
Rozhodnutia HK SBA - C – január 2022 
 

Zverejnené 03.01.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 163/220103 
 

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

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

v najvyšších a vyšších súťažiach SBA 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

Patrioti Levice    -  67 eur  (zo dňa 23.10.2021, 04.12.2021) 

-  67 eur  (zo dňa 29.12.2021, 29.12.2021) 

BC Komárno    -  67 eur  (zo dňa 04.12.2021, 18.12.2021) 

-  67 eur  (zo dňa 02.01.2022, 02.01.2022) 

MBK BANÍK Handlová   -  67 eur  (zo dňa 17.11.2021, 22.12.2021) 

Iskra Svit     -  67 eur  (zo dňa 29.10.2021, 08.12.2021) 

 

b/ Niké Extraliga ženy 

MBK Ružomberok    -  67 eur  (zo dňa 06.10.2021, 18.12.2021) 

 

2./ hráči 

Niké Slovenská basketbalová liga 

MBK BANÍK Handlová   Tomáš Mrviš 

-  120 eur  (zo dňa 04.12.2021) 

-  150 eur  (zo dňa 11.12.2021) 

-  180 eur  (zo dňa 29.12.2021) 

Jordon L Talley 

-  60 eur  (zo dňa 11.12.2021) 

-  90 eur  (zo dňa 29.12.2021) 

      James Edwin Kinney JR 

-  30 eur  (zo dňa 13.11.2021, 11.12.2021) 

-  60 eur  (zo dňa 29.12.2021) 

      Michal Čekovský 

-  60 eur  (zo dňa 11.12.2021) 

 

Patrioti Levice    Tre Darius De Mario Mc Callum 

-  30 eur  (zo dňa 02.10.2021, 06.12.2021) 

      Viktor Juríček 

-  30 eur  (zo dňa 11.12.2021, 11.12.2021) 



BKM Lučenec    Desure Tyrone Buie 

-  30 eur  (zo dňa 04.12.202, 22.12.2021) 

 

Spišskí Rytieri    Marko Stevanović 

-  30 eur  (zo dňa 18.12.2021, 21.12.2021) 

 

BC Komárno    Jorden Randell Duffy 

-  30 eur  (zo dňa 02.01.2022, 02.01.2022) 

 

b/ Niké Extraliga ženy 

ŠBK Šamorín    Timea Sujová 

-  30 eur  (zo dňa 17.11.2021, 21.12.2021) 

 

3./ tréneri 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

BC Komárno    Zlatko Jovanović 

-  40 eur  (zo dňa 06.11.2021) 

-  50 eur  (zo dňa 11.12.2021) 

-  60 eur  (zo dňa 29.12.2021) 

-  70 eur  (zo dňa 02.01.2022) 

 

BKM Lučenec    Daniel Sokolovsky 

-  50 eur  (zo dňa 15.12.2021) 

 

Spišskí Rytieri    Štefan Svitek 

-  30 eur  (zo dňa 23.10.2021, 21.12.2021) 

-  40 eur  (zo dňa 29.12.2021) 

 

MBK BANÍK Handlová   Danilo Rakočević 

-  30 eur  (zo dňa 04.12.2021, 11.12.2021) 

-  40 eur  (zo dňa 29.12.2021) 

 

b/ Niké Extraliga ženy 

BK Slovan Bratislava   Nenad Milošević 

-  40 eur  (zo dňa 11.12.2021) 

 

MBK Ružomberok    Juraj Suja 

-  40 eur  (zo dňa 04.12.2021) 

 

Uvedené pokuty je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 

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

 

Odôvodnenie: HK SBA – C rozhodla o udelení pokuty družstvám, hráčom 

a trénerom v súlade s čl. 1.1., 2.1. a 3.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA 

č. 1. 

 



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

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

 

Zverejnené 07.01.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 164/220107 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti GOOD ANGELS s.r.o. a dohody basketbalových 

klubov GOOD ANGELS s.r.o. a BK ŠKP 08 Banská Bystrica k zmene termínu 

zápasu skupinovej časti súťaže Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.A3. medzi BK ŠKP 08 Banská Bystrica – Young Angels Košice v termíne 

16.01.2022 o 17:00 hod. v ŠH Dukla, Na Štiavničkách, Banská Bystrica  

/pôvodne dňa 15.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

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

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

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

V prípade, ak HK svojím rozhodnutím odloží stretnutie z dôvodu choroby, tak BK sú 
povinné maximálne do 14 dní od termínu riadneho konania stretnutia predložiť termín 
dohrávky zápasu aj so súhlasom súpera. V prípade, ak sa nedohodnú, rozhodne HK 



s prihliadnutím na obsadenosť haly tak, aby rozhodnutím nebol poškodený klub, 
ktorý nezavinil odloženie zápasu.  

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

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov a kadetov sa za závažný dôvod 
pre preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu 
riadnych hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe 
družstvá majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, 
ktoré majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5. medzi klubom 
pôsobiacim v najvyššej súťaži mužov a žien s iným klubom v zmysle platných 
predpisov SBA týkajúcu sa spolupráce pri výchove mládeže /táto musí byť vložená 
do ISSBA/. Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá 
majú na svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu skupinovej časti súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami 

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

GOOD ANGELS s.r.o. 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 14.01.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 165/220114 
 

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

SBA - C“) na základe Vyhlášky ÚVZ č.2/2022 účinnej od 12.01.2022 

 

rozhodla: 

 

1./ 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 Slovenská basketbalová asociácia, a to v termíne od 

14.01.2022 na neurčito; 

 
2./ o spôsobe dohrávania jednotlivých súťaží nasledovne: 
 
Slovenský pohár muži – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu 
dohrávať danú súťaž v OP režime, následne bude vydané samostatné rozhodnutie 
pre túto súťaž. 
 
Slovenský pohár ženy – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu 
dohrávať danú súťaž v OP režime, súťaž pokračuje kvalifikačnými zápasmi na F6. 
 
1.liga muži – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú 
súťaž v OP režime, následne bude vydané samostatné rozhodnutie pre túto súťaž; 
 
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 11.kola v termíne 23.01.2022, 
o neodohraných kolách, resp. zápasoch počas a pred prerušením-zákazom hrania 
súťaže sa rozhodne neskôr. 
 
Spoločná súťaž 1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 – boli oslovené 
všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OP režime,  
 
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi od 17. a 18.kola v termíne 22.-
23.01.2022 až do 27. a 28.kola v termíne 02.-03.04.2022 s tým, že sa rušia zápasy 
play-off a konečné poradie bude určené po odohratí základnej časti súťaže.  
 
Neodohrané kolá:  
11. a 12.kolo z termínu 04.-05.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 23.-24.04.2022, 
13. a 14.kolo z termínu 18.-19.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 07.-08.05.2022, 
15. a 16.kolo z termínu 08.-09.01.2022 (13 zápasov) + všetky predtým neodohrané 
zápasy (14) 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.  
 
Všetky ostatné termíny Final-four Mladých žien U23, Final-four Junioriek U19 
a barážové zápasy o účasť v Extralige žien 2022/2023 zostávajú v platnosti. 
 
2.liga muži – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú 
súťaž v OP režime, následne bude vydané samostatné rozhodnutie pre túto súťaž; 
 



súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi: 
skupina Západ - 7.kolo v termíne 22.01.2022, 
skupina Východ - 10.kolo v termíne 22.01.2022, 
 
o neodohraných kolách, resp. zápasoch počas a pred prerušením-zákazom hrania 
súťaže sa rozhodne neskôr. 
 
Juniori U19 (skupiny GOLD a SILVER) – boli oslovené všetky zainteresované 
družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OP režime, následne bude vydané 
samostatné rozhodnutie pre túto súťaž; 
 
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 15. a 16.kola v termíne 29.-
30.01.2022, o neodohraných kolách, resp. zápasoch počas a pred prerušením-
zákazom hrania súťaže sa rozhodne neskôr;  
 
Kadeti U17 (skupiny GOLD a SILVER) – boli oslovené všetky zainteresované 
družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP režime, následne bude vydané 
samostatné rozhodnutie pre túto súťaž; 
 
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 13. a 14.kola v termíne 22.-
23.01.2022, o neodohraných kolách, resp. zápasoch počas a pred prerušením-
zákazom hrania súťaže sa rozhodne neskôr. 
 
Kadetky U17 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať 
danú súťaž v OTP režime,  
 
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi: 
skupina Západ od 17. a 18.kola v termíne 29.-30.01.2022,  
skupina Východ od 13. a 14.kola v termíne 29.-30.01.2022 
 
Neodohrané kolá:  
Skupina Západ 
11. a 12.kolo z termínu 27.-18.11.2021 sa bude dohrávať v termíne 26.-27.02.2022,  
13. a 14.kolo z termínu 11.-12.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 12.-13.03.2022,  
15. a 16.kolo z termínu 15.-16.01.2022 sa bude dohrávať v termíne 26.-27.03.2022, 
+ všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných 
družstiev dohrať najneskôr do termínu 27.03.2022 (voľný termín na dohrávky je 
napríklad 12.-13.02.2022) 
 
Skupina Východ 
7. a 8.kolo z termínu 27.-18.11.2021 sa bude dohrávať v termíne 26.-27.02.2021,  
9. a 10.kolo z termínu 11.-12.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 12.-13.03.2022,  
11. a 12.kolo z termínu 15.-16.01.2022 sa bude dohrávať v termíne 26.-27.03.2022, 
+ všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných 
družstiev dohrať najneskôr do termínu 27.03.2022 (voľný termín na dohrávky je 
napríklad 12.-13.02.2022) 
 
Zmena: Družstvá si berú vzájomné zápasy zo základných skupín (Západ a Východ) 
so sebou do nadstavbovej časti v skupine o 1.-8.miesto, aj v skupine o 9.-17.miesto 
a hrajú iba s družstvami opačných skupín doma-vonku.  
 
Nové termíny nadstavbovej časti: 
Skupina o 1.-8.miesto – 09.-10.04., 30.04.-01.05, 14.-15.05., 21.-22.05.2022* 



*- tento termín bude možné predohrať 
Skupina o 9.-17.miesto - 09.-10.04., 30.04.-01.05, 14.-15.05., 21.-22.05.*, 04.-05.06., 
11.-12.06.2022 
*- tento termín bude možné predohrať 
Termín finálového turnaja sa nemení: 03.-05.06.2022  
 
Starší žiaci U15 (skupiny GOLD a SILVER) – boli oslovené všetky zainteresované 
družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP režime, následne bude vydané 
samostatné rozhodnutie pre túto súťaž; 
 
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 15. a 16.kola v termíne 29.-
30.01.2022, o neodohraných kolách, resp. zápasoch počas a pred prerušením-
zákazom hrania súťaže sa rozhodne neskôr;  
 
Staršie žiačky U15 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu 
dohrávať danú súťaž v OTP režime,  
 
súťaž pokračuje v pôvodných termínoch od termínu 22.-23.01.2022; 
 
Neodohrané kolá:  
Skupina Západ a Východ 
9. a 10.kolo z termínu 04.-05.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 22.-23.01.2022,  
11. a 12.kolo z termínu 18.-19.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 05.-06.02.2022,  
13. a 14.kolo z termínu 08.-09.01.2022 sa bude dohrávať v termíne 19.-20.02.2022, 
+ všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných 
družstiev dohrať najneskôr do termínu 06.03.2022 (voľný termín na dohrávky je 
napríklad 05.-06.03.2022) 
 
Zmena: Družstvá si berú vzájomné zápasy zo základných skupín (Západ a Východ) 
so sebou do nadstavbovej časti v skupine o 1.-8.miesto, aj v skupine o 9.-15.miesto 
a hrajú iba s družstvami opačných skupín doma-vonku.  
 
Nové termíny nadstavbovej časti: 
Skupina o 1.-8.miesto – 19.-20.03., 02.-03.04, 23.-24.04., 07.-08.05.2022 
Skupina o 9.-15.miesto – 19.-20.03., 02.-03.04, 23.-24.04., 07.-08.05.2022 
Termín finálového turnaja sa nemení: 20.-22.05.2022  
 
Žiaci U14 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú 
súťaž v OTP režime, následne bude vydané samostatné rozhodnutie pre túto súťaž; 
 
Súťaž pokračuje dohrávaním neodohraných kôl v skupine Západ, Stred, Východ 
nasledovne //zmena vyhradená// 
7. a 8 kolo z termínu 13.-14.11.2021 sa dohrá v termíne 05.-06.02.2022 
9. a 10 kolo z termínu 27.-28.11.2021 sa dohrá v termíne 19.-20.02.2022 
11. a 12 kolo z termínu 11.-12.12.2021 sa dohrá v termíne 05.-06.03.2022 
+ všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných 
družstiev dohrať najneskôr do termínu 06.03.2022 
 
Nové termíny nadstavbovej časti: 
Skupina o 1.-8.miesto (4 turnaje namiesto 8) – 19.-20.03., 02.-03.04, 23.-24.04., 07.-
08.05.2022 



Skupina o 9.-15.miesto (dvojičkový systém) - 19.-20.03., 02.-03.04, 23.-24.04., 07.-
08.05., 21.-22.05., 28.-29.05.2022 //družstvá si berú vzájomné zápasy zo základných 
skupín so sebou// 
Termín finálového turnaja sa nemení: 20.-22.05.2022  
 
Žiačky U14 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú 
súťaž v OTP režime,  
 
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi: 
skupina Západ, Stred, Východ od 13. a 14.kola v termíne 29.01.2022,  
 
Neodohrané kolá:  
Skupina Západ a Stred 
7. a 8.kolo z termínu 27.11.2021 sa bude dohrávať v termíne 28.05.2022,  
9. a 10.kolo z termínu 11.12.2021 a 11. a 12.kolo z termínu 15.01.2022 + všetky 
predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných družstiev 
dohrať najneskôr do termínu 28.05.2022 
 
Skupina Východ 
7. a 8.kolo z termínu 27.11.2021 sa bude dohrávať v termíne 26.03.2022,  
9. a 10.kolo z termínu 11.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 09.04.2022,  
11. a 12.kolo z termínu 15.01.2022 sa bude dohrávať v termíne 30.04.2022, 
+ všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných 
družstiev dohrať najneskôr do termínu 30.04.2022 
Mení sa záver súťaže na: 
14.05.2022 – 2-1, 4-3, 6-5  
28.05.2022 – 1-2, 3-4, 5-6  
 
Termín finálového turnaja sa mení na : 10.-12.06.2022, postup zo všetkých skupín 
zostáva nezmenený. 
 
Mladší žiaci U13 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať 
danú súťaž v OTP režime, následne bude vydané samostatné rozhodnutie pre túto 
súťaž; 
 
súťaž pokračuje v skupine Západ a Východ v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 
6.turnajov (Západ), resp. 5.turnajov (Východ) v termíne 29.01.2022;  
 
o neodohraných 4.turnajoch v termíne 04.12.2021 a 5.turnajoch v termíne 
18.12.2021 (iba Západ), resp. zápasoch počas a pred prerušením-zákazom hrania 
súťaže sa rozhodne neskôr. 
 
Mladšie žiačky U13 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu 
dohrávať danú súťaž v OTP režime,  
 
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi: 
skupina Západ A od 15. a 16.kola v termíne 22.01.2022  
skupina Západ B od 7. a 8.kola v termíne 22.01.2022 
skupina Stred + Východ od 11. a 12.kola v termíne 22.01.2022 
 
Neodohrané kolá:  
Skupina Západ A 
9. a 10.kolo z termínu 04.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 05.03.2022,  



11. a 12.kolo z termínu 18.12.2021 a 13. a 14.kolo z termínu 08.01.2022 + všetky 
predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných družstiev 
dohrať najneskôr do termínu 05.03.2022 
Skupina Západ B 
3. a 4.kolo z termínu 04.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 05.03.2022,  
5. a 6.kolo z termínu 18.12.2021 + všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné 
po dohode zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do termínu 05.03.2022 
Nové termíny nadstavbovej časti: 
Skupina o 1.-4. a 5.-9.miesto – 19.03., 02.04., 23.04., 07.05., 21.05., 04.06.2022 
 
Skupina Stred a Východ 
7. a 8.kolo z termínu 04.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 04.06.2022,  
9. a 10.kolo z termínu 18.12.2021 + všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné 
po dohode zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do termínu 04.06.2022 
 
Termín finálového turnaja sa mení na : 17.-19.06.2022, postup zo všetkých skupín 
zostáva nezmenený. 
 
Starší minižiaci U12 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu 
dohrávať danú súťaž v OTP režime, následne bude vydané samostatné rozhodnutie 
pre túto súťaž; 
 
súťaž pokračuje v skupine Západ a Východ v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 
6.turnajov v termíne 05.02.2022;  
 
o neodohraných 4.turnajoch v termíne 11.12.2021 a 5.turnajoch v termíne 
15.01.2022, resp. zápasoch počas a pred prerušením-zákazom hrania súťaže sa 
rozhodne neskôr. 
 
Staršie minižiačky U12 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu 
dohrávať danú súťaž v OTP režime, následne bude vydané samostatné rozhodnutie 
pre túto súťaž; 
 
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi: 
skupina Západ od 13. a 14.kola v termíne 29.01.2022  
skupina Východ od 13. a 14.kola v termíne 29.01.2022 
 
Neodohrané kolá:  
Skupina Západ  
7. a 8.kolo z termínu 27.11.2021 sa bude dohrávať v termíne 28.05.2022,  
9. a 10.kolo z termínu 11.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 11.06.2022, 
11. a 12.kolo z termínu 15.01.2022 + všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné 
po dohode zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do termínu 11.06.2022 
 
Skupina Východ 
7. a 8.kolo z termínu 27.11.2021 sa bude dohrávať v termíne 26.03.2022,  
9. a 10.kolo z termínu 11.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 09.04.2022, 
11. a 12.kolo z termínu 15.01.2022  + všetky predtým neodohrané zápasy je 
potrebné po dohode zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do termínu 
09.04.2022 
 
30.04.2022 semifinále:  4-1, 3-2, 6-5      
14.05.2022 semifinále:  1-4, 2-3, 5-6      



 
28.05.2022 o 1.miesto:  víťaz 2/3 - víťaz 1/4 ; o 3.miesto:  prehra 1/4 – prehra 2/3  
11.06.2022 o 1.miesto:  víťaz 1/4 - víťaz 2/3 ; o 3.miesto:  prehra 2/3 – prehra 1/4 
 
Termín finálového turnaja sa mení na : 24.-26.06.2022, postup zo skupín zostáva 
nezmenený. 
 
Mladší minižiaci U11 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu 
dohrávať danú súťaž v OTP režime, následne bude vydané samostatné rozhodnutie 
pre túto súťaž; 
 
súťaž pokračuje v skupine Západ a Východ v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 
III.turnajov v termíne 22.01.2022;  
 
o neodohraných II.turnajoch v termíne 18.12.2021, resp. zápasoch počas a pred 
prerušením-zákazom hrania súťaže sa rozhodne neskôr. 
 
Mladšie minižiačky U11 – boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu 
dohrávať danú súťaž v OTP režime,  
 
súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi: 
skupina Západ A od 15. a 16.kola v termíne 22.01.2022  
skupina Západ B od 7. a 8.kola v termíne 22.01.2022 
skupina Stred + Východ od 7. a 8.kola v termíne 22.01.2022 
 
Neodohrané kolá:  
Skupina Západ A 
9. a 10.kolo z termínu 04.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 05.03.2022,  
11. a 12.kolo z termínu 18.12.2021 a 13. a 14.kolo z termínu 08.01.2022 + všetky 
predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných družstiev 
dohrať najneskôr do termínu 05.03.2022 
Skupina Západ B 
3. a 4.kolo z termínu 04.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 05.03.2022,  
5. a 6.kolo z termínu 18.12.2021 + všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné 
po dohode zainteresovaných družstiev dohrať najneskôr do termínu 05.03.2022 
Nové termíny nadstavbovej časti: 
Skupina o 1.-4. a 5.-9.miesto – 19.03., 02.04., 23.04., 07.05., 21.05., 04.06.2022 
 
Skupina Stred a Východ 
5. a 6.kolo z termínu 04.12.2021 sa bude dohrávať v termíne 07.05.2022,  
+ všetky predtým neodohrané zápasy je potrebné po dohode zainteresovaných 
družstiev dohrať najneskôr do termínu 07.05.2022 
 
21.05.2022:  2-1, 4-3, 6-5     
04.06.2022:  1-2, 3-4, 5-6     
 
Termín finálového turnaja sa mení na : 17.-19.06.2022, postup zo všetkých skupín 
zostáva nezmenený. 
 
Mikroliga U10 chlapci a dievčatá – budú oslovené všetky zainteresované družstvá, 
či môžu dohrávať danú súťaž v OTP režime, následne bude vydané samostatné 
rozhodnutie pre túto súťaž a učené termíny a spôsob hrania súťaže. 
 



Poznámka: družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, 
je zodpovedné za dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom 
príslušnej Hracej komisie. V prípade, že nenájde termín, bude zápas 
skontumovaný v jeho neprospech. 
 
 

Odôvodnenie: 
 

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

 
Išlo o opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia 

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

 
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. 
 

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

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

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

pripravená zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať formou vydania nového 

aktuálneho rozhodnutia v tejto veci. 

 

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

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

 

Prílohy: 

Aktuálne platné vyžrebovania súťaží SBA už s upravenými termínmi podľa hore 

uvedeného rozhodnutia /zverejnené na stránke www.slovakbasket.sk / 

 

Zverejnené 18.01.2022 
 

http://www.slovakbasket.sk/


          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 166/220118 
 

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

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

basketbalových družstiev YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. k zmene termínu 

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

 

rozhodla: 

 

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

+ Mladé ženy U23 + Juniorky U19 nasledovne: 
 

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

26.01.2022 o 18:00 hod., Angels aréna, Pri Jazdiarni 1, Košice  /pôvodne dňa 

05.02.2022/; 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EGBL v Lotyšsku v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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

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



      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu odvetnej 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 družstiev YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 
Zverejnené 19.01.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 167/220118 
 

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 

 

rozhodla: 

 

o spôsobe dohrávania jednotlivých mužských a chlapčenských súťaží 

nasledovne: 

 
1.liga muži a Mladí muži U23 



Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OP 
režime. Súťaž nemôžu dohrávať 2 družstvá: ŠKP BBC Banská Bystrica a MŠK Iskra 
Petržalka. 
 
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 11.kola v termíne 23.01.2022. 
Zápasy 7.kola z termínu 28.11.2021 sa nebudú dohrávať; 
zápasy 8.kola z termínu 05.12.2021 sa nebudú dohrávať; 
zápasy 9.kola z termínu 12.12.2021 sa nebudú dohrávať; 
zápasy 10.kola z termínu 16.01.2022 sa nebudú dohrávať. 
 
Výsledky zápasov odohrané s družstvami ŠKP BBC Banská Bystrica a MŠK Iskra 
Petržalka budú anulované. Vo vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať 
zápasy s týmito dvomi družstvami voľno. 
 
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej 
dohode družstiev najneskôr do termínu 19.03.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom 
cez HK SBA - C.  
 
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za 
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. 
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. 
 
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet 
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne 
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel 
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb. 
 
 
2.liga muži a Mladí muži U23 
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OP 
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá. 
 
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi: 
Skupina Západ - 7.kolo v termíne 22.01.2022; 
zápasy 5.kola z termínu 27.11.2021 sa nebudú dohrávať; 
zápasy 6.kola z termínu 11.12.2021 sa nebudú dohrávať. 
 
Skupina Východ - 10.kolo v termíne 22.01.2022; 
zápasy 6.kola z termínu 27.11.2021 sa nebudú dohrávať; 
zápasy 7.kola z termínu 11.12.2021 sa nebudú dohrávať. 
zápasy 8.kola z termínu 18.12.2021 sa nebudú dohrávať; 
zápasy 9.kola z termínu 15.01.2022 sa nebudú dohrávať. 
 
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej 
dohode družstiev najneskôr do termínu 07.05.2022 v obidvoch skupinách a nahlásiť 
ich riadnym spôsobom cez HK SBA – Z alebo V.  
 
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za 
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. 
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. 
 
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet 
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne 



vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel 
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb. 
  
 
Juniori U19 (skupiny GOLD a SILVER) 
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OP 
režime.  
Súťaž v skupine GOLD nemôže dohrávať družstvo: BKM SPU Nitra;  
v skupine SILVER-Západ družstvá: IMC Slovakia Považská Bystrica, ŠKP BBC 
Banská Bystrica, ŠBK Handlová;  
v skupine SILVER-Východ: 1.BK Michalovce 
 
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 15. a 16.kola v termíne 29.-
30.01.2022 vo všetkých skupinách. 
Zápasy 9.-10.kola z termínu 04.-05.12.2021 sa nebudú dohrávať; 
zápasy 11.-12.kola z termínu 18.-19.12.2021 sa nebudú dohrávať; 
zápasy 13.-14.kola z termínu 15.-16.01.2022 sa nebudú dohrávať. 
 
Výsledky zápasov v skupine GOLD odohrané s družstvom BKM SPU Nitra budú 
anulované. Vo vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať zápasy s týmto 
družstvom voľno. 
Výsledky zápasov v skupine SILVER-Západ odohrané s družstvami IMC Slovakia 
Považská Bystrica, ŠKP BBC Banská Bystrica a ŠBK Handlová budú anulované. Vo 
vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať zápasy s týmito družstvami 
voľno. 
Výsledky zápasov v skupine SILVER-Východ odohrané s družstvom 1.BK 
Michalovce budú anulované. Vo vyžrebovaní budú mať družstvá, ktoré mali odohrať 
zápasy s týmto družstvom voľno. 
 
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej 
dohode družstiev najneskôr do termínu 01.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom 
cez HK SBA - C.  
 
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za 
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. 
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. 
 
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet 
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne 
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel 
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb. 
 
 
Kadeti U17 (skupiny GOLD a SILVER) 
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP 
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá. 
 
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 13. a 14.kola v termíne 22.-
23.01.2022. 
Zápasy 7.-8.kola z termínu 27.-28.11.2021 sa nebudú dohrávať; 
zápasy 9.-10.kola z termínu 11.-12.12.2021 sa nebudú dohrávať; 
zápasy 11.-12.kola z termínu 08.-09.01.2022 sa nebudú dohrávať. 
 



Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej 
dohode družstiev najneskôr do termínu 08.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom 
cez HK SBA - C.  
 
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za 
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. 
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. 
 
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet 
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne 
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel 
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb. 
 
 
Starší žiaci U15 (skupiny GOLD a SILVER) 
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP 
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.  
 
Súťaž pokračuje v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 15. a 16.kola v termíne 29.-
30.01.2022.  
Zápasy 9.-10.kola z termínu 04.-05.12.2021 sa nebudú dohrávať; 
zápasy 11.-12.kola z termínu 18.-19.12.2021 sa nebudú dohrávať; 
zápasy 13.-14.kola z termínu 15.-16.01.2022 sa nebudú dohrávať. 
 
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej 
dohode družstiev najneskôr do termínu 01.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom 
cez HK SBA - C.  
 
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za 
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. 
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. 
 
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet 
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne 
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel 
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb. 
 
 
Žiaci U14 
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP 
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá. 
 
Súťaž pokračuje dohrávaním neodohraných kôl v skupine Západ, Stred, Východ 
nasledovne: 
7. a 8 kolo z termínu 13.-14.11.2021 sa dohrá v termíne 05.-06.02.2022 
9. a 10 kolo z termínu 27.-28.11.2021 sa dohrá v termíne 19.-20.02.2022 
11. a 12 kolo z termínu 11.-12.12.2021 sa dohrá v termíne 05.-06.03.2022 
 
Všetky neodohrané zápasy do 14.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej dohode 
družstiev najneskôr do termínu 06.03.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom cez HK 
SBA – Z alebo V. 
 



Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za 
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. 
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. 
 
Nové termíny nadstavbovej časti: 
Skupina o 1.-8.miesto (4 turnaje namiesto 8) – 19.-20.03., 02.-03.04, 23.-24.04., 07.-
08.05.2022 
Skupina o 9.-15.miesto (dvojičkový systém) - 19.-20.03., 02.-03.04, 23.-24.04., 07.-
08.05., 21.-22.05., 28.-29.05.2022 //družstvá si berú vzájomné zápasy zo základných 
skupín so sebou// 
Termín finálového turnaja sa nemení: 20.-22.05.2022  
 
 
Mladší žiaci U13 
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP 
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.  
 
Súťaž pokračuje v skupine Západ a Východ v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 
6.turnajov (Západ), resp. 5.turnajov (Východ) v termíne 29.01.2022.  
Zápasy skupiny Západ 4. a 5.turnajov z termínu 04.12.2021, 18.12.2021 sa nebudú 
dohrávať; 
Zápasy skupiny Východ 4.turnajov z termínu 04.12.2021 sa nebudú dohrávať. 
 
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej 
dohode družstiev najneskôr do termínu 15.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom 
cez HK SBA – Z alebo V.  
 
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za 
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. 
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. 
 
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet 
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne 
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel 
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb. 
 
 
Starší minižiaci U12 
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP 
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá. 
 
Súťaž pokračuje v skupine Západ a Východ v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 
6.turnajov v termíne 05.02.2022.  
Zápasy skupiny Západ a Východ 4. a 5.turnajov z termínu 11.12.2021 15.01.2022 sa 
nebudú dohrávať. 
 
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej 
dohode družstiev najneskôr do termínu 22.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom 
cez HK SBA – Z alebo V.  
 
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za 
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. 
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. 



 
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet 
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne 
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel 
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb. 
 
 
Mladší minižiaci U11 
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP 
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá.  
 
Súťaž pokračuje v skupine Západ a Východ v pôvodnom vyžrebovaní a zápasmi 
III.turnajov v termíne 22.01.2022.  
Zápasy skupiny Západ a Východ II.turnajov z termínu 18.12.2021 sa nebudú 
dohrávať. 
 
Všetky neodohrané zápasy do termínu 21.11.2021 je potrebné dohrať po vzájomnej 
dohode družstiev najneskôr do termínu 15.05.2022 a nahlásiť ich riadnym spôsobom 
cez HK SBA – Z alebo V.  
 
Družstvo, z ktorého dôvodu sa zápas pred lockdownom neodohral, je zodpovedné za 
dohrávku, resp. navrhuje termín dohrávky prostredníctvom príslušnej Hracej komisie. 
V prípade, že nenájde termín, bude zápas skontumovaný v jeho neprospech. 
 
O konečnom poradí rozhoduje tabuľka podľa %-tuálneho vyjadrenia počet 
víťazstiev/celkový počet zápasov, v prípade rovnosti %, rozhodujú postupne 
vzájomné zápasy týchto družstiev, v prípade nerozhodnutia následne lepší podiel 
skóre z celkovej tabuľky, následne po zhodných všetkých parametroch – žreb. 
 
 
Mikroliga U10 chlapci a dievčatá 
Boli oslovené všetky zainteresované družstvá, či môžu dohrávať danú súťaž v OTP 
režime. V súťaži pokračujú všetky prihlásené družstvá. 
 
 

Odôvodnenie: 
 

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

 
Išlo o opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia 

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

 
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. 
 

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

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

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

pripravená zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať formou vydania nového 

aktuálneho rozhodnutia v tejto veci. 

 

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

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

 

Prílohy: 

Aktuálne platné vyžrebovania mužských a chlapčenských súťaží SBA už 

s upravenými termínmi podľa hore uvedeného rozhodnutia – www.slovakbasket.sk  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 168/220119 
 

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

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

2021/2022 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C  schvaľuje odohratie štvrťfinálových stretnutí Slovenského pohára 

mužov 2021/2022 na jedno víťazné stretnutie nasledovne: 

 

  8. BC Komárno              – Spišskí Rytieri   /SBL č. 91. dňa 29.01.2022/ 

  9. Patrioti Levice            – MBK Baník Handlová  /SBL č. 78. dňa 19.01.2022/ 

10. Iskra Svit                     – BC Prievidza  dňa 31.01.2022 o 18:00 hod. 

11. BKM Lučenec             – BK Inter Bratislava  /SBL č. 93. dňa 02.02.2022/ 

 

http://www.slovakbasket.sk/


 

Odôvodnenie: 

 

 
V súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2021/2022 sa mali štvrťfinálové 

stretnutia Slovenského pohára mužov 2021/2022 pôvodne odohrať dňa 12.01.2022, 
avšak z dôvodu zlej epidemiologickej situácie a na základe aktuálne platnej Vyhlášky 
Úradu verejného zdravotníctva SR č. 258 účinnej od 22.11.2021 HK SBA-C dňa 
20.11.2021 rozhodla o prerušení Slovenského pohára mužov a žien 2021/2022. 
Nakoľko toto prerušenie súťaží bolo platné aj dňa 12.01.2022, tak HK SBA-C 
umožnila klubom SBL si dohodnúť termín odohratia štvrťfinálových stretnutí 
Slovenského pohára mužov 2021/2022 ako stretnutie SBL, resp. dohodnúť si iný 
termín štvrťfinálového stretnutia. 

 

BC Komárno – Spišskí Rytieri  si dohodli započítať stretnutie SBL č. 91, dňa 
29.01.2022. 

Patrioti Levice – MBK Baník Handlová  si dohodli započítať stretnutie SBL č. 78, dňa 
19.01.2022. 

BKM Lučenec – BK Inter Bratislava si dohodli započítať stretnutie SBL č. 93, dňa 
02.02.2022. 
 

Iskra Svit – BC Prievidza  sa dohodli, že štvrťfinálové stretnutie Slovenského pohára 
mužov 2021/2022 si nezapočítajú ako zápas SBL a odohrajú ho dňa 31.01.2022. 
 

Na základe aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 
5/2022 účinnej od 19.01.2022, ak sa v Slovenskom pohári mužov stretnú proti sebe 
družstvá z Niké SBL, platí režim hráčov OTP a divákov OP. 
 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti HK SBA – C rozhodla tak, ako je 
uvedené vo výrokovej vete 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. 169/220119 
 

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 MBK A.Dubčeka, Karlova Ves 

Bratislava o nemožnosti pokračovať v Spoločnej súťaži 1.ligy žien + Mladých žien 

U23 + Junioriek U19  

 

rozhodla 

 

o vyradení družstva Dubček Bratislava zo Spoločnej súťaže 1.ligy žien + 

Mladých žien U23 + Junioriek U19.  

Výsledky zápasov s družstvom Dubček Bratislava budú anulované a vo 

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

voľno.  



 
Odôvodnenie: Dňa 18.01.2021 bol na HK SBA-C doručený e-mail zo strany 

družstva Dubček Bratislava (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 Dubček Bratislava 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 TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 

3. Young Angels U23 Košice TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 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. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž BK ZŠ Zvolen 1Ž 24. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 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 TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 

31. BK ŠKP 08 B.Bystrica JY TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 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. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž Voľno 48. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 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 TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 

59. ŽBK Rožňava 1Ž TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 65. ŽBK Rožňava 1Ž CBK Košice 1Ž 

23.4.2022   24.4.2022   

66. CBK Košice 1Ž TYDAM UPJŠ Košice 1Ž     

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. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž BK AŠK Slávia Trnava JY 91. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 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. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž Young Angels U19 Košice 99. CBK Košice 1Ž Young Angels U19 Košice 

94. CBK Košice 1Ž Young Angels U23 Košice 100. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 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 TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 115. BK ZŠ Zvolen 1Ž TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 

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. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž MBK Ružomberok 23 127. CBK Košice 1Ž MBK Ružomberok 23 

122. CBK Košice 1Ž BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 128. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 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 TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 139. Voľno TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 

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. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž ŠKBD Spišská N.Ves 23 155. CBK Košice 1Ž ŠKBD Spišská N.Ves 23 

150. CBK Košice 1Ž ŽBK Rožňava 1Ž 156. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž ŽBK Rožňava 1Ž 

19.3.2022   20.3.2022   

157. TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 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 TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 182. BK AŠK Slávia Trnava JY TYDAM UPJŠ Košice 1Ž 

 
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.   

 

Zverejnené 20.01.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 170/220120 
 

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 Basketbalová akadémia 

mládeže Poprad k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.B10. medzi ŠBK Šamorín  – BAM Poprad v termíne 18.02.2022 o 18:00 hod., 

Športcentrum SAMARIA, Veterná ul. Šamorín  /pôvodne dňa 19.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 



BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov;       

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

zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami 

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

Šamorínsky basketbalový klub a 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. 171/220120 
 

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

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

basketbalových klubov Školský ŠK B.S.C. Bratislava a 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.G38. medzi B.S.C. Bratislava - MBK Victoria Žilina  –  v termíne 29.01.2022 o 

14:15 hod., v ZŠ Limbova 30, Žilina - Solinky /pôvodne dňa 21.11.2021 /; 

 

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 Starší žiaci Gold medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Školský ŠK B.S.C. Bratislava a 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. 172/220120 
 

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, BKM SPU Nitra a Mestský 

športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. k zmene termínu zápasov základnej časti 

súťaže Kadeti Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G41. medzi Inter Bratislava  – BKM SPU Nitra v termíne 02.02.2022 o 18:30 

hod., v Bratislava /pôvodne dňa 22.01.2022/; 

 

č.G46. medzi Inter Bratislava - MŠK BK Žiar n/Hronom v termíne 26.01.2022 o 

18:30 hod., v Bratislava /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: účasť družstva na 
turnaji EYBL U15 v Maďarsku 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 U15 v Maďarsku - 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 BK 

Inter Bratislava mládež, BKM SPU Nitra a Mestský športový klub Žiar nad Hronom, 

spol. s r.o. so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 21.01.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 173/220121 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a dohody 

basketbalových klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a Školský basketbalový klub 

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

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV65. medzi ŠBK Handlová – BK 04 AC LB Spiš.N.Ves v termíne 28.01.2022 

o 17:00 hod. v Handlová  /pôvodne dňa 30.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 19.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov 
 
Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 



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

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

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

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

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

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov a kadetov sa za závažný dôvod 
pre preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu 
riadnych hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe 
družstvá majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, 
ktoré majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5. medzi klubom 
pôsobiacim v najvyššej súťaži mužov a žien s iným klubom v zmysle platných 
predpisov SBA týkajúcu sa spolupráce pri výchove mládeže /táto musí byť vložená 
do ISSBA/. Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá 
majú na svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

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

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

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

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

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



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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a Školský basketbalový klub 

Handlová so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 174/220121 
 

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 Basketbalový klub mládeže 

Piešťany k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky - Východ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky - Východ nasledovne: 

 

č.V35. medzi Piešťanské Čajočky  – BK ŠKP 08 B.Bystrica v termíne 06.03.2022 

o 10:00 hod., Diplomat aréna, Piešťany  /pôvodne dňa 20.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 15.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zlá epidemiologická 
situácia v družstve 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 – zlá epidemiologická situácia v 
družstve 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 - Východ medzi jednotlivými družstvami 

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

ŠKP 08 Banská Bystrica 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 175/220121 
 

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 Školský basketbalový klub 

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

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV5. medzi ŠBK Handlová  – 1.BK Michalovce v termíne 29.01.2022 o 13:45 

hod., ZŠ, Mierové nám., Handlová  /pôvodne dňa 17.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 21.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: preloženie zápasu v 
súvislosti s karanténou družstva IMC Slovakia P.Bystrica v pôvodnom termíne 
konania zápasu. 
 

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

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

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

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



družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – preloženie zápasu v súvislosti 
s karanténou družstva IMC Slovakia P.Bystrica v pôvodnom termíne konania zápasu 
- je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Východ medzi jednotlivými 

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



dohody klubov Považskobystrický basketbal OZ a Školský basketbalový klub 

Handlová, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 25.01.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 176/220125 
 

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

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

Slovenského pohára mužov 2021/2022 

 

rozhodla: 

 

usporiadanie finálového turnaja Slovenského pohára mužov 2021/2022 (semifinálové 
a finálové zápasy) prideľuje Basketbalovému klubu Patrioti Levice s.r.o., a to v dňoch 
05.-06.02.2022. 

 
Odôvodnenie: 

 
HK SBA – C dňa 18.01.2022 vyhlásila výberové konanie na usporiadanie 

finálového turnaja Slovenského pohára mužov 2021/2022. 
 
HK SBA - C sa následne na svojom zasadaní dňa 25.01.2022 zaoberala 

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

 
Do výberového konania sa v stanovenej lehote, ktorá bola do 24.01.2022 do 

14:00 hod. prihlásil 1 záujemca – BK Patrioti Levice s.r.o.. Účastníci turnaja budú BK 
Patrioti Levice a ďalšie tri víťazné družstvá z nižšie uvedených štvrťfinálových 
zápasov. 
 
Štvrťfinále: 

 BC Komárno                  – Spišskí Rytieri   /SBL č. 91. dňa 29.01.2022/ 

Iskra Svit                        – BC Prievidza  dňa 31.01.2022 

BKM Lučenec               – BK Inter Bratislava  /SBL č. 93. dňa 02.02.2022/ 

 
Nakoľko Basketbalový klub Patrioti Levice splnil všetky podmienky 

organizačného a ekonomického zabezpečenia turnaja a tiež súhlasil s podmienkami 
uvedenými v Rozhodnutí HK SBA –C zo dňa 18.01.2022 o výberovom konaní na 
usporiadanie finálového turnaja Slovenského pohára mužov 2021/2022 HK SBA – C 
rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 

Finálový turnaj Slovenského pohára mužov 2021/2022 sa musí 

zorganizovať v súlade s aktuálnymi nariadeniami ÚVZ SR. Momentálne je 

v platnosti Vyhláška ÚVZ SR č. 05/2022 účinná od 19.01.2022, ktorá umožňuje 



odohratie stretnutí Slovenského pohára mužov 2021/2022 v tom istom režime, 

ako stretnutia SBL. 

 

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. 177/220125 
 

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 02.02.2022 

o 17:30 hod., Bratislava  /pôvodne dňa 30.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 29.10.2021 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 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.  

 

Zverejnené 26.01.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 178/220126 
 

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

SBA - C“) vo veci hracích termínov II.kvalifikačného kola Slovenského pohára žien 

2021/2022 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje termíny II.kvalifikačného kola Slovenského pohára žien 

2021/2022, ktoré si zainteresované družstvá odsúhlasili, nasledovne: 

 

3. Young Angels Academy Košice 19 - BK ŠK UMB B.Bystrica dňa 12.02.2022 o 

16:00 hod., Angels aréna, Košice 

 

4. MBK Stará Turá - ŠBK Šamorín dňa 01.02.2022 o 18:00 hod. 

 

5. BK ŠK UMB B.Bystrica - Young Angels Academy Košice 19 dňa 15.02.2022 v 

Banskej Bystrici 

 

6. ŠBK Šamorín - MBK Stará Turá dňa 10.02.2022 v Šamoríne 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C rozhodla v nadväznosti na svoje Rozhodnutie 
č.160/211222 zo dňa 20.12.2021 
 
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. 179/220126 
 

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 

Slovan Bratislava 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.Z69. medzi MBK Ružomberok - BK Slovan Bratislava  –  v termíne 16.02.2022 

o 18:30 hod., v ŠH Koniareň, Ružomberok /pôvodne dňa 31.10.2021 /; 



 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 29.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu 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 Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o., BK Slovan Bratislava 

a so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 180/220126 
 

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 Basketbalový klub 

Trenčín 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.SZ50. medzi ŠBK Junior Levice  – BK AS Trenčín v termíne 02.02.2022 

o 17:00 hod., ŠH Turecký rad 3, Levice  /pôvodne dňa 05.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 26.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínov 
(turnaj EYBL aj Slov. pohár) 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 (turnaj EYBL 
aj Slov. pohár) v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu 
zápasu.   



   

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

zápasu základnej časti súťaže Kadeti Silver Západ medzi jednotlivými družstvami 

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

Školský basketbalový klub Junior Levice a Basketbalový klub Trenčín, 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. 181/220126 
 

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 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.SV10. medzi IMC Slovakia P.Bystrica-MS - 1.BK Michalovce  –  v termíne 

06.02.2022 o 13:00 hod., v tel. DSA, Považská Bystrica - Rozkvet /pôvodne dňa 

16.10.2021 - pozri Rozhodnutie HK SBA č.74/; 

 

č.SV66. medzi IMC Slovakia P.Bystrica-MS - 1.BK Michalovce  –  v termíne 

06.02.2022 o 15:00 hod., v tel. DSA, Považská Bystrica - Rozkvet /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: 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 –  - je dôvodom na zmenu 
termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci Silver Východ medzi 



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

vzájomnej dohody klubov Považskobystrický basketbal OZ 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 27.01.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 182/220127 
 

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

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

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

Mestský basketbalový klub Stará Turá 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.Z49. medzi BKM Petržalka-Five Stars  – MBK Stará Turá v termíne 03.02.2022 

o 18:30 hod., telocvičňa Vranovská 2, Bratislava  /pôvodne dňa 05.02.2022/; 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 26.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: nedostupnosť 
telocvične (prázdniny) v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – nedostupnosť telocvične 
(prázdniny) v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu 
zápasu.   
   

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

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Basketbalový klub mládeže Petržalka - Five Stars a Mestský 

basketbalový klub Stará Turá, 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 31.01.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 183/220131 
 

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 Športový 



klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica k zmene termínu zápasu základnej časti 

súťaže Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.B7. medzi BK ŠK UMB B.Bystrica  – BAM Poprad v termíne 03.02.2022 o 18:00 

hod., telocvičňa FF UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica  /pôvodne dňa 

29.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 27.01.2022 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 

Basketbalová akadémia mládeže Poprad a Športový klub Univerzita Mateja Bela 

Banská Bystrica, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 184/220131 
 

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 zápasov základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Západ nasledovne: 



 

č.Z44. medzi BK AŠK Slávia Trnava  – BK Klokani Ivanka pri Dunaji v termíne 

09.02.2022 o 18:00 hod., v ŠH Slávia, Trnava /pôvodne dňa 29.01.2022/; 

 

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

04.02.2022 o 18:00 hod., v telocvičňa ZŠ, SNP 3, Ivanka pri Dunaji /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 zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Kadetky U17 - Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK 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. 185/220131 
 

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 Mestský basketbalový klub Stará Turá 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.Z35. medzi BK Slovan Bratislava  – MBK Stará Turá v termíne 20.02.2022 

o 11:00 hod., Združená SŠ Odevná, Tokajícka 24, Bratislava  /pôvodne dňa 

20.11.2021/; 

 



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 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 Mestský basketbalový klub Stará Turá, 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.  

 


