
Rozhodnutia HK SBA - C – marec 2021 
 

Zverejnené 02.03.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 112/210302 
 

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 a žien SBA  
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

Niké Extraliga ženy 

YOUNG ANGELS Košice   -  67 eur  (zo dňa 16.01.2021, 21.02.2021) 

 

2./ hráči 

Niké Slovenská basketbalová liga 

SPIŠSKÍ RYTIERI    Milan Nikolić 

-  120 eur  (zo dňa 06.02.2021) 

-  150 eur  (zo dňa 10.02.2021) 
 

Inter Bratislava    Arnas Beručka 

-  120 eur  (zo dňa 10.02.2021) 

      Lautaro Tomas Lopez 

-  60 eur  (zo dňa 10.02.2021) 

Jaroslav Musil 

-  30 eur  (zo dňa 30.09.2020, 13.02.2021) 
 

BC Prievidza    Miha Mihael Vašl 

-  60 eur  (zo dňa 27.02.2021) 
 

SPIŠSKÍ RYTIERI    Delano Demetrius Spencer II 

-  30 eur  (zo dňa 20.01.2021, 10.02.2021) 
 

BK Iskra Svit    De´Sean Tyler Parsons 

-  30 eur  (zo dňa 20.01.2021, 03.02.2021) 

 

3./ tréneri 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

BKM Lučenec    Peter Jankovič 

-  60 eur  (zo dňa 10.02.2021) 
 

SPIŠSKÍ RYTIERI    Teo Hojč 

-  60 eur  (zo dňa 03.02.2021) 



 

Uvedené pokuty je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 0012 

2590 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 10.03.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 113/210310 
 

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

SBA - C“) vo veci určenia termínov stretnutí nadstavbovej časti Extraligy žien skupiny 

o 1.-4 miesto 
 

rozhodla: 
 

1. HK SBA - C určuje termín stretnutí nadstavbovej časti Extraligy žien 

skupiny o 1.-4 miesto medzi družstvami YOUNG ANGELS Košice a ŠBK 

Šamorín a medzi družstvami MBK Ružomberok a Piešťanské Čajky 

nasledovne:  

a) „Stretnutie A9. medzi družstvami YOUNG ANGELS Košice a ŠBK Šamorín sa 

uskutoční dňa 17.03.2021 o 17:00 hod. v Angels aréne v Košiciach.“ 

b) „Stretnutie A10. medzi družstvami MBK Ružomberok a Piešťanské Čajky sa 

uskutoční dňa 17.03.2021 o 17:00 hod. v Športovej hale Koniareň v 

Ružomberku.“ 
 

2. HK SBA - C nariaďuje odohrať zostávajúce stretnutia nadstavbovej časti 

Extraligy žien skupiny o 1.-4 miesto medzi družstvami ŠBK Šamorín a 

MBK Ružomberok a medzi družstvami Piešťanské Čajky a YOUNG 

ANGELS Košice v riadnych termínoch podľa pôvodného vyžrebovania 

nasledovne:  

a) „Stretnutie A11. medzi družstvami ŠBK Šamorín a MBK Ružomberok sa 

uskutoční dňa 13.03.2021 o 18:00 hod. v ŠC Samaria v Šamoríne.“ 

b) „Stretnutie A12. medzi družstvami Piešťanské Čajky a YOUNG ANGELS 

Košice  sa uskutoční dňa 13.03.2021 o 18:00 hod. v Diplomat aréne v 

Piešťanoch.“ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 10.03.2021 zaoberala 

určením termínov stretnutí nadstavbovej časti Extraligy žien skupiny o 1.-4 miesto 

medzi družstvami YOUNG ANGELS Košice a ŠBK Šamorín, medzi družstvami MBK 

Ružomberok a Piešťanské Čajky, a to z dôvodu, že HK SBA – C boli doručené 

viaceré komunikácie medzi zástupcami klubov, z ktorých je zrejmé, že sa spoločne 



nedohodli na termíne dohrávky stretnutí, ktoré sa neodohrali v riadnom termíne dňa 

27.02.2021 z dôvodu karantény družstiev ŠBK Šamorín a  Piešťanské Čajky. 

 

HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 10.03.2021 tiež zaoberala riadnymi 

termínmi stretnutí nadstavbovej časti Extraligy žien skupiny o 1.-4 miesto medzi 

družstvami ŠBK Šamorín a MBK Ružomberok a medzi družstvami Piešťanské Čajky 

a YOUNG ANGELS Košice a po preskúmaní všetkých skutočnosti HK SBA-C nevidí 

dôvod, prečo by sa nemali odohrať v riadnych termínoch podľa pôvodného 

vyžrebovania, teda dňa 13.03.2021. 

 

Na základe zistených skutočností má HK SBA –C za to, že družstvá ŠBK Šamorín a 

Piešťanské Čajky môžu odohrať svoje stretnutia aj bez hráčok, ktoré sú stále 

v karanténe, resp. bez hráčok, ktoré prekonali ochorenie COVID -19. 

 

Podľa čl. 9. Bodu 9.2. Hracieho poriadku „V najvyššej súťaži žien a mužov je 

povinnosťou mať na zápise o stretnutí uvedených najmenej 9 hráčov, ktorí 

musia byť aj fyzicky prítomní na stretnutí. Z tohto počtu môže byť maximálne 5 

zahraničných hráčov. “ 

  

Z dôvodu tejto nepredvídateľnej situácie HK SBA - C umožňuje v týchto prípadoch 

družstvám nastúpiť do stretnutí aj s nižším počtom hráčok ako 9. V prípade, ak 

družstvo bude mať k dispozícii menej ako 5 hráčok, resp. na stretnutie nenastúpi, 

stretnutie bude skontumované v jeho neprospech s priznaním bodu.  

 

Z dôvodu, že končí nadstavbová časť Extraligy žien a blíži sa 1. kolo Play-off 

odohratie stretnutí po 19.03.2021 už neprichádza do úvahy. Ďalšie posunutie 1. kola 

Play-off si neodsúhlasili všetky kluby, a preto sa bude ďalej pokračovať v súťaži 

v zmysle Rozhodnutia HK SBA-C č. 109/210224 zo dňa 24.02.2021.  

 

Vzhľadom na skutočnosť, že basketbalové kluby do dnešného dňa nedoručili HK 

SBA - C dohody o nových termínoch stretnutí, ktoré sa mali pôvodne odohrať dňa 

27.02.2021 a tiež vzhľadom na blížiaci sa koniec nadstavbovej časti súťaže, HK SBA 

- C určila termín stretnutí podľa čl. 7.16 HP SBA: 

 

Podľa čl. 7.16 Hracieho poriadku SBA: „Ak HK alebo orgán SBA v mimoriadnych 

prípadoch určí priamo termín, miesto a hodinu začiatku stretnutia, je toto rozhodnutie 

záväzné pre obe družstvá a všetkých delegovaných rozhodcov, technického 

komisára /ak je delegovaný/, či iné určené osoby.“ 

 

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.  
 

Zverejnené 15.03.2021 
 



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 114/210315 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu nadstavbovej časti súťaže Extraliga ženy 

č.A11. medzi družstvami ŠBK Šamorín a MBK Ružomberok  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas Extraligy žien č.A11 medzi družstvami ŠBK 

Šamorín a MBK Ružomberok výsledkom 20:0 v prospech družstva MBK 

Ružomberok s priznaním bodu družstvu ŠBK Šamorín, ktorý sa mal hrať dňa 

13.03.2021 v Šamoríne. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 15.03.2021 zaoberala 

neodohratím zápasu súťaže Extraliga ženy č.A11 medzi družstvami ŠBK 

Šamorín a MBK Ružomberok, ktorý sa mal hrať dňa 13.03.2021 v Šamoríne. 

HK SBA – C dňa 12.03.2021 obdržala informáciu o tom, že ŠBK Šamorín nebude 

schopný zápas odohrať, keďže po ukončení karantény COVID-19 lekárka SBA 

MUDr.Bartošová zakázala hráčkam, ktoré prekonali ochorenie, okamžitý návrat do 

plného tréningového a zápasového zaťaženia. Z tohto dôvodu a tiež z dôvodu 

dlhodobého zranenia ďalších hráčok má klub k dispozícii len 4 hráčky schopné 

nastúpiť na zápas dňa 13.03.2021. 

 

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 na COVID-19, bude danému družstvu priznaný 
jeden bod. 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. ŠBK Šamorín bol priznaný bod za kontumáciu z vyššie 
uvedeného dôvodu. ŠBK Šamorín sa zároveň nedopustil disciplinárneho previnenia. 
 

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

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

 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69


          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 115/210316 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu nadstavbovej časti súťaže Extraliga ženy 

č.A11 medzi družstvami Piešťanské Čajky a Young Angels Košice  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas Extraligy  žien č.A12 medzi družstvami 

Piešťanské Čajky a Young Angels Košice výsledkom 20:0 v prospech družstva 

Young Angels Košice s priznaním bodu družstvu Piešťanské Čajky, ktorý sa 

mal hrať dňa 13.03.2021 v Šamoríne. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 15.03.2021 zaoberala 

neodohratím zápasu súťaže Extraliga ženy č.A12 medzi družstvami Piešťanské 

Čajky a Young Angels Košice, ktorý sa mal hrať dňa 13.03.2021 v Piešťanoch. 

HK SBA – C dňa 11.03.2021 obdržala informáciu o tom, že klub Piešťanské Čajky 

nebude schopný zápas odohrať, keďže po ukončení karantény COVID-19 lekárka 

SBA MUDr.Bartošová zakázala hráčkam, ktoré prekonali ochorenie, okamžitý návrat 

do plného tréningového a zápasového zaťaženia. Z tohto dôvodu a tiež z dôvodu 

dlhodobého zranenia ďalších hráčok má klub k dispozícii len 4 hráčky schopné 

nastúpiť na zápas dňa 13.03.2021. 

 

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 na COVID-19, bude danému družstvu priznaný 
jeden bod. 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. Družstvu Piešťanské Čajky bol priznaný bod za kontumáciu 
z vyššie uvedeného dôvodu. Piešťanské Čajky sa zároveň nedopustil 
disciplinárneho previnenia. 
 

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

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

 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69


Zverejnené 18.03.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 116/210318 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu nadstavbovej časti súťaže Extraliga ženy č.A9 

medzi družstvami Young Angels Košice a ŠBK Šamorín  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas nadstavbovej časti súťaže Extraligy  žien č.A9 

medzi družstvami Young Angels Košice a ŠBK Šamorín výsledkom 20:0 

v prospech družstva Young Angels Košice s priznaním bodu družstvu ŠBK 

Šamorín, ktorý sa mal hrať dňa 17.03.2021 v Košiciach. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 18.03.2021 zaoberala 

neodohratím zápasu nadstavbovej časti súťaže Extraliga ženy č.A9 medzi 

družstvami Young Angels Košice a ŠBK Šamorín, ktorý sa mal hrať dňa 17.03.2021 

v Košiciach. 

HK SBA – C dňa 16.03.2021 obdržala informáciu o tom, že ŠBK Šamorín nebude 

schopný zápas odohrať, keďže po ukončení karantény COVID-19 lekárka SBA 

MUDr.Bartošová zakázala hráčkam, ktoré prekonali ochorenie, okamžitý návrat do 

plného tréningového a zápasového zaťaženia. Z tohto dôvodu a tiež z dôvodu 

dlhodobého zranenia ďalších hráčok má klub k dispozícii len 4 hráčky schopné 

nastúpiť na zápas dňa 17.03.2021. 

 

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 na COVID-19, bude danému družstvu priznaný 
jeden bod. 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. ŠBK Šamorín bol priznaný bod za kontumáciu z vyššie 
uvedeného dôvodu. ŠBK Šamorín sa zároveň nedopustil disciplinárneho previnenia. 
 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69


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. 117/210318 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu nadstavbovej časti súťaže Extraliga ženy 

č.A10 medzi družstvami MBK Ružomberok a Piešťanské Čajky  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas nadstavbovej časti súťaže Extraligy  žien č.A10 

medzi družstvami MBK Ružomberok a Piešťanské Čajky výsledkom 20:0 

v prospech družstva MBK Ružomberok s priznaním bodu družstvu Piešťanské 

Čajky , ktorý sa mal hrať dňa 17.03.2021 v Ružomberku. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 18.03.2021 zaoberala 

neodohratím zápasu nadstavbovej časti súťaže Extraliga ženy č.A10 medzi 

družstvami MBK Ružomberok a Piešťanské Čajky, ktorý sa mal hrať dňa 17.03.2021 

v Ružomberku. 

HK SBA – C dňa 15.03.2021 obdržala informáciu o tom, že klub Piešťanské Čajky 

nebude schopný zápas odohrať, keďže po ukončení karantény COVID-19 lekárka 

SBA MUDr.Bartošová zakázala hráčkam, ktoré prekonali ochorenie, okamžitý návrat 

do plného tréningového a zápasového zaťaženia. Z tohto dôvodu a tiež z dôvodu 

dlhodobého zranenia ďalších hráčok má klub k dispozícii len 4 hráčky schopné 

nastúpiť na zápas dňa 17.03.2021. 

 

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 na COVID-19, bude danému družstvu priznaný 
jeden bod. 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. Družstvu Piešťanské Čajky bol priznaný bod za kontumáciu 
z vyššie uvedeného dôvodu. Piešťanské Čajky sa zároveň nedopustil 
disciplinárneho previnenia. 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69


 

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 21.03.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 118/210321 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci oznámenia komisára stretnutia p. Milana Brziaka 

 

rozhodla: 

 

Hráčke MBK Ružomberok č. 9 Turudič Teodore sa zastavuje pretekárska 

činnosť na jedno súťažné stretnutie vo všetkých súťažiach SBA a udeľuje 

pokuta vo výške 100,- €.  

 

Vyššie uvedená hráčka je povinná uhradiť správny poplatok za prerokovávanie 

disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom vo výške 70,-Eur (slovom 

sedemdesiat eur), a to na základe vystavenej faktúry. 

 

Uvedenú pokutu a správny poplatok v celkovej výške 170,- € je potrebné uhradiť na 

účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe oznámenia komisára stretnutia – Milana 
Brziaka zaoberala vylúčením hráčky zo semifinálového stretnutia Slovenského 
pohára žien, ktorý sa konal dňa 20.03.2021 v Košiciach, medzi MBK Ružomberok – 
Young Angels Košice. 
 
Podľa vyjadrenia komisára stretnutia – pána Milana Brziaka a tiež po prezretí 
videozáznamu bolo zistené, že na predmetnom stretnutí došlo k nasledovným 
skutočnostiam: V 30. minúte stretnutia po tom, ako Turudič Teodora neúspešne 
zakončila svoj strelecký pokus, ktorý si následne doskočila a po vzájomnom súboji 
o loptu a po odpískaní rozkoku úmyselne zasiahla lakťom do hlavy svoju protihráčku 
č.8 Bohušovú Barboru. Po udelení diskvalifikačnej chyby hráčka Turudič opustila 
priestor ihriska. 
 
V súlade s čl. 3.4. Disciplinárneho poriadku SBA: „Nešportové správanie – je 
nezdvorilé správanie sa alebo dotýkanie sa rozhodcu, asistenta rozhodcu, 
technického komisára, súpera, opustenie lavičky družstva mimo prípad povolený 
pravidlami a naznačenie telesného napadnutia.“ 
 
V súlade s čl. 8.2. a 8.2.1. Disciplinárneho poriadku SBA: „Za prerokovávanie 
disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny poplatok 
70,-Eur.“ 
 
V súlade s čl. 1.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Diskvalifikačná hráča 
- 1-2 zápasy ZPČ a pokuta 100 €.“   
 



V súlade s čl. 5.10. Disciplinárneho poriadku SBA: „ Osoba potrestaná trestom 
ZPČ sa nesmie počas súťažného stretnutia, na ktorý sa trest vzťahuje, 
zdržiavať v chránených priestoroch a nesmie byť uvedená v zápise o stretnutí.“ 
 

Na základe zisteného skutkového stavu, má HK SBA – C za preukázané, že hráčka 

hráčka MBK Ružomberok č. 9 Turudič Teodore sa v semifinálovom stretnutí 

Slovenského pohára žien, ktorý sa konal dňa 20.03.2021 v Košiciach, medzi MBK 

Ružomberok – Young Angels Košice dopustila disciplinárneho previnenia – 

„Nešportové správanie“, za čo jej bola udelená diskvalifikačná chyba, a preto HK 

SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Pri udeľovaní 

trestu HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že hráčka sa takéhoto previnenia dopustila 

prvýkrát, a preto udelila  hráčke Turudič Teodore trest na spodnej hranici sadzby. 

 

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

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


