žiačok U15 na turnaji skupiny o  

9. - 11. miesto v dňoch 10. - 11. 07. 2021, organizátor BK AS Trenčín, 

nasledovne: 

10. 07. 2021   

6Z-5V   BK ŠKP 08 B.Bystrica-MS - BKM Bardejov 

5V-5Z   BKM Bardejov                    - BK AS Trenčín 

5Z-6Z   BK AS Trenčín                    - BK ŠKP 08 B.Bystrica-MS 

 

Zápasy plánované na 11.07.2021 sa nebudú hrať a konečná tabuľka bude 

vypočítaná na základe výsledkov z 10.07.2021. 

 

Odôvodnenie: HK SBA - C sa na svojom zasadnutí dňa 30. 06. 2021 zaoberala 

žiadosťou ŠKP Banská Bystrica o zrušenie zápasov turnaja o 9. - 11. miesto vyššej 

súťaže Starších žiačok U15 v dňoch 10. - 11. 07. 2021 v Trenčíne z dôvodu nízkeho 

počtu hráčok (zranenia, choroby). K žiadosti boli pripojené súhlasné stanoviská 

oboch ďalších účastníkov turnaja, konkrétne BK AS Trenčín a BKM Bardejov. 

Na základe 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.  
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 189/210630 
 

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

SBA - C“) na základe podnetu delegačného úseku súťaží ZBR o nedostavení sa 

rozhodcu Filipa Hummlera bez ospravedlnenia na zápas nižšej súťaže kategórie 

žiačok U14 č. Z5., ktorý sa odohral dňa 25.06.2021 medzi družstvami BKM 

Petržalka-Five Stars a BK Slovan Bratislava 
 

rozhodla: 
 

p. Filip Hummler 

- je potrestaný ZVF na 21 dní počnúc dňom 26.06.2021 

- je povinný uhradiť peňažnú pokutu vo výške 20,- Eur (slovom dvadsať eur) 



- je povinný uhradiť správny poplatok za prerokovanie disciplinárneho    

  previnenia vo výške 17,- Eur v zmysle čl. 8.2.3. Disciplinárneho poriadku 
 

Vyššie uvedené sumy je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. IBAN: SK44 1100 0000 

0029 2587 2889, a to najneskôr do 7 dní od doručenia tohto rozhodnutia. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C na svojom zasadaní dňa 30.06.2021 zaoberala 

podnetom delegačného úseku súťaží o nedostavení sa rozhodcu Filipa Hummlera 

bez ospravedlnenia na zápas nižšej súťaže kategórie žiačok U14 č. Z5., ktorý sa 

odohral dňa 25.06.2021 medzi družstvami BKM Petržalka-Five Stars a BK Slovan 

Bratislava 
 

Podľa čl. 4.2. bod 4.2.1 Prílohy č. 2 k Disciplinárnemu poriadku SBA: 
„Neúčasť na stretnutí bez ospravedlnenia 
Trest: ZVF od 15 do 56 dní a/alebo pokuta do 150 eur.“  
 

Po preskúmaní všetkých okolností má HK SBA – C za to, že rozhodca Filip Hummler 

porušil čl. 4.2. bod 4.2.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 2., a preto 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. 190/210701 
 

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

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

vo vyššej súťaži mužov a žien SBA  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

a/ 1. liga Juniori 

KB Slávia TU Košice   -  17 eur  (zo dňa 09.06.2021, 12.06.2021) 

MBK AŠK Slávia Trnava   -  17 eur  (zo dňa 11.06.2021, 13.06.2021) 

MBK VICTORIA Žilina   -  17 eur  (zo dňa 30.05.2021, 12.06.2021) 

BKM Iskra Svit    -  17 eur  (zo dňa 29.05.2021, 11.06.2021) 

 

b/ 1. liga Kadeti 

BKM Iskra Svit B    -  17 eur  (zo dňa 05.06.2021, 18.06.2021) 

      -  17 eur  (zo dňa 18.06.2021, 18.06.2021) 

 

c/ 1. liga Starší žiaci 

MŠK BK Žiar nad Hronom  -  17 eur  (zo dňa 12.06.2021, 17.06.2021) 

 

d/ 1. liga Staršie žiačky 



BK Slovan Bratislava   -  17 eur  (zo dňa 13.06.2021, 13.06.2021) 

BKM Bardejov    -  17 eur  (zo dňa 26.06.2021, 26.06.2021) 

 

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 v súlade s čl. 2.1. 

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 09.07.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 191/210709 
 

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

SBA - C“) na oznámenia BKM Bardejov a dohody BK Trenčín a ŠKP Banská 

Bystrica 
 

rozhodla: 
  

A/ HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu vyššej súťaže Starších žiačok 

U15, skupiny o 9. – 11. miesto nasledovne: 
 

č.1. BK AS Trenčín – BK ŠKP 08 Banská Bystrica-MS dňa 10.07.2021 o 10:00 

hod. /pôvodne BK ŠKP 08 Banská Bystrica-MS – BK AS Trenčín 10.07.2021 

o 09:00 hod., Trenčín, ŠH Mládežnícka 

 

B/ HK SBA – C kontumuje zápasy vyššej súťaže Starších žiačok U15, skupiny o 

9. - 11. miesto: 
 

č.2. medzi BKM Bardejov – BK ŠKP 08 Banská Bystrica-MS zo dňa 10.07.2021 

výsledkom 20:0 v prospech družstva BK ŠKP 08 Banská Bystrica-MS 

s priznaním bodu BKM Bardejov 
 

č.3. medzi BK AS Trenčín – BKM Bardejov zo dňa 10.07.2021 výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK AS Trenčín s priznaním bodu BKM Bardejov 

 

Odôvodnenie: HK SBA - C sa na svojom zasadnutí dňa 09.07.2021 zaoberala 

oznámením BKM Bardejov o nemožnosti vycestovať na zápasy turnaja o 9.-

11.miesto vyššej súťaže Starších žiačok U15 v termíne 10.07.2021 v Trenčíne z 

dôvodu nízkeho počtu hráčok (zranenia, choroby). Zároveň k zaslanému oznámeniu 

bola zaslaná dohoda zostávajúcich družstiev BK AS Trenčín a ŠKP Banská Bystrica 

o úprave vzájomného zápasu a hodinu neskôr. 

 

Podľa čl. 15.2. a 15.2.1. Hracieho poriadku SBA: „Okrem potrestania priestupkov 
a previnení sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym 
skóre s priznaním jedného bodu.“ 



 

Podľa čl. 15.3 a 15.3.1 Hracieho poriadku SBA:„ O kontumácii stretnutia HK 
rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak družstvo k riadne hlásenému 
stretnutiu nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, okrem prípadov 
stanovených predpismi SBA 

HK SBA - C v súvislosti s Manuálom pre kolektívne športy majúce výnimku zo 
zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 
OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 a tiež v 
súvislosti s nariadením MUDr.Bartošovej, lekárky SBA, vydala dočasnú výnimku z 
čl. 15.3.1 Hracieho poriadku SBA v tom zmysle, že ak dôvodom nenastúpenia 
družstva k stretnutiu je nedostatočný počet hráčov/hráčok v dôsledku karantény, 
prípadne ochorenia členov družstva, bude danému družstvu priznaný jeden bod. 
Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. Družstvu, ktoré neodohralo svoje stretnutia, bol priznaný bod za 
kontumáciu z vyššie uvedeného dôvodu. Toto družstvo sa zároveň nedopustilo 
disciplinárneho previnenia. 

 

Na základe 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 14.07.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 192/210714 
 

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

SBA - C“) na základe podnetu pána Jakuba Čomaja, ktorý ako 2. rozhodca 

rozhodoval finálové stretnutie Junioriek U19 medzi družstvami YOUNG ANGELS 

U19 Košice  a ZŠ Zvolen-ŠKP 08 Banská Bystrica dňa 27.06.2021 v Starej Turej 

 

rozhodla: 

 

Trénerovi YOUNG ANGELS U19 Košice pánovi Danielovi Jendrichovskému 

sa udeľuje pokuta vo výške 40,- €.  

 

Tréner pán Daniel Jendrichovský je povinný uhradiť správny poplatok vo 

výške 35,- €. 

 

Uvedenú pokutu a správny poplatok v celkovej výške 75,- € je potrebné uhradiť na 

účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX, a to na 

základe vystavenej faktúry. 

 

Odôvodnenie: 
 
 



HK SBA – C sa na základe podnetu 2. rozhodcu stretnutia – Jakuba Čomaja 
zaoberala článkom, ktorý bol uverejnený na internetovej stránke www.young 
angels.sk dňa 28.06.2021. 

 
2. rozhodca stretnutia – Jakub Čomaj vo svojom vyjadrení zo dňa 29.06.2021 
uviedol: „Podávam námietku na článok, ktorý zverejnil autor Daniel Jendrichovský na 
webovej stránke družstva Young Angels Košice, dňa 28.6.2021.  
(https://www.youngangels.sk/sk/aktuality/22929.html),  
V článku sa mimo iného píše "Druhý polčas hrubo ovplyvnil rozhodca Čomaj, ktorý 
bol hanbou tohto zápasu. Kopil chybu na chybu a ani výborný druhý rozhodca Bara 
nestačil napravovať jeho hrubé chyby." Týmto citátom porušil článok 17.17. v Hracom 
poriadku, kde sa píše: "Členovia SBA sa počas hracieho obdobia nemôžu vyjadrovať 
v médiách negatívne na činnosť a postupy hráčov, športových odborníkov a iných 
členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží SBA, ak je dôsledkom takého vyjadrenia 
poškodenie ich dobrého mena alebo povesti. /kritizovať v médiách výkon rozhodcov, 
postupy trénerov, znevažovať súpera a pod."  
 

Následne sa k danému článku vyjadril pán Daniel Jendrichovský, ktorý k veci 
uviedol:„ Moje vyjadrenia uverejnené na internetovej stránke www.youngangels.sk 
dňa 28.06.2021 si zaslúžia trest na základe Disciplinárneho poriadku." 
 

Podľa čl. 17 bodu 17.17 Hracieho poriadku SBA:„ Členovia SBA sa počas hracieho 
obdobia nemôžu vyjadrovať v médiách negatívne na činnosť a postupy hráčov, 
športových odborníkov a iných členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží SBA, ak 
je dôsledkom takéhoto vyjadrenia poškodenie ich dobrého mena alebo povesti 
/kritizovať v médiách výkon rozhodcov, postupy trénerov, znevažovať súpera a pod.“ 
 

Podľa čl. 1 bodu 1.23 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Negatívne 
vyjadrovanie sa v médiách k činnosti a postupom hráčov, športových odborníkov a 
iných členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží SBA, ak je dôsledkom takéhoto 
vyjadrenia poškodenie ich dobrého mena alebo povesti /kritizovať v médiách výkon 
rozhodcov, postupy trénerov, znevažovať súpera a pod./ “   

 
+ najvyššia súťaž  300 – 
3.500 €  
ostatné  1 - 6 zápasov ZPČ 
a alebo 30 - 200 € 

 

V súlade s čl. 8.2. a 8.2.2. Disciplinárneho poriadku SBA: „Za prerokovávanie 

disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny poplatok 

35,-Eur.“ 

 

Po preskúmaní predmetného internetové článku má HK SBA – C za to, že pán 

Daniel Jendrichovský porušil Hrací poriadok SBA tým, že sa negatívne vyjadril v 

médiách k činnosti športových odborníkov a iných členov SBA v súvislosti s 

hodnotením výkonov rozhodcov, ktorého dôsledkom bolo poškodzovanie dobrého 

mena a povesti. 

 

https://www.youngangels.sk/sk/aktuality/22929.html


Pri udeľovaní trestu HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že pán Daniel Jendrichovský 

sa podobného previnenia dopustil prvýkrát a tiež, že sa zúčastneným stranám 

ospravedlnil.  

 

Na základe 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 19.07.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 193/210719 
 

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

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

vo vyššej súťaži mužov a žien SBA  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

a/ 1. liga Kadeti 

B.S.C. Bratislava    -  17 eur  (zo dňa 03.07.2021, 03.07.2021) 

 

b/ 1. liga Kadetky 

BK Klokani Ivanka pri Dunaji  -  17 eur  (zo dňa 03.07.2021, 03.07.2021) 

 

c/ 1. liga Starší žiaci 

ŠBK Junior Levice    -  17 eur  (zo dňa 25.06.2021, 09.07.2021) 

 

2./ tréneri 

1. liga Kadetky 

YOUNG ANGELS U17 Košice  Ján Krajňák 

-  40 eur  (zo dňa 04.07.2021) 

-  30 eur  (zo dňa 16.06.2021, 04.07.2021) 

 

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

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

 

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

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

 

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

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


