
Rozhodnutia HK SBA - C – august 2021 
 

Zverejnené 06.08.2021 
 
          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 002/210806 
 

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

SBA - C“) vo veci predloženia Zmluvy o odstúpení práva štartu v súťaži Niké 

Extraliga ženy medzi basketbalovými klubmi Športový klub polície Banská Bystrica, 

IČO: 17 060 117, so sídlom Horná Mičiná 74, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len 

„ŠKP Banská Bystrica“) a BK ŠKP 08 Banská Bystrica, s.r.o., IČO: 45 024 138, so 

sídlom M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica o prevode práv účasti v súťaži Niké 

Extraliga ženy v hracom období 2021/22  

 

rozhodla: 

 

HK SBA - C v súlade s čl. 19., bodom 19.4. Hracieho poriadku SBA prevádza 

právo účasti v súťaži Niké Extraliga ženy z basketbalového klubu ŠKP Banská 

Bystrica, IČO: 17 060 117, so sídlom Horná Mičiná 74, 974 01 Banská Bystrica 

na basketbalový klub BK ŠKP 08 Banská Bystrica, IČO: 45 024 138, so sídlom 

M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica. 

 
Odôvodnenie: HK SBA - C rozhodla o schválení prevodu práva účasti v súťaži Niké 

Extraliga ženy v hracom období 2021/22 z basketbalového klubu ŠKP Banská 

Bystrica na basketbalový klub BK ŠKP 08 Banská Bystrica, a to na základe Zmluvy 

o odstúpení práva štartu v súťaži Niké Extraliga ženy zo dňa 30.07.2021 a ostatných 

dokumentov v súlade s čl. 19. Hracieho poriadku SBA a čl. 21. bodu 21.10. Hracieho 

poriadku 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. 003/210806 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: GOGA Jonáš  

 

rozhodla: 

 

RIM Basket o.z. Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 90,- Eur (slovom 

deväťdesiat eur) na účet klubu Školského športového klubu ABOVIA 96 

Košice, IBAN: SK2509000000000447120180. 

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

GOGA Jonáš, nar. 10.09.2009 zo Školského športového klubu ABOVIA 96 Košice 

do RIM Basket o.z. Košice. V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým 

poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 



 

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 do veku 23 rokov  -  2.000 € 
 

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

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, ak hráč 
od začiatku hracieho obdobia nenastúpil na žiadny súťažný zápas k termínu 25.2. 
bežného roku (ku koncu prestupového obdobia) alebo počas posledných 6 
mesiacov, sa výchovné znižuje na 60%. Ak hráč nenastúpi na žiadny súťažný zápas 
počas posledných 12 mesiacov sa výchovné znižuje na 30%. Ak hráč nenastúpi na 
žiadny súťažný zápas počas posledných 18 mesiacov, nárok na výchovné zaniká.“ 
 

Na základe vyššie cit. ustanovení Licenčného a prestupového poriadku SBA má 

materský klub nárok na výchovné vo výške 90,- Eur za hráča GOGU Jonáša, a to 

z dôvodu, že:  

 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


- hráč má v čase prestupu 11 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 11 rokov do 

veku 12 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

- hráč nenastúpil posledných 12 mesiacov na žiadny súťažný zápas (naposledy 

nastúpil na zápas 18.01.2020 za kategóriu Mladších mini U11; výpočet obdobia, 

počas ktorého hráč nehral: 18.01.2020 – 13.03.2020 + 01.08.2020 – 31.07.2021 

v súlade so Zápisnicou č.7/2020 zo zasadnutia VV SBA zo dňa 15.7.2020 a v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA – C č.101/210222 zo dňa 22.01.2021). 

 

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 26.08.2021 
 

Rozhodnutie: HK SBA – sekcia centrálna č. 004/210826 
 
Hracie komisie Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci prihlásených družstiev do vyšších súťaží SBA 

 

rozhodla: 

 

v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2021/2022 a Vyhlásením 

ženských súťaží SBA 2021/2022 podľa počtu prihlásených družstiev o 

schválení systémy jednotlivých súťaží nasledovne: 

 

Slovenský pohár muži – 15 družstiev; 

 

Slovenský pohár ženy – 9 družstiev; 

 

1.liga muži a Mladí muži U23 (spoločná súťaž) – 10 družstiev (9+1) – Variant A; 

 

1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 (spoločná súťaž) – 14 družstiev 

(6+4+4) – Variant A; Majstrovstvá Slovenska Mladé ženy U23 + Majstrovstvá 

Slovenska Juniorky U19 (4 družstvá final-four, 3 dni, každý deň 1 zápas, každý 

s každým) 

 

Juniori U19 – 15 GOLD + 7 SILVER družstiev – Variant A; 

 

Kadeti U17 – 20 GOLD + 3 SILVER družstiev – Variant B; 

 



Kadetky U17 – 17 družstiev – Variant C; 

 

Starší žiaci U15 – 15 GOLD + 8 SILVER družstiev – Variant A; 

  

Staršie žiačky U15 – 14 družstiev – Variant B; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 2.  a čl. 4. Hracieho poriadku 

SBA, na základe prihlášok do vyšších súťaží SBA, počtu prihlásených jednotlivých 

družstiev v daných súťažiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením mužských súťaží 

SBA 2021/2022 a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2021/2022.  

 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 
jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  
 


