
Rozhodnutia HK SBA - C – december 2021 
 

Zverejnené 01.12.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 153/211201 
 

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 

Šamorínsky basketbalový klub k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Niké 

Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.36. medzi ŠBK Šamorín  – BAM Poprad v termíne 21.12.2021 o hod., 

Športcentrum SAMARIA, Veterná ul., Šamorín  /pôvodne dňa 20.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, 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 zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Niké 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 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 154/211201 
 



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

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

v najvyšších a vyšších súťažiach SBA 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

Spišskí Rytieri    -  67 eur  (zo dňa 20.10.2021, 19.11.2021) 

 

 

b/ 1. liga muži + Mladí muži U23 

RIM Slávia TU Košice   -  34 eur  (zo dňa 17.10.2021, 07.11.2021) 

BKM SPU Nitra    -  34 eur  (zo dňa 07.10.2021, 07.10.2021) 

 

 

c/ 1. liga Juniori 

BK AS Trenčín    -  17 eur  (zo dňa 23.10.2021, 07.11.2021) 

 

 

d/ 1. liga Kadeti 

TSM Slávia Žilina    -  17 eur  (zo dňa 30.09.2021, 16.10.2021) 

-  17 eur  (zo dňa 30.10.2021, 06.11.2021) 

BK Lokomotíva Sereď   -  17 eur  (zo dňa 16.10.2021, 10.11.2021) 

 

 

e/ 1. liga Starší žiaci 

BBK Bánovce nad Bebravou  -  17 eur  (zo dňa 24.10.2021, 21.11.2021) 

BK Lokomotíva Sereď   -  17 eur  (zo dňa 10.10.2021, 21.11.2021) 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves -  17 eur  (zo dňa 08.10.2021, 07.11.2021) 

 

 

2./ hráči 

Niké Slovenská basketbalová liga 

MBK BANÍK Handlová   Tomáš Mrviš 

-  90 eur  (zo dňa 13.11.2021) 

      Michal Čekovský 

-  30 eur  (zo dňa 16.10.2021, 06.11.2021) 

Jordon L Talley 

-  30 eur  (zo dňa 16.10.2021, 30.10.2021) 

 

BC Komárno    Luka Gašić 

-  30 eur  (zo dňa 16.10.202, 13.11.2021) 



 

 

3./ tréneri 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

BKM Lučenec    Daniel Sokolovsky 

-  40 eur  (zo dňa 06.11.2021) 

 

BC Komárno    Zlatko Jovanović 

-  30 eur  (zo dňa 13.10.2021, 29.10.2021) 

 

 

b/ Niké Extraliga ženy 

BK Slovan Bratislava   Nenad Milošević 

-  30 eur  (zo dňa 02.10.2021, 06.11.2021) 

 

MBK Ružomberok    Juraj Suja 

-  30 eur  (zo dňa 23.10.2021, 06.11.2021) 

 

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, 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 03.12.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 155/211203 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. a 

dohody basketbalových klubov Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. a 

Šamorínsky basketbalový klub k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Niké 

Extraliga ženy 

 

rozhodla: 
 

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

Extraliga ženy nasledovne: 
 

č.51. medzi MBK Ružomberok  – ŠBK Šamorín v termíne 08.12.2021 o hod., ŠH 

Koniareň, Ružomberok  /pôvodne dňa 15.12.2021/; 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 29.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
stretnutí FIBA CUP 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. 
 

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 zápasu – účasť družstva na stretnutí 
FIBA CUP v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu 
zápasu.   
   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami 

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

Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. 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 04.12.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 156/211204 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská 

Bystrica a dohody basketbalových klubov Športový klub Univerzita Mateja Bela 

Banská Bystrica a Basketbalová akadémia mládeže Poprad k zmene termínu zápasu 

základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.28. medzi BK ŠK UMB B.Bystrica - BAM Poprad  –  v termíne 08.12.2021 o 

17:00 hod., v telocvičňa FF UMB na Tajovského ulici 40, B. Bystrica /pôvodne 

dňa 30.10.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 27.10.2021 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 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 zápasu – 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 Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Športový klub Univerzita Mateja Bela 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.  

 

Zverejnené 08.12.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 157/211208 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská 

Bystrica a dohody basketbalových klubov Športový klub Univerzita Mateja Bela 

Banská Bystrica a ŠK Slovan Bratislava k zmene termínu zápasu základnej časti 

súťaže Niké Extraliga žien 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga žien nasledovne: 

 

č.49. medzi BK ŠK UMB B.Bystrica  – BK Slovan Bratislava v termíne 

16.12.2021 o 17:00 hod., telocvičňa FF UMB, Tajovského 40, B.Bystrica  

/pôvodne dňa 15.12.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 06.12.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične 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 zápasu – obsadenosť telocvične v 
pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga žien medzi jednotlivými družstvami 



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

Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica a ŠK Slovan Bratislava, 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 13.12.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 158/211213 
 

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

SBA - C“) vo veci rizika šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom 

(SARS-CoV-2) 

 

rozhodla: 

 

o zákaze konania všetkých Vyšších a Nižších súťaží (od 1. ligy seniorov až po 

mikroligy chlapcov a dievčat) a Slovenského pohára mužov a žien 2021/2022, 

ktoré organizuje Slovenská basketbalová asociácia, a to v termíne od 

13.12.2021 na neurčito. 

 
Odôvodnenie: 

 
Z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného 

koronavírusom (SARS-CoV-2) vydal Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 
18.11.2021 Vyhlášku č. 258 účinnú od 22.11.2021, ktorou stanovil, že hromadných 
podujatí nad 6 účastníkov sa môžu zúčastniť iba plne zaočkované osoby resp. 
osoby, ktoré ochorenie prekonali. (osoby v „režime OP“)  

 
Išlo o opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia 

COVID-19 v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte 
ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).  

 
Nakoľko na odohratie basketbalového stretnutia je potrebných minimálne 10 

hráčov (t.j. nad 6 účastníkov), tak všetky súťažné stretnutia sa mohli podľa vyššie 
uvedenej vyhlášky od 22.11.2021 odohrať len v režime ,,OP”. 

 
HK SBA-C urobila prieskum v zaočkovanosti v jednotlivých súťažiach a zistila, 

že len minimum družstiev je zaočkovaných v dostatočnom počte, a preto 
Rozhodnutím č. 150/211120 zo dňa 20.11.2021 prerušila vyššie uvedené súťaže od 
22.11.2021 do 12.12.2021. 

 
Dňa 24.11.2021 Úrad verejného zdravotníctva SR vydal Vyhlášku č. 261 

účinnú od 25.11.2021, ktorou zakázal výkon hromadných podujatí (okrem 
profesionálnych súťaží Niké SBL a Niké Extraliga žien). Tento zákaz následne 
Vyhláškou č. 289 účinnou od 10.12.2021 predĺžil na neurčito. 
 

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



 
HK SBA – C aktuálnu situáciu neustále monitoruje a v prípade, ak nastanú 

nejaké nové skutočnosti v súvislosti s organizovaním hromadných podujatí, tak je 

pripravená zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať formou vydania nového 

aktuálneho rozhodnutia v tejto veci. 

 

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 21.12.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 159/211221 
 

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

SBA - C“) vo veci výberového konania na usporiadanie Federálneho pohára žien 

2021/2022 v Slovenskej republike 

 

rozhodla: 

 

1. Usporiadanie Federálneho pohára žien 2021/2022 odporúča sekretariátu 

Federálneho pohára prideliť Spoločnému basketbalovému združeniu 

Piešťanské Čajky, a to v dňoch 04.-06.02.2022. 

 

2. Do federálneho pohára žien 2021/2022 sa kvalifikovali družstvá v poradí 

nasadenia: 

 

1. MBK Ružomberok 

2. Piešťanské Čajky 

3. YOUNG ANGELS Košice 
4. BK ŠKP 08 Banská Bystrica 

 

Odôvodnenie: 
 
HK SBA – C dňa 03.11.2021 na základe požiadavky sekretariátu Federálneho 
pohára (tvoreného zástupcami ČBF a SBA) vyhlásila výberové konanie na 
usporiadanie Federálneho pohára žien 2021/2022. Záujemcovia o organizáciu 
Federálneho pohára žien 2021/2022 sa mali možnosť prihlásiť do výberového 
konania najneskôr do 15.12.2021 do 12:00 hod. 
 
HK SBA - C sa na svojom zasadaní dňa 20.12.2021 zaoberala prihláškami do 
výberového konania na usporiadanie Federálneho pohára žien 2021/2022. 
 
Do výberového konania na usporiadanie Federálneho pohára žien 2021/2022 sa 
prihlásil 1 záujemca – Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky. 
 
Nakoľko Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky splnilo všetky 
podmienky organizačného a ekonomického zabezpečenia turnaja a zároveň bolo 
jediným záujemcom HK SBA –C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 

https://www.exz.sk/stats/team?teamId=573&seo=mbk-ruzomberok
https://www.exz.sk/stats/team?teamId=574&seo=piestanske-cajky
https://www.exz.sk/stats/team?teamId=572&seo=young-angels-kosice
https://www.exz.sk/stats/team?teamId=577&seo=bk-skp-08-banska-bystrica


 
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 22.12.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 160/211222 
 

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

SBA - C“) vo veci hracích termínov NIKÉ Extraliga ženy a záverečného turnaja 

Slovenského pohára žien 2021/2022 

 

rozhodla: 

 

1. O zmene termínu záverečného turnaja Slovenského pohára žien 2021/2022 

z pôvodného termínu 21.-23.01.2022 na nový termín 25.-27.02.2022. 

 

2. O zmene termínov stretnutí súťaže NIKÉ Extraliga ženy z pôvodného termínu 

26.02.2022 na nový termín 22.01.2021.  

 

Pôvodné vyžrebovanie stretnutí sa posúva na termíny 

22.01.2022,29.01.2022,19.02.2022 a je súčasťou tohto rozhodnutia. 

 

Odôvodnenie: 
 
HK SBA - C sa na svojom zasadaní dňa 20.12.2021 zaoberala neodohratými 
stretnutiami II. kvalifikačného kola a termínom záverečného turnaja Slovenského 
pohára žien 2021/2022. 
 
V termínovej listine Vyhlásenia ženských súťaží SBA 2021/2022 bol schválený 
pôvodný termín dohratia stretnutí II. kvalifikačného kola Slovenského pohára žien 
2021/2022, a to najneskôr do 10.12.2021. 
 

V termínovej listine Vyhlásenia ženských súťaží SBA 2021/2022 bol schválený 
pôvodný termín konania záverečného turnaja Slovenského pohára žien 2021/2022, 
a to v dňoch 21-23.01.2022. 
 
V II. kvalifikačnom kole sa majú pred FINAL 6 ešte odohrať doma-vonku zápasy 
nasledovne: 
 
3. Young Angels Academy Košice 19  -  BK ŠK UMB B.Bystrica 

4. MBK Stará Turá           -  ŠBK Šamorín 

 

5. BK ŠK UMB B.Bystrica           -  Young Angels Academy Košice 19  
6. ŠBK Šamorín           -  MBK Stará Turá 
 
V termínovej listine Vyhlásenia ženských súťaží SBA 2021/2022 bol schválený 
pôvodný termín konania stretnutí NIKÉ Extraliga ženy dňa 26.02.2022 a z dôvodu 
pôvodné plánovaného termínu záverečného turnaja Slovenského pohára žien 
2021/2022 v dňoch 21-23.01.2022, bol termín 22.01.2022 vyňatý z vyžrebovania. 



 
Z dôvodu zlej epidemiologickej situácie momentálne nie je možné odohrať stretnutia 
Slovenského pohára žien 2021/2022, nakoľko podľa aktuálnej Vyhlášky ÚVZ č. 307, 
účinnej od 17.12.2021 je povolený iba výkon profesionálnych súťaží. 
 
Podľa čl. 2 bodu 2.6. Hracieho poriadku SBA „V odôvodnených prípadoch je HK 
oprávnená upraviť rozpis súťaže /úprava termínovej listiny, spôsob nasadenia 
družstiev, zmena systému žrebovania/. Spravidla HK používa definovaný rozpis 
/žrebovací kľúč, Bergerove tabuľky a pod./, HK sa však v záujme efektívneho 
priebehu súťaže a jej atraktivity môže od systému odchýliť.“ 
 

Vzhľadom na súčasné epidemiologické opatrenia je dohratie II. kvalifikačného kola 
najneskôr do 20.01.2022 nereálne, tak HK SBA-C po preskúmaní termínových listín 
a tiež vzhľadom k atraktivite Slovenského pohára žien 2021/2022 rozhodla v súlade 
s čl. 2 bodom 2.6 Hracieho poriadku SBA tak, ako je uvedené vo výroku tohto 
rozhodnutia. 
 
O zmene termínu konania záverečného turnaja Slovenského pohára žien 2021/2022 
HK SBA-C rozhodla najmä kvôli tomu, že je dosť pravdepodobné, že v mesiaci 
február 2022 by už mohli byť uvoľnenejšie epidemiologické opatrenia, a teda vznikne 
dlhší časový priestor na dohratie II. kvalifikačného kola Slovenského pohára žien 
2021/2022. 
 
HK SBA-C rozhodla o zmene termínu záverečného turnaja Slovenského pohára žien 
2021/2022 v dostatočnom predstihu, aby družstvá NIKÉ Extraliga ženy boli včas 
informované, že sa posúvajú jednotlivé kolá súťaže. 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

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

 
Príloha: vyžrebovanie nadstavbovej časti súťaže NIKÉ Extraliga ženy  
 

Vyžrebovanie súťaže: Niké Extraliga ženy 2021/2022 
      

Skupina A - o 1.-4.miesto 

Základná časť Odvetná časť 

8.1.2022   29.1.2022   

A1. MBK Ružomberok BK ŠKP 08 B.Bystrica A7. BK ŠKP 08 B.Bystrica MBK Ružomberok 

A2. Piešťanské Čajky YOUNG ANGELS Košice A8. YOUNG ANGELS Košice Piešťanské Čajky 

          

15.1.2022   19.2.2022   

A3. BK ŠKP 08 B.Bystrica YOUNG ANGELS Košice A9. YOUNG ANGELS Košice BK ŠKP 08 B.Bystrica 

A4. MBK Ružomberok Piešťanské Čajky 10. Piešťanské Čajky MBK Ružomberok 

          

22.1.2022   5.3.2022   

A5. Piešťanské Čajky BK ŠKP 08 B.Bystrica A11. BK ŠKP 08 B.Bystrica Piešťanské Čajky 

A6. YOUNG ANGELS Košice MBK Ružomberok A12. MBK Ružomberok YOUNG ANGELS Košice 

      

Skupina B - o 5.-8.miesto 

Základná časť Odvetná časť 

8.1.2022   29.1.2022   

B1. BAM Poprad BK ŠK UMB B.Bystrica B7. BK ŠK UMB B.Bystrica BAM Poprad 

B2. ŠBK Šamorín BK Slovan Bratislava B8. BK Slovan Bratislava ŠBK Šamorín 



          

15.1.2022   19.2.2022   

B3. BK ŠK UMB B.Bystrica BK Slovan Bratislava B9. BK Slovan Bratislava BK ŠK UMB B.Bystrica 

B4. BAM Poprad ŠBK Šamorín B10. ŠBK Šamorín BAM Poprad 

          

22.1.2022   5.3.2022   

B5. ŠBK Šamorín BK ŠK UMB B.Bystrica B11. BK ŠK UMB B.Bystrica ŠBK Šamorín 

B6. BK Slovan Bratislava BAM Poprad B12. BAM Poprad BK Slovan Bratislava 

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 161/211222 
 

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

SBA - C“) vo veci stretnutí I. kola súťaže Slovenského pohára mužov 2021/2022 

 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – C kontumuje stretnutie I. kola súťaže Slovenského pohára 

mužov 2021/2022 medzi BK MŠK Kežmarok a  Iskra Svit výsledkom 20:0 

v prospech družstva Iskra Svit s priznaním bodu družstvu BK MŠK 

Kežmarok, ktorý sa mal hrať dňa 27.10.2021 v Kežmarku. 

 

2. HK SBA – C kontumuje stretnutie I. kola súťaže Slovenského pohára 

mužov 2021/2022 medzi MŠK BO Holíč a Inter Bratislava výsledkom 20:0 

v prospech družstva Inter Bratislava s priznaním bodu družstvu MŠK BO 

Holíč, ktorý sa mal hrať dňa 27.10.2021 v Holíči. 

 

Odôvodnenie: 

 

HK SBA – C sa na svojom zasadaní zaoberala oznámením BK MŠK Kežmarok 

a MŠK BO Holíč zo dňa 20.12.2021 týkajúcim sa nemožnosti nastúpenia na vyššie 

uvedené stretnutia I. kola súťaže Slovenského pohára mužov 2021/2022 z dôvodu 

zlej epidemiologickej situácie, nakoľko podľa aktuálnej Vyhlášky ÚVZ č. 307, účinnej 

od 17.12.2021 je momentálne povolený iba výkon profesionálnych súťaží a tiež 

z dôvodu, že družstvá z nižších súťaží majú prerušený tréningový proces. 

 

Podľa čl. 7.2.2. Hracieho poriadku SBA „Termín súťažného stretnutia je možné 
zmeniť tak, aby bol odohraný najneskôr 14 dní 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.“ 
 

Podľa čl. 7.31. Hracieho poriadku SBA „Ak niektoré z družstiev oznámi HK minimálne 
48 hodín pred konaním stretnutia, že na súťažné stretnutie nenastúpi, pričom toto 
svoje rozhodnutie neodôvodní alebo uvedie dôvody, pre ktoré  nie je možné takéto 
stretnutie preložiť v súlade s predpismi SBA. HK rozhodne o zrušení tohto stretnutia,  
ktoré  sa  neuskutoční.   Voči  takémuto·   družstvu  budú  prípadne   uplatnené  
hracie dôsledky a trest v zmysle DP, ak je zaslaný dôvod neakceptovateľný.“      
 

Podľa čl. 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva 
súperovi skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku 



skontumovaniu stretnutia z viny oboch družstiev, obom družstvám sa započítava 
skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“  
 
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.“ 
 
Vyššie uvedené stretnutia sa neodohrali v pôvodných termínoch z dôvodu zlej 

epidemiologickej situácie v družstvách. 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. BK MŠK Kežmarok a MŠK BO Holíč 

sa nedopustili 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.  

 

Zverejnené 31.12.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 162/211231 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Šamorínsky basketbalový klub a dohody 

basketbalových klubov Šamorínsky basketbalový klub a BK Slovan Bratislava 

k zmene termínu zápasu základnej časti  súťaže Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.B2. medzi ŠBK Šamorín – BK Slovan Bratislava v termíne 09.01.2022 o 18:00 

hod. v Športcentrum SAMARIA, Veterná ul. 18, Šamorín  /pôvodne dňa 

08.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 30.12.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
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. 

V prípade, ak HK svojím rozhodnutím odloží stretnutie z dôvodu choroby, tak BK sú 
povinné maximálne do 14 dní od termínu riadneho konania stretnutia predložiť termín 
dohrávky zápasu aj so súhlasom súpera. V prípade, ak sa nedohodnú, rozhodne HK 
s prihliadnutím na obsadenosť haly tak, aby rozhodnutím nebol poškodený klub, 
ktorý nezavinil odloženie zápasu.  

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 a kadetov 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. medzi klubom 
pôsobiacim v najvyššej súťaži mužov a žien s iným klubom v zmysle platných 
predpisov SBA týkajúcu sa spolupráce pri výchove mládeže /táto musí byť vložená 
do ISSBA/. Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá 
majú na svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

d) HK prijme na rozhodnutie iba tie žiadosti o preloženie zápasu, ktoré budú spĺnať 
náležitosti v zmysle písm. 7.2.1.1. Pri nesplnení týchto náležitostí HK žiadosť o 
zmenu termínu stretnutia odmietne 
       

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 zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       



- keďže ide o preloženie zápasu z nedele na sobotu v rámci víkendu, nie je potrebný 
závažný dôvod ani iné odôvodnenie 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami 

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

Šamorínsky basketbalový klub a BK Slovan Bratislava 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.  

 


