
Rozhodnutia HK SBA - C – október 2021 
 

Zverejnené 01.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 064/211001 
 

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 GOOD ANGELS s.r.o. 

k výmene poradia zápasov a zmene termínu druhého zápasu základnej časti súťaže 

Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov a zmenu termínu druhého 

zápasu  základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.27. medzi ŠBK Šamorín – YOUNG ANGELS Košice v termíne 30.10.2021 

o 18:00 hod., v Športcentrum SAMARIA, Veterná 18, Šamorín  /pôvodne 

YOUNG ANGELS Košice – ŠBK Šamorín/; 

 

č.55. medzi YOUNG ANGELS Košice – ŠBK Šamorín v termíne 17.11.2021 

o 17:00 hod., v Angels aréna Košice  /pôvodne 18.12.2021 ŠBK Šamorín – 

YOUNG ANGELS Košice/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 27.09.2021 doručená žiadosť o výmenu 
poradia a zmenu termínu zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca 
skutočnosť: kolízia termínov dvoch družstiev 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. 

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 výmenu poradia zápasov dodržal lehotu dvoch 

týždňov;     

- dôvod uvedený v žiadosti o výmenu poradia zápasov – kolízia termínov dvoch 
družstiev v termíne konania zápasu, je dôvodom na preloženie, resp. výmenu 
poradia zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 

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 GOOD ANGELS s.r.o., 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. 065/211001 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Inter Bratislava mládež a dohody 

basketbalových klubov BK Inter Bratislava mládež, Asociácia športových klubov 

Lokomotíva Sereď a Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina k zmene termínu 

zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci Gold 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Starší 

žiaci Gold nasledovne: 

 

č.G5. medzi BK Lokomotíva Sereď  – Inter Bratislava Yellow v termíne 

28.10.2021 o hod., v Seredi /pôvodne dňa 09.10.2021/; 

 

č.G10. medzi MBK Victoria Žilina - Inter Bratislava Yellow  –  v termíne 

26.10.2021 o 16:00 hod., v Žiline /pôvodne dňa 10.10.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 30.09.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EYBL U14 v Budapešti 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 – účasť družstva na turnaji 
EYBL U14 v Budapešti - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK Inter Bratislava mládež, Asociácia športových klubov Lokomotíva 

Sereď a Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina 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 04.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 066/211004 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasov II.turnaja kvalifikačnej časti súťaže Kadeti 

U17 skupina Západ   

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápasy II.turnaja kvalifikačnej časti súťaže Kadeti U17 

skupina Západ v dňoch 02.10 - 03.10.2021: 

č.23 Inter Bratislava - BBA Komárno 

č.28 B.S.C. Bratislava - Inter Bratislava 

 

výsledkom 20:0 v prospech družstva Inter Bratislava bez priznania bodu pre 

družstvá Biosaurus Basketball Academy Komárno a B.S.C. Bratislava. 

Zároveň udeľuje pokutu obom klubom vo výške 50 € s podmienečným 

odkladom na 1 mesiac. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 03.10.2021 zaoberala 

neodohratím vyššie uvedených zápasov II.turnaja kvalifikačnej časti súťaže Kadeti 

U17 skupiny Západ. 

HK SBA – C dňa 28.09.2021 obdržala oznámenie od BBA Komárno a B.S.C. 

Bratislava o neodohraní predmetných stretnutí kvalifikačnej časti súťaže. 

Nakoľko posledný termín pre dohranie neodohraných stretnutí bol do 03.10.2021, 

musela HK SBA - c pristúpiť ku kontumácii týchto stretnutí. 

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 

Podľa čl. 2.2. Prílohy č.1 k Disciplinárnemu poriadku SBA: „Nedostavenie sa k 
zápasu z vlastnej viny, kategória ostatné (platí aj pre kadetov) pokuta 50 € - 300 €). 

HK SBA - C pristúpila k podmienečnému odkladu, keďže sa nepodarilo nájsť 
usporiadateľa II.turnaja v danej kategórii a družstvá boli nútené dohodnúť si termíny 
sami, čím došlo k nahusteniu termínov na posledné možné termíny odohrania 
zápasov. 
Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. Pri udeľovaní trestu HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že 

družstvá dali HK SBA-C v dostatočnom predstihu vedieť, že na zápasy nenastúpia, 

a preto im udelila  pokutu na spodnej hranici sadzby s podmienečným odkladom. 

 

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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 067/211004 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasov I.turnaja kvalifikačnej časti súťaže Kadeti U17 

skupina Stred (nakoľko nebol organizátor určený, družstvá si mali individuálne 

dohodnúť zápasy)  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápasy I.turnaja kvalifikačnej časti súťaže Kadeti U17 

skupina Stred: 

č.4. BK AS Trenčín - BK NMnV 

č.7. ŠBK Handlová - BK NMnV 

 

výsledkom 20:0 v prospech družstva BK AS Trenčín a ŠBK Handlová bez 

priznania bodu pre družstvo BK NMnV. 

Zároveň udeľuje pokutu BK NMnV vo výške 50 €. Pokutu bude potrebné 

uhradiť na účet SBA na základe vystavenej faktúry. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 04.10.2021 zaoberala 

neodohratím vyššie uvedených zápasov I.turnaja kvalifikačnej časti súťaže Kadeti 

U17 skupiny Stred. 

HK SBA - C obdržala dňa 02.10.2021 oznámenie od BK NMnV o neodohraní 

predmetných stretnutí kvalifikačnej časti súťaže. 

Nakoľko posledný termín pre dohranie neodohraných stretnutí bol do 03.10.2021, 

musela HK SBA - c pristúpiť ku kontumácii týchto stretnutí. 

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 

Podľa čl. 2.2. Prílohy č.1 k Disciplinárnemu poriadku SBA: „Nedostavenie sa k 
zápasu z vlastnej viny, kategória ostatné (platí aj pre kadetov) pokuta 50 € - 300 €). 

HK SBA - C pristúpila k podmienečnému odkladu, keďže sa nepodarilo nájsť 
usporiadateľa I.turnaja v danej kategórii a družstvá boli nútené dohodnúť si termíny 
sami, čím došlo k nahusteniu termínov na posledné možné termíny odohrania 
zápasov. 
Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. Pri udeľovaní trestu HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že 

družstvo BK NMnV nedalo HK SBA-C v dostatočnom predstihu vedieť, že na 1 zo 

zápasov nenastúpi včas, a preto udelila  pokutu 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.  

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. 068/211004 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Basketbalový klub Trenčín a dohody 

basketbalových klubov Basketbalový klub Trenčín a MI talents, o.z. k zmene termínu 

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ10. medzi BK AS Trenčín  – MIBA Stupava/Lozorno v termíne 09.10.2021 

o 18:00 hod., ŠH na Sihoti, Trenčín  /pôvodne dňa 10.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 04.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
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 – obsadenosť ŠH 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 Starší žiaci Silver Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Basketbalový klub Trenčín a MI talents, o.z., 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. 069/211004 
 

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

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

basketbalových klubov Školský basketbalový klub Handlová a BK 04 AC LB Spišská 

Nová Ves k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Východ 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV9. medzi ŠBK Handlová  – BK 04 AC LB Spiš.N.Ves v termíne 08.10.2021 

o 17:30 hod., telocvičňa ZŠ, Mierové nám., Handlová  /pôvodne dňa 10.10.2021/; 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 04.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: odloženie zápasov 
IMC Slovakia P.Bystrica 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 – odloženie zápasov IMC 
Slovakia P.Bystrica 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 Starší žiaci Silver Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Školský basketbalový klub Handlová a BK 04 AC LB 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. 070/211004 
 

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

SBA - C“) vo veci barážového turnaja o postup do skupiny GOLD súťaže Kadeti U17  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C ruší barážový turnaj súťaže Kadeti U17, ktorý sa mal odohrať dňa 

06.10.2021 a do skupiny GOLD postupuje zo skupiny Západ družstvo BK 

Lokomotíva Sereď a zo skupiny Východ družstvo Tréningové stredisko 

mládeže Slávia Žilina.  

 

ŠBK Junior Levice zo skupiny Stred bude ďalej pokračovať v súťaži Kadeti U17 

v skupine SILVER. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 04.10.2021 zaoberala 

žiadosťou ŠBK Junior Levice týkajúcou sa vzdania možnosti postupu do skupiny 

GOLD súťaže Kadeti U17 a účasti v baráži dňa 06.10.2021 v prospech BK 

Lokomotíva Sereď a Tréningového stredisko mládeže Slávia Žilina. 

 

Vo Vyhlásení mužských súťaží SBA 2021/2022 bolo VV SBA dňa 23.07.2021 

schválené v súťaži Kadeti U17 vytvorenie troch základných regionálnych skupín 

(Západ – Stred - Východ), ktoré odohrajú po 2 kvalifikačné turnaje systémom každý s 

každým. Po odohratí kvalifikačných turnajov postupujú do skupiny GOLD prvé 2 

družstvá každej skupiny. Družstvá umiestnené na 3. mieste v skupinách Z-S-V 

odohrajú dňa 06.10.2021 barážový turnaj systémom každý s každým (2 zápasy 

každé družstvo). Do skupiny GOLD sa kvalifikujú družstvá umiestnené v barážovom 

turnaji na 1. a 2. mieste. 

 

Po odohratí regionálnych skupín (Západ – Stred - Východ) sa na treťom mieste v 

skupine Západ umiestnilo družstvo BK Lokomotíva Sereď, v skupine Stred ŠBK 

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


Junior Levice a v skupine Východ družstvo Tréningové stredisko mládeže Slávia 

Žilina. 

 

Dňa 04.10.2021 bola na HK SBA-C doručená nasledovná žiadosť zástupcu  ŠBK 
Junior Levice pána Richarda Kucsu: ,,Dobrý deň, chcem Vás informovať, že družstvo kadetov 
ŠBK Junior Levice sa vzdáva možnosti postupu do Gold skupiny Kadetskej súťaže a účasti v 
baráži o Gold skupinu v prospech družstiev Serede a Žiliny. Baráž sa má odohrať v pôvodnom 
termíne podľa vyhlásenia Kadetskej súťaže 06.10.2021. Ďakujemˮ 

 

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.“ 
 
Po preskúmaní žiadosti zástupcu  ŠBK Junior Levice pána Richarda Kucsu a tiež 

vzhľadom na zápasovú vyťaženosť družstiev BK Lokomotíva Sereď a Tréningového 

stredisko mládeže Slávia Žilina rozhodla HK SBA-C v súlade s čl. 2 bodom 2.6 

Hracieho poriadku SBA 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 05.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 071/211005 
 

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 Asociácia športových klubov 

Lokomotíva Sereď k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky 

U15 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Západ nasledovne: 

 

č.Z10. medzi BK Lokomotíva Sereď  – ŠBK Šamorín v termíne 28.10.2021 

o hod., /pôvodne dňa 10.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 04.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: očkovanie hráčok 
druhou dávkou vakcíny 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 – očkovanie hráčok druhou 
dávkou vakcíny 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 Staršie žiačky U15 - Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Šamorínsky basketbalový klub a Asociácia športových klubov 

Lokomotíva Sereď, 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. 072/211005 
 

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

SBA - C“) vo veci oznámenia basketbalového klubu BK Nové Mesto nad Váhom 

o odhlásení sa z nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny SILVER  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C  schvaľuje odhlásenie družstva BK Nové Mesto nad Váhom 

z nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Kadetov U17, skupiny SILVER. 

 

HK SBA - C udeľuje BK Nové Mesto nad Váhom pokutu vo výške 1000 € 

(slovom jedentisíc eur) za odstúpenie družstva z nadstavbovej časti súťaže 

1.ligy Kadetov U17, skupiny SILVER. 

 

Uvedenú pokutu je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 

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

 
Odôvodnenie: 

 

HK SBA – C na svojom zasadaní dňa 05.10.2021 rozhodla o schválení odstúpenia 

družstva BK Nové Mesto nad Váhom z nadstavbovej časti súťaže 1.ligy Kadetov 

U17, skupiny SILVER na základe oznámenia BK Nové Mesto nad Váhom zo dňa 

05.10.2021.  

 

V zmysle čl. 2.21. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1: 

„V prípade vyradenia alebo odstúpenia družstva z príslušnej súťaže po vyžrebovaní 
bude BK potrestaný pokutou: 

 



Slovenský pohár muži a ženy a najvyššie výkonnostné  
súťaže mládeže od starších žiakov až po juniorov     -       1.000 € 
 

Nakoľko basketbalový klub BK Nové Mesto nad Váhom zaslal oznámenie 

o odstúpení zo súťaže po vyžrebovaní príslušnej súťaže, HK SBA – C v zmysle 

vyššie cit. ust. čl. 2.20. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 rozhodla o udelení 

pokuty BK Nové Mesto nad Váhom vo výške uvedenej 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 07.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 073/211007 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Gabko n.f. a dohody basketbalových klubov 

Gabko n.f. a Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava k zmene termínu zápasu 

základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ11. medzi Levy Senec  – MBK AŠK Slávia Trnava v termíne 08.10.2021 

o 16:00 hod., ZŠ A.Molnára, Szencziho ul., Senec  /pôvodne dňa 10.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: nedostupnosť 
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. 
 

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 – nedostupnosť 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 Starší žiaci Silver Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Gabko n.f. a Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava, 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. 074/211007 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Považskobystrický basketbal OZ a dohody 



basketbalových klubov Považskobystrický basketbal OZ, BK 04 AC LB Spišská Nová 

Ves a 1. BASKET KLUB Michalovce k zmene termínu zápasov základnej časti 

súťaže Starší žiaci Silver Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Starší 

žiaci Silver Východ nasledovne: 

 

č.V6. medzi IMC Slovakia P.Bystrica-MS  – BK 04 AC LB Spiš.N.Ves v termíne 

17.10.2021 o 11:00 hod., v Považskej Bystrici /pôvodne dňa 09.10.2021/; 

 

č.V10. medzi IMC Slovakia P.Bystrica-MS - 1.BK Michalovce  –  v termíne 

16.10.2021 o hod., v Považskej Bystrici /pôvodne dňa 10.10.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.10.2021 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 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci Silver Východ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov Považskobystrický basketbal OZ, BK 04 AC LB Spišská 

Nová Ves a 1. BASKET KLUB Michalovce 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. 075/211007 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Považskobystrický basketbal OZ a dohody 

basketbalových klubov 1. BASKET Klub Michalovce a Školský basketbalový klub 

Handlová k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Východ 

 

rozhodla: 

 



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

žiaci Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV5. medzi ŠBK Handlová  – 1.BK Michalovce v termíne 17.10.2021 o hod., 

/pôvodne dňa 09.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: preloženie zápasu v 
súvislosti s karanténou družstva IMC Slovakia P.Bystrica 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 – preloženie zápasu v súvislosti 
s karanténou družstva IMC Slovakia P.Bystrica 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 Starší žiaci Silver Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Považskobystrický basketbal OZ a Školský basketbalový klub 

Handlová, 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 08.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 076/211008 
 

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 MBK A.Dubčeka, Karlova Ves Bratislava k zmene termínu zápasov základnej 

časti  súťaže 1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže 1.liga 

ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 nasledovne: 

 



č.14. medzi MBK Stará Turá JY – Dubček Bratislava 1Ž v termíne 10.10.2021 

o 11:00 hod. v Stará Turá  /pôvodne dňa 09.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 06.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
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. 

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 zo soboty na nedeľu 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 1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 medzi 

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

vzájomnej dohody klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky a MBK 

A.Dubčeka, Karlova Ves 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 077/211008 
 

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

SBA - C“) vo veci predloženia Zmluvy o odstúpení práva štartu v súťaži 1.liga muži 

medzi basketbalovými klubmi BK Patrioti Levice s.r.o., IČO: 52 537 773, so sídlom 

Holubyho 4, 934 01 Levice (ďalej len „BK Patrioti Levice“) a ŠBK Junior Levice o.z., 

IČO: 31 870 171, so sídlom Saratovská 85, 934 05 Levice (ďalej len „ŠBK Junior 

Levice“) o prevode práv účasti v súťaži 1.liga muži v hracom období 2021/22 a ďalej 

na základe oznámenia BK Patrioti Levice, s.r.o., že v zostave družstva budú pôsobiť 

len  hráči do 23 rokov  

 

rozhodla: 

 

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

právo účasti v súťaži 1.liga muži z basketbalového klubu BK Patrioti Levice, 

IČO:  52 537 773, so sídlom Holubyho 4, 934 01 Levice na basketbalový klub 

ŠBK Junior Levice, IČO: 31 870 171, so sídlom Saratovská 85, 934 05 Levice. 

 



Družstvo bude pôsobiť v spoločnej súťaži 1.liga muži a Liga Mladí muži, ako 
družstvo Mladých mužov U23 pod názvom ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23. 
 
Odôvodnenie: HK SBA - C rozhodla o schválení prevodu práva účasti v súťaži 1.liga 

muži v hracom období 2021/22 z basketbalového klubu BK Patrioti Levice na 

basketbalový klub ŠBK Junior Levice, a to na základe Zmluvy o odstúpení práva 

štartu v súťaži 1.liga muži zo dňa 07.10.2021, Oznámení BK Patrioti Levice zo dňa 

04.10.2021 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. 078/211008 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina a 

dohody basketbalových klubov Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina a BK Inter 

Bratislava mládež k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže Kadeti Gold 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže Kadeti 

Gold nasledovne: 

 

č.G11. medzi Inter Bratislava – TSM Slávia Žilina v termíne 17.10.2021 o 11:00 

hod., v ŠH areál Tenis.klubu Trnávka, Vietnamská 21/A, Bratislava  /pôvodne 

TSM Slávia Žilina – Inter Bratislava/; 

 

č.G35. medzi TSM Slávia Žilina – Inter Bratislava v termíne 11.12.2021 o hod., v 

Žiline  /pôvodne Inter Bratislava – TSM Slávia Žilina/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 08.10.2021 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
ŠH v pôvodnom termíne konania. 
 

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 výmenu poradia 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 výmenu poradia zápasov – obsadenosť ŠH v termíne 
konania zápasu, je dôvodom na preloženie, resp. výmenu poradia zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 

zápasov základnej časti súťaže Kadeti Gold medzi jednotlivými družstvami v súlade 

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

stredisko mládeže Žilina a BK Inter Bratislava mládež, 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. 079/211008 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a dohody 

basketbalových klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a Basketbalová akadémia 

mládeže Poprad k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadetky U17 - 

Východ 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Východ nasledovne: 

 

č.V15. medzi Young Angels U17 Košice  – BAM Poprad v termíne 28.10.2021 

o 17:45 hod., Angels aréna, Košice  /pôvodne dňa 30.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: nedostatok 
asistentov rozhodcov (sviatok Pamiatka zosnulých) 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 dodržal lehotu dvoch týždňov;      

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – nedostatok asistentov 
rozhodcov (sviatok Pamiatka zosnulých) 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 Kadetky U17 - Východ medzi jednotlivými družstvami 

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

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 080/211008 
 

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: 
 

Družstvá 

a/ 1. liga Juniori 

MBK AŠK Slávia Trnava   -  17 eur  (zo dňa 25.09.2021, 25.09.2021) 

-  17 eur  (zo dňa 26.09.2021, 26.09.2021) 

 

b/ 1. liga Kadeti 

B.S.C. Bratislava    -  17 eur  (zo dňa 18.09.2021, 19.09.2021) 

-  17 eur  (zo dňa 19.09.2021, 02.10.2021) 

TSM Slávia Žilina    -  17 eur  (zo dňa 18.09.2021, 19.09.2021) 

ŠBK Junior Levice    -  17 eur  (zo dňa 02.10.2021, 03.10.2021) 

BKM SPU Nitra    -  17 eur  (zo dňa 02.10.2021, 03.10.2021) 

 

c/ 1. liga Starší žiaci 

Levy Senec     -  17 eur  (zo dňa 11.09.2021, 26.09.2021) 

 

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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 081/211008 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže 1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže 1.liga 

ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 nasledovne: 

 

č.27. medzi Young Angels U19 Košice  – Young Angels U23 Košice v termíne 

24.10.2021 o 11:30 hod., Angels aréna, Košice  /pôvodne dňa 23.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: presun v rámci 
víkendu. 
 



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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – presun v rámci víkendu - je 
dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   



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

zápasu základnej časti súťaže 1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 medzi 

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

vzájomnej dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., 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 12.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 082/211012 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Basketbalová akadémia Čaňa a dohody 

basketbalových klubov Basketbalová akadémia Čaňa, CBK Minibuseuropa 

Ťahanovce Košice a k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetky U17 - 

Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetky 

U17 - Východ nasledovne: 

 

č.V3. medzi BA Čaňa  – CBK U17 Košice v termíne 20.10.2021 o 17:30 hod., v 

Čaňa /pôvodne dňa 02.10.2021/; 

 

č.V31. medzi CBK U17 Košice - BA Čaňa  –  v termíne 27.10.2021 o hod., v 

Košice /pôvodne dňa 03.10.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 08.10.2021 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 

zápasov základnej časti súťaže Kadetky U17 - Východ medzi jednotlivými družstvami 

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



Basketbalová akadémia Čaňa, CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice a 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. 083/211012 
 

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, Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. a Športový klub Univerzita 

Mateja Bela Banská Bystrica k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Niké 

Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.26. medzi MBK Ružomberok  – Piešťanské Čajky v termíne 20.11.2021 o 17:00 

hod., v ŠH Koniareň, Ružomberok /pôvodne dňa 30.10.2021/; 

 

č.35. medzi Piešťanské Čajky - BK ŠK UMB B.Bystrica  –  v termíne 21.11.2021 

o 16:00 hod., v Piešťany /pôvodne dňa 20.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 08.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji 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. 

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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;       

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

zápasov 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 Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky, Mestský 

basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. a Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská 

Bystrica 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. 084/211012 
 

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 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.33. medzi MBK Ružomberok  – BK Slovan Bratislava v termíne 21.11.2021 

o 17:00 hod., ŠH Koniareň  /pôvodne dňa 20.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 09.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: presun zápasu č.26 
na 20.11.2021 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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – presun zápasu č.26 na 
20.11.2021 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 najvyššej 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 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 085/211012 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars 

a dohody basketbalových klubov Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars a 

MI talents, o.z. k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - 

Západ 

 

rozhodla: 
 

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

žiačky U15 - Západ nasledovne: 
 



č.Z18. medzi BKM Petržalka -Five Stars  – MIBA Stupava/Lozorno v termíne 

21.10.2021 o 16:30 hod., telocvičňa SOŠ technická, Vranovská 2, Bratislava  

/pôvodne dňa 24.10.2021/; 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.10.2021 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. 
 

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 Staršie žiačky U15 - Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars a MI talents, o.z., 

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. 086/211012 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava a 

dohody basketbalových klubov Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava a Školský 

ŠK B.S.C. Bratislava k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti Silver 

Západ 
 

rozhodla: 
 

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

Silver Západ nasledovne: 
 

č.SZ3. medzi MBK AŠK Trnava  – B.S.C. Bratislava v termíne 19.10.2021 o 18:00 

hod., telocvičňa AŠK Slávia Trnava, Hajdóczyho ul., Trnava  /pôvodne dňa 

27.10.2021/; 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.10.2021 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. 
 

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 Kadeti Silver Západ medzi jednotlivými družstvami 

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

Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava a Školský ŠK B.S.C. 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 14.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 087/211014 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s 

r.o. a dohody basketbalových klubov Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s 

r.o., Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina a Asociácia športových klubov 

Lokomotíva Sereď k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci Gold 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Starší 

žiaci Gold nasledovne: 

 

č.G16. medzi MBK Victoria Žilina  – MŠK BK Žiar n/Hronom v termíne 

23.11.2021 o hod., v Žilina /pôvodne dňa 23.10.2021/; 

 

č.G19. medzi BK Lokomotíva Sereď - MŠK BK Žiar n/Hronom  –  v termíne 

26.10.2021 o 18:30 hod., v ŠH Sokolovňa, Sereď /pôvodne dňa 24.10.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EYBL 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 – účasť družstva na turnaji 
EYBL - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., Mládežnícky 

basketbalový klub Victoria Žilina a Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď 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. 088/211014 
 

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

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

basketbalových klubov Školský basketbalový klub Handlová a Akadémia pohybu 

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Východ 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV19. medzi ŠBK Handlová  – AKAPO Lučenec-MS v termíne 22.10.2021 

o 17:00 hod., Handlová  /pôvodne dňa 24.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: preloženie v rámci 
hracích dní . 
 

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 – preloženie v rámci hracích dní 
- je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Školský basketbalový klub Handlová a Akadémia pohybu, 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. 089/211014 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina a 

dohody basketbalových klubov Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina a 

Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza k zmene termínu zápasov základnej 

časti súťaže Kadeti Gold 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Kadeti 

Gold nasledovne: 

 

č.G2. medzi TSM Slávia Žilina  – MBA Prievidza v termíne 06.11.2021 o 13:30 

hod., v ŠH ŽSK Žilina /pôvodne dňa 27.10.2021/; 



 

č.G30. medzi MBA Prievidza - TSM Slávia Žilina  –  v termíne 30.10.2021 o 15:00 

hod., v ŠH ul. Olympionikov 2, Prievidza /pôvodne dňa 03.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 13.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: družstvo nemá k 
dispozícii športovú halu 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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – družstvo nemá k dispozícii 
športovú halu - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Kadeti Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina, Mládežnícka basketbalová akadémia 

Prievidza a 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. 090/211014 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci oznámenia 1. rozhodcu stretnutia p. Mareka Matejku 

 

rozhodla: 

 

Hráčovi RIM Basket Košice č. 42 Štefanovi Proňovi sa zastavuje pretekárska 

činnosť na jedno súťažné stretnutie vo všetkých súťažiach SBA a udeľuje 

pokuta vo výške 40,- €, a to podmienečne do 31.12.2021.  

 

Hráč RIM Basket Košice č. 42 Štefan Proň je povinný uhradiť správny poplatok 

vo výške 35,- €. 

 

Správny poplatok v celkovej výške 35,- € 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 oznámenia 1. rozhodcu stretnutia – p. 
Mareka Matejku zaoberala vylúčením hráča zo zápasu Vyššej súťaže - 1.liga Starší 
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žiaci U15 - Gold - 8., ktorý sa konal dňa 09.10.2021 o 14:00 hod. v Žiari nad Hronom, 
medzi družstvami MŠK BK Žiar nad Hronom - RIM Basket Košice. 
 
Na predmetnom stretnutí podľa vyjadrenia 1. rozhodcu – pána Mareka Matejku došlo 
k nasledovným skutočnostiam: „Dobrý deň, oznamujem centrálnej HK SBA udalosť, 
ktorá nastala v zápase 1.ligy starších žiakov U15 č.8 - skupina Gold, ktorý sa odohral 
dňa 9.10.2021 v Žiari nad Hronom medzi družstvami MŠK BK Žiar nad Hronom a 
RIM Basket Košice (rozhodcovia Marek Matejka a Jakub Nagy ) : v 36.minúte zápasu 
bola udelená diskvalifikačná chyba hráčovi družstva RIM Basket Košice č.42 - Štefan 
Proň a to za verbálne a vulgárne napadnutie rozhodcu Mareka Matejku. Hráč Štefan 
Proň po vystriedaní a pri odchode z lavičky družstva do šatne výrazne hlasno a 
agresívne zakričal na rozhodcu Mareka Matejku a teraz citujem hráča Štefana Proňa 
: " Ty chuj vyjebaný ! " Za toto nešportové spávanie voči rozhodcovi bola hráčovi 
Štefanovi Proňovi v zmysle pravidiel FIBA udelená diskvalifikačná chyba. Po jej 
udelení hráč Štefan Proň odišiel do šatne a zotrval v nej až do konca zápasu.  
Udelenie diskvalifikačnej chyby bolo po skončení zápasu zapísané aj do kontrolného 
formulára zápasu. “ 
 
Následne bolo HK SBA – C doručené vyjadrenia 2.rozhodcu stretnutia p. Jakuba 
Nagya a tiež zástupcu RIM Basket Košice, pána Richarda Mišinského. 
 
Jakub Nagy k veci uviedol: : „Pozdravujem a k predmetnej situácii vyjadrujem v 
plnom rozsahu rovnaký postoj ako môj kolega (Marek Matejka).“ 
 
Richard Mišinský k veci uviedol: „Dobrý deň, zasielam Vám vyjadrenie klubu 
k udalosti, ktorá nastala v zápase 1.ligy starších žiakov U15 č.8 - skupina Gold, ktorý 
sa odohral dňa 9.10.2021 v Žiari nad Hronom medzi družstvami MŠK BK Žiar nad 
Hronom a RIM Basket Košice. Tréner RIM Basket Košice p. Mišinský Milan od 
začiatku zápasu registroval u domáceho družstva agresívnejšie bránenie družstva 
MŠK BK Žiar nad Hronom a dokonca určité zákroky neboli posudené rozhodcami 
tak, ako bežne v lige posudzujú ich kolegovia. Povolil sa tak určitý priestor k tvrdej 
hre, hraničiacej so zranením. Napriek tomu sme sa s tým chceli vyrovnať. V prvej 
štvrtine bol náš hráč č.42 Štefan Proň prvýkrát nakopnutý do nohy od súpera a musel 
byť okamžite vystriedaný a ošetrený na lavičke, faul bol napriek tomu odpískaný 
nášmu hráčovi. Celý zápas, ako som spomínal bol pustený do tvrdých kontaktov. 
V 36. minúte nášmu hráčovi s č.42 súper rozbil nos a tiekla mu krv, pričom faul nebol 
odpískaný a pri ceste do šatne, aby sa umyl, povedal spomínanú vetu na adresu 
rozhodcov, v zmysle nech rozhodca už "začne pískať fauly". Za verbálny útok na 
pána rozhodcu sa náš klub ospravedlňuje. Bolo to spôsobené hlavne vypätou 
situáciou v zápase, ktorú tento mladý hráč nezvládol a uvedomuje si aj následky jeho 
počinu. Následne sme hráča potrestali tým, že nasledujúci zápas v Prievidzi 
nenastúpil na stretnutie. Vedenie klubu vykoná nápravné opatrenia a preškolí tento 
týždeň všetkých svojich hráčov, ako sa majú na stretnutí správať.“ 
 

V súlade s čl. 3.4. Disciplinárneho poriadku SBA: „Nešportové správanie – je 
spontánny, vedomý a cielený prejav neverbálneho a verbálneho prejavu 
v nezdvorilom, neslušnom správaní prejavujúci sa vo vulgarizmoch. “ 
 
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.“ 
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V súlade s čl. 1.4. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Nešportové 
správanie hráča - 1-2 zápasy ZVF a pokuta 20 - 50 €.“   
 

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 hráč 

RIM Basket Košice č. 42 Štefan Proň sa v zápase Vyššej súťaže - 1.liga Starší žiaci 

U15 - Gold - 8., ktorý sa konal dňa 09.10.2021 o 14:00 hod. v Žiari nad Hronom, 

medzi družstvami MŠK BK Žiar nad Hronom - RIM Basket Košice dopustil 

disciplinárneho previnenia – „Nešportové správanie“, za čo mu 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 hráč 

sa takéhoto previnenia dopustil prvýkrát, a preto udelila  hráčovi Štefanovi Proňovi 

trest na spodnej hranici sadzby a pokutu s podminečnýcm odkladom do 31.12.2021. 

 

Dňa 09.10.2021 bol kontaktovaný zástupca RIM Basket Košice, pán Richard 

Mišinský, ktorému bolo oznámené, že hráčovi RIM Basket Košice č. 42 Štefanovi 

Proňovi sa zastavuje pretekárska činnosť na jedno súťažné stretnutia, t.j. na 

najbližšie stretnutie, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.10.2021 medzi MBA Prievidza a 

RIM Basket Košice v Prievidzi. Hráč sa následne tohto stretnutia nezúčastnil, trest 

zastavenia činnosti si teda odpykal, a preto je potrebné uhradiť už iba správny 

poplatok v celkovej výške 35,- €. 

 

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. 091/211014 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci oznámenia 1. rozhodcu stretnutia p. Jerguša Valachoviča a 2. 

rozhodcu stretnutia p. Štefana Kubíka 

 

rozhodla: 

 

Trénerovi družstva BKM SPU Nitra p. Ľubomírovi Urbanovi sa zakazuje výkon 

funkcie na 4 súťažné stretnutia vo všetkých súťažiach SBA. 

 

Tréner družstva BKM SPU Nitra p. Ľubomír Urban je povinný uhradiť správny 

poplatok vo výške 35,- €. 

 

Správny poplatok v celkovej výške 35,- € je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: 

SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX, a to na základe vystavenej 

faktúry. 
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Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 12.10.2021 zaoberala 
oznámením 1. rozhodcu stretnutia p. Jerguša Valachoviča a 2. rozhodcu stretnutia p. 
Štefana Kubíka, ktoré sa týkalo incidentu po skončení stretnutia Vyššia súťaž - 1.liga 
Juniori U19 - Gold - 5. medzi družstvami BK Lokomotíva Sereď - BKM SPU Nitra dňa 
09.10.2021. 
 
Po skončení vyššie uvedeného stretnutia podľa vyjadrení rozhodcov došlo 
k nasledovným skutočnostiam: „Bezprostredne po zápase pri tradičnom podávaní 
rúk, sme my rozhodcovia prišli k zapisovateľskému stolíku, kde už čakal tréner hostí 
p. Ľubomír Urban. Pri podaní rúk začal p. Urban vyjadrovať svoju nespokojnosť s 
istými rozhodnutiami rozhodcov v zápase, čo vzápätí prešlo do vulgárnych útokov na 
adresu nás rozhodcov, ako “sedlačina” alebo “čistí ko..ti”, či urážky na adresu 
rozhodcu Kubíka, pre jeho prácu na SBA. Útoky pokračovali až do odchodu 
rozhodcov z ihriska do šatne. Rešpektujeme právo pána trénera Urbana vyjadriť svoj 
názor na výkon rozhodcov ale následné osobné útoky považujeme za nemiestne a 
cez čiaru." 
 
Dňa 11.10.2021 bolo HK SBA – C doručené vyjadrenie trénera BKM SPU Nitra p. 
Ľubomíra Urbana:„ Dobrý deň, moje vyjadrenie je jednoduché, ak bude pokračovať 
takýto trend rozhodovania, keď rozhodcovia svojou absolútnou nekompetentnencou 
spôsobia, že nasledujúci deň, na zápas s Interom nemôžu nástúpit pre zranenia 
nastúpiť 4 hráči základnej päťky, tak páni, na ďalšie kolo nebude mat kto hrať, a 
hádam aj s radosťou odstúpime  zo súťaže a hovorím to s naprostou vážnosťou. 
Znovu, nie po prvýkrát, nie že by rozhodcovia ospravedlnili za svoj výkon, ako 
dehonestujú prácu dobrovoľných trénerov a hráčov,  ale len z pozície tolerujúcej 
nedotknuteľnosti sa chcú trestať tí, ktorí samozrejme nebudú vypisovať na kadejaké 
komisie po každom zápase. A  ani nechcem čítať tie reči o tom, že zaoberáte sa aj 
rozhodcami atď. Týchto rečí som sa už napočúvali dosť. V dobrom zámere sme 
prihlásili do súťaže družstvo kadetov aj takmer rovnaké družstvo do družstva 
juniorov, čo sa ukázalo ako správne, nakoľko obe si vybojovali právo hrať v Gold 
skupine. Ale aby sme hneď po prvom zápase stratili toľko hráčov, čím sme 
znehodnotili nie vlastnou vinou aj druhý deň zápas s Interom, a ak bratia Šimkovci 
nebudú môcť pre ťažké úrazy zo zápasu dlhšiu dobu, tak potom by bolo na mieste 
dať posudky lekárov na rozne podnety. A ak je urážka, že Kubík by mal radšej sedieť 
na stoličke SBA, tak pán Valachovič neviem čím sa živí, ale nemuselo by to byť 
rozhodovanie. A tieto výroky nie sú ani pod čiarou ani niekde nad nejakou čiarou, 
alebo cez čiaru, ktorú si dotyční páni imaginárne nadstavili. Ak vieme, ako to bude s 
agresivitou v hre a ako sa bude posudzovať, čo SBA nespravila, na rozdiel napríklad 
ako to bolo v Sofii, kde pred turnajom rozhodcovia všetkým predstavili, ako sa bude 
čo posudzovať, tak potom niet problém.Problém nástáva vtedy, keď prídeme domov 
a doma sa rozhoduje celkom odlišne, a pritom ten istý basketbal.Dalo by sa aj viac, 
ale basketbal mládeže robím dobrovoľne a nemienim zabíjať čas niečím, čo už je aj 
tak v agónii." 
 
 
V súlade s čl. 3.6. Disciplinárneho poriadku SBA: „Hrubé nešportové správanie - je 
opakovaný spontánny, vedomý a cielený prejav: 
- neverbálnej komunikácie-gestikulácia smerujúca k vyhrážaniu sa fyzickému násiliu 
- neverbálny prejav komunikácie znižujúci dôstojnosť inej osoby (napr. zdvihnutý 

prostredník a pod.) 
- verbálny prejav v správaní prejavujúci sa v hrubých vulgarizmoch 
- verbálny prejav znižujúci dôstojnosť inej osoby 
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- verbálny prejav smerujúci k vyhrážaniu. “ 
 

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.“ 
 
V súlade s čl. 3.3. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Hrubé správanie, 
zosmiešňovanie alebo provokovanie, zvlášť nešportové správanie, šarvátka, 
podnecovanie agresivity.“                                                            

                          2-6 zápasov ZVF  
                           pokuta do 67,- €   

 
V súlade s čl. 5.15. Disciplinárneho poriadku SBA: „Osoba potrestaná ZVF sa nesmie 
počas súťažného zápasu, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v chránených a 
ostatných priestoroch v žiadnej inej funkcii. Osoba, ktorá okrem funkcie v danej 
súťaži vykonáva pretekársku činnosť, má súčasne so ZVF aj ZPČ.“ 
 

Po preskúmaní všetkých predložených vyjadrení od účastníkov incidentu, má HK 

SBA – C za to, že tréner družstva BKM SPU Nitra p. Ľubomír Urban sa po skončení 

stretnutia Vyššia súťaž - 1.liga Juniori U19 - Gold - 5. medzi družstvami BK 

Lokomotíva Sereď - BKM SPU Nitra dňa 09.10.2021 dopustil disciplinárneho 

previnenia – „Hrubé nešportové správanie“.  Pri udeľovaní trestu HK SBA – C 

zohľadnila skutočnosť, že tréner BKM SPU Nitra p. Ľubomír Urban sa disciplinárneho 

previnenia dopustil počas prebiehajúcej sezóny prvýkrát, a preto mu udelila trest ZVF 

bez finančnej pokuty. 

 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 3 bodom 3.3 

Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 SBA, 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 15.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 092/211015 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK AŠK Slávia Trnava a dohody basketbalových 

klubov BK AŠK Slávia Trnava, BK Slovan Bratislava a k zmene termínu zápasov 

základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetky 

U17 - Západ nasledovne: 
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č.Z17. medzi BK AŠK Slávia Trnava  – BK Slovan Bratislava v termíne 

03.11.2021 o 18:00 hod., v Trnava /pôvodne dňa 16.10.2021/; 

 

č.Z62. medzi BK Slovan Bratislava - BK AŠK Slávia Trnava  –  v termíne 

20.11.2021 o 12:00 hod., v Stroj. fakulta STU, nám.Slobody 17, Bratislava 

/pôvodne dňa 17.10.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenia a 
zranenia veľkého počtu hráčok 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 – ochorenia a zranenia 
veľkého počtu hráčok - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Kadetky U17 - Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK AŠK Slávia Trnava, BK Slovan Bratislava a 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. 093/211015 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Školský ŠK B.S.C. Bratislava a dohody 

basketbalových klubov Školský ŠK B.S.C. Bratislava a Basketbalový klub MBK AŠK 

Slávia Trnava k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ31. medzi B.S.C. Bratislava  – MBK AŠK Slávia Trnava v termíne 27.10.2021 

o 17:00 hod., ŠH, Domkárska ul., Bratislava  /pôvodne dňa 03.11.2021/; 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť ŠH 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 Kadeti Silver Západ medzi jednotlivými družstvami 

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

Školský ŠK B.S.C. Bratislava a Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava, 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. 094/211015 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: MALEJČIK Matej  

 

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: 

MALEJČIK Matej, nar. 11.10.2009 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.“ 
 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


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 MALEJČIKA Mateja, 

a to z dôvodu, že:  

 

- hráč mal v čase podania 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   

 

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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 095/211015 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Inter Bratislava mládež a dohody basketbalových 



klubov Inter Bratislava mládež, Basketbalová akadémia Čaňa, RIM Basket o.z. 

a Školský ŠK B.S.C. Bratislava k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže 

Starší žiaci Gold 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže Starší 

žiaci Gold nasledovne: 

 

č.G14. medzi RIM Basket Košice – B.S.C. Bratislava v termíne 23.10.2021 

o hod., v Košice  /pôvodne B.S.C. Bratislava – RIM Basket Košice/; 

č.G46. medzi B.S.C. Bratislava – RIM Basket Košice v termíne 05.12.2021 

o hod., v Bratislava  /pôvodne RIM Basket Košice – B.S.C. Bratislava/. 

 

č.G18. medzi BA Čaňa – B.S.C. Bratislava v termíne 24.10.2021 o hod., v Čaňa 

/pôvodne B.S.C. Bratislava – BA Čaňa/; 

č.G42. medzi B.S.C. Bratislava – BA Čaňa v termíne 04.12.2021 o hod., v 

Bratislava  /pôvodne BA Čaňa – B.S.C. Bratislava/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 01.10.2021 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: preloženie 
zápasov v dôsledku účasti družstva Inter Bratislava na turnaji EYBL v pôvodnom 
termíne konania. 
 

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 výmenu poradia zápasov dodržal lehotu dvoch 

týždňov;     

- dôvod uvedený v žiadosti o výmenu poradia zápasov – preloženie zápasov v 
dôsledku účasti družstva Inter Bratislava na turnaji EYBL v termíne konania zápasu, 
je dôvodom na preloženie, resp. výmenu poradia zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 

zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

Inter Bratislava mládež, Basketbalová akadémia Čaňa, RIM Basket o.z. a Školský SK 

B.S.C. 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. 



 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 096/211015 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Inter Bratislava mládež a dohody 

basketbalových klubov BK Inter Bratislava mládež, Basketbalová akadémia Čaňa a 

RIM Basket o.z. k zmene termínov a výmene poradia zápasov základnej časti súťaže 

Starší žiaci Gold 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínov a výmene poradia zápasov základnej 

časti súťaže Starší žiaci Gold nasledovne: 

 

č.G13. medzi BA Čaňa  – Inter Bratislava Yellow v termíne 16.11.2021 o hod., v 

Čaňa /pôvodne dňa 23.10.2021/; 

č.G45. medzi Inter Bratislava Yellow  – BA Čaňa v termíne 05.12.2021 o hod., v 

Bratislava /pôvodne dňa 23.10.2021/; 

 

č.G17. medzi RIM Basket Košice - Inter Bratislava Yellow –  v termíne 

17.11.2021 o hod., v Košice /pôvodne dňa 24.10.2021 /; 

č.G41. medzi Inter Bratislava Yellow - RIM Basket Košice  –  v termíne 

04.12.2021 o hod., v Bratislava /pôvodne dňa 24.10.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 01.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EYBL 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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;       

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

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK Inter Bratislava mládež, Basketbalová akadémia Čaňa a RIM 

Basket o.z. 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 18.10.2021 
 



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 097/211018 
 

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 Šamorínsky basketbalový klub 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.2. medzi ŠBK Šamorín  – BK ŠK UMB B.Bystrica v termíne 28.10.2021 o 19:00 

hod., Športcentrum SAMARIA, Veterná ul. Šamorín  /pôvodne dňa 20.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 15.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: reprezentácia klubu 
na univerzitných podujatiach 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 – reprezentácia klubu na 
univerzitných podujatiach 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 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. 098/211018 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a dohody 

basketbalových klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., Basketbalová akadémia 

mládeže Poprad a ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará Ľubovňa, o. z. 

k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Východ 

 



rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Staršie 

žiačky U15 - Východ nasledovne: 

 

č.V6. medzi Young Angels U15 Košice  – BAM Poprad v termíne 28.10.2021 

o 15:30 hod., v Angels aréna Košice /pôvodne dňa 09.10.2021/; 

 

č.V10. medzi Young Angels U15 Košice - ŠŠK Basket St.Ľubovňa  –  v termíne 

31.10.2021 o 14:00 hod., v Angels aréna Košice /pôvodne dňa 10.10.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.10.2021 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 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Staršie žiačky U15 - Východ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., Basketbalová 

akadémia mládeže Poprad a ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará Ľubovňa, 

o. z. 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. 099/211018 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Slovan Bratislava a dohody basketbalových 

klubov BK Slovan Bratislava a Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica 

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

22.10.2021 o 18:30 hod., Dom športu, Junácka 6, Bratislava  /pôvodne dňa 

23.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
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 – obsadenosť ŠH 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 BK 

Slovan Bratislava a Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 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. 100/211018 
 

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, BK AŠK Slávia Trnava a k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže 

Kadetky U17 - Západ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetky 

U17 - Západ nasledovne: 

 

č.Z26. medzi MBK Stará Turá  – BK AŠK Slávia Trnava v termíne 08.11.2021 

o 18:00 hod., v Stará Turá /pôvodne dňa 27.11.2021/; 

 

č.Z71. medzi BK AŠK Slávia Trnava - MBK Stará Turá  –  v termíne 27.10.2021 o 

hod., v Trnava /pôvodne dňa 28.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EGBL 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 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 – účasť družstva na turnaji 
EGBL - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Kadetky U17 - Západ medzi jednotlivými 

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



dohody klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky, BK AŠK Slávia 

Trnava a 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 19.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 101/211019 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti MI talents, o.z. a dohody basketbalových klubov 

MI talents, o.z. a Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava k výmene poradia 

zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže Starší 

žiaci Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ17. medzi MBK AŠK Slávia Trnava – MIBA Stupava/Lozorno v termíne 

24.10.2021 o 10:00 hod., v Trnava  /pôvodne MIBA Stupava/Lozorno – MBK AŠK 

Slávia Trnava/; 

 

č.SZ41. medzi MIBA Stupava/Lozorno – MBK AŠK Slávia Trnava v termíne 

04.12.2021 o hod., v Stupava  /pôvodne MBK AŠK Slávia Trnava – MIBA 

Stupava/Lozorno/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.10.2021 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične v pôvodnom termíne konania. 
 

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 výmenu poradia 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 výmenu poradia zápasov – obsadenosť telocvične 
v termíne konania zápasu, je dôvodom na preloženie, resp. výmenu poradia 
zápasov.   
   



Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 

zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov MI talents, o.z. a Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava, 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. 102/211019 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s 

r.o. a dohody basketbalových klubov Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s 

r.o., RIM Basket o.z. a Basketbalový klub mládeže k zmene termínu zápasov 

základnej časti súťaže Kadeti Gold 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Kadeti 

Gold nasledovne: 

 

č.G6. medzi Diawin Košice  – MŠK BK Žiar n/Hronom v termíne 10.11.2021 

o 18:00 hod., v ŠH Lokomotíva Košice /pôvodne dňa 16.10.2021/; 

 

č.G9. medzi BKM Iskra Svit A - MŠK BK Žiar n/Hronom  –  v termíne 30.10.2021 

o 16:00 hod., v Iskra Aréna Svit, Štefánikova 35, Svit /pôvodne dňa 17.10.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.10.2021 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 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Kadeti Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., RIM Basket o.z. a Basketbalový 

klub mládeže 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. 103/211019 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď a 

dohody basketbalových klubov Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď a BK 

Inter Bratislava mládež k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G3. medzi BK Lokomotíva Sereď  – Inter Bratislava v termíne 10.11.2021 

o 18:30 hod., Sokolovňa Sereď  /pôvodne dňa 27.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
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 ŠH 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 Kadeti Gold medzi jednotlivými družstvami v súlade 

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

športových klubov Lokomotíva Sereď a BK Inter Bratislava mládež, 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 20.10.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 104/211020 
 



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

SBA - C“) vo veci oznámenia 2. rozhodcu stretnutia p. Róberta Hudáka 

 

rozhodla: 

 

Hráčovi BKM SPU Nitra Semanovi Maximiliánovi č. 10  sa zastavuje pretekárska 

činnosť na jedno súťažné stretnutie vo všetkých súťažiach SBA a udeľuje 

pokuta vo výške 20,- €. 

 

Hráčovi BKM SPU Nitra  Fehérovi Jakubovi č. 5 sa zastavuje pretekárska 

činnosť na dve súťažné stretnutia vo všetkých súťažiach SBA a udeľuje pokuta 

vo výške 50,- €. 

 

Hráčovi BKM Iskra Svit Blaškovi Danielovi č. 8 sa zastavuje pretekárska 

činnosť na dve súťažné stretnutia vo všetkých súťažiach SBA a udeľuje pokuta 

vo výške 50,- €. 

 

Vyššie uvedení hráči sú tiež povinní uhradiť správny poplatok za 

prerokovávanie disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom vo výške 

35,-Eur. (slovom tridsaťpäť eur).  

 

Každý z hráčov je povinní uhradiť sumu vo výške 11,67 Eur na účet SBA, č.ú. IBAN: 

SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX, a to na základe vystavenej 

faktúry. 

 

Odôvodnenie: 

 

HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 19.10.2021 zaoberala oznámením 2. 
rozhodcu zápasu – p. Hudáka Róberta o vylúčení troch hráčov zo stretnutia Vyššia 
súťaž - 1.liga Kadetov U17, skupina GOLD č.5 medzi BKM Iskra Svit ,,A” – BKM SPU 
Nitra, ktorý sa uskutočnil dňa 16.10.2021 o 16:15 hod., ŠH Iskra Svit. Na 
predmetnom zápase podľa vyjadrení 1 .rozhodcu – p. Kuchára Martina a  2. 
rozhodcu zápasu – p. Hudáka Róberta došlo k nasledovným skutočnostiam: „V 
35.minúte stretnutia bolo zo strany rozhodcu p. Hudáka odpískaný faul pri streľbe na 
kôš hráčovi č.5 “Fehér” na hráča č.8 “Blaško “, kde sa následne strhla šarvátka medzi 
týmito hráčmi. Hráčom bola udelená diskvalifikačná chyba a stretnutie nedohrali tak 
isto aj hráč č.10 Seman, ktorý vbehol z lavičky do šarvátky. V prílohe emailu 
posielam zápis o danom stretnutí a formulár stretnutia kde je urobený zápis o danej 
situácii. “ 
 

Následne bolo HK SBA – C doručené vyjadrenia p. Drobného Jána a tiež zástupcu 
BKM SPU Nitra, pána Mečiara Jozefa. 
 
Ján Drobný k veci uviedol:„Situácia sa odohrala presne tak, ako to popísal p. Hudák.“ 
 
Jozef Mečiar k veci uviedol:„Diskvalifikačná chyba v zápase udelená hráčom, čo mali 
potyčku je správna podľa pravidiel.Do ihriska však pri šarvátke dvoch hráčov vstúpili 
dvaja hráči Nitry a štyria hráči Svitu, ale do šarvátky nezasiahli, preto nechápeme "D" 
pre Nitru dokonca kričali aby prestali sa navzájom strkať. Najväčší priestupok, ale 



vidíme a ten, ktorý rozhodca Hudák neuviedol, že počas šarvátky vbehol do ihriska aj 
divák zo Svitu a hráča č.5 Fehéra zozadu kopol do zadku, čo podľa mňa je 
ukážková inzultácia hráča divákom. Tréner Seman na to upozornil rozhodcov zápasu 
a chcel to dať aj do zápisu, avšak zapisovateľ p. Farkašovský mu povedal, zápis má 
už uzatvorený. Tento incident "inzultáciu hráča "  mi potvrdili všetci hráči aj tréner, 
musel to vidieť každý kto bol v hale.Záver :BKM SPU Nitra po zápase Nitry U17 v 
Seredi / rozhodcovia Valachovič a Kubík / má štyroch dlhodobo zranených HK SBA 
potrestalatrénera Nitry, ktorý videl nie len nekompetentnosť rozhodcov, ale máme 
dôvod si myslieť , že to bol úmysel. BKM SPU Nitra, po druhom kole U17 a U19 už 
nemá hráčov, trénera už nás len kopú do zadku. Po vyjadrení HK SBA C sa vyjadrí aj 
Nitra k situácii, ktorá nastane.“ 
 
Z dôvodu, že z prvého vyjadrenia 2. rozhodcu zápasu – p. Hudáka Róberta nebolo 
jednoznačne zrejmé, čo sa v zápase udialo a aká šarvátka prebehla, tak boli 
opätovne k veci kontaktovaní 1 .rozhodca – p. Kuchár Martin a  2. rozhodca zápasu – 
p. Hudák Róbert, ktorí k veci zhodne doplnili nasledovné skutočnosti: „V 35.minúte 
stretnutia bolo zo strany rozhodcu p.Hudáka odpískaný faul pri streľbe na kôš hráčovi 
č.5 “Fehér” na hráča č.8 “Blaško “ hráči následne spadli na zem, kde hráč Blaško 
začal najskôr škrtiť hráča Fehéra a následne po chvíli hráč Fehér hráča Blaška.Po 
chvíli z lavičky vybehol medzi týchto dvoch hráčov hráč č.10 Seman.“ 
 
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.“ 
 
Podľa čl. 3.8 Disciplinárneho poriadku SBA „Inzultácia – je akékoľvek telesné 

napadnutie inej osoby mimo legitímnej snahy hrať loptou alebo zaujať výhodnejšie 

postavenie na ihrisku.“ 

 

Podľa čl. 3.9 Disciplinárneho poriadku SBA „Miera inzultácie – je posudzovaná podĺa 

miesta a spoôsobu dotyku. Nie je posudzovaná intenzitou dotyku.“ 

 
Podľa čl. 3.9.2 Disciplinárneho poriadku SBA „Miera inzultácie 2 - hrubé kmásanie, 
pľuvanie, uhryznutie, podrážanie nôh, úder lakťom do krku a tváre, hodenie lopty do 
hlavy, škrtenie.“ 
 

Podľa čl. 1 bodu 1.7 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA je disciplinárnym 
previnením: „Inzultácia – Miera inzultácie 2  2 – 8 zápasy ZPČ – ZVF 

+ najvyššia súťaž 70-300€ 
1.liga seniori 60-250 € 
ostatné 50-120 €“ 

 
Podľa čl. 1 bodu 1.5 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA je disciplinárnym 
previnením: „Hrubé nešportové správanie, šarvátka, podnecovanie agresivity  

1 – 4 zápasy ZPČ – ZVF 
+ najvyššia súťaž 30-100€ 
1.liga seniori 30-100 € 
ostatné  20-50€“ 

 



Podľa 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.“ 
 
Podľa čl. 3.1 Disciplinárneho poriadku SBA „Chránené priestory - sú ihrisko, 
územia lavičiek družstiev, priestor stolíka asistentov rozhodcov, miesta do 
vzdialenosti dvoch metrov od hraničných čiar ihriska, šatne družstiev 
a rozhodcov a prístupové cesty zo šatní na ihrisko.“ 
 

HK SBA – C takéto správanie hráčov nebude tolerovať a považuje ho za 

neprimerané a v rozpore s pravidlami fair play a slušného správania. Hráč BKM SPU 

Nitra  Fehér Jakub č. 5, ako aj hráč BKM Iskra Svit Blaško Daniel č. 8 sa v zmysle čl. 

3 bodu 3.9 Disciplinárneho poriadku SBA dopustili inzultácie s mierou inzultácie 2, 

hráč BKM SPU Nitra Maximilián Seman č. 10 sa dopustil disciplinárneho previnenia, 

tým, že sa ako hráč z lavičky zapojil do šarvátky, a preto HK SBA – C rozhodla tak, 

ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Pri udeľovaní trestu HK SBA – C 

zohľadnila skutočnosť, že hráči sa disciplinárneho previnenia dopustili prvýkrát. 

 

Hráč BKM Iskra Svit Blaško Daniel č. 8 si už jeden zápas zo svojho trestu odpykal, 

nakoľko po udelení DCH dňa 16.10.2021 nenastúpil na najbližšie stretnutie Vyššia 

súťaž - 1.liga muži a Mladí muži U23 – č.8 medzi BK Slovenský Orol 

Levoča a UNIPO BKM Iskra Svit U23, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.10.2021 v Levoči. 

 

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. 105/211020 
 

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

SBA - C“) vo veci preskúmania zápisu a kontrolného formulára zo stretnutia Vyššia 

súťaž - 1.liga Kadetov U17, skupina GOLD č.8 medzi Diawin Košice – BKM SPU 

Nitra 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje stretnutie Vyššia súťaž - 1.liga Kadetov U17, skupina 

GOLD č.8 medzi Diawin Košice – BKM SPU Nitra výsledkom 20:0 v prospech 

družstva Diawin Košice bez priznania bodu BKM SPU Nitra, ktoré sa 

uskutočnilo dňa 17.10.2021 o 10:00 hod., ŠH Lokomotíva, Košice.  

 

Hráčom BKM SPU Nitra Semanovi Maximiliánovi č. 10  a Fehérovi Jakubovi č. 5 

sa zastavuje pretekárska činnosť na šesť zápasov vo všetkých súťažiach SBA, 

a to podmienečne do 31.12.2021. 

 

Trénerovi BKM SPU Nitra Semanovi Petrovi sa zastavuje výkon funkcie trénera 

na osem zápasov vo všetkých súťažiach SBA, a to podmienečne do 31.05.2022. 

 



BKM SPU Nitra je tiež povinný uhradiť správny poplatok za prerokovávanie 

disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom vo výške 35,-Eur. (slovom 

tridsaťpäť eur), na účet SBA, č.ú. IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: 

UNCRSKBX, a to na základe vystavenej faktúry. 

 

Odôvodnenie: 
 

Z dôvodu, že v stretnutí Vyššia súťaž - 1.liga  Kadetov U17, skupina GOLD č.5, ktoré 
sa uskutočnilo dňa 16.10.2021 medzi BKM Iskra Svit ,,A” – BKM SPU Nitra boli 
hráčom BKM SPU Nitra Semanovi Maximiliánovi č. 10  a Fehérovi Jakubovi č. 5 
udelené diskvalifikačné chyby, tak HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 
19.10.2021 zaoberala kontrolou zápisov o stretnutí a tiež kontrolných formulárov, kde 
bolo zistené, že hráči BKM SPU Nitra Seman Maximilián č. 10 a Fehér Jakub č. 5 
nastúpili na stretnutie Vyššia súťaž - 1.liga Kadetov U17, skupina GOLD č.8 medzi 
Diawin Košice – BKM SPU Nitra, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.10.2021 o 10:00 hod., 
ŠH Lokomotíva, Košice aj napriek tomu, že mali mať do rozhodnutia disciplinárneho  
orgánu automaticky zastavenú pretekársku činnosť vo všetkých súťažiach SBA. 
 

Taktiež bolo zistené, že hráč BKM Iskra Svit Blaško Daniel č.8, ktorému bola udelená 
diskvalifikačná chyba v tom istom stretnutí, ako vyššie uvedeným hráčom po udelení 
DCH dňa 16.10.2021 na najbližšie stretnutie nenastúpil a postupoval v súlade s čl. 8 
bodom 8.1 Disciplinárneho poriadku SBA. 
 

Následne bolo HK SBA – C doručené vyjadrenie zástupcu BKM SPU Nitra, pána 
Mečiara Jozefa, ktorý k veci uviedol: „Po rozhovore s trénerom U17 Semanom, ktorý 
sa vyjadril, že toto pravidlo nepoznal a nikto ho na to upozornil predpokladal, že sa to 
rieši tak ako pred časom v extralige. Chybu si priznal myslel, že trest je pre hráča 
dostačujúci a hráčov postavil na ďalší zápas s vedomím, že je všetko v poriadku.“ 
 

Podľa čl. 8 bodu 8.1 Disciplinárneho poriadku SBA „Ak je hráč vylúčený z hry alebo 

sa dopustí hrubého previnenia pred alebo po zápase a ak mu je odobratá súčasne 

licencia hráča, má do rozhodnutia disciplinárneho  orgánu automaticky 

zastavenú pretekársku činnosť vo všetkých súťažiach SBA. To isté platí aj pre 

trénera. V prípade, že hráč /tréner/ nemá licenciu k dispozícii, postačuje 

formálne rozhodnutie rozhodcu, že licenciu odoberá. Rozhodca o tomto 

postupe bezodkladne informuje príslušný DiO.“ 
 

Podľa čl. 15 bodu 15.2.2. Hracieho poriadku SBA „Okrem potrestania priestupkov a 
previnení podľa predchádzajúceho bodu sa uplatňujú aj hracie dôsledky: 
skontumovanie stretnutia s pasívnym skóre bez priznania jedného bodu“. 
 
Podľa čl. 15 bodu 15.3.4 Hracieho poriadku SBA „Stretnutie HK skontumuje a 

družstvu nebude priznaný jeden bod ak: v družstve nastúpi niektorý hráč 

neoprávnene“ 

 
Podľa čl. 1.11 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1  Neoprávnená účasť v 
zápase                                               . 

        6 zápasov ZPČ - ZVF 
                                                                                                     + Extraliga       200 -700 € 
                                                                                                    1. liga                 do 166 € 
                                                                                                    ostatné          do   83 € 



Hráč alebo kapitán družstva nebude trestaný, pokiaľ jeho neoprávnený štart bol spôsobený 
bez jeho vedomia, administratívnou chybou ... (napr. nie je uvedený v zápise, či na súpiske 
a je hráčom BK). 

 
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.“ 
 

Podľa čl. 5.13 Disciplinárneho poriadku SBA „Trest ZVF je možné uložiť na súťažné 

stretnutie  hrané v priebehu hracieho obdobia. Trest ZVF sa presúva aj do ďalšieho 

hracieho obdobia, pokiaľ disciplinárny orgán nerozhodne inak (napr. kompenzácia 

finančným plnením)“. 

Podľa čl. 3.17 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1 sa tréner BKM SPU Nitra 

Seman Peter dopustil disciplinárneho previnenia, a to: 

„Pripustenie štartu neoprávneného hráča v majstrovskom zápase  
                 8 - 20 zápasov ZVF“ 

 

Na základe vyššie uvedeného a po preskúmaní zápisu, ako aj kontrolného formulára 

zo stretnutia Vyššia súťaž - 1.liga Kadetov U17, skupina GOLD č.8 medzi Diawin 

Košice – BKM SPU Nitra je zrejmé, že družstvo BKM SPU Nitra nastúpilo na toto 

stretnutie s hráčmi Semanom Maximiliánom č. 10 a Fehérom Jakubom č. 5, ktorí 

v čase konania zápasu nemohli za družstvo nastúpiť, nakoľko až do rozhodnutia 

disciplinárneho orgánu mali automaticky zastavenú pretekársku činnosť vo všetkých 

súťažiach SBA.  

 

BKM SPU Nitra sa tak dopustilo porušenia ustanovenia čl. 1.11 Prílohy k 

Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1, a preto HK SBA – C rozhodla podľa čl. 15, bodu 

15.2.2. a 15.3.4. Hracieho poriadku SBA o kontumácii stretnutia č. 8, a to v prospech 

družstva Diawin Košice. 

 

Tréner družstva – p. Seman Peter dopustil disciplinárneho previnenia – porušenia čl. 

3.17 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1 – pripustenie štartu neoprávneného 

hráča v majstrovskom zápase, na základe čoho HK SBA – C rozhodla v zmysle 

príslušného článku a trénerovi uložila trest zákazu výkonu funkcie trénera 

podmienečne, a to do 31.05.2022. Tréner družstva – p. Seman Peter sa mohol po 

skončení stretnutia, v ktorom boli udelené DCH jeho hráčom informovať na HK SBA-

C ako má ďalej postupovať tak, ako to robia v obdobných prípadoch iní tréneri 

a nespoliehať sa na to, že vylúčenie hráčov bolo ich dostatočným trestom. 

 

Hráči BKM SPU Nitra Seman Maximilián č. 10 a Fehér Jakub č. 5 sa dopustili 

disciplinárneho previnenia – porušenia čl. 1.11 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku 

SBA č. 1 – neoprávnená účasť v zápase, pričom HK SBA – C uložila hráčom tresty 

uvedené vo výroku podmienečne do 31.12.2021 bez pokuty, nakoľko prihliadla na 

skutočnosť, že prioritne za to, či je hráč oprávnený na zápas nastúpiť je zodpovedný 

tréner družstva a súčasne ide o prvé previnenia hráčov týkajúce sa porušenia čl. 1.11 

Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1.  

 



V nadväznosti na Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 104/211020 zo dňa 

20.10.2021 Vás upozorňujeme, že najskôr nadobúda platnosť toto rozhodnutie, to 

znamená, že hráči si musia najskôr odpykať trest ZPČ na jedno stretnutie 

(nenastúpia na najbližšie stretnutie) a až potom nasleduje podmienečný trest ZPČ na 

šesť stretnutí. 

 

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. 106/211020 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti MI talents, o.z. a dohody basketbalových klubov 

MI talents, o.z. a BKM SPU Nitra k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže 

Starší žiaci Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže Starší 

žiaci Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ13. medzi BKM SPU Nitra – MIBA Stupava/Lozorno v termíne 23.10.2021 

o 19:00 hod., v ZŠ Škultétyho, Nitra  /pôvodne MIBA Stupava/Lozorno – BKM 

SPU Nitra/; 

 

č.SZ45. medzi MIBA Stupava/Lozorno – BKM SPU Nitra v termíne 05.12.2021 

o hod., v Stupava/Lozorno/Malacky?  /pôvodne BKM SPU Nitra – MIBA 

Stupava/Lozorno/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.10.2021 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične v pôvodnom termíne konania. 
 

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 výmenu poradia 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 výmenu poradia zápasov – obsadenosť telocvične 
v termíne konania zápasu, je dôvodom na preloženie, resp. výmenu poradia 
zápasov.   
   



Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 

zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov MI talents, o.z. a BKM SPU Nitra, 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 24.10.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 107/211024 
 

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

SBA - C“) vo veci žiadosti zástupcu BKM SPU Nitra pána Mečiara Jozefa 

 

rozhodla: 

 

Trénerovi BKM SPU Nitra Urbanovi Ľubomírovi sa odpúšťa zvyšok trestu za 

finančnú kompenzáciu.  

 

Tréner Ľubomír Urban je povinný uhradiť finančnú kompenzáciu 332,00 Eur 

(slovom tristotridsaťdva eur). Uvedenú sumu je potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. 

1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX) 

najneskôr do 24.10.2021 do 16:00 hod. V prípade, ak do tohto termínu bude HK 

SBA – C predložené potvrdenie o úhrade uvedenej sumy, tak tréner môže nastúpiť 

na tretí zápas  a štvrtý zápas v poradí, ktorých sa finančná kompenzácia týka.  

 

Odôvodnenie: 

 

HK SBA – C sa zaoberala žiadosťou zástupcu BKM SPU Nitra pána Mečiara Jozefa 

o odpustenie zvyšku trestu trénerovi BKM SPU Nitra Urbanovi Ľubomírovi, a to 

v súlade s čl. 8.3. a 8.3.2. Disciplinárneho poriadku SBA. 

 

HK SBA-C Rozhodnutím č. 91/211014 zo dňa 14.10.2021 zastavila trénerovi 

Ľubomírovi Urbanovi výkon funkcie na štyri súťažné stretnutia vo všetkých 

súťažiach SBA. 

 

Podľa čl. 8.3. Disciplinárneho poriadku SBA „Pri treste ZPČ a ZVF po uplynutí 

polovice trestu má disciplinárny orgán právo na žiadosť potrestaného účastníka 

povoliť odpustenie zvyšku trestu za finančnú kompenzáciu, ktorá je za každý 

jeden zápas odpustenia trestu nasledujúca:  „Vyššie súťaže 166 €“. 

   

Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež vzhľadom k tomu, že pán Urban 

Ľubomír nebol v tejto sezóne disciplinárne potrestaný a za svoje správanie sa 

ospravedlnil, HK SBA – C rozhodla o odpustení zvyšku trestu. 



 

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. 108/211024 
 

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

SBA - C“) vo veci odvolania BBK Bánovce nad Bebravou voči rozhodnutiu HK SBA – 

sekcia Západ č. 04/210930 zo dňa 30.09.2021  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C potvrdzuje rozhodnutie HK SBA – sekcia Západ č. 04/210930 zo 

dňa 30.09.2021 a odvolanie BBK Bánovce nad Bebravou zamieta. 

 

Odôvodnenie: 
 
HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 22.10.2021 zaoberala odvolaním BBK 
Bánovce nad Bebravou voči rozhodnutiu HK SBA – sekcia Západ č. 04/210930 zo 
dňa 30.09.2021 (ďalej len „Rozhodnutie HK SBA - Z“). Basketbalový klub vo svojom 
odvolaní uviedol„ žiadame o odpustenie pokuty vo výške 200,-Eur za odstúpenie 
BBK Bánovce nad Bebravou – MS zo súťaže Mladší žiaci U13.“ 
 

HK SBA – C zistila, že odvolanie spĺňa podmienky uvedené v čl. 3.17 Štatútu Hracej 

komisie SBA a súčasne bolo podané včas, nakoľko Rozhodnutie HK SBA – Z bolo 

zverejnené dňa 30.09.2021 a BBK Bánovce nad Bebravou doručil odvolanie Hracej 

komisii SBA sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA – C“) dňa 14.10.2021. 

 

HK SBA – C preskúmala Rozhodnutie HK SBA – Z a zistila, že HK SBA – 
Z postupovala v súlade s bodom 2. čl. 2.20. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA 
č.1. 
 

V prípade, ak BBK Bánovce nad Bebravou mal výhrady k zmene systému súťaže 

U13, kvôli ktorej sa zo súťaže odhlásil, tak mal podať odvolanie voči Rozhodnutiu HK 

SBA-C č.008/210904 zo dňa 04.09.2021,nakoľko z odôvodnenia Vášho odvolania zo 

dňa 14.10.2021 jednoznačne vyplýva, že odvolanie sa týka tohto rozhodnutia. 

Udelenie pokuty zo strany HK SBA – Z bolo v zmysle DP SBA a bol to len dôsledok 

Rozhodnutia HK SBA-C č.008/210904, voči ktorému ste si odvolanie v zákonnej 

lehote nepodali. 

 
Podľa čl. 2 bodu 2.20 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA„V prípade 
vyradenia alebo odstúpenia družstva z príslušnej súťaže po vyžrebovaní bude BK 
potrestaný pokutou  
           Oblastné súťaže 200,-Eur“ 
 
 
 



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

vo výrokovej vete tohto rozhodnutia. 

 

Z dôvodu, že Vaše odvolanie zo dňa 14.10.2021 smeruje voči nesprávnemu 

rozhodnutiu, tak poplatok za odvolanie vo výške 100,-Eur Vám bude vrátený. 

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu nie je odvolanie prípustné v zmysle čl. 3.13 

Štatútu Hracej Komisie SBA.  

 

       Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 109/211024 
 

 

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

SBA - C“) vo veci podnetu sekretariátu súťaží SBA týkajúceho sa zaslanie neúplných 

Záznamov o testovaní  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje družstvu nasledovnú pokutu: 
 

MBK AŠK Slávia Trnava   -  34,- Eur  (číslo stretnutia: 3) 

 

Uvedenú pokutu 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 svojom zasadaní dňa 22.10.2021 zaoberala kontrolou Záznamov 

o testovaní družstiev zo stretnutia Vyššia súťaž - 1.liga Kadeti U17 - Západ - 3. medzi 

družstvami MBK AŠK Slávia Trnava a B.S.C Bratislava, ktoré sa uskutočnilo dňa 

19.10.2021 v Trnave, kde bolo zistené, že kluby MBK AŠK Slávia Trnava a B.S.C. 

Bratislava zaslali neúplné Záznamy o testovaní svojich družstiev.  

 

Hlavný organizátor stretnutia mal pred stretnutím skontrolovať Záznamy o testovaní 

obidvoch družstiev a z dôvodu, že neboli riadne vyplnené, tak mal tieto skutočnosti 

nahlásiť hlavnému rozhodcovi stretnutia, ktorý mal rozhodnúť o ďalšom postupe. Na 

Zázname o testovaní družstva MBK AŠK Slávia Trnava chýba podpis zodpovednej 

osoby za správnosť údajov a tiež dátumy testovania nezaočkovaných hráčov. 

Záznam o testovaní družstva B.S.C. Bratislava nespĺňa ani minimálne požiadavky, 

ktoré zaslala HK SBA-C formou Usmernenia (prílohou bol vzorovo vyplnený Záznam 

o testovaní) v súvislosti s vypĺňaním týchto záznamov, a preto je nepochopiteľné, ako 

mohol hlavný organizátor stretnutia takýto neúplný záznam o stretnutí nenahlásiť 

hlavnému rozhodcovi (resp. mal upozorniť B.S.C. Bratislava pred začiatkom 

stretnutia na nezrovnalosti v Zázname o testovaní ich družstva) a bez najmenšieho 

povšimnutia tieto záznamy ďalej zaslať na sekretariát súťaží SBA.  

 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/25850/-/vyssia-sutaz-1-liga-kadeti-u17-zapad-3


Podľa čl. 21 bodu 21.1 Hracieho poriadku SBA „Hlavný organizátor stretnutia, ktoré 
v zmysle aktuálne platnej Vyhlášky ÚVZ podlieha testovaniu je povinný pred 
začiatkom stretnutia skontrolovať domácemu a  hosťujúcemu družstvu Záznam o 
testovaní družstva. V Zázname o testovaní družstva musia byť uvedení všetci hráči a 
tréneri, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí.“ 
 
Podľa čl. 21 bodu 21.3 Hracieho poriadku SBA „Ak niektoré z družstiev pred 
začiatkom stretnutia nepredloží riadne vypísaný Záznam o testovaní, hlavný 
organizátor stretnutia je povinný oznámiť túto skutočnosť hlavnému rozhodcovi 
najneskôr 30 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia. Hlavný rozhodca je povinný 
sa osobne skontaktovať s družstvom, ktoré Záznam o testovaní nepredložilo a po 
potvrdení situácie takéto stretnutie riadne ukončí, podpíše zápis o stretnutí 
a skutočnosť o nepredložení Záznamu o testovaní uvedie do kontrolného formulára.“ 
 
Podľa čl. 3 bodu 3.13 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA 
„Nerešpektovanie poriadkov SBA, pokynov a smerníc orgánov SBA  
                                       34 € - 1.000 €“ 

 
Na základe vyššie uvedených skutočností HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 3 
bodom 3.13 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 SBA, tak ako je uvedené vo 
výroku tohto rozhodnutia. Pri udeľovaní trestu HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že 
MBK AŠK Slávia Trnava sa takéhoto previnenia dopustil prvýkrát, a preto udelila 
najnižší možný finančný trest. 
 

Zároveň kluby MBK AŠK Slávia Trnava a B.S.C Bratislava vyzývame, aby sa 
v budúcnosti už podobného pochybenia nedopustili. V prípade zopakovania sa 
situácie bude udelená vyššia pokuta. 
 

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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 110/211024 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Školský basketbalový klub Junior Levice a dohody 

basketbalových klubov Školský basketbalový klub Junior Levice a Telovýchovná 

jednota Step Komárno k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti Silver 

Západ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ32. medzi Biosaurus Basketball Academy Komárno  – ŠBK Junior Levice v 

termíne 28.10.2021 o 14:00 hod.,  Mestská ŠH, Športová 1, Komárno  /pôvodne 

dňa 03.11.2021/; 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 22.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: problémy s 
testovaním na 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 – problémy s testovaním na 
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 Kadeti Silver Západ medzi jednotlivými družstvami 

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

Školský basketbalový klub Junior Levice a Telovýchovná jednota Step Komárno, 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. 111/211024 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mládežnícky basketbalový klub Karlovka 

Bratislava a dohody basketbalových klubov Mládežnícky basketbalový klub Karlovka 

Bratislava a k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ1. medzi MBK Karlovka Bratislava B  – MBK Karlovka Bratislava A v 

termíne 26.10.2021 o 18:30 hod., ŠH Majerníková, ZŠ Dubčeka, Bratislava  

/pôvodne dňa 27.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.10.2021 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 Kadeti Silver Západ medzi jednotlivými družstvami 

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

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Bratislava a , 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. 112/211024 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM SPU Nitra a dohody basketbalových klubov 

BKM SPU Nitra a Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G4. medzi BKM SPU Nitra  – MŠK BK Žiar n/Hronom v termíne 28.10.2021 

o 11:00 hod., ŠH SPU, Chalúpkova 359, Nitra  /pôvodne dňa 27.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
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 ŠH 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 Kadeti Gold medzi jednotlivými družstvami v súlade 

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



Nitra a Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., 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. 113/211024 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Považskobystrický basketbal OZ a dohody 

basketbalových klubov Považskobystrický basketbal OZ a Športový klub polície 

Banská Bystrica k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti Silver 

Východ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV7. medzi ŠKP BBC B.Bystrica  – IMC Slovakia P.Bystrica v termíne 

29.10.2021 o 15:00 hod., tel. Obchodnej Akadémie, Tajovského 25, Banská 

Bystrica  /pôvodne dňa 16.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 13.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: veľký počet ochorení 
a zranení hráčov družstva 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 – veľký počet ochorení a 
zranení hráčov družstva 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 Kadeti Silver Východ medzi jednotlivými družstvami 

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

Považskobystrický basketbal OZ a Športový klub polície Banská Bystrica, 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 26.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 114/211026 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mládežnícky basketbalový klub Karlovka 

Bratislava k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ29. medzi MBK Karlovka A  – MBK Karlovka B v termíne 02.11.2021 o 18:30 

hod., ŠH Majerníková, ZŠ Dubčeka, Bratislava  /pôvodne dňa 03.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 22.10.2021 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 Kadeti Silver Západ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, 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. 115/211026 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 a dohody 

basketbalových klubov ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 a UNIPO BKM ISKRA 

Svit k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže 1.liga muži a Mladí muži U23 

 

rozhodla: 

 



HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže 1.liga 

muži a Mladí muži U23 nasledovne: 

 

č.19. medzi UNIPO BKM Iskra Svit – ŠBK Junior Patrioti Levice v termíne 

07.11.2021 o hod., v Svit  /pôvodne ŠBK Junior Patrioti Levice – UNIPO BKM 

Iskra Svit/; 

 

č.64. medzi ŠBK Junior Patroti Levice – UNIPO BKM Iskra Svit v termíne 

13.02.2022 o hod., v Levice  /pôvodne UNIPO BKM Iskra Svit – ŠBK Junior 

Patroti Levice/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 22.10.2021 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia 
termínov dvoch družstiev v pôvodnom termíne konania. 
 

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 výmenu poradia 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 výmenu poradia zápasov – kolízia termínov dvoch 
družstiev v termíne konania zápasu, je dôvodom na preloženie, resp. výmenu 
poradia zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 

zápasov základnej časti súťaže 1.liga muži a Mladí muži U23 medzi jednotlivými 

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

dohody klubov ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 a UNIPO BKM ISKRA Svit, 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 27.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 116/211027 
 

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 Klokani Ivanka pri Dunaji 

k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ 

 



rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže 

Kadetky U17 - Západ nasledovne: 

 

č.Z29. medzi ŠBK Šamorín – BK Klokani Ivanka p/Dunaji v termíne 27.11.2021 

o 10:00 hod., v Športcentrum SAMARIA, Veterná 18, Šamorín  /pôvodne BK 

Klokani Ivanka p/Dunaji – ŠBK Šamorín/; 

 

č.Z74. medzi BK Klokani Ivanka p/Dunaji – ŠBK Šamorín v termíne 28.11.2021 

o hod., v Ivanka p/Dunaji  /pôvodne ŠBK Šamorín – BK Klokani Ivanka 

p/Dunaji/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 25.10.2021 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia 
termínov dvoch družstiev v pôvodnom termíne konania. 
 

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 výmenu poradia zápasov dodržal lehotu dvoch 

týždňov;     

- dôvod uvedený v žiadosti o výmenu poradia zápasov – kolízia termínov dvoch 
družstiev v termíne konania zápasu, je dôvodom na preloženie, resp. výmenu 
poradia zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 

zápasov základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ medzi jednotlivými družstvami 

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

Šamorínsky basketbalový klub a BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 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. 117/211027 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice a dohody 

basketbalových klubov CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice, YOUNG ANGELS 

ACADEMY, o.z. a k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetky U17 - 

Východ 



 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetky 

U17 - Východ nasledovne: 

 

č.V24. medzi CBK U17 Košice  – Young Angels U16 Košice v termíne 

08.12.2021 o 18:30 hod., v /pôvodne dňa 27.11.2021/; 

 

č.V28. medzi CBK U17 Košice - Young Angels U17 Košice  –  v termíne 

09.12.2021 o 18:30 hod., v /pôvodne dňa 28.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EGBL 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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;       

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

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Kadetky U17 - Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice, YOUNG ANGELS 

ACADEMY, o.z. a 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. 118/211027 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s 

r.o. a dohody basketbalových klubov Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s 

r.o. a BK Inter Bratislava mládež k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže 

Starší žiaci Gold 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Gold nasledovne: 



 

č.G26. medzi MŠK BK Žiar n/Hronom  – Inter Bratislava Yellow v termíne 

05.11.2021 o hod., Žiar n/Hronom  /pôvodne dňa 07.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 23.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť ŠH 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 Starší žiaci Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a BK Inter Bratislava mládež, 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 28.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 119/211028 
 

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

SBA - C“) vo veci podnetu sekretariátu súťaží SBA týkajúceho sa zaslanie neúplných 

Záznamov o testovaní zo stretnutia Vyššia súťaž - 1.liga Kadetky U17 - Východ - 31. 

medzi družstvami CBK U17 Košice a BA Čaňa, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.10.2021 

v Košiciach 

 

rozhodla: 

 

rozhodcom p. Lukášovi Životskému a p. Ľubomírovi Begánimu udeľuje pokutu 

vo výške 25 % z príjmu za vyššie uvedené stretnutie, t.j. každý po 5,10 € 

(slovom päť eur a desať centov).  

 

Uvedenú pokutu je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 

4005, SWIFT: UNCRSKBX. 

 
Odôvodnenie: 

 
HK SBA – C sa zaoberala kontrolou Záznamov o testovaní družstiev zo stretnutia 

Vyššia súťaž - 1.liga Kadetky U17 - Východ - 31. medzi družstvami CBK U17 Košice 

a BA Čaňa, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.10.2021 v Košiciach, kde bolo zistené, že 

kluby CBK U17 Košice a BA Čaňa  predložili neúplné Záznamy o testovaní svojich 

družstiev. Aj napriek tomu, že v Zázname o testovaní družstva CBK U17 Košice zo 

dňa 27.10.2021 nie je uvedená hráčka č. 23 Tomajková a v Zázname o testovaní 

družstva BA Čaňa zo dňa 27.10.2021 je preškrtnutá hráčka č. 14 Nemcová, tak 

rozhodcovia povolili týmto hráčkam nastúpiť do stretnutia. 

 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/23448/-/vyssia-sutaz-1-liga-kadetky-u17-vychod-31
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/23448/-/vyssia-sutaz-1-liga-kadetky-u17-vychod-31


Podľa Usmernenia sekretariátu súťaží SBA a HK SBA-C účinného od 

27.10.2021 platí nasledovný postup:  

 

1.    Domáce a hosťujúce družstvo predložia hlavnému organizátorovi stretnutia 
najneskôr 30 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia  Záznamy o testovaní 
družstva, 
 
2.    Hlavný organizátor stretnutia obidva Záznamy o testovaní družstiev skontroluje, 
 
(ak hlavný organizátor zistí, že záznam niektorého družstva je neúplný, tak to nahlási 
Hlavnému rozhodcovi, ktorý túto skutočnosť  uvedie do kontrolného formulára 
a následne sekretariát súťaží túto skutočnosť nahlási HK SBA-C, ktorá takéto 
družstvo bude riešiť na zasadaní HK SBA-C) 
 
3.    Následne ako hlavný organizátor stretnutia skontroluje Záznamy o 
testovaní družstiev, tak ich odovzdá hlavnému rozhodcovi stretnutia, ktorý 
skontroluje, či všetci hráči/tréneri, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí sú 
uvedení aj v Záznamoch o testovaní. 
 
(hlavný rozhodca povolí hrať iba hráčom/trénerom, ktorí sú uvedení v zápise 
o stretnutí a zároveň v čase predloženia rozhodcovi aj v Zázname o testovaní). 
 
4. Ak do stretnutia nastúpi hráč/tréner, ktorý nie je uvedený v Zázname o testovaní 
bude družstvo postihnuté v zmysle čl. 21 bodu 21.16 HP SBA. 
 
5. Ak družstvo uvedie do zápisu o stretnutí hráčov/trénerov, ktorí nie sú fyzicky 
prítomní na stretnutí, tak sa do Záznamu o testovaní družstva uvedie meno hráča, 
dátum nar. a pozn. neprítomný. 
 

Podľa čl. 21 bodu 21.1 Hracieho poriadku SBA „Hlavný organizátor stretnutia, ktoré 
v zmysle aktuálne platnej Vyhlášky ÚVZ podlieha testovaniu je povinný pred 
začiatkom stretnutia skontrolovať domácemu a  hosťujúcemu družstvu Záznam o 
testovaní družstva. V Zázname o testovaní družstva musia byť uvedení všetci 
hráči a tréneri, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí.“ 

 
Podľa čl. 21 bodu 21.3 Hracieho poriadku SBA „Ak niektoré z družstiev pred 
začiatkom stretnutia nepredloží riadne vypísaný Záznam o testovaní, hlavný 
organizátor stretnutia je povinný oznámiť túto skutočnosť hlavnému rozhodcovi 
najneskôr 30 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia. Hlavný rozhodca je povinný 
sa osobne skontaktovať s družstvom, ktoré Záznam o testovaní nepredložilo a po 
potvrdení situácie takéto stretnutie riadne ukončí, podpíše zápis o stretnutí 
a skutočnosť o nepredložení Záznamu o testovaní uvedie do kontrolného formulára.“ 
 
Podľa čl. 21 bodu 21.16 Hracieho poriadku SBA „Ak príde ku kontumácii stretnutia 
z dôvodov uvedených v čl. 21, previnivšiemu družstvu sa priznáva 1 bod, druhému 
družstvu 2 body a táto kontumácia sa nezapočítava do počtu kontumácií z dôvodu 
ktorých by bolo družstvo vylúčené zo súťaže.“ 
 
Podľa čl. 4 bod 4.3.2 Prílohy č. 2 k Disciplinárnemu poriadku SBA: 

„Nedodržanie smerníc, pokynov a ďalších interných predpisov orgánov SBA.“ 
 



Trest: „peňažná pokuta vo výške od 25 % do 300 % z príjmu za dané stretnutie, 
a/alebo ZVF do 16 dní.“  
 
HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 4 bodom 4.3.2. Prílohy k Disciplinárnemu 
poriadku č. 2 SBA tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia z dôvodu, že 
rozhodcovia predmetného stretnutia porušili bod č. 3 Usmernenia sekretariátu súťaží 
SBA a HK SBA-C účinného od 28.10.2021. Pri udeľovaní trestu HK SBA – C 
zohľadnila skutočnosť, že rozhodcovia sa takéhoto previnenia dopustili prvýkrát, 
a preto im udelila najnižší možný  trest. 
 
Zároveň vyzývame rozhodcov, aby sa v budúcnosti už podobného pochybenia 
nedopustili. V prípade zopakovania sa situácie bude udelená vyššia pokuta 
resp. môže byť udelený trest ZVF. 
 

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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 120/211028 
 

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

SBA - C“) vo veci podnetu sekretariátu súťaží SBA týkajúceho sa zaslanie neúplných 

Záznamov o testovaní  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje družstvu nasledovnú pokutu: 
 

CBK U17 Košice   -  34,- Eur  (číslo stretnutia: 31) 

BA Čaňa                                      -  34,- Eur  (číslo stretnutia: 31) 

 

Uvedenú pokutu 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 zaoberala kontrolou Záznamov o testovaní družstiev zo stretnutia 

Vyššia súťaž - 1.liga Kadetky U17 - Východ - 31. medzi družstvami CBK U17 Košice 

a BA Čaňa, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.10.2021 v Košiciach, kde bolo zistené, že 

kluby CBK U17 Košice a BA Čaňa  predložili neúplné Záznamy o testovaní svojich 

družstiev. Aj napriek tomu, že v Zázname o testovaní družstva CBK U17 Košice zo 

dňa 27.10.2021 nie je uvedená hráčka č. 23 Tomajková a v Zázname o testovaní 

družstva BA Čaňa zo dňa 27.10.2021 je preškrtnutá hráčka č. 14 Nemcová, tak tieto 

hráčky do stretnutia nastúpili. 

 

Podľa Usmernenia sekretariátu súťaží SBA a HK SBA-C účinného od 

27.10.2021 platí nasledovný postup:  

 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/23448/-/vyssia-sutaz-1-liga-kadetky-u17-vychod-31


1.    Domáce a hosťujúce družstvo predložia hlavnému organizátorovi stretnutia 
najneskôr 30 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia  Záznamy o testovaní 
družstva, 
 
2.    Hlavný organizátor stretnutia obidva Záznamy o testovaní družstiev skontroluje, 
 
(ak hlavný organizátor zistí, že záznam niektorého družstva je neúplný, tak to nahlási 
Hlavnému rozhodcovi, ktorý túto skutočnosť  uvedie do kontrolného formulára 
a následne sekretariát súťaží túto skutočnosť nahlási HK SBA-C, ktorá takéto 
družstvo bude riešiť na zasadaní HK SBA-C) 
 
3.    Následne ako hlavný organizátor stretnutia skontroluje Záznamy o testovaní 
družstiev, tak ich odovzdá hlavnému rozhodcovi stretnutia, ktorý skontroluje, či všetci 
hráči/tréneri, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí sú uvedení aj v Záznamoch o 
testovaní. 
 
(hlavný rozhodca povolí hrať iba hráčom/trénerom, ktorí sú uvedení v zápise 
o stretnutí a zároveň v čase predloženia rozhodcovi aj v Zázname o testovaní). 
 
4. Ak do stretnutia nastúpi hráč/tréner, ktorý nie je uvedený v Zázname o testovaní 
bude družstvo postihnuté v zmysle čl. 21 bodu 21.16 HP SBA. 
 
5. Ak družstvo uvedie do zápisu o stretnutí hráčov/trénerov, ktorí nie sú fyzicky 
prítomní na stretnutí, tak sa do Záznamu o testovaní družstva uvedie meno hráča, 
dátum nar. a pozn. neprítomný. 
 

Podľa čl. 21 bodu 21.1 Hracieho poriadku SBA „Hlavný organizátor stretnutia, ktoré 
v zmysle aktuálne platnej Vyhlášky ÚVZ podlieha testovaniu je povinný pred 
začiatkom stretnutia skontrolovať domácemu a  hosťujúcemu družstvu Záznam o 
testovaní družstva. V Zázname o testovaní družstva musia byť uvedení všetci 
hráči a tréneri, ktorí sú uvedení v zápise o stretnutí.“ 

 
Podľa čl. 21 bodu 21.3 Hracieho poriadku SBA „Ak niektoré z družstiev pred 
začiatkom stretnutia nepredloží riadne vypísaný Záznam o testovaní, hlavný 
organizátor stretnutia je povinný oznámiť túto skutočnosť hlavnému rozhodcovi 
najneskôr 30 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia. Hlavný rozhodca je povinný 
sa osobne skontaktovať s družstvom, ktoré Záznam o testovaní nepredložilo a po 
potvrdení situácie takéto stretnutie riadne ukončí, podpíše zápis o stretnutí 
a skutočnosť o nepredložení Záznamu o testovaní uvedie do kontrolného formulára.“ 
 
Podľa čl. 21 bodu 21.16 Hracieho poriadku SBA „Ak príde ku kontumácii stretnutia 
z dôvodov uvedených v čl. 21, previnivšiemu družstvu sa priznáva 1 bod, druhému 
družstvu 2 body a táto kontumácia sa nezapočítava do počtu kontumácií z dôvodu 
ktorých by bolo družstvo vylúčené zo súťaže.“ 
 
Podľa čl. 3 bodu 3.13 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA 
„Nerešpektovanie poriadkov SBA, pokynov a smerníc orgánov SBA  
                                       34 € - 1.000 €“ 

 
HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 3 bodom 3.13 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku 
č. 1 SBA, tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia z dôvodu, že družstvá CBK 
U17 Košice a BA Čaňa sa dopustili porušenia čl. 21 bodu 21.1 Hracieho poriadku 



SBA. Pri udeľovaní trestu HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že družstvá sa 
takéhoto previnenia dopustili prvýkrát, a preto udelila najnižší možný finančný trest. 
 
HK SBA – C v danom prípade nepostupovala v zmysle čl. 21 bodu 21.16 HP SBA, 
a to z dôvodu, že pochybenia sa nedopustili iba družstvá, ale tiež rozhodcovia 
stretnutia, ktorí ich neupozornili, že vyššie uvedené hráčky nemôžu do stretnutia 
nastúpiť.  
 
Rozhodcovia predmetného stretnutia boli potrestaní v zmysle čl. 4 bod 4.3.2 Prílohy 
č. 2 k Disciplinárnemu poriadku SBA. 
 
Zároveň vyzývame kluby CBK U17 Košice a BA Čaňa, aby sa v budúcnosti už 
podobného pochybenia nedopustili. V prípade zopakovania sa situácie bude 
udelená vyššia pokuta, resp. stretnutie skontumované v ich neprospech. 
 

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 30.10.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 121/211030 
 

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/ 1. liga muži + Mladí muži U23 

IMC Slovakia Považská Bystrica -  34 eur  (zo dňa 17.10.2021, 24.10.2021) 

ACADEMIC ŽU Žilina   -  34 eur  (zo dňa 10.10.2021, 17.10.2021) 

 

b/ 1. liga Juniori 

MBK AŠK Slávia Trnava   -  17 eur  (zo dňa 08.10.2021, 08.10.2021) 

BK 04 AC LB SNV    -  17 eur  (zo dňa 11.09.2021, 10.10.2021) 

BK AS Trenčín    -  17 eur  (zo dňa 24.09.2021, 23.10.2021) 

BKM SPU Nitra    -  17 eur  (zo dňa 26.09.2021, 24.10.2021) 

 

c/ 1. liga Starší žiaci 

MBK Victoria Žilina   -  17 eur  (zo dňa 11.09.2021, 09.10.2021) 

B.S.C. Bratislava    -  17 eur  (zo dňa 09.10.2021, 09.10.2021) 

RIM Basket Košice   -  17 eur  (zo dňa 09.10.2021, 10.10.2021) 

 

d/ 1. liga Staršie žiačky 

ŠBK Šamorín    -  17 eur  (zo dňa 24.10.2021, 24.10.2021) 



 

2./ hráči 

Niké Slovenská basketbalová liga 

MBK BANÍK Handlová   Tomáš Mrviš 

-  30 eur  (zo dňa 02.10.2021, 09.10.2021) 

-  60 eur  (zo dňa 23.10.2021) 

 

Iskra Svit     Garrius De Marguise Holloman 

-  30 eur  (zo dňa 09.10.2021, 09.10.2021) 

 

BKM Lučenec    Simeon Jackuliak 

-  30 eur  (zo dňa 16.10.202, 16.10.2021) 

 

3./ tréneri 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

BKM Lučenec    Daniel Sokolovsky 

-  30 eur  (zo dňa 13.10.2021, 16.10.2021) 

 

Iskra Svit     Róbert Ištvánik 

-  30 eur  (zo dňa 23.10.2021, 23.10.2021) 

 

b/ 1. liga Starší žiaci 

BBK Bánovce nad Bebravou  Tomáš Predný 

-  30 eur  (zo dňa 10.10.2021, 24.10.2021) 

 

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.  


