
Rozhodnutia HK SBA - C – júl 2022 
 

Zverejnené 04.07.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 001/220704 
 

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

SBA - C“) vo veci udelenia technických chýb družstvám a trénerom v Majstrovstvách 

Slovenska a vyšších súťažiach SBA 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

a/ 1.liga Kadeti U17 

TSM Slávia Žilina    -  17 eur  (zo dňa 22.05.2022, 12.06.2022) 

 

b/ 1.liga Kadetky U17 

BK Slovan Bratislava   -  17 eur  (zo dňa 23.02.2022, 03.06.2022) 

MBK Stará Turá    -  17 eur  (zo dňa 09.04.2022, 03.06.2022) 

 

2./ tréneri 

1.liga Kadetky U17 

BK Slovan Bratislava   Nenad Milošević 

-  30 eur  (zo dňa 02.10.2021, 04.06.2022) 

-  40 eur  (zo dňa 04.06.2022) 

 

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 a trénerom 

v súlade s čl. 2.1. a 3.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1. 

 

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

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

 

Zverejnené 08.07.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 002/220708 
 

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

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

Extraliga ženy medzi basketbalovými klubmi Basketbalový klub Slovan Bratislava, 

IČO: 30 866 260, so sídlom Sartorisova 10, 821 08 Bratislava a Športovým klubom 

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, IČO: 14 223 970, so sídlom Tajovského 



40, 974 01 Banská Bystrica o prevode práv účasti v súťaži Niké Extraliga ženy 

v hracom období 2022/23  

 

rozhodla: 

 

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

právo účasti v súťaži Niké Extraliga ženy z Basketbalového klubu Slovan 

Bratislava, IČO: 30 866 260, so sídlom Sartorisova 10, 821 08 Bratislava na 

Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, IČO: 14 223 970, so 

sídlom Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica. 

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

Extraliga ženy v hracom období 2022/23 z Basketbalového klubu Slovan Bratislava 

na Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, a to na základe Zmluvy 

o odstúpení licencie štartu v súťaži Niké Extraliga ženy zo dňa 07.07.2022 

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 27.07.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 003/220727 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: ČATLOŠOVÁ Timea 

 

rozhodla: 

 

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 

200,- Eur (slovom dvesto eur) na účet klubu YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., 

IBAN: SK05 1100 0000 0029 4102 7028. 

 

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

ČATLOŠOVÁ Timea, nar. 20.07.2001 z YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. do CBK 

Minibuseuropa Ťahanovce 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 – 200,- 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 200,- Eur za hráča: ČATLOŠOVÁ Timea, 

a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 21 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 21 rokov do 

veku 23 rokov; 

- 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. 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


 

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. 004/220727 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: LUKAČIKOVÁ Michaela 

 

rozhodla: 

 

CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 

200,- Eur (slovom dvesto eur) na účet klubu GOOD ANGELS s.r.o., IBAN: SK21 

1100 0000 0026 2472 0216. 

 

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

LUKAČIKOVÁ Michaela, nar. 18.06.1998 z GOOD ANGELS s.r.o. do CBK 

Minibuseuropa Ťahanovce 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 – 200,- 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 € 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


         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 200,- Eur za hráča: LUKAČIKOVÁ 

Michaela, a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 24 rokov; 

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

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- 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.  

 


