
Rozhodnutia HK SBA - C – marec 2022 
 

Zverejnené 01.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 263/220301 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 

dohody basketbalových klubov Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a RIM 

Basket o.z. k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Juniori Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G64. medzi Diawin Košice  – MBA Prievidza v termíne 08.03.2022 o 18:00 

hod., ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1, Košice  /pôvodne dňa 29.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 28.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne optrenia 
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 optrenia Covid-19 
v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Juniori Gold medzi jednotlivými družstvami v súlade 

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

Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a RIM Basket o.z., so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 264/220301 
 

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

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



ŽBK Rožňava a Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa 

Nitra k dohode na termíne zápasu základnej časti súťaže 1.liga ženy + Mladé ženy 

U23 + Juniorky U19 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje dohodu na termíne zápasu základnej časti súťaže 1.liga 

ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 nasledovne: 

 

č.95. medzi ŽBK Rožňava 1Ž  – BKM Junior UKF Nitra 1Ž v termíne 06.03.2022 

o 12:00 hod., ŠH Štítnická, Rožňava  /pôvodne do 07.05.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 01.03.2022 doručená žiadosť o schválenie 
termínu zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: dohoda 
súperov na 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. 
 

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

   

- dôvod uvedený v žiadosti o dohode na termíne zápasu – dohoda súperov na 
termíne konania zápasu - je dôvodom na schválenie termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení termínu zápasu 

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

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

vzájomnej dohody klubov ŽBK Rožňava a Basketbalový klub mládeže JUNIOR 

Univerzity Konštantína Filozofa Nitra, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 265/220301 
 

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

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

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

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

 

rozhodla: 

 

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

muži a Mladí muži U23 nasledovne: 

 

č.60. medzi MŠK MBK Žiar n/Hronom  – RIM Slávia TU Košice v termíne 

04.03.2022 o 18:00 hod., v ZUS aréne pri futbalovom štadióne v Žiari nad 

Hronom, Partizánska 154/10. /pôvodne dňa 30.01.2022/; 

 

č.15. medzi RIM Slávia TU Košice  – MŠK MBK Žiar n/Hronom v termíne 

18.03.2022 o hod., Košice  /pôvodne dňa 24.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 29.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne 
opatrenia Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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



- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

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

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

vzájomnej dohody klubov RIM Basket o.z., 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 266/220301 
 

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

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

klubov BK AŠK Slávia Trnava a Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď 

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Západ nasledovne: 

 

č.Z1. medzi BK AŠK Slávia Trnava  – BK Lokomotíva Sereď v termíne 

06.03.2022 o 15:00 hod., ŠH Slávia, Trnava  /pôvodne dňa 19.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ medzi jednotlivými 

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



dohody klubov BK AŠK Slávia Trnava a Asociácia športových klubov Lokomotíva 

Sereď, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 02.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 267/220302 
 

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 Basketbalový klub mládeže 

Petržalka - Five Stars k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky 

U15 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Západ nasledovne: 

 

č.Z4. medzi ŠBK Šamorín  – BKM Petržalka - Five Stars v termíne 06.03.2022 

o 10:00 hod., Športcentrum Samaria, Veterná ul., Šamorín  /pôvodne dňa 

15.02.2022 - Rozhodnutie HK č.214/; 

 

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

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

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

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

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



na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Šamorínsky basketbalový klub a Basketbalový klub mládeže 

Petržalka - Five Stars, 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 03.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 268/220303 
 

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 Školský ŠK B.S.C. 

Bratislava k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ14. medzi BBA Komárno  – B.S.C. Bratislava v termíne 10.03.2022 o 18:30 

hod., Mestská ŠH, Komárno  /pôvodne dňa 09.12.2021 - Rozhodnutie HK SBA 

č.131/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 02.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: stretnutie odložené 
rozhodnutím HK SBA v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Kadeti Silver Západ medzi jednotlivými družstvami 

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

Telovýchovná jednota Step Komárno a Školský ŠK B.S.C. Bratislava, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 269/220303 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BASKETBALOVÝ KLUB KOVOHUTY 

KROMPACHY s.r.o. a dohody basketbalových klubov BASKETBALOVÝ KLUB 

KOVOHUTY KROMPACHY s.r.o. a Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová 

Ves k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Východ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Východ nasledovne: 

 

č.V43. medzi ŠKBD Spišská N.Ves  – BK Kovohuty Krompachy v termíne 

05.03.2022 o 16:00 hod., Krompachy  /pôvodne dňa 22.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 21.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BASKETBALOVÝ KLUB KOVOHUTY KROMPACHY s.r.o. a Športový 

klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 270/220303 
 

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

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

dohody basketbalových klubov Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava a 

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Bratislava k zmene termínu zápasu 

základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ 

 

rozhodla: 



 

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

žiaci Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ70. medzi MBK Karlovka Bratislava  – MBK AŠK Slávia Trnava v termíne 

08.03.2022 o 17:30 hod., telocvični ZŠ A. Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava  

/pôvodne dňa 12.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava a Mládežnícky 

basketbalový klub Karlovka Bratislava, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 271/220303 
 

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 29.01.2022, 26.02.2022) 

 

b/ 1.liga muži + Mladí muži U23 

IMC Slovakia Považská Bystrica -  34 eur  (zo dňa 07.10.2021, 06.02.2022) 

BK Slovenský Orol Levoča  -  34 eur  (zo dňa 17.10.2021, 13.02.2022) 



 

c/ 1.liga Juniori U19 

BKM Iskra Svit    -  17 eur  (zo dňa 15.09.2021, 13.02.2022) 

BK Lokomotíva Sereď   -  17 eur  (zo dňa 06.11.2021, 12.02.2022) 

BK MŠK Mileo Kežmarok  -  17 eur  (zo dňa 20.11.2021, 26.02.2022) 

 

d/ 1.liga Kadeti U17 

ŠBK Junior Levice    -  17 eur  (zo dňa 28.10.2021, 02.02.2022) 

BK Lokomotíva Sereď   -  17 eur  (zo dňa 10.11.2021, 20.02.2022) 

 

e/ 1.liga Starší žiaci U15 

ŠKP BBC Banská Bystrica  -  17 eur  (zo dňa 07.11.2021, 26.02.2022) 

 

2./ hráči 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

Patrioti Levice    Boris Bojanovský 

-  90 eur  (zo dňa 19.02.2022) 

Viktor Juríček 

-  60 eur  (zo dňa 19.02.2022) 

BC Komárno    Luka Gašić 

-  60 eur  (zo dňa 16.02.2022) 

 

3./ tréneri 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

Iskra Svit     Luka Bujas 

-  50 eur  (zo dňa 19.02.2022) 

 

b/ Niké Extraliga ženy 

BK Slovan Bratislava   Nenad Milošević 

-  50 eur  (zo dňa 19.02.2022) 

 

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. 272/220303 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš a 

dohody basketbalových klubov Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš a 



Školský športový klub TYDAM Košice k zmene termínu zápasu základnej časti 

súťaže Juniori Silver Východ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV70. medzi TYDAM UPJŠ Košice  – MBK Liptovský Mikuláš v termíne 

05.03.2022 o 10:00 hod., Medická č. 4 (vysokoškolské internáty), Košice  

/pôvodne dňa 12.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 09.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Juniori Silver Východ medzi jednotlivými družstvami 

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

Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš a Školský športový klub TYDAM 

Košice, 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 04.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 273/220304 
 

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

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

basketbalových klubov 1. BASKET KLUB Michalovce a Považskobystrický basketbal 

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

 

rozhodla: 

 



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

žiaci Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV34. medzi 1.BK Michalovce  – IMC Slovakia P.Bystrica-MS v termíne 

12.03.2022 o hod., Michalovce  /pôvodne dňa 20.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zlá epidemiologická 
situácia v regióne v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov 1. BASKET KLUB Michalovce a Považskobystrický basketbal OZ, so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 274/220304 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Slovenský Orol a dohody basketbalových klubov 

Slovenský Orol a Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. k zmene 

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

 

rozhodla: 

 

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

muži a Mladí muži U23 nasledovne: 

 

č.70. medzi BK Slovenský Orol Levoča  – MŠK MBK Žiar n/Hronom v termíne 

20.03.2022 o 14:00 hod., Levoča  /pôvodne dňa 20.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

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

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

dohody klubov Slovenský Orol 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. 275/220304 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 

dohody basketbalových klubov Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 

Basketbalový klub mládeže k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Juniori 

Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G67. medzi BKM Iskra Svit - MBA Prievidza  –  v termíne 09.03.2022 o 16:30 

hod., v Iskra aréne, Štefánikova 35, Svit /pôvodne dňa 30.01.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 28.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne optrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       



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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Juniori Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a Basketbalový klub mládeže so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 276/220304 
 

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

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

basketbalových klubov Basketbalová akadémia Čaňa a Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Gold 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Gold nasledovne: 

 

č.G39. medzi BA Čaňa - MBA Prievidza  –  v termíne 11.03.2022 o 15:30 hod., v 

telocvičňa ZŠ, Pionierska 33, Čaňa /pôvodne dňa 21.11.2021 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne 
opatrenia Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

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

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

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

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



nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Basketbalová akadémia Čaňa a Mládežnícka basketbalová akadémia 

Prievidza so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 



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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 277/220304 
 

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

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

basketbalových klubov Školský basketbalový klub Junior Levice a Slovenský Orol 

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

 

rozhodla: 

 

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

muži a Mladí muži U23 nasledovne: 

 

č.82. medzi BK Slovenský Orol Levoča  – ŠBK Junior Patrioti Levice v termíne 

10.03.2022 o 17:30 hod., Levoča  /pôvodne dňa 13.03.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 04.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EYBL v Maďarsku 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 
EYBL v Maďarsku v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu 
termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

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

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

dohody klubov Školský basketbalový klub Junior Levice a Slovenský Orol, 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. 278/220304 
 

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

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

basketbalových klubov 1. BASKET KLUB Humenné a Mestský basketbalový klub 



Liptovský Mikuláš k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Juniori Silver 

Východ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV28. medzi MBK Liptovský Mikuláš  – 1.BK Humenné v termíne 19.03.2022 

o 11:00 hod., v telocvični ZŠ Janka Kráľa, ulica Žiarska 679/13, L.Mikuláš-

Podbreziny  /pôvodne dňa 07.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 07.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: podozrenie na 
ochorenie Covid-19 u dvoch hráčov 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 – podozrenie na ochorenie 
Covid-19 u dvoch hráčov v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na 
zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Juniori Silver Východ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 1. 

BASKET KLUB Humenné a Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš, 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 05.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 279/220305 
 

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

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

RIM Basket o.z a Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza k zmene termínu 

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Gold 

 

rozhodla: 



 

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

žiaci Gold nasledovne: 

 

č.G35. medzi RIM Basket Košice  – MBA Prievidza v termíne 11.03.2022 o 19:30 

hod., ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1, 040 01 Košice  /pôvodne dňa 

20.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zlá epidemiologická 
situácia v družstvách v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

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

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 280/220305 
 

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

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

basketbalových klubov 1. BASKET KLUB Michalovce, Mestský športový klub 

Kežmarok a Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš k zmene termínu zápasov 

základnej časti súťaže Juniori Silver Východ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV69. medzi 1.BK Michalovce  – BK MŠK Mileo Kežmarok v termíne 

19.03.2022 o hod., v Michalovce /pôvodne dňa 12.02.2022/; 

 



č.SV73. medzi 1.BK Michalovce - MBK Liptovský Mikuláš  –  v termíne 

20.03.2022 o hod., v Michalovce /pôvodne dňa 13.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: opätovné zaradenie 
družstva do súťaže 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 – opätovné zaradenie družstva 
do súťaže - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Juniori Silver Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov 1. BASKET KLUB Michalovce, Mestský športový klub Kežmarok a 

Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 08.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 281/220308 
 

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

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

basketbalových klubov CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice, YOUNG ANGELS 

ACADEMY, o.z. a k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže 1.liga ženy + 

Mladé ženy U23 + Juniorky U19 

 

rozhodla: 

 

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

ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 nasledovne: 

 

č.94. medzi CBK Košice 1Ž  – Young Angels U23 Košice v termíne 13.03.2022 

o 12:00 hod., v ZŠ Juhoslovanská 2, Košice /pôvodne dňa 08.01.2022/; 

 

č.99. medzi CBK Košice 1Ž - Young Angels U19 Košice  –  v termíne 11.03.2022 

o 18:00 hod., v ZŠ Juhoslovanská 2,Košice /pôvodne dňa 09.01.2022 /; 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 07.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: stretnutia odložené 
nariadením HK SBA v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasov základnej časti najvyššej súťaže 1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky 

U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na 

základe vzájomnej dohody klubov CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice, YOUNG 

ANGELS ACADEMY, o.z. a so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 282/220308 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity 

Konštantína Filozofa Nitra a dohody basketbalových klubov Basketbalový klub 

mládeže JUNIOR Univerzity Konštantína Filozofa Nitra a Asociácia športových 

klubov Lokomotíva Sereď k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže 1.liga ženy 

+ Mladé ženy U23 + Juniorky U19 

 

rozhodla: 

 

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

ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 nasledovne: 

 

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

10.03.2022 o 19:00 hod., Mestská ŠH, Nitra  /pôvodne dňa 16.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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



- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

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

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

vzájomnej dohody klubov Basketbalový klub mládeže JUNIOR Univerzity 

Konštantína Filozofa Nitra a Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď, so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 283/220308 
 

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

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

RIM Basket o.z. a Bánovský basketbalový klub k zmene termínu zápasu základnej 

časti súťaže Juniori Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G36. medzi BBK Bánovce n/Bebravou  – Diawin Košice v termíne 11.03.2022 

o 20:00 hod., Športovej hale, ul. J. Kačku, Bánovce nad Bebravou  /pôvodne 

dňa 20.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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



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

zápasu základnej časti súťaže Juniori Gold medzi jednotlivými družstvami v súlade 

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

o.z. a Bánovský basketbalový klub, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 09.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 284/220308 
 

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: 
 

Z29 BK Lokomotíva Sereď - BK AŠK Slávia Trnava výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BK Lokomotíva Sereď s priznaním bodu družstvu BK AŠK Slávia 

Trnava 

 

Z33 BKM Petržalka-Five Stars - BK AŠK Slávia Trnava výsledkom 20:0 

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

Petržalka-Five Stars 

 

Z45 MIBA Stupava/Lozorno - ŠBK Šamorín výsledkom 20:0 v prospech 

družstva ŠBK Šamorín s priznaním bodu družstvu MIBA Stupava/Lozorno 

 

Z49 BKM Petržalka-Five Stars - MBK Stará Turá výsledkom 20:0 v prospech 

družstva MBK Stará Turá s priznaním bodu družstvu BKM Petržalka-Five Stars 

 

Z55 BK AŠK Slávia Trnava - MIBA Stupava/Lozorno výsledkom 20:0 v prospech 

družstva BK AŠK Slávia Trnava s priznaním bodu družstvu MIBA 

Stupava/Lozorno 

 

V15 BK Kovohuty Krompachy - BK ŠKP 08 B.Bystrica výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK Kovohuty Krompachy s priznaním bodu družstvu BK 

ŠKP 08 B.Bystrica 

 

V22 ŠKBD Spišská Nová Ves - BAM Poprad výsledkom 20:0 v prospech 

družstva ŠKBD Spišská Nová Ves s priznaním bodu družstvu BAM Poprad 

 

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


V26 ŠKBD Spišská Nová Ves - ŠŠK Basket Stará Ľubovňa výsledkom 20:0 

v prospech družstva  ŠŠK Basket Stará Ľubovňa s priznaním bodu družstvu 

ŠKBD Spišská Nová Ves 

 

V47 BK ŠKP 08 B.Bystrica - BK Kovohuty Krompachy výsledkom 20:0 

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

Kovohuty Krompachy 

 

V50 ŠŠK Basket Stará Ľubovňa - ŠKBD Spišská Nová Ves výsledkom 20:0 

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

Basket Stará Ľubovňa 

 

V53 ŠŠK Basket Stará Ľubovňa - BK ŠKP 08 B.Bystrica výsledkom 20:0 

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

Basket Stará Ľubovňa 

 

V41 Piešťanské Čajočky - ŠŠK Basket Stará Ľubovňa výsledkom 20:0 

v prospech družstva Piešťanské Čajočky s priznaním bodu družstvu ŠŠK 

Basket Stará Ľubovňa 

 

V44 BK AS Trenčín-MS - ŠŠK Basket Stará Ľubovňa výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK AS Trenčín-MS s priznaním bodu družstvu ŠŠK Basket 

Stará Ľubovňa 

 

Zároveň HK SBA - C 

 

rozhodla 

 

o možnosti dohrať vzájomné neodohraté stretnutia družstiev postupujúcich do 

skupiny o 1. - 8. miesto najneskôr do 1.5.2022, pričom dohodu družstiev o 

novom termíne stretnutia sú povinné domáce družstvá zaslať na HK SBA - C 

najneskôr do 18.3.2022.  

 

Jedná sa o tieto stretnutia: 

 

Z35 BK Slovan Bratislava - MBK Stará Turá  
Z41 BK Slovan Bratislava - ŠBK Šamorín  
V20 Young Angels U15 Košice - BK ŠKP 08 B.Bystrica 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 08.03.2022 zaoberala 

neodohratými zápasmi základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 podľa vyššie 

uvedeného zoznamu. 

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

06.03.2022 ako bolo požadované v zmysle Rozhodnutia HK SBA č.165/220114 

 

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


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 skupiny o 1. - 8. miesto. 

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. 285/220309 
 

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

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

BKM SPU Nitra a RIM Basket o.z. k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže 

Kadeti Gold 

 

rozhodla: 

 

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

Gold nasledovne: 

 

č.G66. medzi Diawin Košice - BKM SPU Nitra  –  v termíne 16.03.2022 o 16:30 

hod., v ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1, Košice /pôvodne dňa 20.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne 
opatrenia Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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



- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Kadeti Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

BKM SPU Nitra, Basketbalový klub mládeže a RIM Basket o.z. so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 286/220309 
 

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

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

Bratislava a dohody basketbalových klubov Mládežnícky basketbalový klub Karlovka 

Bratislava a Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava k zmene termínu zápasu 

základnej časti súťaže Juniori Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ83. medzi MBK AŠK Slávia Trnava  – MBK Karlovka Bratislava v termíne 

15.03.2022 o 19:00 hod., Hala Slávia Trnava, Trnava  /pôvodne dňa 27.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 24.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Juniori Silver Západ medzi jednotlivými družstvami 



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

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Bratislava a Basketbalový klub MBK AŠK 

Slávia Trnava, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 287/220309 
 

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

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

klubov BK AŠK Slávia Trnava a Basketbalový klub Trenčín k zmene termínu zápasu 

nadstavbovej časti súťaže Staršie žiačky U15 skupina o 9.-15. miesto 

 

rozhodla: 
 

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

žiačky U15 skupina o 9.-15. miesto nasledovne: 
 

č.B1. medzi BK AŠK Slávia Trnava  – BK AS Trenčín - MS v termíne 18.03.2022 

o 18:00 hod., hala Slavia, Rybnikova 1, Trnava  /pôvodne dňa 19.03.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 09.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť telocvične v 
pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 medzi jednotlivými družstvami 

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

AŠK Slávia Trnava a Basketbalový klub Trenčín, so súhlasom Komisie rozhodcov 

SBA.  
 

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

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

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 288/220309 
 

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

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

167/220118 zo dňa 18.01.2022 a žiadosti ŠBK Handlová o opätovné zaradenie 

družstva do súťaže Juniorov U19, skupina Silver Západ  

 

rozhodla 

 



o opätovnom zaradení družstva ŠBK Handlová do súťaže Juniorov U19, 

skupina Silver Západ od termínu 09.03.2022.  

 

Pôvodné výsledky zápasov odohrané v tejto skupine družstvom ŠBK Handlová 

budú znova započítané a družstvo sa zaradí do pôvodného vyžrebovania.  

 

Neodohrané zápasy bude družstvo dohrávať individuálne po dohode so 

súpermi.  

 

Družstvo pokračuje v súťaži vo vyžrebovaní od zápasu č.101. MBK AŠK Slávia 

Trnava – ŠBK Handlová v termíne 10.04.2022. 

 
Odôvodnenie: Dňa 07.03.2022 bol na HK SBA-C doručený e-mail zo strany 

družstva ŠBK Handlová so žiadosťou o opätovné zaradenie družstva do súťaže 

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

možnosť hrania družstva v režime základ.  

 
HK SBA-C rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 165/220114 zo dňa 
14.01.2022 rozhodla o povolení všetkých Vyšších a Nižších súťaží (od 1.ligy seniorov 
až po mikroligy chlapcov a dievčat) a Slovenského pohára mužov a žien 2021/2022, 
ktoré organizuje SBA a to od termínu 14.01.2022 na neurčito. Zároveň preverovala 
možnosť, či družstvá (najmä nad 18 rokov – 1.liga muži, 2.liga muži, 1.liga ženy, 
Mladí muži U23, Mladé ženy U23, Juniori U19, Juniorky U19 – iba OP režim) môžu 
pokračovať v jednotlivých súťažiach. 
 
HK SBA-C rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 167/220118 zo dňa 
18.01.2022 rozhodla o vyradení družstva ŠBK Handlová zo súťaže Juniorov U19, 
skupiny Silver Západ, nakoľko na základe oznámenia družstvo nevedelo v danom 
čase zabezpečiť hranie v OP režime.  
 
Na základe oznámenia zo strany družstva ŠBK Handlová o zmene situácie 
v družstve, umožnenie hrania v základnom režime a vzhľadom na vyššie uvedené 
skutočnosti HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia.  

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

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

zasadnúť a okamžite na tieto zmeny reagovať formou vydania nového aktuálneho 

rozhodnutia v tejto veci. 

 

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

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

 

Príloha: 

Aktuálne platné vyžrebovanie súťaže Juniorov U19 

 

Vyžrebovanie súťaže: Juniori Silver Západ 2021/2022 
      

Základná časť 1 



18.12.2021 – nedohráva sa         

1. B.S.C. Bratislava MBK Karlovka Bratislava     

2. BK AS Trenčín IMC Slovakia P.Bystrica     

3. MBK AŠK Slávia Trnava voľno     

4. ŠBK Handlová ŠKP BBC B.Bystrica       

9.10.2021   10.10.2021   

5. B.S.C. Bratislava ŠBK Handlová 9. B.S.C. Bratislava ŠKP BBC B.Bystrica 

6. MBK Karlovka Bratislava ŠKP BBC B.Bystrica 10. MBK Karlovka Bratislava ŠBK Handlová 

7. BK AS Trenčín MBK AŠK Slávia Trnava 11. BK AS Trenčín voľno 

8. IMC Slovakia P.Bystrica voľno 12. IMC Slovakia P.Bystrica MBK AŠK Slávia Trnava 

23.10.2021   24.10.2021   

13. ŠBK Handlová MBK AŠK Slávia Trnava 17. ŠBK Handlová voľno 

14. ŠKP BBC B.Bystrica voľno 18. ŠKP BBC B.Bystrica MBK AŠK Slávia Trnava 

15. B.S.C. Bratislava BK AS Trenčín 19. B.S.C. Bratislava IMC Slovakia P.Bystrica 

16. MBK Karlovka Bratislava IMC Slovakia P.Bystrica 20. MBK Karlovka Bratislava BK AS Trenčín 

6.11.2021  7.11.2021   

21. BK AS Trenčín ŠBK Handlová 25. BK AS Trenčín ŠKP BBC B.Bystrica 

22. IMC Slovakia P.Bystrica ŠKP BBC B.Bystrica 26. IMC Slovakia P.Bystrica ŠBK Handlová 

23. MBK AŠK Slávia Trnava B.S.C. Bratislava 27. MBK AŠK Slávia Trnava MBK Karlovka Bratislava 

24. voľno MBK Karlovka Bratislava 28. voľno B.S.C. Bratislava 

      
Odvetná časť 1 

19.12.2021 – nedohráva sa         

29. MBK Karlovka Bratislava B.S.C. Bratislava     

30. IMC Slovakia P.Bystrica BK AS Trenčín     

31. voľno MBK AŠK Slávia Trnava     

32. ŠKP BBC B.Bystrica ŠBK Handlová       

20.11.2021   21.11.2021   

33. ŠKP BBC B.Bystrica B.S.C. Bratislava 37. ŠBK Handlová B.S.C. Bratislava 

34. ŠBK Handlová MBK Karlovka Bratislava 38. ŠKP BBC B.Bystrica MBK Karlovka Bratislava 

35. voľno BK AS Trenčín 39. MBK AŠK Slávia Trnava BK AS Trenčín 

36. MBK AŠK Slávia Trnava IMC Slovakia P.Bystrica 40. voľno IMC Slovakia P.Bystrica 

4.12.2021 – nedohráva sa   5.12.2021 – nedohráva sa   

41. voľno ŠBK Handlová 45. MBK AŠK Slávia Trnava ŠBK Handlová 

42. MBK AŠK Slávia Trnava ŠKP BBC B.Bystrica 46. voľno ŠKP BBC B.Bystrica 

43. IMC Slovakia P.Bystrica B.S.C. Bratislava 47. BK AS Trenčín B.S.C. Bratislava 

44. BK AS Trenčín MBK Karlovka Bratislava 48. IMC Slovakia P.Bystrica MBK Karlovka Bratislava 

15.1.2022 – nedohráva sa   16.1.2022 – nedohráva sa   

49. ŠKP BBC B.Bystrica BK AS Trenčín 53. ŠBK Handlová BK AS Trenčín 

50. ŠBK Handlová IMC Slovakia P.Bystrica 54. ŠKP BBC B.Bystrica IMC Slovakia P.Bystrica 

51. MBK Karlovka Bratislava MBK AŠK Slávia Trnava 55. B.S.C. Bratislava MBK AŠK Slávia Trnava 

52. B.S.C. Bratislava voľno 56. MBK Karlovka Bratislava voľno 

      
Základná časť 2 

26.3.2022         

57. B.S.C. Bratislava MBK Karlovka Bratislava     

58. BK AS Trenčín IMC Slovakia P.Bystrica     

59. MBK AŠK Slávia Trnava voľno     

60. ŠBK Handlová ŠKP BBC B.Bystrica       

29.1.2022   30.1.2022   

61. B.S.C. Bratislava ŠBK Handlová 65. B.S.C. Bratislava ŠKP BBC B.Bystrica 

62. MBK Karlovka Bratislava ŠKP BBC B.Bystrica 66. MBK Karlovka Bratislava ŠBK Handlová 

63. BK AS Trenčín MBK AŠK Slávia Trnava 67. BK AS Trenčín voľno 

64. IMC Slovakia P.Bystrica voľno 68. IMC Slovakia P.Bystrica MBK AŠK Slávia Trnava 

12.2.2022   13.2.2022   

69. ŠBK Handlová MBK AŠK Slávia Trnava 73. ŠBK Handlová voľno 

70. ŠKP BBC B.Bystrica voľno 74. ŠKP BBC B.Bystrica MBK AŠK Slávia Trnava 

71. B.S.C. Bratislava BK AS Trenčín 75. B.S.C. Bratislava IMC Slovakia P.Bystrica 

72. MBK Karlovka Bratislava IMC Slovakia P.Bystrica 76. MBK Karlovka Bratislava BK AS Trenčín 

26.2.2022  27.2.2022   



77. BK AS Trenčín ŠBK Handlová 81. BK AS Trenčín ŠKP BBC B.Bystrica 

78. IMC Slovakia P.Bystrica ŠKP BBC B.Bystrica 82. IMC Slovakia P.Bystrica ŠBK Handlová 

79. MBK AŠK Slávia Trnava B.S.C. Bratislava 83. MBK AŠK Slávia Trnava MBK Karlovka Bratislava 

80. voľno MBK Karlovka Bratislava 84. voľno B.S.C. Bratislava 

      
Odvetná časť 2 

27.3.2022         

85. MBK Karlovka Bratislava B.S.C. Bratislava     

86. IMC Slovakia P.Bystrica BK AS Trenčín     

87. voľno MBK AŠK Slávia Trnava     

88. ŠKP BBC B.Bystrica ŠBK Handlová       

12.3.2022   13.3.2022   

89. ŠKP BBC B.Bystrica B.S.C. Bratislava 93. ŠBK Handlová B.S.C. Bratislava 

90. ŠBK Handlová MBK Karlovka Bratislava 94. ŠKP BBC B.Bystrica MBK Karlovka Bratislava 

91. voľno BK AS Trenčín 95. MBK AŠK Slávia Trnava BK AS Trenčín 

92. MBK AŠK Slávia Trnava IMC Slovakia P.Bystrica 96. voľno IMC Slovakia P.Bystrica 

9.4.2022   10.4.2022   

97. voľno ŠBK Handlová 101. MBK AŠK Slávia Trnava ŠBK Handlová 

98. MBK AŠK Slávia Trnava ŠKP BBC B.Bystrica 102. voľno ŠKP BBC B.Bystrica 

99. IMC Slovakia P.Bystrica B.S.C. Bratislava 103. BK AS Trenčín B.S.C. Bratislava 

100. BK AS Trenčín MBK Karlovka Bratislava 104. IMC Slovakia P.Bystrica MBK Karlovka Bratislava 

30.4.2022   1.5.2022   

105. ŠKP BBC B.Bystrica BK AS Trenčín 109. ŠBK Handlová BK AS Trenčín 

106. ŠBK Handlová IMC Slovakia P.Bystrica 110. ŠKP BBC B.Bystrica IMC Slovakia P.Bystrica 

107. MBK Karlovka Bratislava MBK AŠK Slávia Trnava 111. B.S.C. Bratislava MBK AŠK Slávia Trnava 

108. B.S.C. Bratislava voľno 112. MBK Karlovka Bratislava voľno 

 

Zverejnené 10.03.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 289/220310 
 

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

SBA - C“) na základe oznámenia zo strany Akadémia pohybu Lučenec o nemožnosti 

družstva AKAPO Lučenec-MS pokračovať v súťaži Starší žiaci, skupina SILVER 

Východ U15 

 

rozhodla 

 

o vyradení družstva AKAPO Lučenec-MS zo súťaže Starší žiaci, skupina 

SILVER Východ U15.  

 

Výsledky zápasov s družstvom AKAPO Lučenec-MS budú anulované a vo 

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

voľno.  

 

V súlade s čl. 2.20. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1. udeľuje pokutu 

Akadémii pohybu Lučenec vo výške 1.000 € (slovom jedentisíc eur) za 

odstúpenie družstva z príslušnej súťaže po vyžrebovaní; uvedenú pokutu je 

potrebné uhradiť na základe vystavenej faktúry z SBA. 

 



Odôvodnenie: Dňa 09.03.2022 bol na HK SBA-C doručený e-mail zo strany 

Akadémia pohybu Lučenec o nemožnosti pokračovať v súťaži Starší žiaci, skupina 

SILVER Východ: 

 

„Dobrý deň, 
 

S poľutovaním Vám musím oznámiť, že sme museli pristúpiť k zrušeniu družstva 
Starších žiakov U - 15  Akadémie pohybu. 
 

Nižšie uvádzam dôvody: 
 
Tréner družstva p. Mojmír Sychra nám oznámil v pondelok 07/03/2022, že so svojou 
trénerskou činnosťou končí z rodinných dôvodov, v tomto procese nedokážeme nájsť 
za neho náhradu a náš trénersky tím pre ostatné hracie kategórie , ktoré sa 
zápasmi  prelínajú je vyťažený naplno. 
 

Počas sezóny nám ostali už len traja chlapci, ktorí sú aj tak ročník narodenia 2006 . 
 

Je nám to veľmi ľúto, ale v tomto momente nemáme iné východisko, ako družstvo 
odhlásiť zo súťaže sme si vedomý následkov, ako klub sme pre záchranu vyčerpali 
všetky možnosti pred odoslaním tohto stanoviska. 
 

Ďakujeme za pochopenie a vašu ústretovosť. 
 

S pozdravom 
 

Lucia Lásková 
prezident  Akadémie pohybu /AKAPO Lučenec/“ 
 
Čl. 2.20. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1.: 
V prípade vyradenia alebo odstúpenia družstva z príslušnej súťaže po vyžrebovaní 
bude BK potrestaný pokutou : 

najvyššia súťaž muži                                                - 10.000 € 
najvyššia súťaž ženy                                                -   5.000 € 
1.liga seniori                                     -   1.660 € 
Slovenský pohár muži a ženy a najvyššie výkonnostné  
súťaže mládeže od starších žiakov až po juniorov     -     1.000 € 
2.liga muži a ženy                                   -     400 € 
Ostatné súťaže mládeže                                   -     200 € 

 

HK SBA – C rozhodla na základe oznámenia Akadémia pohybu Lučenec o odhlásení 

sa družstva zo súťaže Starších žiakov, Skupina SILVER Východ U15 a v súlade s čl. 

2.20. Prílohy k Disciplinárneho poriadku SBA č.1..  

 

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

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

 

Príloha: 

Aktuálne platné vyžrebovanie súťaže Starší žiaci, skupina SILVER Východ U15 

 

Vyžrebovanie súťaže: Starší žiaci Silver Východ 2021/2022 
      



Základná časť 1 

18.12.2021 – nedohráva sa         

1. ŠBK Handlová IMC Slovakia P.Bystrica-MS     

2. ŠKP BBC B.Bystrica-MS AKAPO Lučenec-MS     

3. BK MŠK Kežmarok BKM Iskra Svit     

4. 1.BK Michalovce BK 04 AC LB Spiš.N.Ves       

9.10.2021   10.10.2021   

5. ŠBK Handlová 1.BK Michalovce 9. ŠBK Handlová BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

6. IMC Slovakia P.Bystrica-MS BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 10. IMC Slovakia P.Bystrica-MS 1.BK Michalovce 

7. ŠKP BBC B.Bystrica-MS BK MŠK Kežmarok 11. ŠKP BBC B.Bystrica-MS BKM Iskra Svit 

8. AKAPO Lučenec-MS BKM Iskra Svit 12. AKAPO Lučenec-MS BK MŠK Kežmarok 

23.10.2021   24.10.2021   

13. 1.BK Michalovce BK MŠK Kežmarok 17. 1.BK Michalovce BKM Iskra Svit 

14. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves BKM Iskra Svit 18. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves BK MŠK Kežmarok 

15. ŠBK Handlová ŠKP BBC B.Bystrica-MS 19. ŠBK Handlová AKAPO Lučenec-MS 

16. IMC Slovakia P.Bystrica-MS AKAPO Lučenec-MS 20. IMC Slovakia P.Bystrica-MS ŠKP BBC B.Bystrica-MS 

6.11.2021  7.11.2021   

21. ŠKP BBC B.Bystrica-MS 1.BK Michalovce 25. ŠKP BBC B.Bystrica-MS BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

22. AKAPO Lučenec-MS BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 26. AKAPO Lučenec-MS 1.BK Michalovce 

23. BK MŠK Kežmarok ŠBK Handlová 27. BK MŠK Kežmarok IMC Slovakia P.Bystrica-MS 

24. BKM Iskra Svit IMC Slovakia P.Bystrica-MS 28. BKM Iskra Svit ŠBK Handlová 

      
Odvetná časť 1 

19.12.2021 – nedohráva sa         

29. IMC Slovakia P.Bystrica-MS ŠBK Handlová     

30. AKAPO Lučenec-MS ŠKP BBC B.Bystrica-MS     

31. BKM Iskra Svit BK MŠK Kežmarok     

32. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 1.BK Michalovce       

20.11.2021   21.11.2021   

33. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves ŠBK Handlová 37. 1.BK Michalovce ŠBK Handlová 

34. 1.BK Michalovce IMC Slovakia P.Bystrica-MS 38. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves IMC Slovakia P.Bystrica-MS 

35. BKM Iskra Svit ŠKP BBC B.Bystrica-MS 39. BK MŠK Kežmarok ŠKP BBC B.Bystrica-MS 

36. BK MŠK Kežmarok AKAPO Lučenec-MS 40. BKM Iskra Svit AKAPO Lučenec-MS 

4.12.2021 – nedohráva sa   5.12.2021 – nedohráva sa   

41. BKM Iskra Svit 1.BK Michalovce 45. BK MŠK Kežmarok 1.BK Michalovce 

42. BK MŠK Kežmarok BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 46. BKM Iskra Svit BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

43. AKAPO Lučenec-MS ŠBK Handlová 47. ŠKP BBC B.Bystrica-MS ŠBK Handlová 

44. ŠKP BBC B.Bystrica-MS IMC Slovakia P.Bystrica-MS 48. AKAPO Lučenec-MS IMC Slovakia P.Bystrica-MS 

15.1.2022 – nedohráva sa   16.1.2022 – nedohráva sa   

49. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves ŠKP BBC B.Bystrica-MS 53. 1.BK Michalovce ŠKP BBC B.Bystrica-MS 

50. 1.BK Michalovce AKAPO Lučenec-MS 54. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves AKAPO Lučenec-MS 

51. IMC Slovakia P.Bystrica-MS BK MŠK Kežmarok 55. ŠBK Handlová BK MŠK Kežmarok 

52. ŠBK Handlová BKM Iskra Svit 56. IMC Slovakia P.Bystrica-MS BKM Iskra Svit 

      
Základná časť 2 

26.3.2022         

57. ŠBK Handlová IMC Slovakia P.Bystrica-MS     

58. ŠKP BBC B.Bystrica-MS AKAPO Lučenec-MS     

59. BK MŠK Kežmarok BKM Iskra Svit     

60. 1.BK Michalovce BK 04 AC LB Spiš.N.Ves       

29.1.2022   30.1.2022   

61. ŠBK Handlová 1.BK Michalovce 65. ŠBK Handlová BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

62. IMC Slovakia P.Bystrica-MS BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 66. IMC Slovakia P.Bystrica-MS 1.BK Michalovce 

63. ŠKP BBC B.Bystrica-MS BK MŠK Kežmarok 67. ŠKP BBC B.Bystrica-MS BKM Iskra Svit 

64. AKAPO Lučenec-MS BKM Iskra Svit 68. AKAPO Lučenec-MS BK MŠK Kežmarok 

12.2.2022   13.2.2022   

69. 1.BK Michalovce BK MŠK Kežmarok 73. 1.BK Michalovce BKM Iskra Svit 

70. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves BKM Iskra Svit 74. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves BK MŠK Kežmarok 

71. ŠBK Handlová ŠKP BBC B.Bystrica-MS 75. ŠBK Handlová AKAPO Lučenec-MS 

72. IMC Slovakia P.Bystrica-MS AKAPO Lučenec-MS 76. IMC Slovakia P.Bystrica-MS ŠKP BBC B.Bystrica-MS 



26.2.2022  27.2.2022   

77. ŠKP BBC B.Bystrica-MS 1.BK Michalovce 81. ŠKP BBC B.Bystrica-MS BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

78. AKAPO Lučenec-MS BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 82. AKAPO Lučenec-MS 1.BK Michalovce 

79. BK MŠK Kežmarok ŠBK Handlová 83. BK MŠK Kežmarok IMC Slovakia P.Bystrica-MS 

80. BKM Iskra Svit IMC Slovakia P.Bystrica-MS 84. BKM Iskra Svit ŠBK Handlová 

      
Odvetná časť 2 

27.3.2022         

85. IMC Slovakia P.Bystrica-MS ŠBK Handlová     

86. AKAPO Lučenec-MS ŠKP BBC B.Bystrica-MS     

87. BKM Iskra Svit BK MŠK Kežmarok     

88. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 1.BK Michalovce       

12.3.2022   13.3.2022   

89. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves ŠBK Handlová 93. 1.BK Michalovce ŠBK Handlová 

90. 1.BK Michalovce IMC Slovakia P.Bystrica-MS 94. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves IMC Slovakia P.Bystrica-MS 

91. BKM Iskra Svit ŠKP BBC B.Bystrica-MS 95. BK MŠK Kežmarok ŠKP BBC B.Bystrica-MS 

92. BK MŠK Kežmarok AKAPO Lučenec-MS 96. BKM Iskra Svit AKAPO Lučenec-MS 

9.4.2022   10.4.2022   

97. BKM Iskra Svit 1.BK Michalovce 101. BK MŠK Kežmarok 1.BK Michalovce 

98. BK MŠK Kežmarok BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 102. BKM Iskra Svit BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 

99. AKAPO Lučenec-MS ŠBK Handlová 103. ŠKP BBC B.Bystrica-MS ŠBK Handlová 

100. ŠKP BBC B.Bystrica-MS IMC Slovakia P.Bystrica-MS 104. AKAPO Lučenec-MS IMC Slovakia P.Bystrica-MS 

30.4.2022   1.5.2022   

105. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves ŠKP BBC B.Bystrica-MS 109. 1.BK Michalovce ŠKP BBC B.Bystrica-MS 

106. 1.BK Michalovce AKAPO Lučenec-MS 110. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves AKAPO Lučenec-MS 

107. IMC Slovakia P.Bystrica-MS BK MŠK Kežmarok 111. ŠBK Handlová BK MŠK Kežmarok 

108. ŠBK Handlová BKM Iskra Svit 112. IMC Slovakia P.Bystrica-MS BKM Iskra Svit 

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 290/220310 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Šamorínsky basketbalový klub  k zmene termínu 

zápasu Play-off súťaže Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu Play-off súťaže Niké Extraliga 

ženy nasledovne: 

 

č.PO8. medzi ŠBK Šamorín  – BK ŠKP 08 B.Bystrica v termíne 15.03.2022 

o 19:00 hod., Športcentrum SAMARIA, Šamorín  /pôvodne dňa 16.03.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 07.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ŠH mimo prevádzky 
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 – ŠH mimo prevádzky v 
pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu Play-off súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami v súlade 

s čl.7. Hracieho poriadku SBA so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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



 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 291/220310 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 

dohody basketbalových klubov Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 

Basketbalová akadémia Čaňa k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Starší 

žiaci Gold 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Gold nasledovne: 

 

č.G95. medzi BA Čaňa  – MBA Prievidza v termíne 11.03.2022 o 17:30 hod., ZŠ 

Čaňa, Pionierska 33  /pôvodne dňa 13.03.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zrušenie stretnutia 
MBA Prievidza dňa 12.3.2022. 
 

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 – zrušenie stretnutia MBA 
Prievidza dňa 12.3.2022 - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 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 11.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 292/220311 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK ŠKP 08 Banská Bystrica k zmene termínu 

zápasov Play-off súťaže Niké Extraliga ženy 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu Play-off súťaže Niké Extraliga 

ženy nasledovne: 
 

č.PO8. medzi ŠBK Šamorín  – BK ŠKP 08 B.Bystrica v termíne 17.03.2022 

o 19:00 hod., Športcentrum SAMARIA, Šamorín  /pôvodne dňa 15.03.2022, 



Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 290/220310 zo dňa 10.03.2022 sa 

ruší/; 
 

prípadné tretie stretnutie č.PO12 medzi BK ŠKP 08 B.Bystrica - ŠBK Šamorín v 

termíne 20.03.2022 o 19:00 hod v Banskej Bystrici /pôvodne 19.03.2022/; 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.03.2022 doručená nová žiadosť o zmenu 
termínu zápasu na základe dohody obidvoch družstiev, pričom dôvodom žiadosti 
bola nasledujúca skutočnosť: ŠH mimo prevádzky 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 – ŠH mimo prevádzky v 
pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA 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. 293/220311 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a dohody basketbalových klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a ŽBK Rožňava k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže 1.liga ženy + 

Mladé ženy U23 + Juniorky U19 

 

rozhodla: 

 

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

ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 nasledovne: 

 

č.123. medzi ŽBK Rožňava 1Ž  – MBK Stará Turá JY v termíne 01.04.2022 

o 17:30 hod., Športová hala, Štítnická , Rožňava  /pôvodne dňa 05.02.2022/; 

 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

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

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – 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 1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 medzi 

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

vzájomnej dohody klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky a ŽBK 

Rožňava, 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. 294/220311 
 

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

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

Bratislava a dohody basketbalových klubov Mládežnícky basketbalový klub Karlovka 

Bratislava a Gabko n.f. k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci 

Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ81. medzi Levy Senec  – MBK Karlovka Bratislava v termíne 15.03.2022 

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

22.02.2022/; 

 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Bratislava a Gabko n.f., so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 



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

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

 

Zverejnené 14.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 295/220314 
 

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

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

basketbalových klubov Basketbalový klub mládeže a Považskobystrický basketbal 

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

 

rozhodla: 

 

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

muži a Mladí muži U23 nasledovne: 

 

č.58. medzi IMC Slovakia P.Bystrica  – UNIPO BKM Iskra Svit v termíne 

18.03.2022 o 19:30 hod., ŠH Považská Bystrica  /pôvodne dňa 30.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 28.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

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

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

dohody klubov Basketbalový klub mládeže a Považskobystrický basketbal OZ, so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 296/220314 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 



Čajky a dohody basketbalových klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. k zmene termínu zápasu 

základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Západ nasledovne: 

 

č.Z36. medzi MBK Stará Turá  – MBK Ružomberok v termíne 16.03.2022 o 17:30 

hod., Mestská športová hala, Športová 503, Stará Turá  /pôvodne dňa 

26.03.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.03.2022 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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- 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 Kadetky U17 - Západ medzi jednotlivými družstvami 

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

Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky a Mestský basketbalový klub 

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

 

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

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

 

Zverejnené 15.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 297/220315 
 

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

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

basketbalových klubov CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice a Športový klub 

basketbalu dievčat Spišská Nová Ves k zmene termínu zápasu základnej časti 

súťaže Kadetky U17 - Východ 
 

rozhodla: 
 



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

U17 - Východ nasledovne: 
 

č.V46. medzi CBK U17 Košice  – ŠKBD Spišská Nová Ves v termíne 18.03.2022 

o 17:00 hod., Juhoslovanská č.2, Košice  /pôvodne dňa 27.03.2022/; 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 07.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EGBL v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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

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

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



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 pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu základnej časti súťaže Kadetky U17 - Východ medzi jednotlivými družstvami 

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

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice a Športový klub basketbalu dievčat Spišská 

Nová Ves, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 298/220315 
 

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

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

klubov BK Slovan Bratislava a Mestský basketbalový klub Stará Turá k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Západ nasledovne: 

 

č.Z35. medzi BK Slovan Bratislava  – MBK Stará Turá v termíne 30.03.2022 

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

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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



- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK Slovan Bratislava a Mestský basketbalový klub Stará Turá, so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 299/220315 
 

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

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

basketbalových klubov Basketbalová akadémia Čaňa a RIM Basket o.z. k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Gold 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Gold nasledovne: 

 

č.G59. medzi BA Čaňa  – RIM Basket Košice v termíne 22.03.2022 o 17:00 hod., 

telocvičňa ZŠ, Pionierska 33, Čaňa  /pôvodne dňa 26.03.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínov 
dvoch družstiev v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

Basketbalová akadémia Čaňa a RIM Basket o.z., so súhlasom Komisie rozhodcov 

SBA.  
 

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

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

 

Zverejnené 16.03.2022 



 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 300/220316 
 

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

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

basketbalových klubov 1. BASKET KLUB Michalovce a Mládežnícky basketbalový 

klub Victoria Žilina k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Juniori Silver 

Východ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV21. medzi MBK Victoria Žilina  – 1.BK Michalovce v termíne 14.04.2022 

o 13:00 hod., telocvičňa  ZŠ  Limbová č . 30,  Žilina  -  Solinky  /pôvodne dňa 

06.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 01.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 



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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Juniori Silver Východ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 1. 

BASKET KLUB Michalovce a Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina, so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 301/220316 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a dohody basketbalových klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 



Čajky, Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. a k zmene termínu zápasu 

základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Západ nasledovne: 

 

č.Z81. medzi MBK Ružomberok - MBK Stará Turá  –  v termíne 30.03.2022 o 

17:00 hod., v ŠH Koniareň, Ružomberok /pôvodne dňa 27.03.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EGBL v Lotyšsku v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

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

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

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

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

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

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

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 



regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

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

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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Kadetky U17 - Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky, Mestský 

basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. a so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 302/220316 
 

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

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

basketbalových klubov Basketbalová akadémia Čaňa a RIM Basket o.z. k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Gold 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Gold nasledovne: 

 

č.G87. medzi RIM Basket Košice  – BA Čaňa v termíne 23.03.2022 o 19:30 hod., 

ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1, Košice  /pôvodne dňa 27.03.2022/; 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínov 
viacerých družstiev v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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



- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

Basketbalová akadémia Čaňa a RIM Basket o.z., so súhlasom Komisie rozhodcov 

SBA.  
 

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

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

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 303/220316 
 

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 Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza k zmene termínu zápasu 

základnej časti súťaže Starší žiaci Gold 
 

rozhodla: 
 

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

žiaci Gold nasledovne: 
 

č.G86. medzi MŠK BK Žiar n/Hronom  – MBA Prievidza v termíne 25.03.2022 

o 18:30 hod., ZUS aréna pri fut. štadióne, Partizánska 154/1, Žiar nad Hronom,  

/pôvodne dňa 27.03.2022/; 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť ŠH v pôvodnom 
termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými družstvami 

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

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 304/220316 
 

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

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

basketbalových klubov Basketbalový klub mládeže Piešťany, BK Klokani Ivanka pri 

Dunaji a k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetky Západ 

 

rozhodla: 

 

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

Západ nasledovne: 

 

č.Z38. medzi BK Klokani Ivanka p/Dunaji  – Piešťanské Čajočky v termíne 

26.03.2022 o hod., v Ivanka p/Dunaji; 

 

č.Z83. medzi Piešťanské Čajočky - BK Klokani Ivanka p/Dunaji  –  v termíne 

27.03.2022 o 11:30 hod., v Diplomat aréna, Piešťany. 

 

Zároveň sa ruší Rozhodnutie č.250/220221 z 21.02.2022. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Kadetky Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Basketbalový klub mládeže Piešťany, BK Klokani Ivanka pri Dunaji a 

so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 305/220316 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY 



ZVOLEN a dohody basketbalových klubov BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY ZVOLEN a BK AŠK Slávia Trnava k zmene termínu zápasu základnej časti 

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

 

rozhodla: 

 

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

ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 nasledovne: 

 

č.29. medzi BK ZŠ Zvolen 1Ž  – BK AŠK Slávia Trnava JY v termíne 03.04.2022 

o hod., Zvolen  /pôvodne dňa 23.10.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 22.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

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

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

vzájomnej dohody klubov BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN a 

BK AŠK Slávia Trnava, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 17.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 306/220317 
 

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

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

basketbalových klubov Považskobystrický basketbal OZ a Školský basketbalový klub 

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

 

rozhodla: 

 



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

žiaci Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV57. medzi ŠBK Handlová  – IMC Slovakia P.Bystrica-MS v termíne 

29.03.2022 o hod., /pôvodne dňa 26.03.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť hráčok na 
školskom lyžiarskom výcviku v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť hráčok na školskom 
lyžiarskom výcviku v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu 
termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Považskobystrický basketbal OZ a Školský basketbalový klub 

Handlová, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 18.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 307/220318 
 

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

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

Gabko n.f., BK Inter Bratislava mládež a k zmene termínu zápasov základnej časti 

súťaže Starší žiaci Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ58. medzi Levy Senec  – Inter Bratislava Black v termíne 25.03.2022 o 16:30 

hod., v ZŠ A.Molnára Szencziho, Senec /pôvodne dňa 26.03.2022/; 

 



č.SZ86. medzi Inter Bratislava Black - Levy Senec  –  v termíne 23.03.2022 o 

15:00 hod., v ŠH Komenského Pezinok /pôvodne dňa 27.03.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci Silver Západ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Gabko n.f., BK Inter Bratislava mládež a so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 308/220318 
 

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

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

basketbalových klubov Považskobystrický basketbal OZ a 1. BASKET KLUB 

Michalovce k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci Silver 

Východ 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci Silver Východ nasledovne: 

 

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

23.04.2022 o hod., v  Považská Bystrica  /pôvodne dňa 10.10.2021 /; 

 

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

24.04.2022 o hod., v  Považská Bystrica  /pôvodne dňa 31.01.2022 /; 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne 
opatrenia Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci Silver Východ medzi 

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

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

Nová Ves a 1. BASKET KLUB Michalovce so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 19.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 309/220319 
 

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

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

basketbalových klubov Basketbalový klub Trenčín a Školský basketbalový klub 

Handlová k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Juniori Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ77. medzi BK AS Trenčín  – ŠBK Handlová v termíne 26.03.2022 o 14:30 

hod., ZŠ Mierové námestie 27, Handlová  /pôvodne dňa 26.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: povinný režim OP 
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 – povinný režim OP v 
pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Juniori Silver Západ medzi jednotlivými družstvami 

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

Basketbalový klub Trenčín a Školský basketbalový klub Handlová, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 310/220319 
 

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 Slovan Bratislava 

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Západ nasledovne: 

 

č.Z41. medzi BK Slovan Bratislava  – ŠBK Šamorín v termíne 06.04.2022 o 17:00 

hod., SŠ Odevná, Tokajícka 24, Bratislava.  /pôvodne dňa 22.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 21.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

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

zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ medzi jednotlivými 

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



dohody klubov Šamorínsky basketbalový klub a BK Slovan Bratislava, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 21.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 311/220321 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu základnej časti súťaže 1.liga muži a Mladí 

muži U23  medzi družstvami BK Slovenský Orol Levoča a Academic ŽU Žilina 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas základnej časti súťaže 1.liga muži a Mladí muži 

U23 medzi družstvami: 
 

71. BK Slovenský Orol Levoča - Academic ŽU Žilina zo dňa 27.2.2022 

výsledkom 20:0 v prospech družstva Academic ŽU Žilina s priznaním bodu 

družstvu BK Slovenský orol Levoča. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 21.03.2022 zaoberala 

neodohratým zápasom základnej časti súťaže  1.liga muži a Mladí muži U23 medzi 

družstvami BK Slovenský Orol Levoča a Academic ŽU Žilina zo dňa 27.2.2022. 

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

20.03.2022 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 skupiny o 1. - 8. miesto. 

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


Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. Družstvo BK Slovenský Orol Levoča, z ktorého viny bolo 
stretnutie kontumované, 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. 312/220321 
 

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

SBA - C“) na základe podnetu BC Prievidza a v súlade s Uznesením VV SBA č. 

19/2022 zo dňa 10.03.2022 vo veci úpravy termínov baráže o účasť v SBL v sezóne 

2022/2023 

 

rozhodla: 

 

o uskutočnení barážových stretnutí o účasť v SBL v hracom období 2022/2023 

v nasledovných termínoch:  

 

23.03.2022  č. 1.     BC Prievidza - ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 

26.03.2022  č.12.    BC Prievidza - BKM SPU Nitra 

27.03.2022  č. 5.     Academic ŽU Žilina - ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 

29.03.2022  č. 7.     ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 - BC Prievidza 

03.04.2022  č. 6.     BKM SPU Nitra - BC Prievidza 

                    č.11.    ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 - Academic ŽU Žilina 
09.04.2022  č. 4.     BC Prievidza - Academic ŽU Žilina 
10.04.2022  č.10.    Academic ŽU Žilina - BC Prievidza 

         č. 9.      BKM SPU Nitra - ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 
24.04.2022  č. 3.      ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 - BKM SPU Nitra 
01.05.2022  č. 2.      Academic ŽU Žilina - BKM SPU Nitra 
08.05.2022  č. 8.      BKM SPU Nitra - Academic ŽU Žilina 

 
Odôvodnenie: 

 
HK SBA – C sa na základe žiadosti BC Prievidza a Uznesenia VV SBA č. 19/2022 zo 
dňa 10.03.2022 zaoberala úpravou termínov stretnutí baráže o účasť v SBL 
v hracom období 2022/2023, a to z dôvodu, že pôvodné termíny stretnutí baráže boli 
pre BC Prievidza podľa ich vyjadrení naplánované vo veľmi veľkom časovom 
rozsahu. 
 
V termínovej listine Vyhlásenia mužských súťaží SBA 2021/2022 boli schválené 
pôvodné termíny konania stretnutí baráže o účasť v SBL v hracom období 
2022/2023, a to 27.03.2022, 03.04.2022, 10.04.2022, 17.04.2022, 24.04.2022, 
01.05.2022. 
 
HK SBA – C oslovila družstvá ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23, BKM SPU Nitra 
a Academic ŽU Žilina s požiadavkou, či súhlasia so zmenou pôvodných termínov 
stretnutí baráže na návrh BC Prievidza tak, ako je uvedené vo výrokovej vete tohto 
rozhodnutia. Družstvá ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 a BKM SPU Nitra so 
zmenou termínov stretnutí baráže súhlasili. Družstvo Academic ŽU Žilina síce so 



zmenou termínov nesúhlasilo, avšak HK SBA-C mu vyšlo v ústrety tým, že im 
neurčila termín žiadneho stretnutia počas pracovného týždňa. 
 
HK SBA-C mení pôvodné termíny s tým, že stretnutia baráže o účasť v SBL 
v hracom období 2022/2023 si budú môcť družstvá po vzájomnej dohode odohrať aj 
v iných termínoch, ako sú uvedené v tomto rozhodnutí, avšak najneskôr do 
08.05.2022. 
 
HK SBA-C zobrala tiež do úvahy podnet klubov týkajúci sa voľného víkendu počas 
Veľkej noci, a preto Veľkú noc vyňala z termínovej listiny. 
 
Podľa čl. 2 bodu 2.6. Hracieho poriadku SBA „V odôvodnených prípadoch je HK 
oprávnená upraviť rozpis súťaže /úprava termínovej listiny, spôsob nasadenia 
družstiev, zmena systému žrebovania/. Spravidla HK používa definovaný rozpis 
/žrebovací kľúč, Bergerove tabuľky a pod./, HK sa však v záujme efektívneho 
priebehu súťaže a jej atraktivity môže od systému odchýliť.“ 

 

Po preskúmaní žiadosti BC Prievidza a Uznesenia VV SBA, HK SBA-C rozhodla 

v súlade s čl. 2 bodom 2.6  Hracieho poriadku SBA tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 
HK SBA-C rozhodla o zmene pôvodných termínov konania stretnutí baráže o účasť 
v SBL v hracom období 2022/2023 po súhlase družstiev ŠBK JUNIOR PATRIOTI 
Levice U23 a BKM SPU Nitra. So zmenou termínov teda súhlasila väčšina družstiev 
baráže. 
 

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. 313/220321 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Slovan Bratislava k zmene termínu zápasu 

základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.PO20. medzi BK Slovan Bratislava  – BAM Poprad v termíne 31.03.2022 

o 17:30 hod., Dom športu, Junácka 6, Bratislava  /pôvodne dňa 30.03.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 20.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
športovej haly v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 



závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

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

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

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

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

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

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

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 športovej haly v 
pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 314/220321 
 

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, BK Klokani Ivanka pri Dunaji 

a k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetky U17 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Západ nasledovne: 

 

č.Z29. medzi BK Klokani Ivanka p/Dunaji  – ŠBK Šamorín v termíne 22.03.2022 

o 19:00 hod., v telocvičňa ZŠ, Ivanka pri Dunaji /pôvodne dňa 26.02.2022/; 

 

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

23.03.2022 o 19:00 hod., v Športcentrum Samaria, Šamorín /pôvodne dňa 

27.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínov + 
karanténne opatrenia Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

týždňov,  avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – kolízia termínov + 
karanténne opatrenia Covid-19 - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   



   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Kadetky U17 - Západ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 

dohody klubov Šamorínsky basketbalový klub, BK Klokani Ivanka pri Dunaji 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 22.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 315/220322 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti RIM Basket o.z. a dohody basketbalových klubov 

RIM Basket o.z., BK Inter Bratislava mládež a Školský ŠK B.S.C. Bratislava, k zmene 

termínu zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci Gold  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Starší 

žiaci Gold nasledovne: 

 

č.G70. medzi B.S.C. Bratislava  – RIM Basket Košice v termíne 26.03.2022 

o hod., v Bratislava /pôvodne dňa 12.02.2022/;  

 

č.G73. medzi Inter Bratislava Yellow - RIM Basket Košice v termíne 27.03.2022 o 

9:00 hod., v Športová hala Trnávka, Vietnamská 21/A, Bratislava /pôvodne dňa 

13.02.2022 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne 
opatrenia Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 



preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

týždňov,  avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – karanténne opatrenia Covid-
19 - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými 



družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 

dohody klubov RIM Basket o.z., Školský ŠK B.S.C. Bratislava a BK Inter Bratislava 

mládež so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 316/220322 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Basketbalový klub mládeže a dohody 

basketbalových klubov Basketbalový klub mládeže a BK 04 AC LB Spišská Nová 

Ves k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti Silver Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti 

Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV29. medzi BKM Iskra Svit B  – BK 04 AC LB Spiš.N.Ves v termíne 

26.03.2022 o 11:00 hod., Iskra aréna, Štefánikova 35, Svit  /pôvodne dňa 

03.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 02.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  



b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

týždňov,  avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Kadeti Silver Východ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

Basketbalový klub mládeže a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 317/220322 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a dohody 

basketbalových klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., Asociácia športových 

klubov Lokomotíva Sereď, ŽBK Rožňava, CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice, 

BK AŠK Slávia Trnava a Športový klub basketbalu dievčat Spišská Nová Ves 

k zmene termínov zápasov základnej časti súťaže 1.liga ženy + Mladé ženy U23 + 

Juniorky U19 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže 1.liga 

ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky U19 nasledovne: 

 

č.82. medzi  ŠKBD Spišská N.Ves 23  – YOUNG ANGELS U19 Košice v termíne 

02.04.2022 o hod., v Spišská Nová Ves /pôvodne dňa 07.05.2022/; 

 

č.83. medzi ŽBK Rožňava 1Ž - YOUNG ANGELS U23 Košice  v termíne 

02.04.2022 o hod., v Rožňava /pôvodne dňa 07.05.2022 /; 

 

č.88 ŠKBD Spišská Nová Ves 23 - YOUNG ANGELS U23 Kosice v termíne 
03.04.2022 o hod v Spišskej Novej Vsi (pôvodne 08.05.2022); 
 
č.89 ŽBK Rožňava - YOUNG ANGELS U19 Kosice v termíne 03.04.2022 o hod. v 
Rožňave (pôvodne 08.05.2022); 
 
č.179 YOUNG ANGELS U19 Košice - ŠKBD Spišská Nová Ves 23 v termíne 
06.05.2022 o 18:00 hod. v telocvični SOS, Učňovská 5, Košice - Šaca (pôvodne 
03.04.2022); 
 
č.84 CBK Košice 1Ž - BK Lokomotíva Sereď 23 v termíne 07.05.2022 o 17:00 
hod. v telocvični ZŠ, Juhoslovanská 2, Košice; 
 
č.110 YOUNG ANGELS U23 Košice - BK Lokomotíva Sereď 23 v termíne 
07.05.2022 o 09:30 hod. v telocvični SOS, Učňovská 5, Košice - Šaca (pôvodne 
22.01.2022); 
 
č.111 YOUNG ANGELS U19 Košice - BK AŠK Slávia Trnava JY v termíne 
07.05.2022 o 18:00 hod. v telocvični SOS, Učňovská 5, Košice - Šaca (pôvodne 
22.01.2022); 
 
č.173 YOUNG ANGELS U23 Košice - ŠKBD Spišská Nová Ves 23 v termíne 
07.05.2022 o 15:30 hod. v telocvični SOS, Učňovská 5, Košice - Šaca (pôvodne 
02.04.2022); 
 
č.174 YOUNG ANGELS U19 Košice - ŽBK Rožňava 1Ž v termíne 07.05.2022 o 
12:00 hod. v telocvični SOS, Učňovská 5, Košice - Šaca (pôvodne 02.04.2022); 
 



č.90 CBK Košice 1Ž - BK AŠK Slávia Trnava JY v termíne 08.05.2022 o 09:00 
hod. v telocvični ZŠ, Juhoslovanská 2, Košice; 
 
č.116 YOUNG ANGELS U19 Košice - BK Lokomotíva Sereď 23 v termíne 
08.05.2022 o 11:30 hod. v telocvični SOS, Učňovská 5, Košice - Šaca (pôvodne 
23.01.2022); 
 
č.117 YOUNG ANGELS U23 Košice - BK AŠK Slávia Trnava JY v termíne 
08.05.2022 o 13:30 hod. v telocvični SOS, Učňovská 5, Košice - Šaca (pôvodne 
23.01.2022); 
 
č.180 YOUNG ANGELS U23 Košice - ŽBK Rožňava 1Ž v termíne 08.05.2022 o 
09:00 hod. v telocvični SOS, Učňovská 5, Košice - Šaca (pôvodne 03.04.2022); 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 08.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: dohrávky 
odložených 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 – dohrávky zápasov - je 
dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže 1.liga ženy + Mladé ženy U23 + Juniorky 

U19 medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na 

základe vzájomnej dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., Asociácia 

športových klubov Lokomotíva Sereď, ŽBK Rožňava, CBK Minibuseuropa 

Ťahanovce Košice, BK AŠK Slávia Trnava 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 23.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 318/220323 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti 1. BASKET KLUB Michalovce a dohody 

basketbalových klubov 1. BASKET KLUB Michalovce, Školský basketbalový klub 

Handlová a k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci Silver 

Východ 



 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Starší 

žiaci Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV5. medzi ŠBK Handlová  – 1.BK Michalovce v termíne 02.04.2022 o hod., v 

Handlová /pôvodne dňa 09.10.2021/; 

 

č.SV61. medzi ŠBK Handlová  – 1.BK Michalovce v termíne 03.04.2022 o hod., v 

Handlová /pôvodne dňa 29.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 28.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne 
opatrenia Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 



7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

týždňov,  avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – karanténne opatrenia Covid-
19 - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci Silver Východ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe 

vzájomnej dohody klubov 1. BASKET KLUB Michalovce, Školský basketbalový klub 

Handlová a so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 319/220323 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Školský športový klub TYDAM Košice a dohody 

basketbalových klubov Školský športový klub TYDAM Košice a 1. BASKET KLUB 

Michalovce k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Juniori Silver Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Juniori 

Silver Východ nasledovne: 



 

č.SV88. medzi TYDAM UPJŠ Košice  – 1.BK Michalovce v termíne 01.04.2022 

o 18:00 hod., Medická 4, Košice  /pôvodne dňa 27.03.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 22.03.2022 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 v 
pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Juniori Silver Východ medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov 

Školský športový klub TYDAM Košice a 1. BASKET KLUB Michalovce, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA. 

 

Zverejnené 24.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 320/220324 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM SPU Nitra a dohody basketbalových klubov 

BKM SPU Nitra a Basketbalový klub mládeže k zmene termínu zápasu základnej 

časti súťaže Kadeti Gold 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti 

Gold nasledovne: 

 

č.G61. medzi BKM Iskra Svit A  – BKM SPU Nitra v termíne 30.03.2022 o 17:00 

hod., Iskra Aréna, Štefánikova 35, Svit  /pôvodne dňa 19.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 



 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 



skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

týždňov,  avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Kadeti Gold medzi jednotlivými družstvami v súlade 

s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BKM SPU 

Nitra a Basketbalový klub mládeže, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

Zverejnené 25.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 321/220325 
 

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 Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina k zmene termínu zápasu základnej 

časti súťaže Kadeti Gold 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti 

Gold nasledovne: 

 

č.G49. medzi MŠK BK Žiar n/Hronom  – TSM Slávia Žilina v termíne 06.04.2022 

o 18:30 hod., ZUS aréna pri futbal. štadióne, Partizánska 154/10, Žiar nad 

Hronom  /pôvodne dňa 05.02.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.02.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 



7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 



- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

týždňov,  avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Kadeti Gold medzi jednotlivými družstvami v súlade 

s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov Mestský 

športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a Tréningové stredisko mládeže Slávia 

Žilina, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

Zverejnené 28.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 322/220328 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasov základnej časti súťaže Kadetky U17 

špecifikovaných v nižšie uvedenom zozname 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápasy základnej časti súťaže Kadetky U17 medzi 

družstvami: 
 

V14. ŠKBD Spišská Nová Ves - CBK U17 Košice výsledkom 20:0 v prospech 

družstva CBK U17 Košice s priznaním bodu družstvu ŠKBD Spišská Nová Ves 

 

V18. ŠKBD Spišská Nová Ves - BA Čaňa výsledkom 20:0 v prospech družstva 

BA Čaňa s priznaním bodu družstvu ŠKBD Spišská Nová Ves 

 

V30. BKM Bardejov-MS - BAM Poprad výsledkom 20:0 v prospech družstva 

BAM Poprad s priznaním bodu družstvu BKM Bardejov 

 

V46. CBK U17 Košice - ŠKBD Spišská Nová Ves výsledkom 20:0 v prospech 

družstva CBK U17 Košice s priznaním bodu družstvu ŠKBD Spišská Nová Ves 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 28.03.2022 zaoberala 

neodohratými zápasmi základnej časti súťaže Kadetky U17 podľa vyššie uvedeného 

zoznamu. 

HK SBA – C skonštatovala, že predmetné stretnutia sa neodohrali do termínu 

27.03.2022 ako bolo požadované v zmysle Rozhodnutia HK SBA č.165/220114. 

 

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


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. 323/220328 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Inter Bratislava mládež a dohody 

basketbalových klubov BK Inter Bratislava mládež a Basketbalová akadémia Čaňa 

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Gold 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Starší 

žiaci Gold nasledovne: 

 

č.G13. medzi BA Čaňa  – Inter Bratislava Yellow v termíne 08.04.2022 o 18:00 

hod., telocvičňa ZŠ Pionierska 33, Čaňa  /pôvodne dňa 16.11.2021 - pozri 

Rozhodnutie HK SBA č.96/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 01.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EYBL v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 



7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 



- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

týždňov,  avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť družstva na turnaji 
EYBL v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej dohody klubov BK 

Inter Bratislava mládež 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 30.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 324/220330 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Inter Bratislava mládež a dohody 

basketbalových klubov BK Inter Bratislava mládež, Basketbalová akadémia Čaňa a 

RIM Basket o.z. k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci Gold 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Starší 

žiaci Gold nasledovne: 

 

č.G13. medzi BA Čaňa  – Inter Bratislava Yellow v termíne 01.04.2022 o 18:00 

hod., v telocvičňa ZŠ Pionierska 33, Čaňa /pôvodne dňa 16.11.2021/; 

 

č.G17. medzi RIM Basket Košice – Inter Bratislava Yellow v termíne 08.04.2022 

o 19:15 hod., v ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1, Košice /pôvodne dňa 

24.10.2021/. 

 

Týmto sa zároveň dopĺňa a mení Rozhodnutie HK SBA - C č.323/220328. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 01.10.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EYBL v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 



7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 



- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

týždňov,  avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – účasť družstva na turnaji 
EYBL - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci Gold medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 

dohody klubov BK Inter Bratislava mládež, Basketbalová akadémia Čaňa a RIM 

Basket o.z. so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

Zverejnené 31.03.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 325/220331 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Športový klub polície Banská Bystrica a dohody 

basketbalových klubov Športový klub polície Banská Bystrica a Mestský športový 

klub Kežmarok k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver 

Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Starší 

žiaci Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV63. medzi ŠKP BBC B.Bystrica-MS  – BK MŠK Kežmarok v termíne 

02.04.2022 o 13:00 hod., telocvičňa Obchodnej akadémie, Tajovského 25, 

Banská Bystrica  /pôvodne dňa 29.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 30.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: stretnutie odložené 
rozhodnutím HK SBA v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 



možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

týždňov,  avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       



- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – stretnutie odložené 
rozhodnutím HK SBA v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu 
termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Východ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 

dohody klubov Športový klub polície Banská Bystrica a Mestský športový klub 

Kežmarok, 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. 326/220331 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Bánovský basketbalový klub a dohody 

basketbalových klubov Bánovský basketbalový klub a MI talents, o.z. k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Starší 

žiaci Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ61. medzi BBK Bánovce n/Bebravou  – MIBA Stupava/Lozorno v termíne 

10.04.2022 o 15:00 hod., Športová hala, Bánovce n/Bebravou  /pôvodne dňa 

29.01.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 26.01.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 



družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

týždňov,  avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 

dohody klubov Bánovský basketbalový klub a MI talents, o.z., so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  



 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 327/220331 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Gabko n.f. a dohody basketbalových klubov 

Gabko n.f. a Basketbalový klub BKM SPU Nitra k zmene termínu zápasu základnej 

časti súťaže Starší žiaci Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Starší 

žiaci Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ39. medzi BMK SPU Nitra - Levy Senec v termíne 07.04.2022 o 17:30 hod., v 

telocvični ZŠ Škultétyho, Nitra /pôvodne dňa 21.11.2021/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 17.11.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: karanténne opatrenia 
Covid-19 v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  



c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

týždňov,  avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – karanténne opatrenia Covid-
19 v pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 

dohody klubov Gabko n.f. a Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava, so súhlasom 

Komisie rozhodcov SBA.  

 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 328/220331 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Gabko n.f. a dohody basketbalových klubov 



Gabko n.f. a Bánovský basketbalový klub k zmene termínu zápasu základnej časti 

súťaže Starší žiaci Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Starší 

žiaci Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ103. medzi Levy Senec  – BBK Bánovce n/Bebravou v termíne 08.04.2022 

o 17:00 hod., Senec  /pôvodne dňa 10.04.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 30.03.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

7.2.1.1. Pre najvyššie súťaže dospelých, vyššie súťaže mládeže a dospelých platí: 

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 



regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

týždňov,  avšak v danom prípade je možné uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, 

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť telocvične v 
pôvodnom termíne konania zápasu - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci Silver Západ medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA, a to na základe vzájomnej 

dohody klubov Gabko n.f. a Bánovský basketbalový klub, so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  
 

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

jeho zverejnenia v súlade s Hracím poriadkom a Štatútom HK SBA.  

 


