
Rozhodnutia HK SBA - C – február 2022 
 

Zverejnené 01.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 186/220201 
 

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, 

BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN a Basketbalový klub 

mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra 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.120. medzi BK Lokomotíva Sereď 23  – BK ZŠ Zvolen 1Ž v termíne 12.02.2022 

o hod., v Sereď /pôvodne dňa 05.02.2022/; 

 

č.125. medzi BKM Junior UKF Nitra 1Ž - BK Lokomotíva Sereď 23  –  v termíne 

13.02.2022 o hod., v Nitra /pôvodne dňa 06.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 31.01.2022 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 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 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď, 

BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN a Basketbalový klub 

mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 187/220201 
 

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 BK AŠK Slávia Trnava k zmene termínu zápasu 

základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Západ nasledovne: 

 

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

23.02.2022 o 17:30 hod., SjF STU, nám. Slobody 17, Bratislava  /pôvodne dňa 

17.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 31.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: odložený zápas 
nariadením HK SBA 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 – odložený zápas nariadením 
HK SBA 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 - Západ medzi jednotlivými družstvami 

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

Slovan Bratislava a BK 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. 188/220201 
 

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 

1.liga Starší žiaci 

MŠK BK Žiar nad Hronom  -  17 eur  (zo dňa 29.01.2022, 30.01.2022) 

 

 

2./ hráči 

Niké Slovenská basketbalová liga  

MBK BANÍK Handlová   Jordon L Talley 

-  120 eur  (zo dňa 05.01.2022) 

-  150 eur  (zo dňa 05.01.2022) 

-  180 eur  (zo dňa 15.01.2022) 

-  210 eur  (zo dňa 26.01.2022) 
 

Tomáš Mrviš 

-  210 eur  (zo dňa 05.01.2022) 
 

      James Edwin Kinney JR 

-  90 eur  (zo dňa 19.01.2022) 

 

Patrioti Levice    Boris Bojanovský 

-  30 eur  (zo dňa 18.12.2021, 05.01.2022) 

-  60 eur  (zo dňa 19.01.2022) 

 

 

BC Prievidza    Marek Jašš 

-  30 eur  (zo dňa 18.12.2021, 05.01.2022) 
 

Joshua Ryan Mc Folley 

-  30 eur  (zo dňa 15.12.2021, 05.01.2022) 

BC Komárno    Branislav Pipíška 

-  30 eur  (zo dňa 13.11.2021, 26.01.2022) 

      Kenneth Craig Ross 

-  30 eur  (zo dňa 18.12.2021, 26.01.2022) 

 

Iskra Svit     Anthony Lamont Walton JR 

-  30 eur  (zo dňa 29.10.2021, 05.01.2022) 

 

Inter Bratislava    Timotej Malovec 

-  30 eur  (zo dňa 21.12.2021, 05.01.2022) 

 

 

3./ tréneri 



a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

BC Komárno    Zlatko Jovanović 

-  80 eur  (zo dňa 29.01.2022) 

 

BKM Lučenec    Daniel Sokolovsky 

-  60 eur  (zo dňa 22.01.2022) 

 

Spišskí Rytieri    Štefan Svitek 

-  50 eur  (zo dňa 29.01.2022) 

 

Iskra Svit     Luka Bujas 

-  30 eur  (zo dňa 19.01.2022, 22.01.2022) 

-  40 eur  (zo dňa 26.01.2022) 

 

b/ Niké Extraliga ženy 

MBK Ružomberok    Juraj Suja 

-  50 eur  (zo dňa 08.01.2022) 

 

BK ŠKP 08 Banská Bystrica  Miloslav Michálik 

-  30 eur  (zo dňa 15.12.2021, 08.01.2022) 

 

 

c/ 1.liga Juniori 

BBK Bánovce nad Bebravou  Jakub Gajdoš 

-  30 eur  (zo dňa 30.1.2022, 30.1.2022) 

 

 

d/ 1.liga Starší žiaci 

BKM SPU Nitra    Štefan Gabriel 

-  30 eur  (zo dňa 29.01.2022, 30.01.2022) 

 

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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 189/220201 
 

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., BK 



ŠKP 08 Banská Bystrica 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.Z45. medzi MBK Ružomberok  – BK ŠKP 08 B.Bystrica v termíne 12.02.2022 

o 09:30 hod., v ŠH Koniareň, Ružomberok /pôvodne dňa 29.01.2022/; 

 

č.Z90. medzi BK ŠKP 08 B.Bystrica - MBK Ružomberok  –  v termíne 11.02.2022 

o hod., v Banská Bystrica /pôvodne dňa 30.01.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 24.01.2022 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 Kadetky U17 - Západ 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., BK ŠKP 08 Banská 

Bystrica 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. 190/220201 
 

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 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.Z45. medzi MIBA Stupava/Lozorno - ŠBK Šamorín  –  v termíne 13.02.2022 o 

hod., v Stupave /pôvodne dňa 23.01.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 21.01.2022 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 zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej 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 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.  

 

Zverejnené 02.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 191/220202 
 

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, 

BK AŠK Slávia Trnava a Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď k zmene 

termínu zápasov základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Západ nasledovne: 

 

č.Z33. medzi BKM Petržalka-Five Stars  – BK AŠK Slávia Trnava v termíne 

11.02.2022 o 17:00 hod., v telocvičňa – Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 

Bratislava /pôvodne dňa 20.11.2021/; 

 



č.Z38. medzi BKM Petržalka-Five Stars - BK Lokomotíva Sereď  –  v termíne 

18.02.2022 o 17:00 hod., v telocvičňa – Evanjelické lýceum, Vranovská 2, 

Bratislava /pôvodne dňa 21.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 01.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: stretnutie odložené 
nariadením HK SBA 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 – stretnutie odložené 
nariadením HK SBA - 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 - 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, BK AŠK 

Slávia Trnava 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. 192/220202 
 

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 Gabko n.f. 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.SZ20. medzi BK AS Trenčín - Levy Senec  –  v termíne 05.02.2022 o 17:30 

hod., v Mestská ŠH na Sihoti, Mládežnícka 1, Trenčín /pôvodne dňa 24.10.2021 

/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 22.10.2021 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 

zápasu základnej časti najvyššej 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 Gabko n.f. 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. 193/220202 
 

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

SBA - C“) vo veci výberového konania na usporiadanie finálového turnaja 

Slovenského pohára žien 2021/2022 

 

rozhodla: 

 

usporiadanie finálového turnaja Slovenského pohára žien 2021/2022 prideľuje 
Basketbalovému klubu MBK Ružomberok s.r.o., a to v dňoch 25.-27.02.2022. 

 
Odôvodnenie: 

 
HK SBA – C dňa 23.12.2021 vyhlásila výberové konanie na usporiadanie 

finálového turnaja Slovenského pohára žien 2021/2022. 
 
HK SBA - C sa následne na svojom zasadaní dňa 01.02.2022 zaoberala 

prihláškami do výberového konania na usporiadanie finálového turnaja Slovenského 
pohára žien 2021/2022. 

 
Do výberového konania sa v stanovenej lehote, ktorá bola do 31.01.2022 do 

14:00 hod. prihlásil 1 záujemca – MBK Ružomberok s.r.o.  
 
Systém turnaja : 
 

 
25.02.2022, štvrťfinále 

 



7. YOUNG ANGELS Košice – Young Angels Academy Košice 19/ BK ŠK UMB 
B.Bystrica 
 
8. BK ŠKP 08 Banská Bystrica   -  MBK Stará Turá/ ŠBK Šamorín 
 

26.02.2022, o 5.miesto, semifinále 
 
o 5.miesto 
9.   prehra 7.                      -  prehra 8. 
 
10. MBK Ružomberok   -  víťaz zo zápasov 8. 
 
11. Piešťanské Čajky   -  víťaz zo zápasov 7. 
 

 
27.02.2022, o konečné umiestnenie 

 
o 3.miesto 
12. prehra 11. -  prehra 10. 
 
finále 
13. víťaz 10.  -  víťaz 11. 
 

Nakoľko MBK Ružomberok s.r.o. splnil všetky podmienky organizačného a 
ekonomického zabezpečenia turnaja a tiež súhlasil s podmienkami uvedenými v 
Rozhodnutí HK SBA –C zo dňa 23.12.2021 o výberovom konaní na usporiadanie 
finálového turnaja Slovenského pohára žien 2021/2022 HK SBA –C rozhodla tak, 
ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 

Finálový turnaj Slovenského pohára žien 2021/2022 sa musí 

zorganizovať v súlade s aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR. V súvislosti 

s organizáciou hromadných podujatí je momentálne v platnosti Vyhláška ÚVZ 

SR č. 05/2022 účinná od 19.01.2022 a tiež Vyhláška ÚVZ SR č. 11/2022 účinná 

od 01.02.2022. 

 

Tiež Vás žiadame o striktné dodržanie Usmernenia HK SBA - C zo dňa 

22.01.2022, ktoré bolo vydané v súvislosti s divákmi na stretnutiach. 

 

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. 194/220202 
 

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

SBA - C“) vo veci štvrťfinálových stretnutí súťaže Slovenského pohára mužov 

2021/2022 

 

rozhodla: 

 

https://www.exz.sk/stats/team?teamId=577&seo=bk-skp-08-banska-bystrica


1. HK SBA – C kontumuje štvrťfinálové stretnutie súťaže Slovenského 

pohára mužov 2021/2022 medzi družstvami Iskra Svit a BC Prievidza 

výsledkom 20:0 v prospech družstva Iskra Svit s priznaním bodu 

družstvu BC Prievidza, ktorý sa mal hrať dňa 31.01.2022 vo Svite. 

 

2. HK SBA – C kontumuje štvrťfinálové stretnutie súťaže Slovenského 

pohára mužov 2021/2022 medzi družstvami BKM Lučenec a  BK Inter 

Bratislava výsledkom 20:0 v prospech družstva BKM Lučenec s 

priznaním bodu družstvu BK Inter Bratislava, ktorý sa mal hrať dňa 

02.02.2022 v Lučenci. 

 

Odôvodnenie: 

 

HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 01.02.2022 zaoberala oznámeniami 

družstiev BC Prievidza a BK Inter Bratislava zo dňa 31.01.2022 týkajúcimi 

sa nemožnosti nastúpenia na vyššie uvedené štvrťfinálové stretnutia súťaže 

Slovenského pohára mužov 2021/2022 z dôvodu zlej epidemiologickej situácie vo 

svojich družstvách. 

 

Podľa čl. 7 bodu 7.2.2. Hracieho poriadku SBA „Termín súťažného stretnutia je 
možné zmeniť tak, aby bol odohraný najneskôr 14 dní pred posledným kolom 
príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej regulárnosť, o 
žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia.“ 
 

Podľa čl.7 bodu 7.31. Hracieho poriadku SBA „Ak niektoré z družstiev oznámi HK 
minimálne 48 hodín pred konaním stretnutia, že na súťažné stretnutie nenastúpi, 
pričom toto svoje rozhodnutie neodôvodní alebo uvedie dôvody, pre ktoré  nie je 
možné takéto stretnutie preložiť v súlade s predpismi SBA. HK rozhodne o zrušení 
tohto stretnutia,  ktoré  sa  neuskutoční.   Voči  takémuto·   družstvu  budú  prípadne   
uplatnené  hracie dôsledky a trest v zmysle DP, ak je zaslaný dôvod 
neakceptovateľný.“      
 

Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa 
priznáva súperovi skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku 
skontumovaniu stretnutia z viny oboch družstiev, obom družstvám sa započítava 
skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“  
 
Podľa čl. 21 bodu 21.8. Hracieho  poriadku SBA „V prípade, ak budú končiť časti 
jednotlivých súťaží a nebude časový priestor na dohrávanie stretnutí, ktoré boli 
odložené z dôvodu ochorenia COVID-19, tak tieto stretnutia budú skontumované 
v neprospech družstva, kvôli ktorému sa stretnutie neodohralo v riadnom termíne.“ 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež z dôvodu, že v dňoch 05.-

06.02.2022 je naplánované usporiadanie finálového turnaja Slovenského 

pohára mužov 2021/2022 (semifinálové a finálové zápasy) Basketbalovým klubom 

Patrioti Levice s.r.o., a teda nie je časový priestor na odloženie vyššie uvedených 

stretnutí, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej vete tohto 

rozhodnutia. BC Prievidza a BK Inter Bratislava sa nedopustili disciplinárneho 

previnenia. 



 

BKM Lučenec a Iskra Svit automaticky postupujú na finálový turnaj 
Slovenského pohára mužov 2021/2022 
 

Ďalšími účastníkmi finálového turnaja Slovenského pohára mužov 2021/2022 
budú BK Patrioti Levice a Spišskí Rytieri. 

 
Čo sa týka stretnutia medzi BKM Lučenec a BK Inter Bratislava, ktorý mal byť 

zároveň aj SBL kolom, SBL kolo sa prekladá na iný dátum. 
 

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. 195/220202 
 

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

SBA - C“) v súlade s predchádzajúcim Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 

165/220114 zo dňa 14.01.2022 a oznámením ŠŠK TYDAM Košice o nemožnosti 

pokračovať v Spoločnej súťaži 1.ligy žien + Mladých žien U23 + Junioriek U19  

 

rozhodla 

 

o vyradení družstva TYDAM UPJŠ Košice zo Spoločnej súťaže 1.ligy žien + 

Mladých žien U23 + Junioriek U19.  

Výsledky zápasov s družstvom TYDAM UPJŠ Košice budú anulované a vo 

vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať zápasy s týmto družstvom 

voľno.  

 
Odôvodnenie: Dňa 01.02.2021 bol na HK SBA-C doručený e-mail zo strany 

družstva TYDAM UPJŠ Košice (po preverení v ich družstve) o nemožnosti 

pokračovať v Spoločnej súťaži 1.ligy žien + Mladých žien U23 + Junioriek U19 

v režime OP.  

 
Z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného 
koronavírusom (SARS-CoV-2) vydal Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 
18.11.2021 Vyhlášku č. 258 účinnú od 22.11.2021, ktorou stanovil, že hromadných 
podujatí nad 6 účastníkov sa môžu zúčastniť iba plne zaočkované osoby, resp. 
osoby, ktoré ochorenie prekonali. (osoby v „režime OP“)  

 
Išlo o opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 
v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení 
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).   

 
HK SBA-C z tohto dôvodu rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 150/211120 zo 
dňa 20.11.2021 rozhodla o prerušení všetkých Vyšších a Nižších súťaží (od 1.ligy 
seniorov až po mikroligy chlapcov a dievčat) a Slovenského pohára mužov a žien 
2021/2022, ktoré organizuje SBA a to v termíne od 22.11.2021 do 12.12.2021. 
Z dôvodu nezlepšenie situácie rozhodla HK SBA - C rozhodnutím HK SBA – sekcia 
centrálna č. 158/21113 zo dňa 13.12.2021 o zákaze konania týchto súťaží od 



13.12.2021 na neurčito. 
 

Z dôvodu zlepšenia epidemiologickej situácie vydal Úrad verejného zdravotníctva SR 
Vyhlášku č. 2/2022 účinnú od 12.01.2022, ktorou sa povoľujú tréningy a hranie aj 
iných súťaží formou hromadných podujatí (okrem profesionálnych súťaží Niké SBL 
a Niké Extraliga žien - osobitný režim) v určitom režime, ktorý HK SBA - C zaslala na 
všetky kluby vo forme USMERNENIA k organizácií tréningového procesu a súťaží 
v basketbalových kluboch dňa 13.01.2022 a spresnenia 18.01.2022. 

 
HK SBA-C rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 165/220114 zo dňa 
14.01.2022 rozhodla o povolení všetkých Vyšších a Nižších súťaží (od 1.ligy seniorov 
až po mikroligy chlapcov a dievčat) a Slovenského pohára mužov a žien 2021/2022, 
ktoré organizuje SBA a to od termínu 14.01.2022 na neurčito. Zároveň preverovala 
možnosť, či družstvá (najmä nad 18 rokov – 1.liga muži, 2.liga muži, 1.liga ženy, 
Mladí muži U23, Mladé ženy U23, Juniori U19, Juniorky U19 – iba OP režim) môžu 
pokračovať v jednotlivých súťažiach. 
 
Na základe oznámenia zo strany družstva TYDAM UPJŠ Košice a vzhľadom na 
vyššie uvedené skutočnosti HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej 
vete tohto rozhodnutia. Zároveň rozhodla z dôvodu mimoriadnej situácie o neudelení 
iných sankcií. 

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

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

zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať formou vydania nového aktuálneho 

rozhodnutia v tejto veci. 

 

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

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

 

Príloha: 

Aktuálne platné vyžrebovania Spoločnej súťaži 1.ligy žien + Mladých žien U23 + 

Junioriek U19 
 

Vyžrebovanie súťaže: 

Spoločná súťaž                   
1.liga ženy + Mladé ženy U23  
+ Juniorky U19 2021/2022 

      

Základná časť 
25.9.2021   26.9.2021   

1. BK Lokomotíva Sereď 23 BK AŠK Slávia Trnava JY     

2. Young Angels U19 Košice CBK Košice 1Ž 8. Young Angels U19 Košice Voľno 1 

3. Young Angels U23 Košice Voľno 1 9. Young Angels U23 Košice CBK Košice 1Ž 

4. BKM Junior UKF Nitra 1Ž ŠKBD Spišská N.Ves 23 10. BKM Junior UKF Nitra 1Ž ŽBK Rožňava 1Ž 

5. BK ZŠ Zvolen 1Ž ŽBK Rožňava 1Ž 11. BK ZŠ Zvolen 1Ž ŠKBD Spišská N.Ves 23 

6. MBK Ružomberok 23 MBK Stará Turá JY 12. MBK Ružomberok 23 Voľno 

7. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY Voľno 13. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY MBK Stará Turá JY 

9.10.2021   10.10.2021   

14. MBK Stará Turá JY Voľno     

15. ŠKBD Spišská N.Ves 23 MBK Ružomberok 23 21. ŠKBD Spišská N.Ves 23 BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 

16. ŽBK Rožňava 1Ž BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 22. ŽBK Rožňava 1Ž MBK Ružomberok 23 

17. CBK Košice 1Ž BKM Junior UKF Nitra 1Ž 23. CBK Košice 1Ž BK ZŠ Zvolen 1Ž 

18. Voľno 1 BK ZŠ Zvolen 1Ž 24. Voľno 1 BKM Junior UKF Nitra 1Ž 

19. BK Lokomotíva Sereď 23 Young Angels U19 Košice 25. BK Lokomotíva Sereď 23 Young Angels U23 Košice 



20. BK AŠK Slávia Trnava JY Young Angels U23 Košice 26. BK AŠK Slávia Trnava JY Young Angels U19 Košice 

23.10.2021   24.10.2021   

27. Young Angels U19 Košice Young Angels U23 Košice     

28. BKM Junior UKF Nitra 1Ž BK Lokomotíva Sereď 23 34. BKM Junior UKF Nitra 1Ž BK AŠK Slávia Trnava JY 

29. BK ZŠ Zvolen 1Ž BK AŠK Slávia Trnava JY 35. BK ZŠ Zvolen 1Ž BK Lokomotíva Sereď 23 

30. MBK Ružomberok 23 CBK Košice 1Ž 36. MBK Ružomberok 23 Voľno 1 

31. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY Voľno 1 37. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY CBK Košice 1Ž 

32. MBK Stará Turá JY ŠKBD Spišská N.Ves 23 38. MBK Stará Turá JY ŽBK Rožňava 1Ž 

33. Voľno ŽBK Rožňava 1Ž 39. Voľno ŠKBD Spišská N.Ves 23 

6.11.2021   7.11.2021   

40. ŠKBD Spišská N.Ves 23 ŽBK Rožňava 1Ž     

41. CBK Košice 1Ž MBK Stará Turá JY 47. CBK Košice 1Ž Voľno 

42. Voľno 1 Voľno 48. Voľno 1 MBK Stará Turá JY 

43. BK Lokomotíva Sereď 23 MBK Ružomberok 23 49. BK Lokomotíva Sereď 23 BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 

44. BK AŠK Slávia Trnava JY BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 50. BK AŠK Slávia Trnava JY MBK Ružomberok 23 

45. Young Angels U19 Košice BKM Junior UKF Nitra 1Ž 51. Young Angels U19 Košice BK ZŠ Zvolen 1Ž 

46. Young Angels U23 Košice BK ZŠ Zvolen 1Ž 52. Young Angels U23 Košice BKM Junior UKF Nitra 1Ž 

20.11.2021   21.11.2021   

53. BKM Junior UKF Nitra 1Ž BK ZŠ Zvolen 1Ž     

54. MBK Ružomberok 23 Young Angels U19 Košice 60. MBK Ružomberok 23 Young Angels U23 Košice 

55. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY Young Angels U23 Košice 61. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY Young Angels U19 Košice 

56. MBK Stará Turá JY BK Lokomotíva Sereď 23 62. MBK Stará Turá JY BK AŠK Slávia Trnava JY 

57. Voľno BK AŠK Slávia Trnava JY 63. Voľno BK Lokomotíva Sereď 23 

58. ŠKBD Spišská N.Ves 23 CBK Košice 1Ž 64. ŠKBD Spišská N.Ves 23 Voľno 1 

59. ŽBK Rožňava 1Ž Voľno 1 65. ŽBK Rožňava 1Ž CBK Košice 1Ž 

23.4.2022   24.4.2022   

66. CBK Košice 1Ž Voľno 1     

67. BK Lokomotíva Sereď 23 ŠKBD Spišská N.Ves 23 73. BK Lokomotíva Sereď 23 ŽBK Rožňava 1Ž 

68. BK AŠK Slávia Trnava JY ŽBK Rožňava 1Ž 74. BK AŠK Slávia Trnava JY ŠKBD Spišská N.Ves 23 

69. Young Angels U19 Košice MBK Stará Turá JY 75. Young Angels U19 Košice Voľno 

70. Young Angels U23 Košice Voľno 76. Young Angels U23 Košice MBK Stará Turá JY 

71. BKM Junior UKF Nitra 1Ž MBK Ružomberok 23 77. BKM Junior UKF Nitra 1Ž BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 

72. BK ZŠ Zvolen 1Ž BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 78. BK ZŠ Zvolen 1Ž MBK Ružomberok 23 

7.5.2022   8.5.2022   

79. MBK Ružomberok 23 BK ŠKP 08 B.Bystrica JY     

80. MBK Stará Turá JY BKM Junior UKF Nitra 1Ž 86. MBK Stará Turá JY BK ZŠ Zvolen 1Ž 

81. Voľno BK ZŠ Zvolen 1Ž 87. Voľno BKM Junior UKF Nitra 1Ž 

82. ŠKBD Spišská N.Ves 23 Young Angels U19 Košice 88. ŠKBD Spišská N.Ves 23 Young Angels U23 Košice 

83. ŽBK Rožňava 1Ž Young Angels U23 Košice 89. ŽBK Rožňava 1Ž Young Angels U19 Košice 

84. CBK Košice 1Ž BK Lokomotíva Sereď 23 90. CBK Košice 1Ž BK AŠK Slávia Trnava JY 

85. Voľno 1 BK AŠK Slávia Trnava JY 91. Voľno 1 BK Lokomotíva Sereď 23 

      

Odvetná časť 

Do 7.5.2022 po dohode   Do 7.5.2022 po dohode   

92. BK AŠK Slávia Trnava JY BK Lokomotíva Sereď 23     

93. Voľno 1 Young Angels U19 Košice 99. CBK Košice 1Ž Young Angels U19 Košice 

94. CBK Košice 1Ž Young Angels U23 Košice 100. Voľno 1 Young Angels U23 Košice 

95. ŽBK Rožňava 1Ž BKM Junior UKF Nitra 1Ž 101. ŠKBD Spišská N.Ves 23 BKM Junior UKF Nitra 1Ž 

96. ŠKBD Spišská N.Ves 23 BK ZŠ Zvolen 1Ž 102. ŽBK Rožňava 1Ž BK ZŠ Zvolen 1Ž 

97. Voľno MBK Ružomberok 23 103. MBK Stará Turá JY MBK Ružomberok 23 

98. MBK Stará Turá JY BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 104. Voľno BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 

22.1.2022   23.1.2022   

105. Voľno MBK Stará Turá JY     

106. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY ŠKBD Spišská N.Ves 23 112. MBK Ružomberok 23 ŠKBD Spišská N.Ves 23 

107. MBK Ružomberok 23 ŽBK Rožňava 1Ž 113. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY ŽBK Rožňava 1Ž 

108. BK ZŠ Zvolen 1Ž CBK Košice 1Ž 114 BKM Junior UKF Nitra 1Ž CBK Košice 1Ž 

109. BKM Junior UKF Nitra 1Ž Voľno 1 115. BK ZŠ Zvolen 1Ž Voľno 1 

110 Young Angels U23 Košice BK Lokomotíva Sereď 23 116 Young Angels U19 Košice BK Lokomotíva Sereď 23 

111. Young Angels U19 Košice BK AŠK Slávia Trnava JY 117. Young Angels U23 Košice BK AŠK Slávia Trnava JY 

5.2.2022   6.2.2022   

118. Young Angels U23 Košice Young Angels U19 Košice     

119. BK AŠK Slávia Trnava JY BKM Junior UKF Nitra 1Ž 125. BK Lokomotíva Sereď 23 BKM Junior UKF Nitra 1Ž 

120. BK Lokomotíva Sereď 23 BK ZŠ Zvolen 1Ž 126. BK AŠK Slávia Trnava JY BK ZŠ Zvolen 1Ž 

121. Voľno 1 MBK Ružomberok 23 127. CBK Košice 1Ž MBK Ružomberok 23 

122. CBK Košice 1Ž BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 128. Voľno 1 BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 



123. ŽBK Rožňava 1Ž MBK Stará Turá JY 129. ŠKBD Spišská N.Ves 23 MBK Stará Turá JY 

124. ŠKBD Spišská N.Ves 23 Voľno 130. ŽBK Rožňava 1Ž Voľno 

19.2.2022   20.2.2022   

131. ŽBK Rožňava 1Ž ŠKBD Spišská N.Ves 23     

132. Voľno CBK Košice 1Ž 138. MBK Stará Turá JY CBK Košice 1Ž 

133. MBK Stará Turá JY Voľno 1 139. Voľno Voľno 1 

134. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY BK Lokomotíva Sereď 23 140. MBK Ružomberok 23 BK Lokomotíva Sereď 23 

135. MBK Ružomberok 23 BK AŠK Slávia Trnava JY 141. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY BK AŠK Slávia Trnava JY 

136. BK ZŠ Zvolen 1Ž Young Angels U19 Košice 142. BKM Junior UKF Nitra 1Ž Young Angels U19 Košice 

137. BKM Junior UKF Nitra 1Ž Young Angels U23 Košice 143. BK ZŠ Zvolen 1Ž Young Angels U23 Košice 

5.3.2022   6.3.2022   

144. BK ZŠ Zvolen 1Ž BKM Junior UKF Nitra 1Ž     

145. Young Angels U23 Košice MBK Ružomberok 23 151. Young Angels U19 Košice MBK Ružomberok 23 

146. Young Angels U19 Košice BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 152. Young Angels U23 Košice BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 

147. BK AŠK Slávia Trnava JY MBK Stará Turá JY 153. BK Lokomotíva Sereď 23 MBK Stará Turá JY 

148. BK Lokomotíva Sereď 23 Voľno 154. BK AŠK Slávia Trnava JY Voľno 

149. Voľno 1 ŠKBD Spišská N.Ves 23 155. CBK Košice 1Ž ŠKBD Spišská N.Ves 23 

150. CBK Košice 1Ž ŽBK Rožňava 1Ž 156. Voľno 1 ŽBK Rožňava 1Ž 

19.3.2022   20.3.2022   

157. Voľno 1 CBK Košice 1Ž     

158. ŽBK Rožňava 1Ž BK Lokomotíva Sereď 23 164. ŠKBD Spišská N.Ves 23 BK Lokomotíva Sereď 23 

159. ŠKBD Spišská N.Ves 23 BK AŠK Slávia Trnava JY 165. ŽBK Rožňava 1Ž BK AŠK Slávia Trnava JY 

160. Voľno Young Angels U19 Košice 166. MBK Stará Turá JY Young Angels U19 Košice 

161. MBK Stará Turá JY Young Angels U23 Košice 167. Voľno Young Angels U23 Košice 

162. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY BKM Junior UKF Nitra 1Ž 168. MBK Ružomberok 23 BKM Junior UKF Nitra 1Ž 

163. MBK Ružomberok 23 BK ZŠ Zvolen 1Ž 169. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY BK ZŠ Zvolen 1Ž 

2.4.2022   3.4.2022   

170. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY MBK Ružomberok 23     

171. BK ZŠ Zvolen 1Ž MBK Stará Turá JY 177. BKM Junior UKF Nitra 1Ž MBK Stará Turá JY 

172. BKM Junior UKF Nitra 1Ž Voľno 178. BK ZŠ Zvolen 1Ž Voľno 

173. Young Angels U23 Košice ŠKBD Spišská N.Ves 23 179. Young Angels U19 Košice ŠKBD Spišská N.Ves 23 

174. Young Angels U19 Košice ŽBK Rožňava 1Ž 180. Young Angels U23 Košice ŽBK Rožňava 1Ž 

175. BK AŠK Slávia Trnava JY CBK Košice 1Ž 181. BK Lokomotíva Sereď 23 CBK Košice 1Ž 

176. BK Lokomotíva Sereď 23 Voľno 1 182. BK AŠK Slávia Trnava JY Voľno 1 

všetky predlockdownové neodohrané zápasy (celkom 14 zápasov) je potrebné po dohode 
zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do termínu 07.05.2022 vrátane. Odporúčame využiť 
všetky ostatné voľné víkendy, resp. dohrávanie zápasov cez týždeň.  
Final-four Mladých žien U23:                 20. - 22.05.2022 
Final-four Junioriek U19:   27. - 29.05.2022 
Baráž o účasť v Extralige žien 2022/2023:    11.05.2022 + 14.05.2022  
Prvý barážový zápas sa hrá u družstva spoločnej súťaže.   

 

Rozhodnutie: HK SBA – sekcia centrálna č. 196/220202 
 
Hracie komisie Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci prihlásených družstiev do súťaže Mikroligy U10 chlapcov a dievčat 

SBA 2021/2022 

 

rozhodla: 

 

v súlade s Vyhlásením súťaží SBA 2021/2022 – dodatok U10 Mikroliga podľa 

počtu prihlásených družstiev o schválení systému súťaže nasledovne: 

 

4 turnaje v termínoch – 12.-13.03., 09.-10.04., 30.04.-01.05., 28.-29.05.2022 

 

Poznámka: vyžrebovanie súťaže v jednotlivých skupinách podľa termínov 

nájdete v prílohe. 

 



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

SBA, na základe prihlášok do súťaže SBA - Mikroliga U10 chlapci a dievčatá 

a v súlade s Vyhlásením súťaží SBA 2021/2022 – dodatok U10 Mikroliga.  

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

 

 

U10 Mikroliga – hracie obdobie 2021-22 
 

 
 

 

Veková kategória: 

Roč. nar. 2012 a mladší / mladšie (do turnajov sú zapojené družstvá chlapcov aj 

dievčat spoločne) 

 

Systém turnajov: 

Víkendové jednodňové mini-turnaje 3-4 družstiev so zapojením hry 4:4 na malé koše, 

resp. jednoduchých súťaží v zručnosti. Rozdelenie družstiev podľa regionálneho 

hľadiska - podľa aktuálneho stavu prihlásených družstiev. Snaha minimalizovať 

v tejto kategórii cestovné náklady, zapájať proti sebe družstvá z blízkych logisticky 

dostupných regiónov, hrať zmiešané turnaje dievčenské družstvá proti 

chlapčenským. Každé družstvo sa zúčastní 4 turnajov.  

 

Prihlásené družstvá a ich rozdelenie do skupín 

 

Súťaž riadená HK SBA – Západ ( hkzapad@slovakbasket.sk ) 

Skupina A: 
 

  I.termín  -  12.-13.03.2022, usporiadateľ ŠBK Šamorín 

Účastníci: ŠBK Šamorín, BK Lokomotíva Sereď, Piešťanské Čajočky, BKM Junior UKF Nitra 

 

 II.termín  -  09.-10.04.2022, usporiadateľ BK Lokomotíva Sereď 

Účastníci: ŠBK Šamorín, BK Lokomotíva Sereď, Piešťanské Čajočky, BKM Junior UKF Nitra 

 

III.termín  -  30.04.-01.05.2022, usporiadateľ Piešťanské Čajočky 

Účastníci: ŠBK Šamorín, BK Lokomotíva Sereď, Piešťanské Čajočky, BKM Junior UKF Nitra 

 

IV.termín  -  28.-29.05.2022, usporiadateľ BKM Junior UKF Nitra 

Účastníci: ŠBK Šamorín, BK Lokomotíva Sereď, Piešťanské Čajočky, BKM Junior UKF Nitra 

 

Skupina B: 
  I.termín  -  12.-13.03.2022, usporiadateľ Strojár Malacky A 

Účastníci: Strojár Malacky A, Strojár Malacky B, B.S.C. Holíčska Yellow Bratislava, B.S.C. Turnianska 

Bratislava,  
 

  I.termín  -  12.-13.03.2022, usporiadateľ MIBA Stupava/Lozorno 

Účastníci: MIBA Stupava/Lozorno, ŠBK Junior Levice, B.S.C. Holíčska Blue Bratislava, Inter 

Bratislava    
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 II.termín  -  09.-10.04.2022, usporiadateľ B.S.C. Holíčska Yellow Bratislava  

Účastníci: B.S.C. Holíčska Yellow Bratislava, B.S.C. Holíčska Blue Bratislava, B.S.C. Turnianska 

Bratislava, MIBA Stupava/Lozorno     
 

II.termín  -  09.-10.04.2022, usporiadateľ Inter Bratislava   

Účastníci: Inter Bratislava, Strojár Malacky A, Strojár Malacky B, ŠBK Junior Levice 

 

III.termín  -  30.04.-01.05.2022, usporiadateľ ŠBK Junior Levice 

Účastníci: ŠBK Junior Levice, B.S.C. Holíčska Yellow Bratislava, MIBA Stupava/Lozorno, Strojár 

Malacky B   
 

III.termín  -  30.04.-01.05.2022, usporiadateľ B.S.C. Turnianska Bratislava 

Účastníci: B.S.C. Turnianska Bratislava, B.S.C. Holíčska Blue Bratislava, Inter Bratislava, Strojár 

Malacky A 

 

IV.termín  -  28.-29.05.2022, usporiadateľ B.S.C. Holíčska Blue Bratislava 

Účastníci: B.S.C. Holíčska Blue Bratislava, Strojár Malacky A, B.S.C. Holíčska Yellow Bratislava, ŠBK 

Junior Levice    

 

IV.termín  -  28.-29.05.2022, usporiadateľ Strojár Malacky B 

Účastníci: Strojár Malacky B, MIBA Stupava/Lozorno, Inter Bratislava, B.S.C. Turnianska Bratislava     

 

Skupina C: 
  I.termín  -  12.-13.03.2022, usporiadateľ MŠK BK Žiar nad Hronom A 

Účastníci: BK AS Trenčín, MBA Prievidza, MŠK BK Žiar nad Hronom A,  MŠK BK Žiar nad Hronom B 

 

 II.termín  -  09.-10.04.2022, usporiadateľ MBA Prievidza 

Účastníci: BK AS Trenčín, MBA Prievidza, MŠK BK Žiar nad Hronom A, MŠK BK Žiar nad Hronom B 

 

III.termín  -  30.04.-01.05.2022, usporiadateľ BK AS Trenčín 

Účastníci: BK AS Trenčín, MBA Prievidza, MŠK BK Žiar nad Hronom A, MŠK BK Žiar nad Hronom B 

 

IV.termín  -  28.-29.05.2022, usporiadateľ MŠK BK Žiar nad Hronom B 

Účastníci: BK AS Trenčín, MBA Prievidza, MŠK BK Žiar nad Hronom A, MŠK BK Žiar nad Hronom B 

 

Súťaž riadená HK SBA – Východ ( hkvychod@slovakbasket.sk ) 

Skupina D: 
  I.termín  -  12.-13.03.2022, usporiadateľ BKM Bardejov U10-Ball 

Účastníci: BAM Poprad, ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, BKM Bardejov U10-Ball, BKM Bardejov U10-

Basket 

 

 II.termín  -  09.-10.04.2022, usporiadateľ BAM Poprad 

Účastníci: BAM Poprad, ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, BKM Bardejov U10-Ball, BKM Bardejov U10-

Basket 

 

III.termín  -  30.04.-01.05.2022, usporiadateľ ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa  

Účastníci: BAM Poprad, ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, BKM Bardejov U10-Ball, BKM Bardejov U10-

Basket 

 

IV.termín  -  28.-29.05.2022, usporiadateľ BKM Bardejov U10-Basket 

Účastníci: BAM Poprad, ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa, BKM Bardejov U10-Ball, BKM Bardejov U10-

Basket 
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Skupina E: 
  I.termín  -  12.-13.03.2022, usporiadateľ TYDAM Jazero Košice 

Účastníci: TYDAM Jazero Košice, BA Čaňa-D, ABOVIA 96 Košice, ŠBK Galaxy Košice „orange“  
 

  I.termín  -  12.-13.03.2022, usporiadateľ CBK U10 Košice 

Účastníci: CBK U10 Košice, BA Čaňa-CH, ŠBK Galaxy Košice „red“    
 

  I.termín  -  12.-13.03.2022, usporiadateľ YOUNG ANGELS U10 Košice 

Účastníci: YOUNG ANGELS U10 Košice, TYDAM UPJŠ Košice, ŠBK Galaxy Košice „yellow“  

 

 II.termín  -  09.-10.04.2022, usporiadateľ ŠBK Galaxy Košice „red“   

Účastníci: ŠBK Galaxy Košice „red“, BA Čaňa-CH, YOUNG ANGELS U10 Košice, TYDAM Jazero 

Košice    
 

II.termín  -  09.-10.04.2022, usporiadateľ ABOVIA 96 Košice 

Účastníci: ABOVIA 96 Košice, BA Čaňa-D, ŠBK Galaxy Košice „yellow“  
 

II.termín  -  09.-10.04.2022, usporiadateľ TYDAM UPJŠ Košice 

Účastníci: TYDAM UPJŠ Košice, CBK U10 Košice, ŠBK Galaxy Košice „orange“   

 

III.termín  -  30.04.-01.05.2022, usporiadateľ CBK U10 Košice  

Účastníci: CBK U10 Košice, BA Čaňa-D, TYDAM UPJŠ Košice, ŠBK Galaxy Košice „yellow“   
 

III.termín  -  30.04.-01.05.2022, usporiadateľ ABOVIA 96 Košice  

Účastníci: ABOVIA 96 Košice, TYDAM Jazero Košice, ŠBK Galaxy Košice „red“    
 

III.termín  -  30.04.-01.05.2022, usporiadateľ ŠBK Galaxy Košice „orange“     

Účastníci: ŠBK Galaxy Košice „orange“, BA Čaňa-CH, YOUNG ANGELS U10 Košice  

 

IV.termín  -  28.-29.05.2022, usporiadateľ YOUNG ANGELS U10 Košice 

Účastníci: YOUNG ANGELS U10 Košice, CBK U10 Košice, ABOVIA 96 Košice, ŠBK Galaxy Košice 

„orange“    
 

IV.termín  -  28.-29.05.2022, usporiadateľ TYDAM UPJŠ Košice 

Účastníci: TYDAM UPJŠ Košice, BA Čaňa-D, ŠBK Galaxy Košice „red“    
 

IV.termín  -  28.-29.05.2022, usporiadateľ ŠBK Galaxy Košice „yellow“   

Účastníci: ŠBK Galaxy Košice „yellow“, BA Čaňa-CH, TYDAM Jazero Košice  

 



 

Herné pravidlá turnajov: 

Hrá sa podľa platných pravidiel minibasketbalu s nižšie uvedenými 

úpravami, ktoré korešpondujú s potrebami detí v minibasketbalovom 

veku, kde sa zoznamujú s technickými zručnosťami a hernými situáciami 

s apelom na ich intenzívne zapojenie v priebehu zápasov. Cieľom nižšie 

uvedených korekcií pre herný posun, ktorý deťom umožní hrať hru bez 

prestojov a formálnych zdržaní. Navrhované úpravy tak zvyšujú pomer 

aktívneho herného času v priebehu zápasu 

 

1. Hracia doba 4 x 8 hrubý čas 

2. Kôš vo výške 260cm, hracia lopta č. 5. 

3. Zápasy sa hrajú v počte 4 x 4 ( do zápasu môže nastúpiť ľubovoľný 

počet hráčov, odporučený počet je min. 8 hráčov(-ok)  

4. Striedanie nie je viazané ku štvrtinám, ani času. Hráči môžu opakovane 

striedať v štvrtine, resp. v zápase – odporúčame rovnomerné zapojenie 

všetkých hráčov(k). Každý tréner musí mať pripravených hráčov 

k striedaniu pred prerušením hry 

5. Pri žiadnom vhadzovaní zo zázemia sa nepodáva lopta rozhodcovi 

(výnimkou je situácia, kedy rozhodca podáva lopty vhadzujúcemu 

hráčovi po vystriedaní 

6. Pravidlo o driblingu – dôsledné posudzovanie dvojitého driblingu 

i driblingu dvoma rukami, ale s primeranou toleranciou, napr. pri 

posudzovaní prenášania s ohľadom na minibasketbalistov(ky) 

začiatočníkov 

7. Pravidlo o krokoch – tolerancia pri zahájení a ukončení driblingu, 

rovnako pri využívaní obrátok, pískať len „veľké“ kroky 

8. Trestné hody sa nestrieľajú – po faule nasleduje vhadzovanie zo 

zázemia. Súčasne sa nepočítajú individuálne fauly, ani tímový fauly vo 

štvrtine. Uplatňuje sa pravidlo 3 fauly = 1 bod (plynulosť hry) 

9. Neuplatňuje sa pravidlo 3, 8 a 24 sekúnd. Pravidlo 5. sekúnd uplatňovať 

iba pri vhadzovaní zo zázemia a to iba pri výraznom porušení 

10. Na turnaj sú delegovaní dvaja rozhodcovia v prípade turnaja za 

účasti 3 družstiev, prípadne traja rozhodcovia v prípade účasti 4 

družstiev. Úlohou rozhodcov je nielen dohliadať na dodržiavanie 

pravidiel, ale aj stručne a jasne vysvetliť pravidlá, zdôvodniť svoje 

verdikty, byť najmladších hráčom „učiteľom pravidiel“ a priateľskou 

formou ich postupne viesť do plynulej basketbalovej hry podľa 

stanovených pravidiel.  

 

 



 

Súťaže v zručnosti  

 

 

 

 

 

 

 

1. Driblingová súťaž (slalom) 

Každé družstvo sa postaví do radu za sebou, 
pričom prvý hráč je na poliacej čiare s loptou. 
Prvý hráč zaháji dribling z basketbalového 
postoja a dribluje okolo prvého kužeľa pravou 
rukou, následne okolo ľavého kužeľa ľavou 
rukou atď. až do konca. 
Pred ďalším spoluhráčom v rade zastavuje na 
2 nohy do basketbalového postoja a podáva 
loptu spomínanému spoluhráčovi. 
Po odovzdaní lopty sa hráč zaradí na koniec 
zástupu. 
Tak pokračujeme, pokiaľ sa nevystriedajú 
všetci hráči družstva. 
 

2. Prihrávky 

Každé družstvo sa rozdelí na polovicu 
a postaví a postaví sa do radu za sebou, 
pričom prvý hráč je s loptou - na šírku 
vymedzeného územia. 
Súťaž začne tak, že prvý hráč s loptou 
prihrá loptu prvému hráčovi v zástupe 
oproti a zaradí sa na koniec radu, do 
ktorého prihrával. 
Prvých 20 prihrávok prihrávajú hráči 
pravou rukou, ďalších 20 prihrávok ľavou 
rukou a posledných 20 prihrávok oboma 
rukami. 
 



 

 

 

Bodovanie – výsledky súťaží / zápasov 

nehrať na výsledok, zaznamenávať iba účastníkov jednotlivých 

zápasov pre potreby administrácie konania zápasov / turnajov  

 

 

Odporúčaný herný plán (príklad) 

3. Súťaž v zakončovaní 

Každé družstvo sa postaví do radu za sebou, 
pričom prvý hráč je na poliacej čiare s loptou. 
Pred prvým hráčom sú 2 kužele a vo vzdialenosti 
približne 4-5 m sa nachádza ďalší kužeľ. 
Prvý hráč zaháji dribling z basketbalového 
postoja, súčasne zoberie so sebou jeden 
z kužeľov, dribluje s ním dopredu k ďalšiemu 
kužeľu, kde svoj kužeľ položí a zakončuje do 
koša ľubovoľným spôsobom. Strieľa dovtedy, 
pokým nedá kôš. 
Po úspešnom pokuse dribluje späť, opäť zoberie 
kužeľ z miesta, kde ho položil a postaví ho ku 
kužeľu na poliacej čiare (kde bol na začiatku). 
Podáva loptu ďalšiemu spoluhráčovi v rade. 
Po odovzdaní lopty sa hráč zaradí na koniec 
zástupu. 
Tak pokračujeme, pokiaľ družstvo dosiahne 15 
košov. 

Spoločné pravidlá 

- všetky družstvá súťažia naraz 
- družstvo, ktoré súťaž dokončí, si celé sadne, aby bolo vidieť, že majú dokončené 
- každé družstvo musí mať rovnaký počet hráčov 
- v prípade, že súťažiace družstvá nemajú rovnaký počet hráčov, môžu si požičať hráčov z iného 
družstva, resp. niektorí hráči nebudú súťažiť a budú zaradení do ďalšej súťaže 
- nakoniec vyhodnotíme, ktoré družstvo bolo prvé, druhé atď., ale nebudeme bodovať 
 

 

 



 

„Herný plán pre 4 družstvá“ 

 

08.30 – 9.10  prezentácia tímov 

09.10 – 9.15 otvorenie turnaja 

09.15 – 10.00 1. zápas / družstvo I. vs. družstvo II. / 

10.00 – 10.45 2. zápas / družstvo III. vs. družstvo IV. / 

10.45  - 11.00 Driblingová súťaž 

11.00 – 11.45 3. zápas / družstvo I. vs. družstvo III. / 

11.45 - 12.30 4. zápas / družstvo II. vs. družstvo IV. / 

12.30  - 12.45 Prihrávková súťaž 

12.45 – 13.30 5. zápas / družstvo I. vs. družstvo IV. / 

13.30 - 14.15 6. zápas / družstvo II. vs. družstvo III. / 

14.15  - 14.30 Súťaž v zakončovaní 

14.30  - 14.45  Vyhodnotenie výsledkov - ukončenie turnaja 

 

„Herný plán pre 3 družstvá“ 

08.45 – 9.10  prezentácia tímov 

09.10 – 9.15 otvorenie turnaja 

09.15 – 10.00 1. zápas / družstvo I. vs. družstvo II. / 

10.00  - 10.15 Driblingová súťaž 

10.15 – 11.00 2. zápas / družstvo I. vs. družstvo III. / 

11.00  - 11.15 Prihrávková súťaž 

11.15 - 12.00 3. zápas / družstvo II. vs. družstvo III. / 

12.00  - 12.15 Súťaž v zakončovaní 

12.15  - 12.30  Vyhodnotenie výsledkov - ukončenie turnaja 

 

Zverejnené 03.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 197/220203 
 

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 Šamorínsky basketbalový klub k zmene termínu 

zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga ženy nasledovne: 

 



č.B8. medzi BK Slovan Bratislava  – ŠBK Šamorín v termíne 10.02.2022 o 17:30 

hod., Dom Športu, Junácka 6, Bratislava  /pôvodne dňa 29.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 25.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 



uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami 

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

BK Slovan Bratislava 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. 198/220203 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji a dohody 

basketbalových klubov BK Klokani Ivanka pri Dunaji, BK AŠK Slávia Trnava a 

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Západ nasledovne: 

 

č.Z89. medzi BK Klokani Ivanka pri Dunaji - BK AŠK Slávia Trnava  –  v termíne 

06.03.2022 o hod., v telocvičňa ZŠ, SNP 3, Ivanka pri Dunaji /pôvodne dňa 

04.02.2022 - pozri Rozhodnutie č.184/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 02.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 



Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 



ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu 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 zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Kadetky U17 - Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK Klokani Ivanka pri Dunaji, 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 199/220203 
 

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 Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina 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.G16. medzi MBK Victoria Žilina  – MŠK BK Žiar n/Hronom v termíne 

12.02.2022 o 14:15 hod., telocvičňa ZŠ Limbova 30, Žilina - Solinky  /pôvodne 

dňa 23.11.2021 - Rozhodnutie č.87/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 02.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: stretnutie odložené 
nariadením HK SBA 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 – stretnutie odložené 
nariadením HK SBA 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 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 04.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 200/220204 
 

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 RIM Basket o.z. k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže 1.liga muži a Mladí muži U23 

 

rozhodla: 

 

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

muži a Mladí muži U23 nasledovne: 

 

č.24. medzi RIM Slávia TU Košice  – IMC Slovakia P.Bystrica v termíne 

06.02.2022 o 13:00 hod., ŠH Lokomotíva, Čermeľská 1, Košice  /pôvodne dňa 

14.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 



preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže 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 Považskobystrický basketbal OZ 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 07.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 201/220207 
 

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 23 a k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže 1.liga muži a Mladí muži 

U23 

 

rozhodla: 

 

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

muži a Mladí muži U23 nasledovne: 

 

č.64. medzi ŠBK Junior Patroti Levice U23 - UNIPO BKM Iskra Svit 23 v termíne 

11.02.2022 o 18:30 hod., v Dom športu, Levice /pôvodne dňa 13.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, 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.  

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 – kolízia termínov dvoch 
družstiev - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   

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

zápasu základnej časti najvyššej 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 08.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 202/220208 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: ZAKUCIOVÁ Miriama  

 



rozhodla: 

 

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 

150,- Eur (slovom jednostopäťdesiat eur) na účet klubu ŠŠK TYDAM Košice, 

IBAN: SK17 0900 0000 0004 4522 8630. 

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

ZAKUCIOVÁ Miriama, nar. 24.09.2011 z ŠŠK TYDAM Košice do CBK 

Minibuseuropa Ťahanovce Košice. V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým 

poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 

 

Podľa čl. 5. bodu 5.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský 

BK a hráč, resp. zákonný zástupca najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o prestupe e-mailom z ISSBA vyjadria svoje stanovisko /súhlasí 

s prestupom, nesúhlasí s prestupom, prípadne súhlasí s podmienkou/. V prípade, že 

BK požaduje finančnú náhradu za prestup, uvedie aj číslo účtu BK, na ktoré má byť 

platba vykonaná. V prípade, ak v ISSBA chýba možnosť dopísania podmienky 

prestupu, resp. inej informácie, uvedené stanovisko sa môže zaslať e-mailom na: 

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov do veku 23 rokov  -  2.000 € 
 

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

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, ak hráč 
od začiatku hracieho obdobia nenastúpil na žiadny súťažný zápas k termínu 25.2. 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


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 150,- Eur za hráča: ZAKUCIOVÁ 

Miriama, a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 10 rokov, t.j. je v rozpätí do veku 11 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. 

 

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. 203/220208 
 

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 BK AŠK Slávia Trnava 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.Z52. medzi BK AŠK Slávia Trnava  – BK Slovan Bratislava v termíne 

13.02.2022 o 15:00 hod., Trnava  /pôvodne dňa 05.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 



a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       



- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK Slovan Bratislava a BK 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. 204/220208 
 

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 Gabko n.f. 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.SZ76. medzi BK AS Trenčín  – Levy Senec v termíne 11.02.2022 o 20:15 hod., 

Trenčín  /pôvodne dňa 13.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 08.02.2022 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 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 Gabko n.f., 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. 205/220208 
 

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, Školský 



basketbalový klub Junior Levice a k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže 

Kadeti Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ42. medzi MBK AŠK Slávia Trnava  – BBA Komárno –  v termíne  

12.02.2022     o 15:00 hod., v telocvičňa AŠK Slávia, Hajdóczyho ul., Trnava 

/pôvodne dňa 22.01.2022/; 

 

č.SZ45. medzi MBK AŠK Slávia Trnava  – ŠBK Junior Levice v termíne 

13.02.2022 o 12:00 hod., v telocvičňa AŠK Slávia, Hajdóczyho ul., Trnava 

/pôvodne dňa 23.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 21.01.2022 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 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 basketbalový 

klub Junior Levice 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 09.02.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 206/220209 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci oznámenia 1. rozhodcu stretnutia Daniely Gybeľovej týkajúceho sa 

nedostavenia družstva B.S.C. Bratislava na stretnutie vyššej súťaže - 1.ligy Kadetov 



U17, skupina Silver Západ č.52., ktoré mali odohrať s družstvom MBK Karlovka 

Bratislava B dňa 05.02.2022 o 17:00 hod na ZŠ Majerníkova 62 v Bratislave 

 

rozhodla: 

 

1. Basketbalovému klubu ŠŠK B.S.C. Bratislava udeľuje pokutu za 

nedostavenie sa na stretnutie vo výške 50,- Eur (slovom päťdesiať eur) 

a basketbalový klub ŠŠK B.S.C. Bratislava je zároveň povinný uhradiť 

všetky náklady na rozhodcov. 

 

2. Schvaľuje termín dohrávky medzi MBK Karlovka B a B.S.C. Bratislava 

dňa 11.02.2022 o 18:30 hod. na ZŠ Majerníkova 62, Bratislava 

a usporiadateľský klub je povinný uhradiť všetky náklady na rozhodcov. 

 

Pokutu v celkovej výške 50,- Eur 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 08.02.2022 zaoberala oznámením 1. 

rozhodcu stretnutia Daniely Gybeľovej týkajúcim sa nedostavenia družstva B.S.C. 

Bratislava na stretnutie vyššej súťaže - 1.ligy Kadetov U17, skupina Silver Západ 

č.52., ktoré mali odohrať s družstvom MBK Karlovka Bratislava B dňa 05.02.2022 

o 17:00 hod na ZŠ Majerníkova 62 v Bratislave. 

 
Dňa 07.02.2022 bolo HK SBA – C doručené vyjadrenie zástupcu basketbalového 
klubu ŠŠK B.S.C. Bratislava p. Richarda Ďuriša, ktorý k veci uvedol: „Dobrý deň, 
prosím prijmite moje hlboké ospravedlnenie za neúčasť družstva kadetov BSC 
Bratislava U17 na stretnutí Vyššej súťaže - 1.ligy Kadetov U17 - Západ - 52., ktoré 
sme mali odohrať s družstvom MBK Karlovka Bratislava B dňa 05.02.2022 o 17:00 
hod na ZŠ Majerníkova 62 v Bratislave. Chyba nasta v internej komunikácii v rámci 
nášho klubu, kde som informoval nášho trénera kadetov o zrušení víkendových 
zápasov na Karlovke, keďže som si zle prečítal email a nevšimol som si, že 
v karanténe je iba družstvo MBK Karlovka A. Ospravedlňujem sa rozhodcom, ako aj 
súperovi za stratený čas a som pripravený znášať všetky následky spojené s týmto 
pochybením." 
 
V súlade s čl 2. bodom 2.2. Disciplinárneho poriadku SBA: „Nedostavenie sa k 
zápasu z vlastnej viny alebo zrušenie stretnutia podľa čl. 7. HP.“ 
 

najvyššia súťaž     300 € - 1.000 € 
1.liga seniori          100 € - 500 € 

           ostatné             50 € - 300 € 
 
„V prípade zápasov play-off sa uplatňuje horná hranica trestu. Súčasne previnivšie 
družstvo znáša náklady na výjazd rozhodcov /to neplatí v prípade postupu podľa čl. 
7.31 HP.“ 
 
 



Následne dňa 06.02.2022 zástupca MBK Karlovka Bratislava pán Marek Ribánsky 
oslovil HK SBA-C s tým, že majú záujem stretnutie odohrať v náhradnom termíne 
a nesúhlasia s kontumáciou v ich prospech. Kluby sa dohodli na dohrávke vyššie 
uvedeného stretnutia dňa 11.02.2022 o 18:30 hod na ZŠ Majerníkova 62, Bratislava.  
 
Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež z dôvodu, že Basketbalový klub ŠŠK 

B.S.C. Bratislava sa takéhoto previnenia dopustil počas prebiehajúcej sezóny 

prvýkrát, HK SBA-C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, a teda 

udelila pokutu na spodnej hranici sadzby. Z dôvodu, že k neodohratiu stretnutiu došlo 

z nepozornosti a tiež z dôvodu, že s opakovaním stretnutia súhlasí poškodený klub 

MBK Karlovka Bratislava, tak HK SBA-C nekontumuje vyššie uvedené stretnutie. 

 

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. 207/220209 
 

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, 

Basketbalová akadémia Čaňa a RIM Basket o.z. 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.G79. medzi BA Čaňa  – BK Lokomotíva Sereď v termíne 04.03.2022 o hod., v 

Čaňa /pôvodne dňa 26.02.2022/; 

 

č.G84. medzi RIM Basket Košice - BK Lokomotíva Sereď  –  v termíne 

05.03.2022 o hod., v Košice /pôvodne dňa 27.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 02.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji CEYBL U15 v Česku 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 
CEYBL U15 v Česku - 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 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď, 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.  

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 208/220209 
 

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

SBA - C“) v súlade s predchádzajúcim Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 

167/220118 zo dňa 18.01.2022 a žiadosti 1.BK Michalovce o opätovné zaradenie 

družstva do súťaže Juniorov U19, skupina Silver Východ  

 

rozhodla 

 

o opätovnom zaradení družstva 1.BK Michalovce do súťaže Juniorov U19, 

skupina Silver Východ.  

Pôvodné výsledky zápasov odohrané v tejto skupine družstvom 1.BK 

Michalovce budú znova započítané a družstvo sa zaradí do pôvodného 

vyžrebovania. Neodohrané zápasy bude družstvo dohrávať individuálne po 

dohode so súpermi.  

Družstvo pokračuje v súťaži od zápasu č.77. MBK Victoria Žilina – 1.BK 

Michalovce v termíne 26.02.2022. 

 
Odôvodnenie: Dňa 08.02.2022 bol na HK SBA-C doručený e-mail zo strany 

družstva 1.BK Michalovce so žiadosťou o opätovné zaradenie družstva do súťaže 

Juniorov U19, skupiny Silver Východ na základe zmenenej situácie v družstve a tým 

splnenie hranie družstva v režime OP.  

 
HK SBA-C rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 165/220114 zo dňa 
14.01.2022 rozhodla o povolení všetkých Vyšších a Nižších súťaží (od 1.ligy seniorov 
až po mikroligy chlapcov a dievčat) a Slovenského pohára mužov a žien 2021/2022, 
ktoré organizuje SBA a to od termínu 14.01.2022 na neurčito. Zároveň preverovala 
možnosť, či družstvá (najmä nad 18 rokov – 1.liga muži, 2.liga muži, 1.liga ženy, 
Mladí muži U23, Mladé ženy U23, Juniori U19, Juniorky U19 – iba OP režim) môžu 
pokračovať v jednotlivých súťažiach. 
 
HK SBA-C rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 167/220118 zo dňa 
18.01.2022 rozhodla o vyradení družstva 1.BK Michalovce zo súťaže Juniorov U19, 
skupiny Silver Východ, nakoľko na základe oznámenia družstvo nevedelo v danom 
čase zabezpečiť hranie v OP režime.  
 



Na základe oznámenia zo strany družstva 1.BK Michalovce o zmene situácie 
v družstve (možnosť hrania v OP režime) a vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti 
HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.  

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

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

zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať formou vydania nového aktuálneho 

rozhodnutia v tejto veci. 

 

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

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

 

Príloha: 

Aktuálne platné vyžrebovanie súťaže Juniorov U19 
 

Vyžrebovanie súťaže: Juniori Silver Východ 2021/2022 
      

Základná časť 1 

18.12.2021 – nedohráva sa         

1. 1.BK Humenné BK 04 AC LB Spiš.N.Ves     

2. MBK Victoria Žilina voľno     

3. BK MŠK Mileo Kežmarok MBK Liptovský Mikuláš     

4. 1.BK Michalovce TYDAM UPJŠ Košice       

9.10.2021   10.10.2021   

5. 1.BK Humenné 1.BK Michalovce 9. 1.BK Humenné TYDAM UPJŠ Košice 

6. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves TYDAM UPJŠ Košice 10. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 1.BK Michalovce 

7. MBK Victoria Žilina BK MŠK Mileo Kežmarok 11. MBK Victoria Žilina MBK Liptovský Mikuláš 

8. voľno MBK Liptovský Mikuláš 12. voľno BK MŠK Mileo Kežmarok 

23.10.2021   24.10.2021   

13. 1.BK Michalovce BK MŠK Mileo Kežmarok 17. 1.BK Michalovce MBK Liptovský Mikuláš 

14. TYDAM UPJŠ Košice MBK Liptovský Mikuláš 18. TYDAM UPJŠ Košice BK MŠK Mileo Kežmarok 

15. 1.BK Humenné MBK Victoria Žilina 19. 1.BK Humenné voľno 

16. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves voľno 20. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves MBK Victoria Žilina 

6.11.2021  7.11.2021   

21. MBK Victoria Žilina 1.BK Michalovce 25. MBK Victoria Žilina TYDAM UPJŠ Košice 

22. voľno TYDAM UPJŠ Košice 26. voľno 1.BK Michalovce 

23. BK MŠK Mileo Kežmarok 1.BK Humenné 27. BK MŠK Mileo Kežmarok BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

24. MBK Liptovský Mikuláš BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 28. MBK Liptovský Mikuláš 1.BK Humenné 

      
Odvetná časť 1 

19.12.2021 – nedohráva sa         

29. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 1.BK Humenné     

30. voľno MBK Victoria Žilina     

31. MBK Liptovský Mikuláš BK MŠK Mileo Kežmarok     

32. TYDAM UPJŠ Košice 1.BK Michalovce       

20.11.2021   21.11.2021   

33. TYDAM UPJŠ Košice 1.BK Humenné 37. 1.BK Michalovce 1.BK Humenné 

34. 1.BK Michalovce BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 38. TYDAM UPJŠ Košice BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

35. MBK Liptovský Mikuláš MBK Victoria Žilina 39. BK MŠK Mileo Kežmarok MBK Victoria Žilina 

36. BK MŠK Mileo Kežmarok voľno 40. MBK Liptovský Mikuláš voľno 

4.12.2021 – nedohráva sa   5.12.2021 – nedohráva sa   

41. MBK Liptovský Mikuláš 1.BK Michalovce 45. BK MŠK Mileo Kežmarok 1.BK Michalovce 

42. BK MŠK Mileo Kežmarok TYDAM UPJŠ Košice 46. MBK Liptovský Mikuláš TYDAM UPJŠ Košice 

43. voľno 1.BK Humenné 47. MBK Victoria Žilina 1.BK Humenné 

44. MBK Victoria Žilina BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 48. voľno BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

15.1.2022 – nedohráva sa   16.1.2022 – nedohráva sa   

49. TYDAM UPJŠ Košice MBK Victoria Žilina 53. 1.BK Michalovce MBK Victoria Žilina 



50. 1.BK Michalovce voľno 54. TYDAM UPJŠ Košice voľno 

51. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves BK MŠK Mileo Kežmarok 55. 1.BK Humenné BK MŠK Mileo Kežmarok 

52. 1.BK Humenné MBK Liptovský Mikuláš 56. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves MBK Liptovský Mikuláš 

      
Základná časť 2 

26.3.2022         

57. 1.BK Humenné BK 04 AC LB Spiš.N.Ves     

58. MBK Victoria Žilina voľno     

59. BK MŠK Mileo Kežmarok MBK Liptovský Mikuláš     

60. 1.BK Michalovce TYDAM UPJŠ Košice       

29.1.2022   30.1.2022   

61. 1.BK Humenné 1.BK Michalovce 65. 1.BK Humenné TYDAM UPJŠ Košice 

62. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves TYDAM UPJŠ Košice 66. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 1.BK Michalovce 

63. MBK Victoria Žilina BK MŠK Mileo Kežmarok 67. MBK Victoria Žilina MBK Liptovský Mikuláš 

64. voľno MBK Liptovský Mikuláš 68. voľno BK MŠK Mileo Kežmarok 

12.2.2022   13.2.2022   

69. 1.BK Michalovce BK MŠK Mileo Kežmarok 73. 1.BK Michalovce MBK Liptovský Mikuláš 

70. TYDAM UPJŠ Košice MBK Liptovský Mikuláš 74. TYDAM UPJŠ Košice BK MŠK Mileo Kežmarok 

71. 1.BK Humenné MBK Victoria Žilina 75. 1.BK Humenné voľno 

72. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves voľno 76. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves MBK Victoria Žilina 

26.2.2022  27.2.2022   

77. MBK Victoria Žilina 1.BK Michalovce 81. MBK Victoria Žilina TYDAM UPJŠ Košice 

78. voľno TYDAM UPJŠ Košice 82. voľno 1.BK Michalovce 

79. BK MŠK Mileo Kežmarok 1.BK Humenné 83. BK MŠK Mileo Kežmarok BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

80. MBK Liptovský Mikuláš BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 84. MBK Liptovský Mikuláš 1.BK Humenné 

      
Odvetná časť 2 

27.3.2022         

85. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 1.BK Humenné     

86. voľno MBK Victoria Žilina     

87. MBK Liptovský Mikuláš BK MŠK Mileo Kežmarok     

88. TYDAM UPJŠ Košice 1.BK Michalovce       

12.3.2022   13.3.2022   

89. TYDAM UPJŠ Košice 1.BK Humenné 93. 1.BK Michalovce 1.BK Humenné 

90. 1.BK Michalovce BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 94. TYDAM UPJŠ Košice BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

91. MBK Liptovský Mikuláš MBK Victoria Žilina 95. BK MŠK Mileo Kežmarok MBK Victoria Žilina 

92. BK MŠK Mileo Kežmarok voľno 96. MBK Liptovský Mikuláš voľno 

9.4.2022   10.4.2022   

97. MBK Liptovský Mikuláš 1.BK Michalovce 101. BK MŠK Mileo Kežmarok 1.BK Michalovce 

98. BK MŠK Mileo Kežmarok TYDAM UPJŠ Košice 102. MBK Liptovský Mikuláš TYDAM UPJŠ Košice 

99. voľno 1.BK Humenné 103. MBK Victoria Žilina 1.BK Humenné 

100. MBK Victoria Žilina BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 104. voľno BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

30.4.2022   1.5.2022   

105. TYDAM UPJŠ Košice MBK Victoria Žilina 109. 1.BK Michalovce MBK Victoria Žilina 

106. 1.BK Michalovce voľno 110. TYDAM UPJŠ Košice voľno 

107. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves BK MŠK Mileo Kežmarok 111. 1.BK Humenné BK MŠK Mileo Kežmarok 

108. 1.BK Humenné MBK Liptovský Mikuláš 112. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves MBK Liptovský Mikuláš 

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 209/220209 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti 1. BASKET KLUB Michalovce a dohody 

basketbalových klubov 1. BASKET KLUB Michalovce a 1. BASKET KLUB Humenné 

k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Juniori Silver Východ 

 

rozhodla: 

 



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

Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV37. medzi 1.BK Michalovce - 1.BK Humenné  v termíne 04.03.2022 o hod., v 

Michalovciach /pôvodne dňa 21.11.2021 /; 

 

č.SV61. medzi 1.BK Humenné  –  1.BK Michalovce v termíne 06.03.2022 o 10:00 

hod., v Humennom /pôvodne dňa 29.01.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zlá epidemiologická 
situácia v regióne 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 – zlá epidemiologická situácia 
v regióne - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Juniori Silver Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov 1. BASKET KLUB Michalovce a 1. BASKET KLUB Humenné 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. 210/220209 
 

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 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.Z56. medzi BK Lokomotíva Sereď - BK Slovan Bratislava  –  v termíne 

15.02.2022 o 18:30 hod., v ŠH Sokolovňa, Sereď /pôvodne dňa 06.02.2022 /; 



 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 



v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Staršie žiačky U15 - Západ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov BK Slovan Bratislava 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.  

 

Zverejnené 10.02.2022 
 

       Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 211/220210 
 

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

SBA - C“) vo veci podnetu týkajúceho sa hrubého nedodržania pokynov HK SBA-C 

a tiež porušenia Vyhlášok ÚVZ SR č. 3 a č. 5/2022 účinných od 19.01.2022 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje družstvu MBK Stará Turá (usporiadateľský klub SBZ 

Piešťanské Čajky o.z.) pokutu vo výške 250,-Eur (slovom dvestopäťdesiat eur). 

 

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 bol dňa 08.02.2022 doručený podnet od zástupcu ŠBK Šamorín týkajúci 

sa hrubého nedodržania pokynov uvedených v Usmernení HK SBA-C zo dňa 

19.01.2022 a tiež porušenia Vyhlášok ÚVZ SR č. 3 a  č. 5/2022 účinných od 

19.01.2022 počas stretnutia II. kvalifikačného kola Slovenského pohára žien 



2021/2022 medzi družstvami MBK Stará Turá a ŠBK Šamorín, ktorý sa odohral dňa 

01.02.2022 v Starej Turej. 

 

Zástupca ŠBK Šamorín vo svojom podnete uvádza: „naše hráčky boli vystavené 

počas celého zápasu, ako aj času stráveného v hale možnému nakazeniu, bolo 

verejne ohrozené ich zdravie. Pri vstupe do budovy nikto nekontroloval OP režim, 

nebol žiadny doklad (zoznam účastníkov hromadného podujatia), kde sa mali ľudia 

zapísať a deklarovať, či sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie. Pri rozcvičovaní, 

ako aj počas zápasu bolo v priestore haly zbytočne veľa ľudí a z nich nikto nemal 

rúško a ani respirátor. Respirátor mali iba fanúšikovia Šamorínu - 4 rodičia, dvaja 

sedeli oproti lavičke hostí dole a dvaja stáli na balkóne hore, tiež oproti kamere. 

Ľudia sa prechádzali na palubovke  bez respirátora aj počas rozcvičky pred 

zápasom. Dole sedeli pol metra od autovej čiary ľudia bez respirátora - a nie že ich 

mali stiahnuté, ale vôbec ich nemali ani po ruke. Cesta do šatní bola cez vchod, kde 

chodili aj diváci. Sprchy boli spoločné aj s inými ľuďmi, kde sa aj pred zápasom aj 

počas zápasu sprchovali cudzí ľudia. V polčase na palubovke behali ľudia z hľadiska 

aj dospelí a hádzali na kôš. Deti  hádzali na kôš s loptami, čo sa aj hrá aj čo sa 

rozcvičovali dievčatá. Všetci boli bez respirátora/rúška. Následky tohto 

nezodpovedného správania a prístupu Starej Turej malo za následok, že družstvo 

žien ŠBK Šamorín je v karanténe. Do dnešného dňa má 2 hráčky pozitívne, ostatné 

čakajú na výsledok PCR testu. ŠBK Šamorín vo svojom podnete tiež uvádza, že 

v mládežníckych kategóriách družstiev MBK Stará Turá sú nesprávne resp. 

nedostatočne vypĺňané záznamy o testovaniach. ̋  ŠBK Šamorín svoje tvrdenia 

podložil fotografiami a tiež videozáznamom z predmetného stretnutia. 

HK SBA – C sa na zasadaní dňa 08.02.2022 zaoberala vyššie uvedeným podnetom, 
preštudovala videozáznam a fotografie zo stretnutia a následne vyzvala družstvo  
MBK Stará Turá, aby sa jeho usporiadateľský klub vyjadril k vyššie uvedenému 
podnetu. Ten sa ani k jednému vyššie uvedenému bodu vo svojej odpovedi zo dňa 
09.02.2022 nevyjadril a HK SBA-C položil viacero otázok, ktoré podľa HK SBA-C 
nesúvisia s vyššie uvedenými porušeniami. HK SBA-C vyzvala družstvo MBK Stará 
Turá, aby sa jeho usporiadateľský klub vyjadril ku konkrétnym bodom podnetu ŠBK 
Šamorín. 

HK SBA – C šetreniami zistila, že na predmetnom stretnutí II. kvalifikačného kola 
Slovenského pohára žien 2021/2022 medzi družstvami MBK Stará Turá a ŠBK 
Šamorín, ktorý sa odohral dňa 01.02.2022 v Starej Turej došlo k hrubému porušeniu 
pokynov HK SBA-C, ktoré boli SBA klubom zaslané formou nasledovných 
usmernení: 

1. Usmernenie - Postup pri organizovaní zápasov SBA zo dňa 31.08.2021, resp. 
zo dňa 12.09.2021. (zaslané formou emailu a uverejnené na SBA stránke) 
 
V tomto usmernení sa uvádza: ,,Vstup a pobyt v mieste zápasu umožniť len 
s prekrytými hornými dýchacími cestami.̋ 

 
2. Usmernenie k organizácií tréningového procesu a súťaží v basketbalových 

kluboch zo dňa 19.01.2022. (zaslané formou emailu a uverejnené na SBA 
stránke) 

V tomto usmernení sa v bode 3 uvádza: ,,Vstup na hromadné podujatie 
môže byť umožnené len s prekrytými hornými dýchacími cestami.” 



 

Taktiež bolo zistené, že došlo k porušeniu nasledovných § vyhlášok ÚVZ SR. 

 

1. § 2 Vyhlášky ÚVZ SR č. 3/2022 účinnej od 19.01.2022, ktorý v interiéroch 

nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest použitím respirátora. 

 

2. § 3 písm. d) Vyhlášky ÚVZ SR č. 5/2022 účinnej od 19.01.2022. 

 

Podľa § 3 písm. d) Vyhlášky ÚVZ SR č. 5/2022: ,,vstup a pobyt v mieste hromadného 

podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami podľa 

vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. ̋

 

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 
basketbalový klub Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky o.z. sa 
takéhoto previnenia dopustil prvýkrát, a preto neudelila vyšší možný finančný trest. 
V prípade zopakovania sa takéhoto previnenia môže byť BK udelená vyššia pokuta 
spolu so zatvorením hľadiska. 
 
Pokuta bola udelená družstvu MBK Stará Turá z dôvodu, že na zápise o stretnutí II. 
kvalifikačného kola Slovenského pohára žien 2021/2022 medzi družstvami MBK 
Stará Turá a ŠBK Šamorín, ktorý sa odohral dňa 01.02.2022 v Starej Turej bolo 
uvedené ako usporiadateľský klub. 

HK SBA - C výslovne upozorňuje BK na dodržiavanie pokynov uvedených 
v Usmernení k organizácií tréningového procesu a súťaží v basketbalových 
kluboch zo dňa 19.01.2022 a tiež aktuálne platných Vyhlášok ÚVZ SR č.3/2022 
a č.5/2022 účinných od 19.01.2022, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození 
verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí. 
 

HK SBA-C pristúpila k udeleniu tejto sankcie tiež z dôvodu preventívneho 

charakteru, aby Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky o.z. 

okamžite zjednalo nápravu. V prípade, ak by tieto porušenia riešil ÚVZ SR, tak 

by bola sankcia ďaleko vyššia. 

 

Zároveň HK SBA-C upozorňuje Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky o.z., aby dbal na dôslednejšie vypĺňanie záznamov o testovaní svojich 

družstiev v zmysle Usmernenia HK SBA-C k záznamom o testovaní zo dňa 

07.02.2022. 

 

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. 212/220210 
 

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 

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra 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.125. medzi BKM Junior UKF Nitra 1Ž - BK Lokomotíva Sereď 23  –  v termíne 

16.02.2022 o 19:00 hod., v Mestská ŠH, Nitra /pôvodne dňa 06.02.2022 /; 

Týmto sa ruší termín predmetného stretnutia uvedený v Rozhodnutí HK SBA - 

C č.186/220131 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 31.01.2022 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 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 Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď a 

Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 213/220210 
 



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 BASKETBALOVÝ KLUB 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN 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.136. medzi BK ZŠ Zvolen 1Ž  – Young Angels U19 Košice v termíne 

18.02.2022 o hod., Zvolen  /pôvodne dňa 19.02.2022/; 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 09.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínov 
viacerých družstiev klubu 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 – kolízia termínov viacerých 
družstiev klubu 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 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. a BASKETBALOVÝ 

KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN, 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. 214/220210 
 

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, Basketbalový klub mládeže 

Petržalka - Five Stars a k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Staršie 

žiačky U15 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Západ nasledovne: 

 

č.Z4. medzi ŠBK Šamorín  – BKM Petržalka - Five Stars v termíne 15.02.2022 

o hod., v Šamorín /pôvodne dňa 19.02.2022/; 

 

č.Z32. medzi BKM Petržalka - Five Stars - ŠBK Šamorín  –  v termíne 23.02.2022 

o hod., v Bratislava /pôvodne dňa 20.02.2022 /; 



 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 02.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EGBL v Lotyšsku 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 v Lotyšsku - 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 - Západ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov Šamorínsky basketbalový klub, Basketbalový klub mládeže 

Petržalka - Five Stars 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. 215/220210 
 

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, 

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

termínu zápasov základnej časti súťaže Kadeti Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G42. medzi BK Lokomotíva Sereď  – MŠK BK Žiar n/Hronom v termíne 

09.03.2022 o 18:30 hod., v ŠH Sokolovňa, Sereď /pôvodne dňa 22.01.2022/; 

 

č.G45. medzi BK Lokomotíva Sereď - BKM SPU Nitra  –  v termíne 16.02.2022 o 

18:30 hod., v ŠH Sokolovňa, Sereď /pôvodne dňa 23.01.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.01.2022 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 

Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď, Mestský športový klub Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o. 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 11.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 216/220211 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: MATEJČÍKOVÁ Jana  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje prestup hráča: MATEJČÍKOVÁ Jana z BK ŠKP 08 

Banská Bystrica do ŠK UMB Banská Bystrica bez nároku na výchovné 

materskému BK. 

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

MATEJČÍKOVÁ Jana, nar. 05.02.1997 z BK ŠKP 08 Banská Bystrica do ŠK UMB 

Banská Bystrica. 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 „. 

 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

         Od veku viac ako 11 do veku 12 rokov   -     300 € 

         Od veku viac ako 12 do veku 13 rokov   -     500 € 

         Od veku viac ako 13 do veku 14 rokov   -     800 € 

         Od veku viac ako 14 do veku 15 rokov   -  1.200 € 

         Od veku viac ako 15 do veku 17 rokov   -  2.000 € 

         Od veku viac ako 17 do veku 19 rokov   -  3.000 € 

Od veku viac ako 19 do veku 21 rokov        -  5.000 € 

Od veku viac ako 21 rokov do veku 23 rokov  -  2.000 € 
 

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

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

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

materský klub nárok na výchovné za hráča: MATEJČÍKOVÁ Jana, a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 25 rokov, t.j. je v rozpätí viac ako 23 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. 

 

V zmysle vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 



Zverejnené 13.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 217/220213 
 

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 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.G46. medzi Inter Bratislava - MŠK BK Žiar n/Hronom  –  v termíne 16.02.2022 

o 18:30 hod., v Športová hala Trnávka - Vietnamská 21/A, Bratislava /pôvodne 

dňa 26.01.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.01.2022 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 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 zápasov – karanténne opatrenia Covid-
19 - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Kadeti Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

Inter Bratislava mládež 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. 218/220213 
 

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 Juniori Silver 

Západ 
 

rozhodla: 
 

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

Silver Západ nasledovne: 
 

č.SZ79. medzi MBK AŠK Slávia Trnava  – B.S.C. Bratislava v termíne 17.02.2022 

o 19:00 hod., Telocvičňa AŠK Slávia Trnava, Hajdóczyho ulica /pôvodne dňa 

26.02.2022/; 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.02.2022 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 Juniori 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 14.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 219/220214 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŽBK Rožňava a dohody basketbalových klubov 

ŽBK Rožňava a Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves 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.40. medzi ŠKBD Spišská N.Ves 23  – ŽBK Rožňava 1Ž v termíne 20.02.2022 

o 12:30 hod., Športová hala, Spišská Nová Ves  /pôvodne dňa 06.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: stretnutie odložené 
nariadením HK SBA 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 – stretnutie odložené 
nariadením HK SBA 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 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 ŽBK Rožňava a Športový klub basketbalu dievčat 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. 220/220214 
 

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

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

basketbalových klubov Basketbalový klub mládeže, BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, 

Mestský športový klub Kežmarok 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.SV13. medzi 1.BK Michalovce  – BK MŠK Kežmarok v termíne  19. 02.2022     

o 11:30 hod., v Mestská ŠH, Športová ul. 31, Michalovce /pôvodne dňa 

23.10.2021/; 

 

č.SV17. medzi 1.BK Michalovce - BKM Iskra Svit  –  v termíne 20.02.2022 o 

11:00 hod., v Mestská ŠH, Športová ul. 31, Michalovce /pôvodne dňa 24.10.2021 

/;  

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.10.2021 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 Basketbalový klub mládeže, BK 04 AC LB Spišská Nová 

Ves, Mestský športový klub Kežmarok 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.  

 

Zverejnené 15.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 221/220215 
 

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, Mestský športový klub Žiar 

nad Hronom, spol. s r.o. 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.G27. medzi BA Čaňa - MBK Victoria Žilina v termíne 27.02.2022 o 9:00 hod., 

telocvičňa ZŠ, Pionierska 33, Čaňa /pôvodne dňa 07.11.2021 /; 

 

č.G36. medzi BA Čaňa  – MŠK BK Žiar n/Hronom v termíne 12.03.2022 o hod., 

telocvičňa ZŠ, Pionierska 33, Čaňa  /pôvodne dňa 20.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 06.11.2021 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 Gold medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Basketbalová akadémia Čaňa, Mestský športový klub Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o. 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 222/220215 
 

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., CBK Minibuseuropa 

Ťahanovce Košice a Basketbalová akadémia Čaňa 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.V51. medzi Young Angels U16 Košice  – BA Čaňa v termíne 21.02.2022 

o 18:00 hod., v telocvični ZS M. Lechkeho na Ul. Jana Pavla II. c. 1, Košice 

/pôvodne dňa 29.01.2022/; 

 

č.V56. medzi Young Angels U16 Košice - CBK U17 Košice  –  v termíne 

23.02.2022 o 18:00 hod., v telocvični ZS M. Lechkeho na Ul. Jana Pavla II. c. 1, 

Košice /pôvodne dňa 30.01.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EGBL U16 v Lotyšsku 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 
EGBL U16 v Lotyšsku - 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 YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., CBK Minibuseuropa Ťahanovce 

Košice a Basketbalová akadémia Čaňa 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. 223/220215 
 

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., CBK Minibuseuropa 

Ťahanovce Košice a Basketbalová akadémia Čaňa 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.V52. medzi Young Angels U17 Košice  – CBK U17 Košice v termíne 

22.02.2022 o 18:00 hod., v telocvicni ZS M. Lechkeho na Ul. Jana Pavla II. c. 1, 

Košice /pôvodne dňa 29.01.2022/; 

 

č.V55. medzi Young Angels U17 Košice - BA Čaňa  –  v termíne 24.02.2022 o 

18:00 hod., v telocvicni ZS M. Lechkeho na Ul. Jana Pavla II. c. 1, Košice 

/pôvodne dňa 30.01.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EGBL U16 v Lotyšsku 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 
EGBL U16 v Lotyšsku - 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 YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., CBK Minibuseuropa Ťahanovce 

Košice a Basketbalová akadémia Čaňa 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. 224/220215 
 

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. 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.118. medzi Young Angels U23 Košice  – Young Angels U19 Košice v termíne 

02.03.2022 o 18:00 hod., SOS Priemyselnych technológií, Učňovská 5, Košice - 

Šaca  /pôvodne dňa 26.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 24.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 



hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže 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. 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 16.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 225/220216 
 

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 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.SZ73. medzi MIBA Stupava/Lozorno - MBK AŠK Slávia Trnava  –  v termíne 

20.02.2022 o 13:30 hod., v Vranovská 2, Bratislava /pôvodne dňa 13.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.02.2022 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 

zápasu základnej časti najvyššej 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 MBK AŠK Slávia Trnava 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. 226/220216 
 

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, MI talents, o.z. a k zmene termínu zápasov základnej 

časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Západ nasledovne: 

 

č.Z31. medzi BK Slovan Bratislava - MIBA Stupava/Lozorno  –  v termíne 

21.02.2022 o 16:30 hod., v Združená SŠ odevná, Tokajícka 24, Bratislava 

/pôvodne dňa 20.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 15.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične 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 – obsadenosť telocvične - je 
dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Staršie žiačky U15 - Západ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov BK Slovan Bratislava, MI talents, 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. 227/220216 
 

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 Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. 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.A10. medzi Piešťanské Čajky  – MBK Ružomberok v termíne 23.02.2022 

o 18:00 hod., Diplomat aréna, Piešťany  /pôvodne dňa 19.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 15.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 



v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami 

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

Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky a Mestský basketbalový klub 

Ružomberok, 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. 228/220216 
 

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 Kadetky U17 - 

Západ 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Západ nasledovne: 

 

č.Z24. medzi BK Slovan Bratislava  – MBK Ružomberok v termíne 10.03.2022 

o 18:00 hod., Dom športu, Junácka 6, Bratislava  /pôvodne dňa 02.02.2022/; 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 31.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 



Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ 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. 229/220216 
 

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 Šamorínsky basketbalový klub k zmene termínu 

zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.B8. medzi BK Slovan Bratislava  – ŠBK Šamorín v termíne 03.03.2022 o 17:30 

hod., Dom Športu, Junácka 6, Bratislava  /pôvodne dňa 10.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 25.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 



7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 



- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami 

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

BK Slovan Bratislava 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. 230/220216 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará 

Ľubovňa, o. z. a dohody basketbalových klubov ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB 

BASKET Stará Ľubovňa, o. z., BASKETBALOVÝ KLUB KOVOHUTY KROMPACHY 

s.r.o. a 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.V5. medzi BK Kovohuty Krompachy  – ŠŠK Basket St.Ľubovňa v termíne 

23.02.2022 o 16:00 hod., v ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa /pôvodne dňa 

09.10.2021/; 

 

č.V37. medzi ŠŠK Basket St.Ľubovňa - BK Kovohuty Krompachy  –  v termíne 

23.02.2022 o 18:00 hod., v ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa /pôvodne dňa 

21.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 07.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zlá epidemiologická 
situácia v družstve 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 – zlá epidemiologická situácia 
v družstve - 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 ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará Ľubovňa, o. 

z., BASKETBALOVÝ KLUB KOVOHUTY KROMPACHY s.r.o. 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 17.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 231/220217 
 

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 ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ 

KLUB BASKET Stará Ľubovňa, o. z. k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže 

Staršie žiačky U15 - Východ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Východ nasledovne: 

 

č.V34. medzi ŠŠK Basket St.Ľubovňa  – Young Angels U15 Košice v termíne 

25.02.2022 o 17:00 hod., ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa  /pôvodne dňa 

20.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť hráčok a 
trénerov na turnaji EGBL 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 – účasť hráčok a trénerov na 
turnaji EGBL 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 - 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 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. 232/220217 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Basketbalová akadémia mládeže Poprad a 

dohody basketbalových klubov Basketbalová akadémia mládeže Poprad, 

BASKETBALOVÝ KLUB KOVOHUTY KROMPACHY s.r.o. a 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.V9. medzi BK Kovohuty Krompachy  – BAM Poprad v termíne 21.02.2022 

o 16:00 hod., v telocvičňa pri ZŠ Komenského ul. 587/15, Poprad /pôvodne dňa 

10.10.2021/; 

 

č.V33. medzi BAM Poprad - BK Kovohuty Krompachy  –  v termíne 21.02.2022 o 

18:00 hod., v telocvičňa pri ZŠ Komenského ul. 587/15, Poprad /pôvodne dňa 

20.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 06.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zlá epidemiologická 
situácia v družstve 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 – zlá epidemiologická situácia 
v družstve - 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 Basketbalová akadémia mládeže Poprad, 

BASKETBALOVÝ KLUB KOVOHUTY KROMPACHY s.r.o. 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. 233/220217 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti RIM Basket o.z. a dohody basketbalových klubov 

RIM Basket o.z. a Školský basketbalový klub Junior Levice k zmene termínu zápasu 

základnej časti súťaže 1.liga muži a Mladí muži U23 

 

rozhodla: 

 

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

muži a Mladí muži U23 nasledovne: 

 

č.73. medzi RIM Slávia TU Košice  – ŠBK Junior Patrioti Levice v termíne 

25.02.2022 o 19:00 hod., ŠH Lokomotíva, Čermelská 1, Košice  /pôvodne dňa 

27.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.02.2022 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 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 RIM Basket o.z. a Školský basketbalový klub Junior Levice, 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. 234/220217 
 

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 Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Bratislava 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.SZ81. medzi Levy Senec  – MBK Karlovka Bratislava v termíne 22.02.2022 

o 17:00 hod., telocvični ZŠ A.Molnára Szencziho,Senec  /pôvodne dňa 

27.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 15.02.2022 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 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 Mládežnícky basketbalový klub Karlovka 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. 235/220217 
 

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., Školský ŠK B.S.C. Bratislava a BK Inter Bratislava mládež 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.G78. medzi MŠK BK Žiar n/Hronom  – B.S.C. Bratislava v termíne 23.03.2022 

o 16:00 hod., v Žiar n/Hronom /pôvodne dňa 26.02.2022/; 

 

č.G82. medzi MŠK BK Žiar n/Hronom - Inter Bratislava Yellow  –  v termíne 

02.03.2022 o 16:00 hod., v Žiar n/Hronom /pôvodne dňa 27.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 15.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EYBL v Bulharsku 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 v Bulharsku - 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., Školský ŠK 

B.S.C. Bratislava 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. 236/220217 
 

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 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.Z51. medzi BK Lokomotíva Sereď  – MIBA Stupava/Lozorno v termíne 

27.02.2022 o 13:30 hod., ŠH Sokolovňa, Sereď  /pôvodne dňa 05.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 01.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 



možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   



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

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov MI talents, o.z. 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. 237/220217 
 

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., BK 

ŠKP 08 Banská Bystrica 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.Z45. medzi MBK Ružomberok  – BK ŠKP 08 B.Bystrica v termíne 23.02.2022 

o 16:30 hod., v ŠH Koniareň, Ružomberok /pôvodne dňa 12.02.2022/; 

 

č.Z90. medzi BK ŠKP 08 B.Bystrica - MBK Ružomberok  –  v termíne 24.02.2022 

o hod. (nie skôr ako 16:00), v Banská Bystrica /pôvodne dňa 11.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.02.2022 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 Kadetky U17 - Západ 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., BK ŠKP 08 Banská 

Bystrica 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 18.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 238/220218 
 

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 AŠK Slávia Trnava 

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.Z37. medzi ŠBK Šamorín  – BK AŠK Slávia Trnava v termíne 05.03.2022 

o 10:00 hod., Športcentrum Samaria, Veterná ul.,Šamorín  /pôvodne dňa 

21.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: odložené 
rozhodnutím HK SBA 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 – odložené rozhodnutím HK 
SBA 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 BK 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. 239/220218 
 

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, BK ŠKP 08 Banská Bystrica a 

ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará Ľubovňa, o. z.  k zmene termínu 

zápasov základnej časti súťaže Staršie žiačky - Východ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky - Východ nasledovne: 

 

č.V39. medzi BK AS Trenčín-MS - BK ŠKP 08 B.Bystrica  –  v termíne 05.03.2022 

o 11:00 hod., v Trenčín /pôvodne dňa 21.11.2021 /; 

 

č.V45. medzi BK AS Trenčín-MS - ŠŠK Basket St.Ľubovňa  –  v termíne 

06.03.2022 o 10:00 hod., v Trenčín /pôvodne dňa 23.01.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 15.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zlá epidemiologická 
situácia v družstve 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 – zlá epidemiologická situácia 
v družstve - 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 - Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Basketbalový klub Trenčín, BK ŠKP 08 Banská Bystrica 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. 240/220218 
 



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 Staršie žiačky U15 

- Východ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Východ nasledovne: 

 

č.V38. medzi BAM Poprad - Young Angels U15 Košice  –  v termíne 06.03.2022 

o 10:00 hod., v telocvičňa pri ZŠ Komenského ul. 587/15 Poprad /pôvodne dňa 

21.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť hráčok a 
trénerov na turnaji EGBL 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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

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

zápasu základnej časti 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.  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. 241/220218 
 

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 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.SZ69. medzi MIBA Stupava/Lozorno  – BKM SPU Nitra v termíne 20.02.2022 

o 16:00 hod., Vranovská 2, Bratislava  /pôvodne dňa 12.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 



prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BKM SPU Nitra 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.  

 

Zverejnené 20.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 242/220219 
 

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, MI talents, o.z. a 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.Z3. medzi MIBA Stupava/Lozorno  – BK Slovan Bratislava v termíne 

24.02.2022 o 16:00 hod., v Združená SŠ odevná, Tokajícka 24, Bratislava 

/pôvodne dňa 19.02.2022/; 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične 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 zápasu – obsadenosť telocvične - je 
dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Staršie žiačky U15 - Západ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov BK Slovan Bratislava, MI talents, 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. 243/220220 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BARDEJOVSKÍ RYTIERI a dohody 

basketbalových klubov BARDEJOVSKÍ RYTIERI a Považskobystrický basketbal OZ 

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.SV13. medzi Bardejovskí Rytieri - IMC Slovakia P.Bystrica  –  v termíne 

06.03.2022 o hod., v /pôvodne dňa 13.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.02.2022 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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;       



- 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 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Kadeti Silver Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BARDEJOVSKÍ RYTIERI a Považskobystrický basketbal OZ 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. 244/220220 
 

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, Basketbalová akadémia 

Čaňa a k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Kadeti Silver Východ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV18. medzi BA Čaňa  – IMC Slovakia P.Bystrica v termíne 26.03.2022 o hod., 

v /pôvodne dňa 14.11.2021/; 

 

č.SV74. medzi BA Čaňa - IMC Slovakia P.Bystrica  –  v termíne 27.03.2022 o 

hod., v Čaňa /pôvodne dňa 06.03.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zlá epidemiologická 
situácia v družstve + dohrávka iného zápasu 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 – zlá epidemiologická situácia 
v družstve + dohrávka iného zápzsu - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej 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, Basketbalová akadémia Čaňa 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. 245/220220 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti RIM Basket o.z. a dohody basketbalových klubov 

RIM Basket o.z. a Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza k zmene termínu 

zápasu základnej časti súťaže Juniori Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G40. medzi MBA Prievidza - Diawin Košice  –  v termíne 23.02.2022 o 15:30 

hod., v ŠH, ul. Olympionikov 2, Prievidza /pôvodne dňa 21.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne 
opatrenia Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 



BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Juniori Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

RIM Basket o.z. a Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 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. 246/220220 
 



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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti RIM Basket o.z. a dohody basketbalových klubov 

RIM Basket o.z.u a Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď k zmene termínu 

zápasuv základnej časti súťaže Juniori Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G75. medzi BK Lokomotíva Sereď - Diawin Košice  –  v termíne 22.02.2022 o 

18:30 hod., v ŠH Sokolovňa, Sereď /pôvodne dňa 13.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 



7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu– karanténne opatrenia Covid-19 
- je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Juniori Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

RIM Basket o.z. 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.  

 

Zverejnené 21.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 247/220221 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 

dohody basketbalových klubov Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 

Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina 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.G76. medzi MBK Victoria Žilina - MBA Prievidza  –  v termíne 24.02.2022 o 

17:00 hod., v ZŠ  Limbová  Žilina  č . 30  -  sídlisko  Solinky /pôvodne dňa 

13.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 



7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – karanténne opatrenia Covid-
19 - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu 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 Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 248/220221 
 

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

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

basketbalových klubov Basketbalový klub mládeže Piešťany a BK Klokani Ivanka pri 

Dunaji k výmene termínov zápasov základnej časti súťaže Kadetky Západ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu termínov zápasov základnej časti súťaže 

Kadetky Západ nasledovne: 

 

č.Z38. medzi BK Klokani Ivanka p/Dunaji – Piešťanské Čajočky v termíne 

27.03.2022 o hod., v Ivanka p/Dunaji  /pôvodne dňa 26.03.2022/; 

 



č.Z83. medzi Piešťanské Čajočky - BK Klokani Ivanka p/Dunaji v termíne 

26.03.2022 o 12:00 hod., v Diplomat aréna, Piešťany  /dňa 27.03.2022/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 20.02.2022 doručená žiadosť o výmenu 
termínov 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 termínov 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 termínov zápasov – obsadenosť ŠH v termíne 
konania zápasu, je dôvodom na preloženie, resp. výmenu termínov zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny termínov 

zápasov základnej časti súťaže Kadetky Západ medzi jednotlivými družstvami 

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

Basketbalový klub mládeže Piešťany 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. 249/220221 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará 

Ľubovňa, o. z. a dohody basketbalových klubov ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB 

BASKET Stará Ľubovňa, o. z. a Basketbalový klub mládeže Piešťany k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Východ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Východ nasledovne: 

 

č.V41. medzi Piešťanské Čajočky  – ŠŠK Basket St.Ľubovňa v termíne 

05.03.2022 o 16:00 hod., Piešťany  /pôvodne dňa 22.01.2022/; 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 21.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 



Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará Ľubovňa, o. z. a 

Basketbalový klub mládeže Piešťany, 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 22.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 250/220222 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Telovýchovná jednota Step Komárno a dohody 

basketbalových klubov Telovýchovná jednota Step Komárno 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.SZ18. medzi BBA Komárno - MBK AŠK Slávia Trnava  –  v termíne 24.02.2022 

o 18:30 hod., v Mestská ŠH, Komárno /pôvodne dňa 25.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: organizovanie 
turnaja 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 – organizovanie turnaja EYBL - 
je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Kadeti Silver Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Telovýchovná jednota Step Komárno 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. 251/220222 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 

dohody basketbalových klubov Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 

BKM SPU Nitra k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G50. medzi BKM SPU Nitra  – MBA Prievidza v termíne 25.02.2022 o 18:00 

hod., ŠH SPU Nitra, Chalúpkova 359, Nitra  /pôvodne dňa 05.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 



preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Kadeti Gold medzi jednotlivými družstvami v súlade 



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

Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 252/220222 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Basketbalová akadémia mládeže Poprad a 

dohody basketbalových klubov Basketbalová akadémia mládeže Poprad a BK ŠKP 

08 Banská Bystrica k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky 

U15 - Východ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Východ nasledovne: 

 

č.V25. medzi BK ŠKP 08 B.Bystrica - BAM Poprad  –  v termíne 02.03.2022 o 

17:00 hod., v telocvičňa Gymnázia Tajovského ulica, Banská Bystrica /pôvodne 

dňa 07.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.11.2021 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 zápasu.   
   
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 Basketbalová akadémia mládeže Poprad a BK ŠKP 08 

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 23.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 253/220223 
 

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 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.G23. medzi BA Čaňa  – BK Lokomotíva Sereď v termíne 04.03.2022 o 16:00 

hod., v telocvičňa ZŠ, Pionierska 33, Čaňa /pôvodne dňa 06.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 06.11.2021 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 zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu 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 Basketbalová akadémia Čaňa 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. 254/220223 
 

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 Gabko 

n.f. k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Starš žiaci Silver Západ 

 



rozhodla: 

 

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

žiaci Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ67. medzi Levy Senec - MBK AŠK Slávia Trnava  –  v termíne 25.02.2022 o 

16:30 hod., v telocvičňa Základnej školy A.Molnára, Senec /pôvodne dňa 

30.01.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 26.01.2022 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 zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej 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 MBK AŠK Slávia Trnava a Gabko n.f. 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. 255/220223 
 

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 a Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Juniori Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G80. medzi MBA Prievidza  – Inter Bratislava v termíne 28.02.2022 o 16:30 

hod., Športovej hale, ul. Olympionikov 2 Prievidza  /pôvodne dňa 26.02.2022/; 



 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 22.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 



v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Juniori Gold medzi jednotlivými družstvami v súlade 

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

Bratislava mládež a Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza, 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. 256/220223 
 

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 RIM Basket o.z. 

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže 1.liga muži a Mladí muži U23 

 

rozhodla: 

 

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

muži a Mladí muži U23 nasledovne: 

 

č.28. medzi ŠBK Junior Patrioti Levice  – RIM Slávia TU Košice v termíne 

05.03.2022 o 10:00 hod., Športová hala, Levice  /pôvodne dňa 21.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 15.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť hráčov na 
turnaji EYBL 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 – účasť hráčov na turnaji EYBL 
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 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 Školský basketbalový klub Junior Levice 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 24.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 257/220224 
 

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 Bánovský basketbalový klub, Školský basketbalový klub 

Junior Levice a Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď k zmene termínu 

zápasov základnej časti súťaže Juniori Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G33. medzi ŠBK Junior Levice  – BK Lokomotíva Sereď v termíne 02.03.2022 

o 18:00 hod., v Športová hala, Levice /pôvodne dňa 20.11.2021/; 

 

č.G74. medzi ŠBK Junior Levice  – BBK Bánovce n/Bebravou v termíne 

03.03.2022 o 18:00 hod., v Športová hala, Levice /pôvodne dňa 13.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 23.02.2022 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 Juniori Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

Bánovský basketbalový klub, Školský basketbalový klub Junior Levice 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. 258/220224 
 

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 

Školský basketbalový klub Junior Levice k zmene termínu zápasu základnej časti 

súťaže Juniori Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G65. medzi BK Lokomotíva Sereď  – ŠBK Junior Levice v termíne 01.03.2022 

o 16:00 hod., ŠH Sokolovňa, Sereď  /pôvodne dňa 30.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 24.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 



preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Juniori 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 Školský basketbalový klub Junior Levice, 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 25.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 259/220225 
 

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., BKM SPU Nitra a Považskobystrický basketbal OZ k zmene termínu zápasov 

základnej časti súťaže 1.liga muži a Mladí muži U23 

 

rozhodla: 

 

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

muži a Mladí muži U23 nasledovne: 

 

č.7. medzi MŠK BK Žiar n/Hronom  – BKM SPU Nitra v termíne 11.03.2022 

o 18:00 hod., v Žiar n/Hronom /pôvodne dňa 17.10.2021/; 

 

č.63. medzi BKM SPU Nitra  – IMC Slovakia P.Bystrica v termíne 04.03.2022 

o 18:00 hod., Nitra  /pôvodne dňa 13.02.2022/; 

 

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 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 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o., BKM 

SPU Nitra a Považskobystrický basketbal OZ 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. 260/220225 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará 

Ľubovňa, o. z. a dohody basketbalových klubov ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB 

BASKET Stará Ľubovňa, o. z. a BK ŠKP 08 Banská Bystrica k zmene termínu 

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Východ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Východ nasledovne: 

 

č.V21. medzi BK ŠKP 08 B.Bystrica  – ŠŠK Basket St.Ľubovňa v termíne 

03.03.2022 o hod., Banská Bystrica  /pôvodne dňa 06.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  



c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov ŠKOLSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB BASKET Stará Ľubovňa, o. z. a BK 

ŠKP 08 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. 261/220225 
 

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.Z34. medzi ŠBK Šamorín  – BK Lokomotíva Sereď v termíne 03.03.2022 

o 16:00 hod., Športcentrum SAMARIA, Veterná ul., Šamorín  /pôvodne dňa 

20.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 



7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže 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.  

 

Zverejnené 27.02.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 262/220227 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK ŠKP 08 Banská Bystrica a dohody 

basketbalových klubov BK ŠKP 08 Banská Bystrica a Spoločné basketbalové 

združenie Piešťanské Čajky k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Niké 

Extraliga ženy skupina A 
 

rozhodla: 



 

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

Extraliga ženy skupina A nasledovne: 
 

č.A11. medzi BK ŠKP 08 B.Bystrica  – Piešťanské Čajky v termíne 03.03.2022 

o 18:00 hod., ŠH Dukla, Na Štiavničkách, Banská Bystrica  /pôvodne dňa 

05.03.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 26.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
športovej haly 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 športovej haly 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 skupina A medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK ŠKP 08 Banská Bystrica a Spoločné basketbalové združenie 

Piešťanské Čajky, 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.  

 


