
Rozhodnutia HK SBA - C – august 2022 
 

Zverejnené 02.08.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 005/220802 
 

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

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

ženy medzi basketbalovými klubmi GOOD ANGELS s.r.o., IČO: 36 473 171, so 

sídlom Werferova 3, 040 11 Košice a YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., IČO: 

50 392 069, so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice o postúpení práva účasti v súťaži 

Niké Extraliga ženy v hracom období 2022/23  

 

rozhodla: 

 

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

právo účasti v súťaži Niké Extraliga ženy z GOOD ANGELS s.r.o., IČO: 36 473 

171, so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice na YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., 

IČO: 50 392 069, so sídlom Werferova 3, 040 11 Košice.  

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

Niké Extraliga ženy v hracom období 2022/23 z GOOD ANGELS s.r.o. na YOUNG 

ANGELS ACADEMY, o.z., a to na základe Zmluvy o postúpení licencie štartu 

v súťaži Niké Extraliga ženy zo dňa 01.07.2022 a ostatných dokumentov v súlade 

s čl. 19. Hracieho poriadku SBA a čl. 22. bodu 22.10. Hracieho poriadku SBA. 

 

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

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

 

Zverejnené 05.08.2022 
 

Rozhodnutie: HK SBA – sekcia centrálna č. 006/210805 
 
Hracie komisie Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci prihlásených družstiev do vyšších súťaží SBA 

 

rozhodla: 

 

v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2022/2023 a Vyhlásením 

ženských súťaží SBA 2022/2023 podľa počtu prihlásených družstiev o 

schválení systému jednotlivých súťaží nasledovne: 

 

Slovenský pohár muži – 15 družstiev; 

 

Slovenský pohár ženy – 7 družstiev; 

 



1.liga muži a Mladí muži U23 (spoločná súťaž) – 10 družstiev (7+3) – Variant A; 

 

1.liga ženy – 5 družstiev – Variant B; 

 

Mladé ženy U23 + Juniorky U19 (spoločná súťaž) - 10 družstiev (6+4) - Variant B 

 

Juniori U19 – 12 GOLD + 10 SILVER družstiev – Variant A; 

 

Kadeti U17 – 12 GOLD + 11 SILVER družstiev – Variant A; 

 

Kadetky U17 – 14 družstiev – Variant B; 

 

Starší žiaci U15 – 15 GOLD + 7 SILVER družstiev – Variant A; 

  

Staršie žiačky U15 – 18 družstiev – Variant C. 

 

 

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

SBA, na základe prihlášok do vyšších súťaží SBA, počtu prihlásených jednotlivých 

družstiev v daných súťažiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením mužských súťaží 

SBA 2022/2023 a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2022/2023.  

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

Prílohy: Vyžrebovanie súťaží SBA 2022/2023 – zverejnené na webe SBA 
 

Zverejnené 08.08.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 007/220808 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: BALOG Patrik 

 

rozhodla: 

 

RIM Basket o.z. Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 800,- Eur 

(slovom osemsto eur) na účet klubu ŠBK GALAXY Košice, IBAN: SK45 0900 

0000 0051 3874 0063. 

 

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

BALOG Patrik, nar. 04.08.2009 z RIM Basket o.z. Košice do ŠBK GALAXY Košice. 

V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub 

vyjadril k prestupu, že žiada výchovné v zmysle Licenčného a prestupového poriadku 

SBA – 800,- Eur. 

 



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

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

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

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

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

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

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

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

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

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

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

materský klub nárok na výchovné vo výške 800,- Eur za hráča: BALOG Patrik, a to 

z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 13 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 13 rokov do 

veku 14 rokov; 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- materský klub požadoval konkrétnu výšku výchovného. 

 

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

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

     Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 008/220808 
 

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

SBA - C“) vo veci neuhradených faktúr voči SBA 

 

rozhodla: 

 

Basketbalovému klubu UVL Košice, IČO: 306 86 644 sa zastavuje pretekárska 
činnosť, až do doby úhrady všetkých záväzkov klubu voči SBA. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 08.08.2022 zaoberala 

podlžnosťami klubov voči SBA a zistila, že SBA eviduje voči Dlžníkovi BK UVL 

Košice neuhradené faktúry č. 221010130, č. 321010203, č. 321010277, č. 

222010200, č. 222010242, č. 322010065, č. 322010160 v celkovej výške 860,- EUR. 

Dlžník uvedený dlh neuhradil a tiež nepožiadal HK SBA-C o možnosť splatiť svoje 

neuhradené faktúry formou splátkového kalendára. 

 

Podľa čl. 10 bodu 10.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 „Pokiaľ člen SBA 

nesplní riadne a včas svoj  finančný záväzok, ktorý mu vyplýva z predpisov SBA 

alebo z rozhodnutí orgánov SBA /napr. čl 5.2.2 DP/, je takýto člen potrestaný 

v disciplinárnom konaní, ak predpis SBA neustanovuje inak, aj trestom ZPČ, 

prípadne ZVF až do doby, kedy svoj záväzok v plnej výške neuhradí.“ 

 

Na základe vyššie uvedeného rozhodla HK SBA – C tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Zverejnené 10.08.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 009/220810 
 

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

SBA - C“) vo veci predloženia Oznámenia o dohode odstúpenia práva štartu v súťaži 

Slovenského pohára žien medzi družstvami basketbalového klubu YOUNG ANGELS 



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

YOUNG ANGELS U19 Košice na YOUNG ANGELS U23 Košice v súťaži 

Slovenského pohára žien v hracom období 2022/23  

 

rozhodla: 

 

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

právo účasti v súťaži Slovenský pohár ženy z družstva YOUNG ANGELS U19 

Košice na družstvo YOUNG ANGELS U23 Košice basketbalové klubu YOUNG 

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

Košice.  

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

Slovenský pohár ženy v hracom období 2022/23 basketbalového klubu YOUNG 

ANGELS ACADEMY, o.z. z družstva YOUNG ANGELS U19 Košice na YOUNG 

ANGELS U23 Košice, a to na základe Oznámenia o dohode odstúpenia práva štartu 

v súťaži Slovenský pohár ženy zo dňa 09.08.2022 a ostatných dokumentov v súlade 

s čl. 19. Hracieho poriadku SBA a čl. 22. bodu 22.10. Hracieho poriadku SBA. 

 

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

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

 

Zverejnené 16.08.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 010/220816 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: TAUŠOVÁ Nataša 

 

rozhodla: 
 

basketbalový klub Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky je 

povinný uhradiť výchovné vo výške 3.000,- Eur (slovom tritisíc eur) na účet 

klubu Basketbalová akadémia mládeže Poprad, IBAN: SK35 0900 0000 0050 

3807 1800. 
 

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

TAUŠOVÁ Nataša, nar. 08.05.2006 z klubu Basketbalová akadémia mládeže 

Poprad do klubu Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky. V termíne 

stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub vyjadril 

k prestupu, že žiada výchovné v zmysle Licenčného a prestupového poriadku SBA – 

3.000,- Eur. 
 

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

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

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

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



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

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

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

hksba@slovakbasket.sk „. 
 

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

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

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Podľa čl. 6. bodu 6.6. Licenčného a prestupového poriadku SBA „V prípade, ak hráč 
od začiatku hracieho obdobia nenastúpil na žiadny súťažný zápas k termínu 25.2. 
bežného roku (ku koncu prestupového obdobia) alebo počas posledných 6 
mesiacov, sa výchovné znižuje na 60%. Ak hráč nenastúpi na žiadny súťažný zápas 
počas posledných 12 mesiacov sa výchovné znižuje na 30%. Ak hráč nenastúpi na 
žiadny súťažný zápas počas posledných 18 mesiacov, nárok na výchovné zaniká.“ 
 

Podľa čl. 6. bodu 6.7. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Pri  prestupe  
reprezentanta,  ktorý sa  v prebiehajúcom  alebo predchádzajúcom hracom období 
zúčastnil na oficiálnom podujatí FIBA (ME/MS U16 – U20, kvalifikácia ME, MS, OH 
seniorov, iné podujatie organizované pod hlavičkou FIBA) sa zvyšuje celková čiastka 
výchovného o 50% oproti tabuľkovej hodnote.“  
 

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

materský klub nárok na výchovné vo výške 3.000,- Eur za hráča: TAUŠOVÁ Nataša, 

a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 16 rokov; 
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- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- hráč bol, je reprezentantom v prebiehajúcom alebo predchádzajúcom hracom 

období  

- materský klub požadoval konkrétnu výšku výchovného na základe dohody klubov. 

 

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

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Zverejnené 17.08.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 011/220817 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: ŠTEFANIKOVÁ Alexandra Natália  

 

rozhodla: 

 

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. je povinný uhradiť výchovné vo výške 150,- 

Eur (slovom jednostopäťdesiat eur) na účet klubu ŠŠK TYDAM Košice, IBAN: 

SK17 0900 0000 0004 4522 8630. 

 

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

ŠTEFANIKOVÁ Alexandra Natália, nar. 24.08.2012 z ŠŠK TYDAM Košice do 

YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.. V termíne stanoveným Licenčným 

a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub vyjadril k prestupu, že žiada 

výchovné v zmysle Licenčného a prestupového poriadku SBA – 150,- Eur. 

 

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

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

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

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

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

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

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

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

Podľa čl. 6. bodu 6.2. platného Licenčného a prestupového poriadku SBA „Ak sa pri 
prestupoch  hráčov materský BK  nedohodol s novým BK inak, materský BK má pri 
každom prestupe hráča až do doby, kedy hráč uzavrel svoju  prvú zmluvu 
o profesionálnom vykonávaní športu včítane, nárok na úhradu finančnej náhrady 
súvisiacej s výchovou hráča - výchovného od BK do ktorého hráč prestupuje.  Pokiaľ 
hráč už mal s materským klubom uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní 
športu, výchovné si klub uplatniť nemôže.“ 
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Podľa čl. 6. bodu 6.3. Licenčného a prestupového poriadku SBA „Materský BK má 
právo na úhradu výchovného od nového BK pri každom prestupe hráča podľa veku 
hráča nasledovne :     

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

materský klub nárok na výchovné vo výške 150,- Eur za hráča: ŠTEFANIKOVÁ 

Alexandra Natália, a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 9 rokov, t.j. je v rozpätí do veku 11 rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

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

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Zverejnené 18.08.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 012/220818 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: DORKOVÁ Barbora  

 



rozhodla: 

 

Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. je povinný uhradiť výchovné vo 

výške 300,- Eur (slovom tristo eur) na účet klubu BK Slovan Bratislava, IBAN: 

SK18 1100 0000 0026 2273 5553. 

 

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

DORKOVÁ Barbora, nar. 09.05.2011 z klubu BK Slovan Bratislava do klubu 

Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o.. V termíne stanoveným Licenčným 

a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub vyjadril k prestupu, že žiada 

výchovné v zmysle Licenčného a prestupového poriadku SBA – 300,- Eur. 

 

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

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

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

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

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

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

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

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

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

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

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mailto:hksba@slovakbasket.sk


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

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

materský klub nárok na výchovné vo výške 300,- Eur za hráča: DORKOVÁ Barbora, 

a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 11 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 11 do veku 12 

rokov; 

- hráč nemá uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemal 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- medzi materským klubom a novým klubom nebola uzavretá iná dohoda o výške 

výchovného. 

 

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

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Zverejnené 20.08.2022 
 

Rozhodnutie: HK SBA – sekcia centrálna č. 013/210819 
 
Hracie komisie Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci prihlásených družstiev do nižších súťaží SBA 
 

rozhodla: 
 

v súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2022/2023 a Vyhlásením 

ženských súťaží SBA 2022/2023 podľa počtu prihlásených družstiev o 

schválení systémy jednotlivých súťaží nasledovne: 
 

2.liga muži – 10 družstiev, hlasovanie o systéme súťaže v skupine Západ (5 

družstiev 3-kolovo) a Východ (5 družstiev 4-kolovo) 
 

Žiaci U14 – 21 družstiev, Variant C 
 

Žiačky U14 – 20 družstiev, Variant B 
 

Mladší žiaci U13 – 22 družstiev, turnaje v 3 skupinách 
 

Mladšie žiačky U13 – 19 družstiev, Variant B 
 

Starší minižiaci U12 – 19 družstiev, turnaje v 3 skupinách 
 



Staršie minižiačky U12 – 20 družstiev, Variant B 
 

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

SBA, na základe prihlášok do nižších súťaží SBA, počtu prihlásených jednotlivých 

družstiev v daných súťažiach, kategóriách a v súlade s Vyhlásením mužských súťaží 

SBA 2022/2023 a Vyhlásením ženských súťaží SBA 2022/2023.  
 

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

Prílohy: Vyžrebovanie súťaží SBA 2022/2023 – zverejnené na webe SBA 
 

Zverejnené 24.08.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 014/220824 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráčov:  

HRIVNIAK Marek, GOMBOŠ Ladislav, DROTÁR Gabriel, LUTTER Alexander, 

MIHAĽ Miroslav, MIHAĽ Matej, MOŠČOVIČ Peter 

 

rozhodla: 

 

klub Basketbalový klub Košice, o.z. nie je povinný uhradiť výchovné klubu BK 

UVL Košice za vyššie uvedených hráčov. 

 

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

HRIVNIAK Marek, nar. 22.08.1995, GOMBOŠ Ladislav, nar. 19.11.1994, DROTÁR 

Gabriel, nar. 01.12.1994, LUTTER Alexander, nar. 29.12.1985, MIHAĽ Miroslav, 

nar. 09.11.1989, MIHAĽ Matej, nar. 13.07.1988, MOŠČOVIČ Peter, nar. 03.12.1998 

z klubu BK UVL Košice do klubu Basketbalový klub Košice, o.z.. V termíne 

stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril 

k prestupu ani jedného hráča v zmysle Licenčného a prestupového poriadku SBA. 

 

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

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

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

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

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

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

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

hksba@slovakbasket.sk „. 

 

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

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

         Do veku 11 rokov       -     150 € 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

materský klub nárok na výchovné za hráčov: HRIVNIAK Marek, GOMBOŠ Ladislav, 

DROTÁR Gabriel, LUTTER Alexander, MIHAĽ Miroslav, MIHAĽ Matej, MOŠČOVIČ 

Peter, a to z dôvodu, že:  

 

- všetci hráči majú v čase prestupu viac ako 23 rokov; 

- hráči nemajú uzatvorenú platnú hráčsku zmluvu s materským klubom, ani nemali 

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- materský klub nepožadoval konkrétnu výšku výchovného, resp. nezaslal vyjadrenie. 

 

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

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 015/220824 
 



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

SBA - C“) vo veci udelenia výnimky z pravidiel protokolu o kolaudácii hál a telocviční 

pre súťaže SBA v súťažnom ročníku 2022/2023 

 

rozhodla: 

 

Basketbalovému klubu Slovan Bratislava, so sídlom Sartorisova 10, Bratislava 
udeľuje výnimku na Športovú halu STU, Námestie slobody 2910/17, Bratislava 
pre súťaž Liga mladé ženy U23 a Juniorky U19 pre hracie obdobie 2022/2023. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 23.08.2022 zaoberala 

žiadosťou BK Slovan Bratislava, so sídlom Sartorisova 10, Bratislava o udelenie 

výnimky z pravidiel protokolu o kolaudácii hál a telocviční pre súťaže SBA 

v súťažnom ročníku 2022/2023 na Športovú halu STU, Námestie slobody 2910/17, 

Bratislava pre súťaž Liga mladé ženy U23 a Juniorky U19 pre hracie obdobie 

2022/2023. 

 

Po preskúmaní vybavenosti vyššie uvedenej športovej telocvične a zvážení všetkých 

okolností spojených s rozvojom basketbalu na Slovensku HK SBA – C rozhodla tak, 

ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 


