
Rozhodnutia HK SBA - C – jún 2022 
 

Zverejnené 08.06.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 423/220607 
 

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

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

Extraliga ženy medzi basketbalovými klubmi BK ŠKP 08 Banská Bystrica, IČO: 

45 024 138, so sídlom Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica a Slávia Banská 

Bystrica s.r.o., IČO: 54 138 973, so sídlom Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica 

o prevode práv účasti v súťaži Niké Extraliga ženy v hracom období 2022/23  

 

rozhodla: 

 

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

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

Banská Bystrica, IČO: 45 024 138, so sídlom Komenského 3, 974 01 Banská 

Bystrica na basketbalový klub Slávia Banská Bystrica s.r.o., IČO: 54 138 973, 

so sídlom Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica. 

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

Extraliga ženy v hracom období 2022/23 z basketbalového klubu BK ŠKP Banská 

Bystrica na basketbalový klub Slávia Banská Bystrica s.r.o., a to na základe Zmluvy 

o odstúpení práva štartu v súťaži Niké Extraliga ženy zo dňa 06.06.2022 a ostatných 

dokumentov v súlade s čl. 19. Hracieho poriadku SBA a čl. 22. bodu 22.10. Hracieho 

poriadku SBA. 

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 424/220608 
 

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 nadstavbovej časti súťaže Kadetky U17 o 

9.-16.miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu nadstavbovej časti súťaže 

Kadetky U17 o 9.-16.miesto nasledovne: 

 

č.B67. medzi BAM Poprad  – ŠBK Šamorín v termíne 10.06.2022 o 17:00 hod., 

Telocvičňa pri ZŠ Komenského ul. 587/16, Poprad  /pôvodne dňa 12.06.2022/; 



 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 07.06.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť hráčok na 
záverečnom turnaji MSSR U14 v Ružomberku 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 hráčok na záverečnom 
turnaji MSSR U14 v Ružomberku v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom 
na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu  časti súťaže Kadetky U17 o 9.-16.miesto 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. 425/220608 
 

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

SBA - C“) vo veci preskúmania videozáznamu zo stretnutia Vyššia súťaž - MSR 

Starší žiaci U15 - 12. medzi BK Lokomotíva Sereď a BK Inter Bratislava, ktorý sa 

uskutočnil dňa 05.06.2022 v Seredi 

 

rozhodla: 

 

Hráčovi BK Lokomotíva Sereď Kissovi Tomášovi č. 34 sa zastavuje pretekárska 

činnosť na prvé štyri súťažné stretnutia vo všetkých súťažiach SBA v sezóne 

2022/2023 a udeľuje pokuta vo výške 50,-Eur. 

 

Kiss Tomáš je tiež povinný uhradiť správny poplatok za prerokovávanie 

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

tridsaťpäť eur),  

 

Správny poplatok a pokutu spolu vo výške 85,-Eur (slovom osemdesiatpäť eur) je 

potrebné uhradiť na účet SBA, č.ú. IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: 

UNCRSKBX, a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: 

 

HK SBA-C sa na základe podnetu BK Inter Bratislava zaoberala preskúmaním 
videozáznamu zo stretnutia Vyššia súťaž - MSR Starší žiaci U15 - 12. medzi BK 
Lokomotíva Sereď a BK Inter Bratislava, a to 2/4 stretnutia, čas 7:37 min. na linku 
https://youtu.be/kUmduF8gjXQ, kde bolo zistené, že hráč BK Lokomotíva Sereď 
Kiss Tomáš č. 34 sa vo vyššie uvedenom čase dopustil nešportového faulu na 
hráča BK Inter Bratislava Bruna Randušku č. 99 tým, že potom ako mu hráč BK 
Inter Bratislava Bruno Randuška č. 99 zobral loptu a snažil sa driblingom zaútočiť 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/27517/-/vyssia-sutaz-msr-starsi-ziaci-u15-12
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/27517/-/vyssia-sutaz-msr-starsi-ziaci-u15-12
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/27517/-/vyssia-sutaz-msr-starsi-ziaci-u15-12


na súperov kôš, tak ho hráč BK Lokomotíva Sereď Kiss Tomáš č. 34 ľavou rukou 
potiahol za ľavý členok, po čom hráč BK Inter Bratislava Bruno Randuška č. 99 
spadol na zem. Aj napriek tomuto incidentu sa v hre pokračovalo bez prerušenia. 

Čo sa týka podnetu na výkon rozhodcov, ten bol postúpený na riešenie spolu aj 
s videozáznamom zo stretnutia národnému školiteľovi SBA p. Borisovi Gabarovi.  
 
Následne bolo HK SBA – C doručené vyjadrenie zástupcu BK Lokomotíva Sereď, 
pána Ištoka Jozefa, ktorý k veci uviedol: „Uvedený zákrok hráča Tomáša Kissa som 
nevidel priamo, keďže som avizoval rozhodcom faul nohou na neho, ktorý celej 
situácii predchádzal, čo potvrdzuje aj videozáznam. Viem sa vyjadriť len na základe 
preštudovaného videozáznamu a slov nášho hráča, ktorý ukazuje faul nášho hráča. 
V tejto súvislosti chcem poznamenať, že obdobným spôsobom by sme sa mohli 
sťažovať aj my na 4 zákroky v priebehu zápasu, z ktorých 2 boli síce posúdené ako 
fauly hráčov Interu, ale spĺňali kritéria nešportového faulu, napriek tomu, že to tak 
nebolo posúdené. Rovnako ako 2 zákroky s údermi do tváre našich hráčov, ktoré 
neboli posúdené vôbec ani ako faul, napriek tomu, že hráči museli byť okamžite 
vystriedaní a bezprostredne ošetrení lekárom (Majerník – krvácanie z nosa, Mizerík – 
rozťatá brada a zlomený zubný strojček po údere lakťom. Celé toto uvádzam kvôli 
tomu, aby bolo jasné v akom štýle sa rozhodovalo stretnutie a, že bola pripustená 
tvrdšia hra. V každom prípade ale nemienime vyplakávať a zaťažovať hraciu komisiu 
podobnými podnetmi. Z toho celého mi vyplýva, že áno, uvedený faul sa stal a mal 
byť posúdený dokonca ako nešportový, ale v každom prípade, po argumentácii a 
osobnom vyjadrení samotného hráča Kissa je jasné, že v tom úmysel prerušiť útok či 
dokonca ublížiť hráčov rozhodne nebol. Vzhľadom k povahe a charakteru hráča, 
Tomáša Kissa môžem povedať, že ide o slušne a dobre vychovaného hráča a 
reprezentanta Slovenska, ktorý počas 7 rokov pôsobenia na ihriskách nikdy nedostal 
žiadnu technickú chybu a dokonca mu ani nebol odpískaný žiadny nešportový faul za 
celých 7 rokov.“ 
 

Tiež bolo HK SBA – C doručené vyjadrenie hráča BK Lokomotíva Sereď, hráča BK 
Lokomotíva Sereď Kissa Tomáša č. 34, ktorý k veci uviedol: „Celý incident ma veľmi 
mrzí, nebol v tom však úmysel. Po náraze do píšťaly pri zdvojení súpera som pocítil 
obrovskú bolesť v priehľavku a v momente, keď som strácal rovnováhu a koordináciu 
spôsobenú tým, že sme mali so súperom zaháknuté nohy, reflextívne som sa snažil 
svoju nohu z toho háku vymaniť. Priznávam, že som chytil reflexívne súperovu nohu 
so snahou sa vymaniť z háku, keď sme ich mali ešte na zemi. V žiadnom prípade 
nešlo o prerušenie hry alebo o moju neprimeranú reakciu na súperove podkopnutie 
mňa pri danom súboji. Incident ma veľmi mrzí ale išlo iba o moju okamžitú a 
neúmyselnú reakciu na bolesť, ktorú som v danom momente pocítil so snahou 
odháknuť si nohu. Súperovi som sa počas zápasu a taktiež po zápase slušne 
ospravedlnil.“ 
 

Podľa čl. 8 bodu 8.7 Disciplinárneho poriadku SBA „Disciplinárny orgán je oprávnený 

použiť ako dôkazový prostriedok videozáznam stretnutia.“  

 

Podľa čl. 8 bodu 8.10 Disciplinárneho poriadku SBA „Disciplinárny orgán je 

oprávnený na základe videozáznamu stretnutia začať disciplinárne konanie z 

vlastného alebo iného podnetu, pokiaľ sa účastníci súťažného stretnutia dopustili 

priestupku, ktorý nebol počas stretnutia potrestaný a za ktorý by mohol byť počas 

stretnutia uložený trest v hre /diskvalifikácia, vylúčenie a pod./. Ak sa v konaní 



priestupok preukáže, disciplinárny orgán postupuje primerane tomu, ako by sa 

postupovalo keby bol priestupok zaznamenaný počas stretnutia.“ 

 

V súlade s čl. 8.2. a 8.2.2. Disciplinárneho poriadku SBA: „Za prerokovávanie 
disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny poplatok 
35,-Eur.“ 
 
Podľa čl. 3.8 Disciplinárneho poriadku SBA „Inzultácia – je akékoľvek telesné 

napadnutie inej osoby mimo legitímnej snahy hrať loptou alebo zaujať výhodnejšie 

postavenie na ihrisku.“ 

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

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

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

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

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

 

 

Podľa čl. 5.10 Disciplinárneho poriadku SBA „Osoba potrestaná trestom ZPČ sa 
nesmie počas súťažného stretnutia, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v 
chránených priestoroch a nesmie byť uvedená v zápise o stretnutí.“ 
 
Podľa čl. 3.1 Disciplinárneho poriadku SBA „Chránené priestory - sú ihrisko, územia 
lavičiek družstiev, priestor stolíka asistentov rozhodcov, miesta do vzdialenosti dvoch 
metrov od hraničných čiar ihriska, šatne družstiev a rozhodcov a prístupové cesty zo 
šatní na ihrisko.“ 
 
Podľa čl. 8.3. Disciplinárneho poriadku SBA „Pri treste ZPČ a ZVF po uplynutí 

polovice trestu má disciplinárny orgán právo na žiadosť potrestaného účastníka 

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

zápas odpustenia trestu nasledujúca                          

Vyššie súťaže 166 €“ 

 
HK SBA – C takéto správanie hráčov považuje za neprimerané, v rozpore 

s pravidlami fair play a slušného správania. HK SBA – C takéto skraty hráčov, ktoré 

môžu mať za následok vážne zranenia protihráčov nebude tolerovať.   

 

Hráč BK Lokomotíva Sereď Kiss Tomáš č. 34 sa v zmysle čl. 3 bodu 3.9 

Disciplinárneho poriadku SBA dopustili inzultácie s mierou inzultácie 2, a preto HK 

SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Pri udeľovaní 

trestu HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že hráč sa disciplinárneho previnenia 



dopustil prvýkrát a tiež to, že sa protihráčovi BK Inter Bratislava Brunovi Randuškovi 

č. 99 po stretnutí ospravedlnil. 

Národnému školiteľovi SBA p. Borisovi Gabarovi bol na riešenie zaslaný podnet 
smerujúci na výkon rozhodcov, ktorý tento nešportový faul neodpískali.  

Národný školiteľ SBA p. Boris Gabara sa k veci vyjadril: „Síce došlo minimálne 
k nešportovému faulu hráča BK Lokomotíva Sereď Kissa Tomáša č. 34 na hráča 
BK Inter Bratislava Bruna Randušku č. 99, avšak neodpískanie takého faulu nie je 
dôvod na disciplinárne potrestanie rozhodcov, nakoľko išlo o bežnú neodpískanú 
chybu v stretnutí. Rozhodcovia za neodpískanú situáciu v stretnutí dostali ústnu 
výčitku.“ 

 
HK SBA – C je disciplinárny orgán SBA, ktorý nie je v zmysle platných predpisov 
SBA oprávnený hodnotiť výkon rozhodcov na základe vlastných analýz. HK SBA-C 
môže disciplinárne trestať rozhodcov iba vtedy, ak o tom rozhodne národný školiteľ 
SBA p. Boris Gabara. Z dôvodu, že o tom nerozhodol, tak HK SBA-C nepristúpila 
k ich disciplinárnemu potrestaniu. 
 

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

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

 

Zverejnené 09.06.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 426/220609 
 

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

SBA - C“) vo veci udelenia trestu hráčovi BK Lokomotíva Sereď Kissovi Tomášovi č. 

34 

 

rozhodla: 
 

mení svoje Rozhodnutie č. 425/220608 zo dňa 08.06.2022 nasledovne: 
 

Hráčovi BK Lokomotíva Sereď Kissovi Tomášovi č. 34 sa zastavuje pretekárska 

činnosť na prvé štyri súťažné stretnutia vo všetkých súťažiach SBA v sezóne 

2021/2022 a udeľuje pokuta vo výške 50,-Eur. 

 
Odôvodnenie: 

 

 
HK SBA – C sa na svojom zasadaní opätovne zaoberala udelením trestu hráčovi BK 

Lokomotíva Sereď Kissovi Tomášovi č. 34 a zistila, že hráč BK Lokomotíva Sereď 

Kiss Tomáš č. 34 pendluje aj do vyššej kategórie Kadeti U17, ktorí majú tento víkend 

MSR vo Svite, a teda trest sa vzťahuje už na tieto stretnutia. 

 

V prípade, ak si hráč neodpyká celý trest v sezóne 2021/2022, tak sa jeho 

zvyšok presúva do sezóny 2022/2023. 

 
Podľa čl. 3. bodu 3.9 Štatútu HK SBA „HK je oprávnená v odôvodnených 
prípadoch vykonať opravu alebo zmenu svojho rozhodnutia.“ 



 

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

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

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

 

Zverejnené 12.06.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 427/220612 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasov časti súťaže Kadetky U17 - o 9.-16.miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápasy časti súťaže Kadetky U17 - o 9.-16.miesto medzi 

družstvami: 
 

č.B39 ŠKBD Spišská Nová Ves - BK ŠKP 08 B.Bystrica výsledkom 20:0 

v prospech družstva ŠKBD Spišská Nová Ves s priznaním bodu družstvu BK 

ŠKP 08 B.Bystrica; 

 

č.B43 BKM Bardejov-MS - ŠBK Šamorín výsledkom 20:0 v prospech družstva 

BKM Bardejov-MS s priznaním bodu družstvu ŠBK Šamorín; 

 

č.B45 BAM Poprad - BK ŠKP 08 B.Bystrica výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BAM Poprad s priznaním bodu družstvu BK ŠKP 08 B.Bystrica 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 09.06.2022 zaoberala 

neodohratými zápasmi časti súťaže Kadetky U17 - o 9.-16.miesto vyžrebovanými na 

21.-22.05.2022. 

HK SBA – C skonštatovala, že predmetné stretnutia sa neodohrali do termínu 

12.06.2022 ako bolo požadované v zmysle Rozhodnutia HK SBA č.165/220114 

 

Podľa čl. 15.2. a 15.2.1. Hracieho poriadku SBA: „Okrem potrestania priestupkov 
a previnení sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym 
skóre s priznaním jedného bodu.“ 
 

Podľa čl. 15.3 a 15.3.1 Hracieho poriadku SBA:„ O kontumácii stretnutia HK 
rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak družstvo k riadne hlásenému 
stretnutiu nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, okrem prípadov 
stanovených predpismi SBA 

HK SBA - C v súvislosti s Manuálom pre kolektívne športy majúce výnimku zo 
zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 
OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 a tiež v 
súvislosti s nariadením MUDr.Bartošovej, lekárky SBA, vydala dočasnú výnimku z 
čl. 15.3.1 Hracieho poriadku SBA v tom zmysle, že ak dôvodom nenastúpenia 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69


družstva k stretnutiu je nedostatočný počet hráčov/hráčok v dôsledku karantény, 
prípadne ochorenia členov družstva, bude danému družstvu priznaný jeden bod. 

 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. Družstvá, ktorým bol priznaný 1 bod sa zároveň nedopustili 
disciplinárneho previnenia. 
 

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

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

 

Zverejnené 23.06.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 428/220623 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu časti súťaže Kadetky U17 - o 9.-16.miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas časti súťaže Kadetky U17 - o 9.-16.miesto medzi 

družstvami: 
 

č.B68 ŠKBD Spišská Nová Ves - BK Klokani Ivanka p/D výsledkom 20:0 

v prospech družstva ŠKBD Spišská Nová Ves s priznaním bodu družstvu BK 

Klokani Ivanka p/D 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 21.06.2022 zaoberala 

neodohratým zápasom časti súťaže Kadetky U17 - o 9.-16.miesto, vyžrebovaným na 

12.06.2022. 

HK SBA – C skonštatovala, že predmetné stretnutie sa neodohralo do termínu 

12.06.2022 ako bolo požadované v zmysle Rozhodnutia HK SBA č.165/220114 

 

Podľa čl. 15.2. a 15.2.1. Hracieho poriadku SBA: „Okrem potrestania priestupkov 
a previnení sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym 
skóre s priznaním jedného bodu.“ 
 

Podľa čl. 15.3 a 15.3.1 Hracieho poriadku SBA:„ O kontumácii stretnutia HK 
rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak družstvo k riadne hlásenému 
stretnutiu nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, okrem prípadov 
stanovených predpismi SBA 
Podľa článku Hracieho poriadku SBA 7.2.1.1 a) 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.  
 
Na základe vyššie uvedeného a na základe faktu, že sa jednalo o stretnutie 
posledného kola súťaže a teda nebolo možné stretnutie odohrať v neskoršom 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69


termíne, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
Družstvo BK Klokani Ivanka p/Dunaji sa zároveň nedopustilo disciplinárneho 
previnenia. 
 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 429/220623 
 

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

SBA - C“) vo veci predloženia Zmluvy o postúpení licencie štartu v súťaži Niké 

Extraliga ženy medzi basketbalovými klubmi YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., 

IČO: 50 392 069, so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice a CBK MINIBUSEUROPA 

Ťahanovce Košice o.z., IČO: 48 411 272, so sídlom Juhoslovanská 2, 040 13 

Košice o prevode práv účasti v súťaži Niké Extraliga ženy v hracom období 2022/23  

 

rozhodla: 

 

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

právo účasti v súťaži Niké Extraliga ženy z basketbalového klubu YOUNG 

ANGELS ACADEMY, o.z., IČO: 50 392 069, so sídlom Werferova 3, 040 11 

Košice na basketbalový klub CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce Košice o.z., 

IČO: 48 411 272, so sídlom Juhoslovanská 2, 040 13 Košice. 

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

Extraliga ženy v hracom období 2022/23 z basketbalového klubu YOUNG ANGELS 

ACADEMY, o.z. na basketbalový klub CBK MINIBUSEUROPA Ťahanovce Košice 

o.z., a to na základe Zmluvy o postúpení licencie štartu v súťaži Niké Extraliga ženy 

zo dňa 09.06.2022 a ostatných dokumentov v súlade s čl. 19. Hracieho poriadku 

SBA a čl. 22. bodu 22.10. Hracieho poriadku SBA. 

 

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

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

 


