
Rozhodnutia HK SBA - C – máj 2022 
 

Zverejnené 03.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 397/220503 
 

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

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

v najvyšších a vyšších súťažiach SBA 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga 

Spišskí Rytieri    -  67 eur  (zo dňa 09.04.2022, 13.04.2022) 

Patrioti Levice    -  67 eur  (zo dňa 12.03.2022, 09.04.2022) 

 

b/ 1.liga Juniori U19 

TYDAM UPJŠ Košice   -  17 eur  (zo dňa 26.03.2022, 09.04.2022) 

Inter Bratislava    -  17 eur  (zo dňa 09.04.2022, 21.04.2022) 

 

c/ 1.liga Kadeti U17 

TSM Slávia Žilina    -  17 eur  (zo dňa 02.04.2022, 24.04.2022) 

BKM SPU Nitra    -  17 eur  (zo dňa 16.03.2022, 23.04.2022) 

ŠBK Handlová    -  17 eur  (zo dňa 20.02.2022, 02.04.2022) 

MŠK BK Žiar nad Hronom  -  17 eur  (zo dňa 20.03.2022, 23.04.2022) 

 

d/ 1.liga Kadetky U17 

BK AŠK Slávia Trnava   -  17 eur  (zo dňa 26.03.2022, 01.05.2022) 

 

e/ 1.liga Starší žiaci U15 

B.S.C. Bratislava    -  17 eur  (zo dňa 27.02.2022, 10.04.2022) 

MBA Prievidza    -  17 eur  (zo dňa 06.11.2021, 09.04.2022) 

BKM Iskra Svit    -  17 eur  (zo dňa 12.03.2022, 10.04.2022) 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves -  17 eur  (zo dňa 29.04.2022, 29.04.2022) 

ŠKP BBC Banská Bystrica  -  17 eur  (zo dňa 10.04.2021, 30.04.2022) 

IMC Slovakia Považská Bystrica -  17 eur  (zo dňa 12.03.2022, 30.04.2022) 

MŠK BK Žiar nad Hronom  -  17 eur  (zo dňa 02.03.2022, 30.04.2022) 

 

f/ 1.liga Staršie žiačky U15 

BK AŠK Slávia Trnava   -  17 eur  (zo dňa 07.11.2021, 23.04.2022) 

 

2./ hráči 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  



BC Komárno    Luka Gašić 

-  120 eur  (zo dňa 09.04.2022) 

-  150 eur  (zo dňa 13.04.2022) 

-  180 eur  (zo dňa 13.04.2022) 

Jorden Randell Duffy 

-  60 eur  (zo dňa 13.04.2022) 

Aleksandar Vlahović 

-  30 eur  (zo dňa 16.02.2022, 09.04.2022) 

Spišskí Rytieri    Michael Harold Morsell 

-  60 eur  (zo dňa 06.04.2022) 

-  90 eur  (zo dňa 13.04.2022) 

BKM Lučenec    Taylor Maurice Johns 

-  90 eur  (zo dňa 03.04.2022) 

Lukáš Bolek  

-  60 eur  (zo dňa 03.04.2022) 

Kyle Anthony Castlin 

-  30 eur  (zo dňa 11.12.2021, 03.04.2022) 

Patrioti Levice    Tre Darius De Mario Mc Callum 

-  60 eur  (zo dňa 06.04.2022) 

-  90 eur  (zo dňa 13.04.2022) 

Michal Madzin 

-  30 eur  (zo dňa 12.03.2022, 23.04.2022) 

 

b/ Niké Extraliga ženy  

MBK Ružomberok    Alexandra Buknová 

-  30 eur  (zo dňa 18.12.2021, 20.04.2022) 

Piešťanské Čajky    Matea Tadić 

-  30 eur  (zo dňa 30.03.2022, 20.04.2022) 

 

3./ tréneri 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

BC Komárno    Zlatko Jovanović 

-  100 eur  (zo dňa 09.04.2022) 

-  110 eur  (zo dňa 13.04.2022) 

Patrioti Levice    Michal Madzin 

-  30 eur  (zo dňa 12.03.2022, 23.4.2022) 

b/ Niké Extraliga ženy 

BK Slovan Bratislava   Nenad Milošević 

-  60 eur  (zo dňa 13.14.2022) 

MBK Ružomberok    Juraj Suja 

-  60 eur  (zo dňa 20.04.2022) 

BAM Poprad    Tibor Kmetoni 

-  30 eur  (zo dňa 13.10.2021, 03.04.2022) 

Piešťanské Čajky    Peter Jankovič 

-  30 eur  (zo dňa 18.12.2021, 16.04.2022) 

 



c/ 1.liga Juniori U19 

BK Lokomotíva Sereď   Patrik Sarna 

-  40 eur  (zo dňa 09.04.2022) 

-  50 eur  (zo dňa 09.04.2022) 

 

d/ 1.liga Kadeti U17 

ŠBK Junior Levice    Róbert Parízek 

-  30 eur  (zo dňa 03.10.2021, 13.4.2022) 

-  40 eur  (zo dňa 23.04.2022) 

 

e/ 1.liga Starší žiaci U15 

BKM SPU Nitra    Štefan Gabriel 

-  40 eur  (zo dňa 26.04.2022) 

-  50 eur  (zo dňa 01.05.2022) 

 

f/ 1.liga Staršie žiačky U15 

Piešťanské Čajočky   Dušan Burdej 

-  30 eur  (zo dňa 19.03.2022, 23.4.2022) 

 

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

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

 

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

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

č. 1. 

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 398/220503 
 

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 

Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves k zmene termínu zápasu 

základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 nasledovne: 

 

č.B3. medzi ŠKBD Spišská Nová Ves  – BKM Petržalka-Five Stras v termíne 

06.05.2022 o 19:00 hod., Športová hala, Spišská Nová Ves  /pôvodne dňa 

19.03.2022/; 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 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 Športový klub basketbalu dievčat 

Spišská Nová Ves, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 04.05.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 399/220504 
 

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

SBA - C“) vo veci výberového konania na usporiadanie:  

Finálových turnajov mládeže M-SR pre hracie obdobie 2021/2022 

 

rozhodla 

 

na základe zaslaných projektov k Finálovým turnajom M-SR mládeže o pridelení 
podujatí nasledovným usporiadateľom: 
 
Juniori U19 – ŠBK Junior Levice, termín 27.-29.05.2022 
 
Mladšie žiačky U13 – MBK Stará Turá, termín 17.-19.06.2022 
 
 
Pre turnaje - Starší žiaci U15, Mladší žiaci U13, Starší minižiaci U12, Mladší 
minižiaci U11 sa predlžuje termín na prihlásenie organizátora do 10.05.2022 do 
13:00 hod. na e-mail: hksba@slovakbasket.sk   
 

 
Odôvodnenie: 

 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


HK SBA – C vyhlásila výberové konanie na usporiadanie Final-four 2.liga muži 

a Finálových turnajov mládeže M-SR Mladí muži U23, Mladé ženy U23 až Mladší 

minižiaci U11, Mladšie minižiačky U11 pre hracie obdobie 2021/2022. 

 
HK SBA - C sa na svojom zasadaní dňa 27.04.2022 zaoberala prihláškami do 

výberového konania na usporiadanie týchto turnajov. Do výberového konania sa 
v stanovenej lehote, ktorá bola do 25.04.2022 prihlásili viacerí záujemcovia.  
 

HK SBA - C predĺžila termín na prihlásenie sa na organizáciu M-SR pre tie 
kategórie, na ktoré sa neprihlásil žiaden záujemca do 03.05.2022. Následne na 
svojom zasadaní dňa 03.05.2022 sa zaoberala prihláškami do výberového konania 
na usporiadanie týchto turnajov. 
 

Nakoľko vyššie uvedení záujemcovia splnili všetky podmienky organizačného 
a ekonomického zabezpečenia turnaja a tiež súhlasili s príslušnými podmienkami 
výberového konania na usporiadanie finálových turnajov 2021/2022 HK SBA –C 
rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 
Zároveň HK SBA – C informuje, že na základe zasadania a rozhodnutia, 

VV SBA schválil svojim uznesením č. 28/2022 uhradenie nákladov rozhodcov 
na finálových turnajov mládeže U23 – U11. Usporiadateľ uhradí iba na náklady na 
technického komisára a prípadné náklady na ubytovanie rozhodcov a technického 
komisára. 
 

Finálové turnaje 2021/2022 sa musia zorganizovať v súlade s aktuálnymi 

nariadeniami ÚVZ SR. 

 

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

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

 

Zverejnené 08.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 400/220508 
 

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

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

basketbalových klubov Šamorínsky basketbalový klub a BK ŠKP 08 Banská Bystrica 

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - o 1.-8. miesto 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - o 1.-8. miesto nasledovne: 

 

č.A10. medzi ŠBK Šamorín  – BK ŠKP 08 B.Bystrica v termíne 11.05.2022 

o 18:00 hod., Športcentrum SAMARIA, Šamorín  /pôvodne dňa 02.04.2022/; 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 25.03.2022 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. 

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



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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť 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 základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - o 1.-8. miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Šamorínsky basketbalový klub a BK ŠKP 08 Banská Bystrica, so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 401/220508 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasov základnej časti časti súťaže Starší žiaci U15 

špecifikovaných v nižšie uvedenom zozname 

 

rozhodla: 

 

A./ HK SBA – C kontumuje zápasy základnej časti súťaže Starší žiaci Gold 

medzi družstvami: 
 

č.33 B.S.C. Bratislava - BK Lokomotíva Sereď výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BK Lokomotíva Sereď s priznaním bodu družstvu B.S.C. Bratislava 

 

č.35 RIM Basket Košice - MBA Prievidza výsledkom 20:0 v prospech družstva 

RIM Basket Košice s priznaním bodu družstvu MBA Prievidza 

 

č.60 Inter Bratislava Yellow - B.S.C. Bratislava výsledkom 20:0 v prospech 

družstva Inter Bratislava Yellow s priznaním bodu družstvu B.S.C. Bratislava 

 

č.61 BK Lokomotíva Sereď - Inter Bratislava Yellow výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BK Lokomotíva Sereď s priznaním bodu družstvu Inter Bratislava 

Yellow 

 

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


č.65 BK Lokomotíva Sereď - B.S.C. Bratislava výsledkom 20:0 v prospech 

družstva B.S.C. Bratislava s priznaním bodu družstvu BK Lokomotíva Sereď 

 

č.69 Inter Bratislava Yellow - BA Čaňa výsledkom 20:0 v prospech družstva 

Inter Bratislava Yellow s priznaním bodu družstvu BA Čaňa 

 

č.74 B.S.C. Bratislava - BA Čaňa výsledkom 20:0 v prospech družstva B.S.C. 

Bratislava s priznaním bodu družstvu BA Čaňa 

 

č.77 MBA Prievidza - Inter Bratislava Yellow výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  MBA Prievidza s priznaním bodu družstvu Inter Bratislava Yellow 

 

č.88 B.S.C. Bratislava - Inter Bratislava Yellow výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  B.S.C. Bratislava s priznaním bodu družstvu Inter Bratislava Yellow 

 

č.91 RIM Basket Košice - MBA Prievidza výsledkom 20:0 v prospech družstva  

RIM Basket Košice s priznaním bodu družstvu MBA Prievidza 

 

č.105 B.S.C. Bratislava - MBA Prievidza výsledkom 20:0 v prospech družstva  

B.S.C. Bratislava s priznaním bodu družstvu MBA Prievidza 

 

č.109 Inter Bratislava Yellow - MBA Prievidza výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  Inter Bratislava Yellow s priznaním bodu družstvu MBA Prievidza 

 

 

B./ HK SBA – C kontumuje zápasy základnej časti súťaže Starší žiaci Silver 

Západ medzi družstvami: 

 

č.16 BK AS Trenčín - Inter Bratislava Black výsledkom 20:0 v prospech 

družstva Inter Bratislava Black s priznaním bodu družstvu BK AS Trenčín 

 

č.35 MBK AŠK Slávia Trnava - Levy Senec výsledkom 20:0 v prospech družstva 

MBK AŠK Slávia Trnava s priznaním bodu družstvu Levy Senec 

 

č.40 MBK AŠK Slávia Trnava - Inter Bratislava Black výsledkom 20:0 

v prospech družstva Inter Bratislava Black s priznaním bodu družstvu MBK 

AŠK Slávia Trnava 

 

č.62 BK AS Trenčín - MBK Karlovka Bratislava výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BK AS Trenčín s priznaním bodu družstvu MBK Karlovka Bratislava 

 

č.64 Inter Bratislava Black - MBK AŠK Slávia Trnava výsledkom 20:0 

v prospech družstva Inter Bratislava Black s priznaním bodu družstvu MBK 

AŠK Slávia Trnava 

 



č.66 BK AS Trenčín - MIBA Stupava/Lozorno výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BK AS Trenčín s priznaním bodu družstvu MIBA Stupava/Lozorno 

 

č.96 MBK AŠK Slávia Trnava - Inter Bratislava Black výsledkom 20:0 

v prospech družstva Inter Bratislava Black s priznaním bodu družstvu MBK 

AŠK Slávia Trnava 

 

č.108 BBK Bánovce n/Bebravou - MBK AŠK Slávia Trnava výsledkom 20:0 

v prospech družstva  BBK Bánovce n/Bebravou s priznaním bodu družstvu 

MBK AŠK Slávia Trnava 

 

č.112 BK AS Trenčín - MBK AŠK Slávia Trnava výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  BK AS Trenčín s priznaním bodu družstvu MBK AŠK Slávia Trnava 

 

 

C./ HK SBA – C kontumuje zápasy základnej časti súťaže Starší žiaci Silver 

Východ medzi družstvami: 

 

č.6 IMC Slovakia P.Bystrica-MS - BK 04 AC LB Spiš.N.Ves výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK 04 AC LB Spiš.N.Ves s priznaním bodu družstvu IMC 

Slovakia P.Bystrica-MS 

 

č.23 BK MŠK Kežmarok - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech družstva 

BK MŠK Kežmarok s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.33 BK 04 AC LB Spiš.N.Ves - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BK 04 AC LB Spiš.N.Ves s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.35 BKM Iskra Svit - ŠKP BBC B.Bystrica-MS výsledkom 20:0 v prospech 

družstva ŠKP BBC B.Bystrica-MS s priznaním bodu družstvu BKM Iskra Svit 

 

č.37 1.BK Michalovce - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech družstva 

ŠBK Handlová s priznaním bodu družstvu 1.BK Michalovce 

 

č.38 BK 04 AC LB Spiš.N.Ves - IMC Slovakia P.Bystrica-MS výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK 04 AC LB Spiš.N.Vess priznaním bodu družstvu IMC 

Slovakia P.Bystrica-MS 

 

č.39 BK MŠK Kežmarok - ŠKP BBC B.Bystrica-MS výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BK MŠK Kežmarok s priznaním bodu družstvu ŠKP BBC B.Bystrica-

MS 

 

č.67 ŠKP BBC B.Bystrica-MS- BKM Iskra Svit výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  ŠKP BBC B.Bystrica-MS s priznaním bodu družstvu BKM Iskra Svit 

 

 



 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 03.05.2022 zaoberala 

neodohratými zápasmi základnej časti súťaže Starší žiaci U15 podľa vyššie 

uvedeného zoznamu. 

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

01.05.2022, 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 
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, z ktorých viny boli stretnutia kontumované, 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 402/220508 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasov základnej časti súťaže Juniori U19 

špecifikovaných v nižšie uvedenom zozname 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápasy základnej časti súťaže Juniori Gold Gold medzi 

družstvami: 
 

č.72 Inter Bratislava - Diawin Košice výsledkom 20:0 v prospech družstva Inter 

Bratislava s priznaním bodu družstvu Diawin Košice 

 

č.94 ŠBK Junior Levice - Inter Bratislava výsledkom 20:0 v prospech družstva 

ŠBK Junior Levice s priznaním bodu družstvu Inter Bratislava 

 

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


č.105 ŠBK Junior Levice - BKM Iskra Svit výsledkom 20:0 v prospech družstva 

ŠBK Junior Levice s priznaním bodu družstvu BKM Iskra Svit 

 

č.107 Inter Bratislava - BBK Bánovce n/Bebravou výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BBK Bánovce n/Bebravou s priznaním bodu družstvu Inter Bratislava 

 

č.110 ŠBK Junior Levice - Diawin Košice výsledkom 20:0 v prospech družstva 

ŠBK Junior Levice s priznaním bodu družstvu Diawin Košice 

 

č.112 Inter Bratislava - MBA Prievidza výsledkom 20:0 v prospech družstva 

MBA Prievidza s priznaním bodu družstvu Inter Bratislava 

 

 

 

HK SBA – C kontumuje zápasy základnej časti súťaže Juniori Silver Západ 

medzi družstvami: 

 

č.10 MBK Karlovka Bratislava - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech 

družstva MBK Karlovka Bratislava s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.37 ŠBK Handlová - B.S.C. Bratislava výsledkom 20:0 v prospech družstva 

B.S.C. Bratislava s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.61 B.S.C. Bratislava - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech družstva 

B.S.C. Bratislava s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.66 MBK Karlovka Bratislava - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech 

družstva MBK Karlovka Bratislava s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.69 ŠBK Handlová - MBK AŠK Slávia Trnava výsledkom 20:0 v prospech 

družstva MBK AŠK Slávia Trnava s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.90 ŠBK Handlová - MBK Karlovka Bratislava výsledkom 20:0 v prospech 

družstva MBK Karlovka Bratislava s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.93 ŠBK Handlová - B.S.C. Bratislava výsledkom 20:0 v prospech družstva 

B.S.C. Bratislava s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

 

 

HK SBA – C kontumuje zápasy základnej časti súťaže Juniori Silver Východ 

medzi družstvami: 

 

č.33 TYDAM UPJŠ Košice - 1.BK Humenné výsledkom 20:0 v prospech 

družstva 1.BK Humenné s priznaním bodu družstvu TYDAM UPJŠ Košice 

 



č.35 MBK Liptovský Mikuláš - MBK Victoria Žilina výsledkom 20:0 v prospech 

družstva MBK Victoria Žilina s priznaním bodu družstvu MBK Liptovský 

Mikuláš 

 

č.38 TYDAM UPJŠ Košice - BK 04 AC LB Spiš.N.Ves výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK 04 AC LB Spiš.N.Ves s priznaním bodu družstvu 

TYDAM UPJŠ Košice 

 

č.62 BK 04 AC LB Spiš.N.Ves - TYDAM UPJŠ Košice výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK 04 AC LB Spiš.N.Ves s priznaním bodu družstvu 

TYDAM UPJŠ Košice 

 

č.67 MBK Victoria Žilina - MBK Liptovský Mikuláš výsledkom 20:0 v prospech 

družstva MBK Liptovský Mikuláš s priznaním bodu družstvu MBK Victoria 

Žilina 

 

č.81 MBK Victoria Žilina - TYDAM UPJŠ Košice výsledkom 20:0 v prospech 

družstva MBK Victoria Žilina s priznaním bodu družstvu TYDAM UPJŠ Košice 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 03.05.2022 zaoberala 

neodohratými zápasmi základnej časti súťaže Juniori U19 podľa vyššie uvedeného 

zoznamu 

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

01.05.2022 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 
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, z ktorých viny boli stretnutia kontumované, 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.  

 

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


Zverejnené 09.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 403/220509 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasov základnej časti Spoločnej súťaže 1.liga ženy 

+ Mladé ženy U23 + Juniorky U19  špecifikovaných v nižšie uvedenom zozname 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápasy základnej časti Spoločnej súťaže 1.liga ženy + 

Mladé ženy U23 + Juniorky U19  medzi družstvami: 
 

č.37 BK ŠKP 08 B.Bystrica JY - CBK Košice 1Ž výsledkom 20:0 v prospech 

družstva CBK Košice 1Ž s priznaním bodu družstvu BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 

 

č.40 ŽBK Rožňava 1Ž - ŠKBD Spišská N.Ves 23 výsledkom 20:0 v prospech 

družstva ŠKBD Spišská N.Ves 23 s priznaním bodu družstvu ŽBK Rožňava 1Ž  

 

č.44 BK AŠK Slávia Trnava JY - BK ŠKP 08 B.Bystrica JY výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK AŠK Slávia Trnava JY s priznaním bodu družstvu BK 

ŠKP 08 B.Bystrica JY 

 

č.46 Young Angels U23 Košice - BK ZŠ Zvolen 1Ž výsledkom 20:0 v prospech 

družstva Young Angels U23 Košice s priznaním bodu družstvu BK ZŠ Zvolen 

1Ž 

 

č.49 BK Lokomotíva Sereď 23 - BK ŠKP 08 B.Bystrica JY výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK Lokomotíva Sereď 23 s priznaním bodu družstvu BK 

ŠKP 08 B.Bystrica JY 

 

č.51 Young Angels U19 Košice - BK ZŠ Zvolen 1Ž výsledkom 20:0 v prospech 

družstva Young Angels U19 Košice s priznaním bodu družstvu BK ZŠ Zvolen 

1Ž 

 

č.53 BK ZŠ Zvolen 1Ž - BKM Junior UKF Nitra 1Ž výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BKM Junior UKF Nitra 1Ž s priznaním bodu družstvu BK ZŠ Zvolen 1Ž  

 

č.55 BK ŠKP 08 B.Bystrica JY - Young Angels U23 Košice výsledkom 20:0 

v prospech družstva  Young Angels U23 Košice s priznaním bodu družstvu BK 

ŠKP 08 B.Bystrica JY 

 

č.58 ŠKBD Spišská N.Ves 23 - CBK Košice 1Ž výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  CBK Košice 1Ž s priznaním bodu družstvu ŠKBD Spišská N.Ves 23 
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č.61 BK ŠKP 08 B.Bystrica JY - Young Angels U19 Košice výsledkom 20:0 

v prospech družstva  Young Angels U19 Košice s priznaním bodu družstvu BK 

ŠKP 08 B.Bystrica JY 

 

č.68 BK AŠK Slávia Trnava JY - ŽBK Rožňava 1Ž výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  BK AŠK Slávia Trnava JY s priznaním bodu družstvu ŽBK Rožňava 

1Ž 

 

č.73 BK Lokomotíva Sereď 23 - ŽBK Rožňava 1Ž výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  BK Lokomotíva Sereď 23 s priznaním bodu družstvu ŽBK Rožňava 1Ž 

 

č.77 BKM Junior UKF Nitra 1Ž - BK ŠKP 08 B.Bystrica JY výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK ŠKP 08 B.Bystrica JY s priznaním bodu družstvu BKM 

Junior UKF Nitra 1Ž 

 

č.90 CBK Košice 1Ž - BK AŠK Slávia Trnava JY výsledkom 20:0 v prospech 

družstva CBK Košice 1Ž s priznaním bodu družstvu BK AŠK Slávia Trnava JY 

 

č.107 MBK Ružomberok 23 - ŽBK Rožňava 1Ž výsledkom 20:0 v prospech 

družstva MBK Ružomberok 23 s priznaním bodu družstvu ŽBK Rožňava 1Ž 

 

č.108 CBK Košice 1Ž - BK ZŠ Zvolen 1Ž  výsledkom 20:0 v prospech družstva 

CBK Košice 1Ž s priznaním bodu družstvu BK ZŠ Zvolen 1Ž  

 

č.111 Young Angels U19 Košice - BK AŠK Slávia Trnava JY výsledkom 20:0 

v prospech družstva Young Angels U19 Košice s priznaním bodu družstvu BK 

AŠK Slávia Trnava JY 

 

č.113 BK ŠKP 08 B.Bystrica JY - ŽBK Rožňava 1Ž výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BK ŠKP 08 B.Bystrica JY s priznaním bodu družstvu ŽBK Rožňava 1Ž 

 

č.117 Young Angels U23 Košice - BK AŠK Slávia Trnava JY výsledkom 20:0 

v prospech družstva Young Angels U23 Košice s priznaním bodu družstvu BK 

AŠK Slávia Trnava JY 

 

č.129 ŠKBD Spišská N.Ves 23 - MBK Stará Turá JY výsledkom 20:0 v prospech 

družstva ŠKBD Spišská N.Ves 23 s priznaním bodu družstvu MBK Stará Turá 

JY 

 

č.131 ŠKBD Spišská N.Ves 23 - ŽBK Rožňava 1Ž  výsledkom 20:0 v prospech 

družstva ŠKBD Spišská N.Ves 23 s priznaním bodu družstvu ŽBK Rožňava 1Ž 

 

č.135 MBK Ružomberok 23 - BK AŠK Slávia Trnava JY výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK AŠK Slávia Trnava JY s priznaním bodu družstvu MBK 

Ružomberok 23 

 



č.140 MBK Ružomberok 23 - BK Lokomotíva Sereď 23 výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK Lokomotíva Sereď 23 s priznaním bodu družstvu MBK 

Ružomberok 23 

 

č.159 ŠKBD Spišská N.Ves 23 - MBK AŠK Slávia Trnava JY výsledkom 20:0 

v prospech družstva ŠKBD Spišská N.Ves 23 s priznaním bodu družstvu MBK 

AŠK Slávia Trnava JY 

 

č.165 ŽBK Rožňava 1Ž - MBK AŠK Slávia Trnava JY výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  ŽBK Rožňava 1Ž s priznaním bodu družstvu MBK AŠK Slávia Trnava 

JY 

 

 

HK SBA – C kontumuje obom súperom zápasy základnej časti Spoločnej 

súťaže 1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 výsledkom 0:20 a s 

priznaním 1 bodu medzi družstvami:  

 

č.96 ŠKBD Spišská N.Ves 23 - BK ZŠ Zvolen 1Ž 

č.98 MBK Stará Turá JY - BK ŠKP 08 B.Bystrica JY 

č.101 ŠKBD Spišská N.Ves 23 - BKM Junior UKF Nitra 1Ž 

č.102 ŽBK Rožňava 1Ž - BK ZŠ Zvolen 1Ž 

č.103 MBK Stará Turá JY - MBK Ružomberok 23 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 03.05.2022 zaoberala 

neodohratými zápasmi základnej časti Spoločnej súťaže 1.liga ženy + Mladé ženy 

U23 + Juniorky U19  podľa vyššie uvedeného zoznamu. 

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

08.05.2022 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 
družstva k stretnutiu je nedostatočný počet hráčov/hráčok v dôsledku karantény, 
prípadne ochorenia členov družstva, bude danému družstvu priznaný jeden bod. 

 

Pri stretnutiach č.96, 98, 101, 102, 103, ktoré mali byť odohraté po dohode družstiev 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
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najneskôr do 07.05.2022, bolo rozhodnuté na základe faktu, že ani jedno zo 
súperiacich družstiev nepreukázalo snahu stretnutia odohrať. 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. Družstvá, z ktorých viny boli stretnutia kontumované, 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 404/220509 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasov základnej časti súťaže Kadeti U17 

špecifikovaných v nižšie uvedenom zozname 

 

rozhodla: 

 

A./ HK SBA – C kontumuje zápasy základnej časti súťaže Kadeti Gold medzi 

družstvami: 
 

č.17 BKM SPU Nitra - Inter Bratislava výsledkom 20:0 v prospech družstva Inter 

Bratislava s priznaním bodu družstvu BKM SPU Nitra 

 

č.41 Inter Bratislava - BKM SPU Nitra výsledkom 20:0 v prospech družstva Inter 

Bratislava s priznaním bodu družstvu BKM SPU Nitra 

 

č.43 MBA Prievidza - BKM Iskra Svit A výsledkom 20:0 v prospech družstva 

MBA Prievidza s priznaním bodu družstvu BKM Iskra Svit A 

 

č.47 TSM Slávia Žilina - BKM Iskra Svit A výsledkom 20:0 v prospech družstva 

BKM Iskra Svit A s priznaním bodu družstvu TSM Slávia Žilina 

 

č.64 MBA Prievidza - Inter Bratislava výsledkom 20:0 v prospech družstva MBA 

Prievidza s priznaním bodu družstvu Inter Bratislava 

 

č.67 TSM Slávia Žilina - Inter Bratislava výsledkom 20:0 v prospech družstva 

Inter Bratislava s priznaním bodu družstvu TSM Slávia Žilina 

 

č.75 BKM Iskra Svit A - MBA Prievidza výsledkom 20:0 v prospech družstva 

BKM Iskra Svit A s priznaním bodu družstvu MBA Prievidza 

 

 

B./ HK SBA – C kontumuje zápasy základnej časti súťaže Kadeti Silver Západ 

medzi družstvami: 
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č.17 ŠBK Junior Levice - B.S.C. Bratislava výsledkom 20:0 v prospech družstva 

B.S.C. Bratislava s priznaním bodu družstvu ŠBK Junior Levice 

 

 

C./ HK SBA – C kontumuje zápasy základnej časti súťaže Kadeti Silver Východ 

medzi družstvami: 

 

č.7 ŠKP BBC B.Bystrica - IMC Slovakia P.Bystrica výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  IMC Slovakia P.Bystrica s priznaním bodu družstvu ŠKP BBC 

B.Bystrica 

 

č.12 ŠBK Handlová - IMC Slovakia P.Bystrica výsledkom 20:0 v prospech 

družstva IMC Slovakia P.Bystrica s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová  

 

č.15 BK 04 AC LB Spiš.N.Ves - ŠKP BBC B.Bystrica výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BK 04 AC LB Spiš.N.Ves s priznaním bodu družstvu ŠKP BBC 

B.Bystrica 

 

č.16 BKM Iskra Svit B - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech družstva 

ŠBK Handlová s priznaním bodu družstvu BKM Iskra Svit B 

 

č.19 BK 04 AC LB Spiš.N.Ves - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech 

družstva ŠBK Handlová s priznaním bodu družstvu BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

 

č.20 BKM Iskra Svit B - ŠKP BBC B.Bystrica výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BKM Iskra Svit B s priznaním bodu družstvu ŠKP BBC B.Bystrica 

 

č.43 ŠBK Handlová - BK 04 AC LB Spiš.N.Ves výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BK 04 AC LB Spiš.N.Ves s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.44 ŠKP BBC B.Bystrica - BKM Iskra Svit B výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  ŠKP BBC B.Bystrica s priznaním bodu družstvu BKM Iskra Svit B 

 

č.48 ŠBK Handlová - BKM Iskra Svit B výsledkom 20:0 v prospech družstva  

ŠBK Handlová s priznaním bodu družstvu BKM Iskra Svit B 

 

č.49 BA Čaňa - ŠKP BBC B.Bystrica výsledkom 20:0 v prospech družstva BA 

Čaňa s priznaním bodu družstvu ŠKP BBC B.Bystrica 

 

č.50 Bardejovskí Rytieri - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech družstva 

Bardejovskí Rytieri s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.53 Bardejovskí Rytieri - ŠKP BBC B.Bystrica výsledkom 20:0 v prospech 

družstva Bardejovskí Rytieri  s priznaním bodu družstvu ŠKP BBC B.Bystrica 

 



č.54 BA Čaňa - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech družstva BA Čaňa s 

priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.72 BKM Iskra Svit B – ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech družstva 

BKM Iskra Svit B s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.75 BK 04 AC LB Spiš.N.Ves - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BK 04 AC LB Spiš.N.Ves s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.77 ŠKP BBC B.Bystrica - Bardejovskí Rytieri výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  Bardejovskí Rytieri s priznaním bodu družstvu ŠKP BBC B.Bystrica 

 

č.81 ŠKP BBC B.Bystrica - BA Čaňa výsledkom 20:0 v prospech družstva BA 

Čaňa s priznaním bodu družstvu ŠKP BBC B.Bystrica 

 

č.82 ŠBK Handlová - Bardejovskí Rytieri výsledkom 20:0 v prospech družstva 

ŠBK Handlová s priznaním bodu družstvu Bardejovskí Rytieri  

 

č.101 IMC Slovakia P.Bystrica - Bardejovskí Rytieri výsledkom 20:0 v prospech 

družstva  IMC Slovakia P.Bystrica s priznaním bodu družstvu Bardejovskí 

Rytieri 

 

č.106 Bardejovskí Rytieri - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech družstva  

Bardejovskí Rytieri s priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

č.110 BA Čaňa - ŠBK Handlová výsledkom 20:0 v prospech družstva BA Čaňa s 

priznaním bodu družstvu ŠBK Handlová 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 03.05.2022 zaoberala 

neodohratými zápasmi základnej časti súťaže Kadeti U17 podľa vyššie uvedeného 

zoznamu 

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

08.05.2022, 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 
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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, z ktorých viny boli stretnutia kontumované, 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 10.05.2022 
 

       Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 405/220510 
 

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

SBA - C“) vo veci úpravy termínov stretnutí baráže o účasť v Niké Extraliga ženy 

v sezóne 2022/2023 

 

rozhodla: 

 

Barážové stretnutia o účasť v  Niké Extraliga ženy v sezóne 2022/2023 sa 

uskutočnia v nasledovných termínoch:  

 

1. Young Angels U19 Košice      -  BK ŠK UMB Banská Bystrica       dňa 14.05.2022 

2. BK ŠK UMB Banská Bystrica  -  Young Angels U19 Košice           dňa 11.05.2022 

 
Odôvodnenie: 

 
HK SBA – C sa na základe žiadosti zástupkyne BK ŠK UMB Banská Bystrica pani 
Izákovej zaoberala úpravou termínov stretnutí baráže o účasť v Niké Extraliga ženy 
v sezóne 2022/2023. 
 
Zástupkyňa BK ŠK UMB Banská Bystrica pani Izáková vo svojej žiadosti k veci 
uviedla: „Dobrý deň. V prípade, že tím YA U19 bude účastníkom baráže, chceli by 
sme požiadať tím YA U19 o ústretovosť k zmene termínu odvetného zápasu u nás v 
BB, vzhľadom k tomu, že v dňoch 14.5.-15.5.2022 budú v našej ŠH prebiehať 
najväčšie gymnastické celoslovenské preteky (viď príloha), ktorých príprava začína 
už stavaním náradia dňa 12.5.2022 a bude končiť jeho zložením a vyprataním 
priestorov ŠH v neskorých popoludňajších hodinách v nedeľu 15.5.2022 (informácia 
od organizátora pretekov). Najbližší náhradný termín odvetného zápasu navrhujeme 
a vieme zabezpečiť dňa 17.5.2022 (utorok) o 18:00 hod. (hľadali sme najbližší možný 
termín odohratia zápasu a ukončenia súťaže). Vopred ďakujem za pochopenie 
riešenia vzniknutej situácie.“ 
 
Zástupca Young Angels Košice pán Grondzel k veci uviedol: „Dobrý deň. Dovoľte mi 
informovať Vás, že klub Young Angels Academy, o.z. nesúhlasí s preložením 
odvetného stretnutia na 17.05.2022 z dôvodu, že naše hráčky majú školské 
povinnosti a tiež z dôvodu blížiacich sa MSR. Zároveň navrhujem termíny 
barážových stretnutí nasledovne: dňa 11.05.2022 v Banskej Bystrici,dňa 15.05.2022 
v Košiciach.“ 
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V termínovej listine Vyhlásenia ženských súťaží SBA 2021/2022 boli schválené 
pôvodné termíny konania stretnutí baráže o účasť v Niké Extraliga ženy v sezóne 
2022/2023, a to dňa 11.05.2022 a dňa 14.05.2022. 
 
Podľa čl. 2 bodu 2.6. Hracieho poriadku SBA „V odôvodnených prípadoch je HK 
oprávnená upraviť rozpis súťaže /úprava termínovej listiny, spôsob nasadenia 
družstiev, zmena systému žrebovania/. Spravidla HK používa definovaný rozpis 
/žrebovací kľúč, Bergerove tabuľky a pod./, HK sa však v záujme efektívneho 
priebehu súťaže a jej atraktivity môže od systému odchýliť.“ 
 

Z dôvodu, že nedošlo k dohode družstiev na termíne odohratia druhého barážového 
stretnutia, HK SBA-C rozhodla v súlade s čl. 2 bodom 2.6  Hracieho poriadku SBA 
tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 
Prvé barážové stretnutie sa malo pôvodne hrať u víťazného družstva spoločnej 
súťaže 1.ligy žien a Mladých žien U23 a Junioriek U19 (Young Angels U19 Košice), 
avšak z vyššie uvedeného dôvodu sa bude hrať u družstva  BK ŠK UMB Banská 
Bystrica. HK SBA-C neurčila termín odohratia 2. barážového stretnutia tak, ako to 
navrhovala zástupkyňa BK ŠK UMB Banská Bystrica pani Izáková, ale rozhodla 
o výmene stretnutí z dôvodu, aby boli dodržané pôvodné termíny, ktoré sú uvedené 
v termínovej listine Vyhlásenia ženských súťaží SBA 2021/2022. 
 
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. 406/220510 
 

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

SBA - C“) vo veci vo neodohratia zápasov základnej časti Spoločnej súťaže 1.liga 

ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 
 

 

rozhodla: 
 

mení svoje Rozhodnutie č. 403/220509 zo dňa 09.05.2022 nasledovne: 
 

1. stretnutie č. 77 BKM Junior UKF Nitra 1Ž - BK ŠKP 08 B. Bystrica JY 

kontumuje výsledkom 20:0 v prospech družstva BKM Junior UKF Nitra 

1Ž s priznaním bodu družstvu BK ŠKP 08 B. Bystrica JY; 

 

2. stretnutie č.101 ŠKBD Spišská Nová Ves 23 - BKM Junior UKF Nitra 1Ž 

kontumuje výsledkom 0:20 v prospech družstva BKM Junior UKF Nitra 

1Ž s priznaním bodu družstvu ŠKBD Spišská Nová Ves 23. 

 
 

Odôvodnenie: 
 

 
HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 10.05.2022 opätovne zaoberala 
neodohratými zápasmi základnej časti Spoločnej súťaže 1.liga ženy + Mladé ženy 
U23 + Juniorky U19. HK SBA – C skonštatovala, že vyššie uvedené stretnutia sa 
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neodohrali do termínu 08.05.2022, ako bolo požadované v zmysle Rozhodnutia HK 
SBA č.165/220114. 
 
Po opätovnom dôkladnom preskúmaní predmetnej veci HK SBA-C zistila, že pri 
vydávaní rozhodnutia č. 403/220509 zo dňa 09.05.2022 nedisponovala všetkými 
potrebnými informáciami, ktoré mali vplyv na spravodlivé rozhodnutie vo veci a až po 
vydaní tohto rozhodnutia HK SBA-C obdržala nové informácie od zástupcov klubov 
BK ŠKP 08 B. Bystrica JY a ŠKBD Spišská Nová Ves 23 týkajúce sa kontumácií 
v prospech basketbalového klubu BKM Junior UKF Nitra 1Ž. Zástupcovia klubov 
uznali, že BKM Junior UKF Nitra 1Ž v obidvoch prípadoch prejavilo dostatočnú snahu 
tieto stretnutia odohrať do termínu 08.05.2022. 
 
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 a z dôvodu, že vyššie uvedené stretnutia 
sa neodohrali z dôvodu zavinenia BK ŠKP 08 B. Bystrica JY a ŠKBD Spišská Nová 
Ves 23 HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  
 

Družstvá, z ktorých viny boli tieto stretnutia skontumované 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.  

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 407/220510 
 

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

SBA - C“) vo veci výberového konania na usporiadanie:  

Finálových turnajov mládeže M-SR pre hracie obdobie 2021/2022 

 

rozhodla 

 

na základe zaslaných projektov k Finálovým turnajom M-SR mládeže o pridelení 
podujatí nasledovným usporiadateľom: 
 
Starší žiaci U15 – AŠK Lokomotíva Sereď, termín 03.-05.06.2022 

 
Odôvodnenie: 

 
HK SBA – C vyhlásila výberové konanie na usporiadanie Final-four 2.liga muži 

a Finálových turnajov mládeže M-SR Mladí muži U23, Mladé ženy U23 až Mladší 

minižiaci U11, Mladšie minižiačky U11 pre hracie obdobie 2021/2022. 

 
HK SBA - C sa na svojom zasadaní dňa 27.04.2022 zaoberala prihláškami do 

výberového konania na usporiadanie týchto turnajov. Do výberového konania sa 
v stanovenej lehote, ktorá bola do 25.04.2022 prihlásili viacerí záujemcovia.  
 

HK SBA - C predĺžila termín na prihlásenie sa na organizáciu M-SR pre tie 
kategórie, na ktoré sa neprihlásil žiaden záujemca do 10.05.2022. Následne na 



svojom zasadaní dňa 10.05.2022 sa zaoberala prihláškami do výberového konania 
na usporiadanie týchto turnajov. 
 

Nakoľko vyššie uvedení záujemcovia splnili všetky podmienky organizačného 
a ekonomického zabezpečenia turnaja a tiež súhlasili s príslušnými podmienkami 
výberového konania na usporiadanie finálových turnajov 2021/2022 HK SBA – C 
rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 
Zároveň HK SBA – C informuje, že na základe zasadania a rozhodnutia, 

VV SBA schválil svojim uznesením č. 28/2022 uhradenie nákladov rozhodcov 
na finálových turnajov mládeže U23 – U11. Usporiadateľ uhradí iba na náklady na 
technického komisára a prípadné náklady na ubytovanie rozhodcov a technického 
komisára. 
 

Finálové turnaje 2021/2022 sa musia zorganizovať v súlade s aktuálnymi 

nariadeniami ÚVZ SR. 

 

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

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

 

Zverejnené 11.05.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 408/220511 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci U15 

 

rozhodla: 
 

mení svoje Rozhodnutie č. 401/220508 zo dňa 08.05.2022 nasledovne: 
 

1. stretnutie č. 37 1.BK Michalovce - ŠBK Handlová kontumuje výsledkom 

20:0 v prospech družstva 1.BK Michalovce s priznaním bodu družstvu 

ŠBK Handlová. 

Odôvodnenie: 
 
HK SBA – C sa na svojom zasadaní opätovne zaoberala neodohratými zápasmi 
základnej časti základnej časti súťaže Starší žiaci U15. HK SBA – C skonštatovala, 
že vyššie uvedené stretnutia sa neodohrali do termínu 01.05.2022, ako bolo 
požadované v zmysle Rozhodnutia HK SBA č.165/220114. 
 
Po opätovnom dôkladnom preskúmaní predmetnej veci HK SBA-C zistila, že pri 
vydávaní rozhodnutia č. 401/220508 zo dňa 08.05.2022 nedisponovala všetkými 
potrebnými informáciami, ktoré mali vplyv na spravodlivé rozhodnutie vo veci a až po 
vydaní tohto rozhodnutia HK SBA-C obdržala nové informácie od zástupcu klubu 
ŠBK Handlová týkajúce sa kontumácie v prospech basketbalového klubu 1.BK 
Michalovce. Zástupca klubu uznal, že stretnutie sa nedohralo do termínu 01.05.2022 
z dôvodu ich zavinenia. 
 
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 a z dôvodu, že vyššie uvedené stretnutie 
sa neodohralo z dôvodu zavinenia ŠBK Handlová, HK SBA – C rozhodla tak, ako je 
uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  
 

Družstvo ŠBK Handlová 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.  

 

Zverejnené 12.05.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 409/220512 
 

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

SBA - C“) vo veci výberového konania na usporiadanie:  

Finálových turnajov mládeže M-SR pre hracie obdobie 2021/2022 

 

rozhodla 

 

na základe zaslaných projektov k Finálovým turnajom M-SR mládeže o pridelení 
podujatí nasledovným usporiadateľom: 
 
Finálový festival 
Mladší minižiaci U11 – TJ STEP Komárno, termín 03.-05.06.2022 

 
Odôvodnenie: 

 
HK SBA – C vyhlásila výberové konanie na usporiadanie Final-four 2.liga muži 

a Finálových turnajov mládeže M-SR Mladí muži U23, Mladé ženy U23 až Mladší 

minižiaci U11, Mladšie minižiačky U11 pre hracie obdobie 2021/2022. 

 
HK SBA - C sa na svojom zasadaní dňa 27.04.2022 zaoberala prihláškami do 

výberového konania na usporiadanie týchto turnajov. Do výberového konania sa 
v stanovenej lehote, ktorá bola do 25.04.2022 prihlásili viacerí záujemcovia.  
 

HK SBA - C predĺžila termín na prihlásenie sa na organizáciu M-SR pre tie 
kategórie, na ktoré sa neprihlásil žiaden záujemca do 10.05.2022. Následne na 
svojom zasadaní dňa 10.05.2022 sa zaoberala prihláškami do výberového konania 
na usporiadanie týchto turnajov. 
 

Nakoľko vyššie uvedení záujemcovia splnili všetky podmienky organizačného 
a ekonomického zabezpečenia turnaja a tiež súhlasili s príslušnými podmienkami 
výberového konania na usporiadanie finálových turnajov 2021/2022 HK SBA – C 
rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 
Zároveň HK SBA – C informuje, že na základe zasadania a rozhodnutia, 

VV SBA schválil svojim uznesením č. 28/2022 uhradenie nákladov rozhodcov 
na finálových turnajov mládeže U23 – U11. Usporiadateľ uhradí iba na náklady na 
technického komisára a prípadné náklady na ubytovanie rozhodcov a technického 
komisára. 



 

Finálové turnaje 2021/2022 sa musia zorganizovať v súlade s aktuálnymi 

nariadeniami ÚVZ SR. 

 

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. 410/220512 
 

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., CBK 

Minibuseuropa Ťahanovce Košice a Basketbalová akadémia Čaňa k zmene termínu 

zápasov základnej časti súťaže Kadetky U17 - o 1.-8.miesto 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - o 1.-8.miesto nasledovne: 

 

č.A28. medzi MBK Ružomberok  – CBK U17 Košice v termíne 29.05.2022 

o 11:00 hod., v ŠH Koniareň, Ružomberok /pôvodne dňa 21.05.2022/; 

 

č.A31. medzi MBK Ružomberok - BA Čaňa  –  v termíne 28.05.2022 o 11:00 hod., 

v ŠH Koniareň, Ružomberok /pôvodne dňa 22.05.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.05.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji Final-four Mladých žien U23 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 
Final-four Mladých žien U23 - 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 - o 1.-8.miesto 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., CBK 

Minibuseuropa Ťahanovce Košice a Basketbalová akadémia Čaňa so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 



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

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

 

Zverejnené 13.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 411/220513 
 

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, 

Šamorínsky basketbalový klub a BK Klokani Ivanka pri Dunaji k zmene termínu 

zápasov časti súťaže Kadetky U17 - o 9.-16.miesto 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov časti súťaže Kadetky U17 - o 9.-

16.miesto nasledovne: 

 

č.B25. medzi ŠBK Šamorín  – BAM Poprad v termíne 04.06.2022 o hod., v 

Športcentrum Samaria, Šamorín /pôvodne dňa 14.05.2022/; 

 

č.B32. medzi BK Klokani Ivanka p/D - BAM Poprad  –  v termíne 03.06.2022 v  

(najskôr o 16:00 hod.), v Ivanke p/Dunaji /pôvodne dňa 15.05.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.05.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: nedostatok hráčok z 
dôvodu choroby a zranení 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 – nedostatok hráčok z dôvodu 
choroby a zranení - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov 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 

Basketbalová akadémia mládeže Poprad, Šamorínsky basketbalový klub a BK 

Klokani Ivanka pri Dunaji so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 412/220513 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu základnej časti časti súťaže Kadeti Gold  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas základnej časti súťaže Kadeti Gold medzi 

družstvami: 
 

G62 Diawin Košice - MŠK BK Žiar n/Hronom výsledkom 20:0 v prospech 

družstva Diawin Košice s priznaním bodu družstvu MŠK BK Žiar n/Hronom 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 12.05.2022 zaoberala 

neodohratým zápasom základnej časti súťaže Kadeti Gold vyžrebovaným na 

19.02.2022 a preloženým na 11.05.2022. 

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

11.05.2022 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 
družstva k stretnutiu je nedostatočný počet hráčov/hráčok v dôsledku karantény, 
prípadne ochorenia členov družstva, bude danému družstvu priznaný jeden bod. 

V snahe zabezpečiť najvyššiu možnú objektivitu pri nasadzovaní družstiev do 
záverečného finálového turnaja, HK SBA - C rozhodla o možnosti dohrať 
neodohraté vzájomné stretnutia družstiev. 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. Družstvo MŠK BK Žiar n/Hronom 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. 413/220513 
 

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


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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasov základnej časti súťaže Staršie žiačky U15  

špecifikovaných v nižšie uvedenom zozname 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápasy základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 medzi 

družstvami: 
 

B3 ŠKBD Spišská Nová Ves - BKM Petržalka-Five Stars výsledkom 20:0 

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

Petržalka-Five Stars 

 

B8 BK Kovohuty Krompachy - BKM Petržalka-Five Stars výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK Kovohuty Krompachy s priznaním bodu družstvu BKM 

Petržalka-Five Stars 

 

Odôvodnenie: Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 12.05.2022 

zaoberala neodohratými zápasmi základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 podľa 

vyššie uvedeného zoznamu, vyžrebovanými na 19.03.2022 (preložené na 

06.05.2022), resp. 20.03.2022. 

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

06.05.2022 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 
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. Družstvo BKM Petržalka-Five Stars 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.  

 
Zverejnené 16.05.2022 

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


 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 414/220516 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Telovýchovná jednota Step Komárno a dohody 

basketbalových klubov Telovýchovná jednota Step Komárno a Mestský športový klub 

Žiar nad Hronom, spol. s r.o. k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti 

U17 - baráž 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - baráž nasledovne: 

 

č.2. medzi BBA Komárno  – MŠK BK Žiar n/Hronom v termíne 19.05.2022 

o 17:00 hod., Mestská ŠH, Komárno  /pôvodne dňa 21.05.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 13.05.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zachovanie 
postupnosti zápasov. 
 

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

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

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

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

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

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 



majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

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

zápasu základnej časti súťaže Kadeti U17 - baráž medzi jednotlivými družstvami 

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

Telovýchovná jednota Step Komárno a Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. 

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

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 415/220516 
 

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 a Basketbalová akadémia 

mládeže Poprad k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadetky U17 - o 9.-

16.miesto 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - o 9.-16.miesto nasledovne: 

 



č.B62. medzi BAM Poprad  – BK Klokani Ivanka p/D v termíne 20.05.2022 

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

11.06.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 13.05.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: nedostatok hráčok z 
dôvodu plánovaných zdravotných zákrokov (operácie, liečenia a pod.) 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 – nedostatok hráčok z dôvodu 
plánovaných zdravotných zákrokov (operácie, liečenia a pod.) 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 - o 9.-16.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK Klokani Ivanka pri Dunaji a Basketbalová akadémia mládeže 

Poprad, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 
Zverejnené 17.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 416/220517 
 

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

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

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

r.o. a Telovýchovná jednota Step Komárno k zmene termínu zápasu súťaže Kadeti 

U17 - baráž 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu súťaže Kadeti U17 - baráž 

nasledovne: 

 

č.4. medzi MŠK BK Žiar n/Hronom - BBA Komárno  –  v termíne 20.05.2022 o 

17:00 hod., v ZUS Aréna, Žiar n/Hronom /pôvodne dňa 22.05.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 13.05.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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



- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu  súťaže Kadeti U17 - baráž medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. 

Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov Telovýchovná 

jednota Step Komárno a Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 
Zverejnené 18.05.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 417/220518 
 

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

SBA - C“) vo veci výberového konania na usporiadanie:  

Finálových turnajov mládeže M-SR pre hracie obdobie 2021/2022 

 

rozhodla 

 

na základe zaslaných projektov k Finálovým turnajom M-SR mládeže o pridelení 
podujatí nasledovným usporiadateľom: 
 
Finálový festival 
Mladší žiaci U13 – MBK Karlovka Bratislava, termín 03.-05.06.2022 
 

Odôvodnenie: 
 

HK SBA – C vyhlásila výberové konanie na usporiadanie Final-four 2.liga muži 

a Finálových turnajov mládeže M-SR Mladí muži U23, Mladé ženy U23 až Mladší 

minižiaci U11, Mladšie minižiačky U11 pre hracie obdobie 2021/2022. 

 
HK SBA - C sa na svojom zasadaní dňa 27.04.2022 zaoberala prihláškami do 

výberového konania na usporiadanie týchto turnajov. Do výberového konania sa 
v stanovenej lehote, ktorá bola do 25.04.2022 prihlásili viacerí záujemcovia.  
 

HK SBA - C predĺžila termín na prihlásenie sa na organizáciu M-SR pre tie 
kategórie, na ktoré sa neprihlásil žiaden záujemca do 10.05.2022. Následne na 
svojom zasadaní dňa 18.05.2022 sa zaoberala prihláškami do výberového konania 
na usporiadanie týchto turnajov. 
 

Nakoľko vyššie uvedení záujemcovia splnili všetky podmienky organizačného 
a ekonomického zabezpečenia turnaja a tiež súhlasili s príslušnými podmienkami 
výberového konania na usporiadanie finálových turnajov 2021/2022 HK SBA – C 
rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 



 
Zároveň HK SBA – C informuje, že na základe zasadania a rozhodnutia, 

VV SBA schválil svojim uznesením č. 28/2022 uhradenie nákladov rozhodcov 
na finálových turnajov mládeže U23 – U11. Usporiadateľ uhradí iba na náklady na 
technického komisára a prípadné náklady na ubytovanie rozhodcov a technického 
komisára. 
 

Finálové turnaje 2021/2022 sa musia zorganizovať v súlade s aktuálnymi 

nariadeniami ÚVZ SR. 

 

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

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

 
Zverejnené 24.05.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 418/220524 
 

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

SBA - C“) vo veci výberového konania na usporiadanie:  

Finálových turnajov mládeže M-SR pre hracie obdobie 2021/2022 

 

rozhodla 

 

na základe zaslaných projektov k Finálovým turnajom M-SR mládeže o pridelení 
podujatí nasledovným usporiadateľom: 
 
Finálový festival 
Starší minižiaci U12 – ŠBK GALAXY Košice, termín 10.-12.06.2022 
 

Odôvodnenie: 
 

HK SBA – C vyhlásila výberové konanie na usporiadanie Final-four 2.liga muži 

a Finálových turnajov mládeže M-SR Mladí muži U23, Mladé ženy U23 až Mladší 

minižiaci U11, Mladšie minižiačky U11 pre hracie obdobie 2021/2022. 

 
HK SBA - C sa na svojom zasadaní dňa 27.04.2022 zaoberala prihláškami do 

výberového konania na usporiadanie týchto turnajov. Do výberového konania sa 
v stanovenej lehote, ktorá bola do 25.04.2022 prihlásili viacerí záujemcovia.  
 

HK SBA - C predĺžila termín na prihlásenie sa na organizáciu M-SR pre tie 
kategórie, na ktoré sa neprihlásil žiaden záujemca do 10.05.2022. Následne na 
svojom zasadaní dňa 24.05.2022 sa zaoberala prihláškami do výberového konania 
na usporiadanie týchto turnajov. 
 

Nakoľko vyššie uvedení záujemcovia splnili všetky podmienky organizačného 
a ekonomického zabezpečenia turnaja a tiež súhlasili s príslušnými podmienkami 
výberového konania na usporiadanie finálových turnajov 2021/2022 HK SBA – C 
rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 



Zároveň HK SBA – C informuje, že na základe zasadania a rozhodnutia, 
VV SBA schválil svojim uznesením č. 28/2022 uhradenie nákladov rozhodcov 
na finálových turnajov mládeže U23 – U11. Usporiadateľ uhradí iba na náklady na 
technického komisára a prípadné náklady na ubytovanie rozhodcov a technického 
komisára. 
 

Finálové turnaje 2021/2022 sa musia zorganizovať v súlade s aktuálnymi 

nariadeniami ÚVZ SR. 

 

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 25.05.2022 
 

       Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 419/220525 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci podnetu manažéra BK AS Trenčín Richarda Ďorďaia týkajúceho sa 
zlého započítania bodov v stretnutí Vyššia súťaž 1.liga Kadetky U17 - 9.- 15. miesto - 
B30. medzi družstvami BKM Bardejov - MS vs BK AS Trenčín - MS, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 14.05.2022 v Bardejove 

 

rozhodla: 

 

1. rozhodcom p. Dušanovi Bohuckému a p. Timey Čatlošovej udeľuje 

každému pokutu vo výške 5,10 Eur za vyššie uvedené stretnutie,  

 

2. BKM Bardejov udeľuje pokutu vo výške 34,-Eur za nespoľahlivý výkon 

asistentov rozhodcov, a to podmienečne do 31.12.2022. 

 

Uvedenú pokutu (rozhodcovia) je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 

0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX, a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: 

 
HK SBA – C sa spolu s národným školiteľom rozhodcov p. Borisom Gabarom 

zaoberala kontrolou formulára a zápisu zo stretnutia Vyššia súťaž 1.liga Kadetky U17 

- 9.- 15. miesto - B30. medzi družstvami BKM Bardejov - MS vs BK AS Trenčín - MS, 

ktoré sa uskutočnilo dňa 14.05.2022 v Bardejove, kde bolo zistené, že hosťujúcemu 

družstvu BK AS Trenčín - MS boli v I. štvrtine stretnutia zle započítané body 

(namiesto trojky hráčky č. 12 bola započítaná dvojka), čo si zapisovateľ ani 

rozhodcovia nevšimli a rozhodcovia po stretnutí riadne podpísali zápis o stretnutí. 

 
Podľa čl. 4 bod 4.5.6 Prílohy č. 2 k Disciplinárnemu poriadku SBA: 

„Priestupky a previnenia, ktoré nie sú obsiahnuté v previneniach a sadzobníku 
trestov SBA.“ 
 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/27356/-/vyssia-sutaz-1-liga-kadetky-u17-9-15-miesto-b30
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/27356/-/vyssia-sutaz-1-liga-kadetky-u17-9-15-miesto-b30
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/27356/-/vyssia-sutaz-1-liga-kadetky-u17-9-15-miesto-b30
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/27356/-/vyssia-sutaz-1-liga-kadetky-u17-9-15-miesto-b30


Trest: „bude určený podľa závažnosti a zváženia disciplinárneho orgánu.“ 

 

Podľa čl. 6 bod 6.4 Prílohy č. 1 k Disciplinárnemu poriadku SBA: 

„Nespoľahlivý výkon asistentov rozhodcov.“ 
                34 € - 332 € 

 

Podľa čl. 42 bod 44.2.7. Oficiálnych pravidiel basketbalu: 
„Akékoľvek omyly vo vyplňovaní zápisu, pri meraní času a hodu na kôš zahŕňajúce 
počet dosiahnutých bodov, počet chýb, počet oddychových časov, hodín hry, hodín 
hodu na kôš (pridané alebo ubraté), môžu byť rozhodcami opravené kedykoľvek pred 
tým, ako prvý rozhodca podpíše zápis.“ 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností HK SBA-C nie je oprávnená v zmysle 
aktuálnych predpisov SBA a pravidiel basketbalu meniť výsledok stretnutia po 
ukončení stretnutia a po podpise zápisu o stretnutí zo strany rozhodcov, a preto 
ponecháva v platnosti výsledok stretnutia v prospech družstva BKM Bardejov - MS 
67:65. 
 
Taktiež upozorňujeme asistentov rozhodcov, aby boli do budúcna dôslednejší 
a podobným pochybeniam sa vyvarovali a tiež BKM Bardejov – MS, aby okamžite 
vyriešili problém s tabuľou. 
 
HK SBA – C rozhodla v súlade s čl. 4 bodom 4.5.6. Prílohy k Disciplinárnemu 
poriadku č. 2 SBA a tiež v súlade s čl. 6 bodom 6.4. Prílohy k Disciplinárnemu 
poriadku č. 1, tak ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a pri udeľovaní trestu 
HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že rozhodcovia a tiež asistenti rozhodcov sa 
takéhoto previnenia dopustili prvýkrát, a preto im udelila najnižší možný trest resp. 
podmienečný trest. 

 

Zároveň vyzývame rozhodcov a tiež asistentov rozhodcov, aby sa 
v budúcnosti už podobného pochybenia nedopustili. V prípade zopakovania 
sa situácie bude udelená vyššia pokuta resp. nepodmienečná pokuta. 
 

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

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

 

Zverejnené 26.05.2022 
 

     Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 420/220526 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 
SBA - C“) vo veci námietky pre porušenie predpisov a protestu proti výsledku 
stretnutia Vyššia súťaž - 1.liga Juniori Baráž o Final Eight - 2. medzi družstvami BK 
Lokomotíva Sereď a MBK AŠK Slávia Trnava, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.05.2022 
v Seredi zo strany prezidenta  MBK AŠK Slávia Trnava p. Ing. Juraja Liptáka 

 

rozhodla: 

 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/27344/-/vyssia-sutaz-1-liga-juniori-baraz-o-finaleight-2


1. BK Lokomotíva Sereď udeľuje pokutu vo výške 34,-Eur za nespoľahlivý 

výkon asistentov rozhodcov, 

 

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

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

 
2. Hráčovi MBK AŠK Slávia Trnava p. Kuchárovi č. 6 sa zastavuje 

pretekárska činnosť na jedno súťažné stretnutie vo všetkých súťažiach 

SBA a udeľuje pokuta vo výške 10,-Eur, a to podmienečne do 31.12.2022, 

 

Hráč MBK AŠK Slávia Trnava p. Kuchár č. 6 je zároveň povinný uhradiť 

správny poplatok vo výške 35,- €. 

 

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

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

faktúry. 

 
Odôvodnenie: 

HK SBA-C boli dňa 16.05.2022 boli zo strany prezidenta  MBK AŠK Slávia Trnava 
p. Ing. Juraja Liptáka doručené námietky pre porušenie predpisov a protestu proti 
výsledku stretnutia Vyššia súťaž - 1.liga Juniori Baráž o Final Eight - 2. medzi 
družstvami BK Lokomotíva Sereď a MBK AŠK Slávia Trnava, ktoré sa uskutočnilo 
dňa 15.05.2022 v Seredi. Po preskúmaní týchto námietok HK SBA-C zistila, že 
námietky spĺňajú všetky náležitosti v zmysle čl. 17 HP SBA. 

HK SBA – C sa okrem týchto námietok zaoberala aj kontrolou formulára a zápisu 
zo stretnutia, kde zistila, že hráčovi MBK AŠK Slávia Trnava p. Kuchárovi č. 6  bola 
udelená diskvalifikačná chyba za tvrdé narazenie ľavým bokom do prenikajúceho 
hráča BK Lokomotíva Sereď p. Kissa č. 24 a tiež, že v zápise o stretnutí sú 
nezrovnalosti v konečnom výsledku stretnutia v porovnaní s videozáznamom. Čo 
sa týka námietok na výkon rozhodcov, tie boli postúpené na riešenie spolu aj 
s videozáznamom zo stretnutia národnému školiteľovi SBA p. Borisovi Gabarovi.  

 
V súvislosti s udelením diskvalifikačnej chyby hráčovi MBK AŠK Slávia Trnava p. 
Kuchárovi č. 6 bolo HK SBA – C doručené vyjadrenie trénera MBK AŠK Slávia 
Trnava p. Horvátha: „V prvom rade si dovolíme podotknúť, že menovaný hráč prišiel 
ku nám do klubu iba rok dozadu, počas pandémie. Ceníme si jeho snahu, nasadenie 
a chcenie na tréningoch. Pokiaľ je táto otázka mierená zámerom, že prišiel na hraciu 
plochu z dôvodu, aby spôsobil faul, tak musíme povedať že absolútne nie. Žiaľ, áno 
faul urobil, pokiaľ sa pamätám, snažil sa postaviť na prerážanie tak, aby bol útočný 
faul zo strany Serede. Keďže pribehol neskôr, rozhodcovia to posúdili až tak, že ho 
vylúčili zo zápasu. Táto skutočnosť sa ale stala ku koncu zápasu, kde už súper podľa 
výsledku a rozhodnutí rozhodcov viedol cca o 20 bodov. Nezaznamenali sme však 
obdobné prípady na strane opačnej, kde bolo množstvo podobných situácií. Máme 
zato, že vyjadrenie sa k faulu hráča Kuchára je triviálnou vecou, lebo obdobných 
faulov je počas každého zápasu v kategóriách U19 veľa.“ 

 
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.“ 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/27344/-/vyssia-sutaz-1-liga-juniori-baraz-o-finaleight-2


 
V súlade s čl. 1.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Diskvalifikačná hráča 
- 1-2 zápasy ZVF a pokuta 10 €.“   
 

V súlade s čl. 5.10. Disciplinárneho poriadku SBA: „ Osoba potrestaná trestom 
ZPČ sa nesmie počas súťažného stretnutia, na ktorý sa trest vzťahuje, 
zdržiavať v chránených priestoroch a nesmie byť uvedená v zápise o stretnutí.“ 
 

Na základe zisteného skutkového stavu, má HK SBA – C za preukázané, že hráč 

MBK AŠK Slávia Trnava č. 6 p. Kuchár sa v stretnutí Vyššia súťaž - 1.liga Juniori 

Baráž o Final Eight - 2. medzi družstvami BK Lokomotíva Sereď a MBK AŠK Slávia 

Trnava, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.05.2022 v Seredi dopustil disciplinárneho 

previnenia – „Diskvalifikačná chyba“, a preto HK SBA – C rozhodla tak, ako je 

uvedené vo výroku v bode 2 tohto rozhodnutia. Pri udeľovaní trestu HK SBA – C 

zohľadnila skutočnosť, že hráč sa takéhoto previnenia dopustil prvýkrát, a preto 

udelila  hráčovi p. Kuchárovi č. 6 trest na spodnej hranici sadzby s podmienečným 

odkladom. 

Zo zápisu z predmetného stretnutia a tiež z videozáznamu HK SBA-C ďalej zistila, 
že stretnutie bolo poznačené incidentom na konci 3. a 4. štvrtiny, kde pomocní 
rozhodcovia nesprávne uviedli do zápisu o stretnutí dosiahnuté body hráčov a 
došlo k zámene pripísania hodnôt na stranách družstiev. Toto pochybenie 
rozhodcovia priamo na stretnutí nemali ako zistiť, keďže haly nedisponujú IRS 
systémom a tým pádom je smerodajný zápis o stretnutí. Toto pochybenie bolo 
odhalené až pomocou video záznamu a predloženého zápisu zo stretnutia. 

Podľa čl. 6 bod 6.4 Prílohy č. 1 k Disciplinárnemu poriadku SBA: 

„Nespoľahlivý výkon asistentov rozhodcov.“ 
                34 € - 332 € 

 

Podľa čl. 42 bod 44.2.7. Oficiálnych pravidiel basketbalu: „Akékoľvek omyly vo 
vyplňovaní zápisu, pri meraní času a hodu na kôš zahŕňajúce počet dosiahnutých 
bodov, počet chýb, počet oddychových časov, hodín hry, hodín hodu na kôš (pridané 
alebo ubraté), môžu byť rozhodcami opravené kedykoľvek pred tým, ako prvý 
rozhodca podpíše zápis.“ 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností HK SBA-C nie je oprávnená v zmysle 
aktuálnych predpisov SBA a pravidiel basketbalu meniť výsledok stretnutia po 
ukončení stretnutia a po podpise zápisu o stretnutí zo strany rozhodcov, a preto 
ponecháva v platnosti výsledok stretnutia v prospech družstva BK Lokomotíva Sereď 
100:80. 
 
HK SBA – C v časti pochybenie asistentov rozhodcov rozhodla v súlade s čl. 6 
bodom 6.4. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1, tak ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia a pri udeľovaní trestu HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že 
asistenti rozhodcov sa takéhoto previnenia dopustili prvýkrát, a preto im udelila 
najnižší možný trest. 
 

Zároveň vyzývame asistentov rozhodcov, aby boli dôslednejší a v budúcnosti 
sa už podobného pochybenia nedopustili. V prípade zopakovania sa situácie 
im bude udelená vyššia pokuta. 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/27344/-/vyssia-sutaz-1-liga-juniori-baraz-o-finaleight-2
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Národnému školiteľovi SBA p. Borisovi Gabarovi bola na riešenie zaslaná námietka 
smerujúca na výkon rozhodcov, ktorý kontroloval formulár, zápis zo stretnutia a tiež 
preskúmal videozáznam zo stretnutia.  

 

Národný školiteľ SBA p. Boris Gabara po preštudovaní materiálov k stretnutiu 
uviedol: „Barážové stretnutie Vyššia súťaž - 1.liga Juniori Baráž o Final Eight - 2. zo 
dňa 15.05.2022 medzi družstvami BK Lokomotíva Sereď a MBK AŠK Slávia 
Trnava bolo odrozhodované na veľmi slušnej úrovni obidvoma rozhodcami 
stretnutia. Kontakty a priestupky boli posudzované na obidve strany vyrovnane a 
podľa platných pravidiel. Žiadny z rozhodcov sa závažného pochybenia, ktoré by 
ovplyvnilo konečný výsledok stretnutia nedopustil.“ 
 
Z dôvodu, že národný školiteľ SBA p. Boris Gabara nekonštatoval, že došlo 
k pochybeniu rozhodcov, tak HK SBA-C nepristúpila k ich potrestaniu. HK SBA – C je 
disciplinárny orgán SBA, ktorý nie je oprávnený hodnotiť výkon rozhodcov na základe 
vlastných analýz. HK SBA-C môže disciplinárne trestať rozhodcov iba vtedy, ak o ich 
pochybení rozhodne národný školiteľ SBA p. Boris Gabara. 
 

MBK AŠK Slávia Trnava sa vracia poplatok za kauciu vo výške 34,-Eur, a to 

z dôvodu, že bolo preukázané pochybenie asistentov rozhodcov. 

 

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 29.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 421/220529 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ 

medzi družstvami: 
 

č.Z81 MBK Ružomberok - MBK Stará Turá výsledkom 20:0 v prospech družstva 

MBK Stará Turá s priznaním bodu družstvu MBK Ružomberok. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 24.05.2022 zaoberala 

neodohratým zápasom základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ vyžrebovaným 

na 27.03.2022 a preloženým na 18.05.2022. 

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

22.05.2022, 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.“ 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/27344/-/vyssia-sutaz-1-liga-juniori-baraz-o-finaleight-2
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
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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 
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. Družstvo MBK Ružomberok 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.  

 

Zverejnené 31.05.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 422/220531 
 

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

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

v Majstrovstvách Slovenska, najvyšších, vyšších a nižších súťažiach SBA 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga 

Patrioti Levice    -  67 eur  (zo dňa 04.05.2022, 07.05.2022) 

 

b/ 1. liga muži + Mladí muži U23 

BKM SPU Nitra    -  34 eur  (zo dňa 03.04.2022, 08.05.2022) 

ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 -  34 eur  (zo dňa 03.04.2022, 14.05.2022) 

 

c/ 1. liga Juniorky U19 

YOUNG ANGELS U19 Košice  -  17 eur  (zo dňa 20.02.2022, 07.05.2022) 

 

d/ 1.liga Juniori U19 

MBK AŠK Slávia Trnava   -  17 eur  (zo dňa 21.11.2021, 15.05.2022) 

      -  17 eur  (zo dňa 15.05.2022, 15.05.2022) 

MBA Prievidza    -  17 eur  (zo dňa 12.09.2021, 27.05.2022) 



BK Lokomotíva Sereď   -  17 eur  (zo dňa 09.04.2022, 15.05.2022) 

 

e/ 1.liga Kadeti U17 

TSM Slávia Žilina    -  17 eur  (zo dňa 07.05.2022, 07.05.2022) 

MBK Karlovka Bratislava B  -  17 eur  (zo dňa 19.03.2022, 08.05.2022) 

 

f/ 1.liga Starší žiaci U15 

MBK Victoria Žilina   -  17 eur  (zo dňa 30.04.2022, 15.05.2022) 

BBK Bánovce nad Bebravou  -  17 eur  (zo dňa 26.03.2022, 15.05.2022) 

 

g/ 1.liga Staršie žiačky U15 

ŠBK Šamorín    -  17 eur  (zo dňa 23.04.2022, 21.05.2022) 

 

h/ 2.liga Muži Final-four 

MŠK BO Holíč    -  17 eur  (zo dňa 21.05.2022, 22.05.2022) 

 

2./ tréneri 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

BKM Lučenec    Daniel Sokolovsky 

-  70 eur  (zo dňa 07.05.2022) 

 

b/ 1.liga Kadeti U17 

TSM Slávia Žilina    Jakub Grísa 

-  30 eur  (zo dňa 14.11.2021, 08.05.2022) 

 

c/ 1.liga Staršie žiačky U15 

BAM Poprad    Jana Janáčková 

-  30 eur  (zo dňa 02.04.2022, 08.05.2022) 

 

d/ M-SR Žiaci U14 

MBK Karlovka Bratislava  Richard Kamenský 

-  30 eur  (zo dňa 21.05.2022, 21.05.2022) 

 

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

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

 

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

a trénerom v súlade s čl. 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.  

 


