
Rozhodnutia HK SBA - C – september 2022 
 

Zverejnené 06.09.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 016/220906 
 

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 Mestský basketbalový klub 

Ružomberok, s.r.o. k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže Niké Extraliga 

ženy 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže Niké 

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.4. medzi MBK Ružomberok – ŠBK Šamorín v termíne 01.10.2022 o  hod., v 

Ružomberok  /pôvodne ŠBK Šamorín – MBK Ružomberok/; 

 

č.32. medzi ŠBK Šamorín – MBK Ružomberok v termíne 12.11.2022 o  hod., v 

Športcentrum Samaria, Veterná ul. Šamorín /pôvodne MBK Ružomberok – ŠBK 

Šamorín/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.09.2022 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
ŠH v dôsledku konania Wordcup šermiarov v pôvodnom termíne konania. 
 

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. 

V prípade, ak HK svojím rozhodnutím odloží stretnutie z dôvodu choroby, tak BK sú 
povinné maximálne do 14 dní od termínu riadneho konania stretnutia predložiť termín 
dohrávky zápasu aj so súhlasom súpera. V prípade, ak sa nedohodnú, rozhodne HK 
s prihliadnutím na obsadenosť haly tak, aby rozhodnutím nebol poškodený klub, 
ktorý nezavinil odloženie zápasu.  

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 a kadetov 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. medzi klubom 
pôsobiacim v najvyššej súťaži mužov a žien s iným klubom v zmysle platných 
predpisov SBA týkajúcu sa spolupráce pri výchove mládeže /táto musí byť vložená 
do ISSBA/. Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá 
majú na svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

d) HK prijme na rozhodnutie iba tie žiadosti o preloženie zápasu, ktoré budú spĺnať 
náležitosti v zmysle písm. 7.2.1.1. Pri nesplnení týchto náležitostí HK žiadosť o 
zmenu termínu stretnutia odmietne 
       

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 výmenu poradia zápasov dodržal lehotu dvoch 

týždňov;     

- dôvod uvedený v žiadosti o výmenu poradia zápasov – obsadenosť ŠH v dôsledku 
konania Wordcup šermiarov v termíne konania zápasu, je dôvodom na preloženie, 
resp. výmenu poradia zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení výmeny poradia 

zápasov základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami 

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



Šamorínsky basketbalový klub 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 07.09.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 017/220907 
 

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

SBA - C“) v zmysle čl. 2.6. Hracieho poriadku: V odôvodnených prípadoch je HK 

oprávnená upraviť rozpis súťaže /úprava termínovej listiny.../ 

 

rozhodla: 

 

o rozpise zápasov I. turnaja vyššej súťaže Kadetov U17 skupiny Východ  

nasledovne: 

 

Skupina Východ I. turnaj – BK MŠK Žiar nad Hronom 

 

16.9.2022   

1. TSM Slávia Žilina BA Čaňa 15:00 

2. MBA Prievidza BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 17:15 

3. BK MŠK Žiar n/Hronom RIM Basket Košice 19:30 

  

 

  
17.9.2022   

7. MBA Prievidza BA Čaňa 10:00 

9. RIM Basket Košice BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 12:30 

8. BK MŠK Žiar n/Hronom TSM Slávia Žilina 15:00 

  

 

  
18.9.2022   

6. BK 04 AC LB Spiš.N.Ves BK MŠK Žiar n/Hronom 10:00 

4. TSM Slávia Žilina MBA Prievidza 12:15 

5. BA Čaňa RIM Basket Košice v Košiciach 

 

Odôvodnenie: 
 
HK SBA - C obdržala dňa 6.9.2022 žiadosť organizátora BK MŠK Žiar nad Hronom o 
zmene poradia zápasov na I. turnaji súťaže Kadeti U17 v súvislosti so žiadosťou zo 
strany klubov BA Čaňa a RIM Basket Košice odohrať zápas č.5 v Košiciach.  
Na základe tejto žiadosti a súhlasných stanovísk všetkých účastníkov turnaja 
rozhodla HK SBA - C tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Nevyhnutnou 
podmienkou tohto rozhodnutie je odohratie zápasu č.5 medzi BA Čaňa - RIM Basket 
Košice dňa 18.9.2022. 

 



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

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

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 018/220907 
 

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

SBA - C“) na základe oznámenia zo strany MBK AŠK Slávia Trnava o nemožnosti 

družstva MBK AŠK Slávia Trnava hrať v súťaži 1.liga muži 

 

rozhodla 

 

o vyradení družstva MBK AŠK Slávia Trnava zo súťaže 1.liga muži.  

 

Družstvá, ktoré mali hrať s družstvom MBK AŠK Slávia Trnava budú mať vo 

vyžrebovaní voľno.  

 

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

MBK AŠK Slávia Trnava vo výške 550 € (slovom päťstopäťdesiat eur) za 

odstúpenie družstva z príslušnej súťaže po vyžrebovaní, ale ešte 30 dní pred 

začiatkom príslušnej súťaže, z toho 275 € (slovom dvestosedemdesiatpäť eur) 

podmienečne s tým, že družstvo sa prihlási do súťaže 2.liga muži a túto súťaž 

riadne dohrá. Uvedenú pokutu je potrebné uhradiť na základe vystavenej 

faktúry z SBA. 

 
Odôvodnenie: Dňa 02.09.2022 bol na HK SBA-C doručený e-mail zo strany MBK 

AŠK Slávia Trnava o nemožnosti družstva hrať v súťaži 1.liga muži: 

 

„Dobrý deň pán Panák, 
 
Nepíše sa mi tento email vôbec ľahko. Náš klub MBK AŠK Slávia Trnava musíme 
žiaľ odhlásiť z 1.ligy mužov na sezónu 2022/2023.  
 
K tomuto rozhodnutiu sme prišli po aktuálnom zvážení situácie, kedy nám viacerí 
kľúčoví hráči oznámili, že najmä zo zdravotných dôvodov nebudú môcť nakoniec byť 
súčasťou nášho tímu.  
 
K dnešnému dňu sme teda v stave, kedy si musíme objektívne priznať, že náš káder 
nespĺňa prvoligové parametre.  
 
Vzniknutá situácia nás mrzí, uvedomujeme si, že nie je príjemné Vám to oznamovať 
v tomto pokročilom termíne, avšak vzhľadom na okolnosti sme nemali na výber.  
 
Zároveň sa chcem informovať, či je ešte možnosť sa prihlásiť aspoň do 2. ligy 
mužov. O túto súťaž máme s aktuálnym kádrom záujem.  
 
Vopred ďakujem za informácie a ešte raz sa ospravedlňujeme.  
 
S pozdravom,  
 



Viktor Rusov“ 
 
 
Čl. 2.20. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č. 1.: 
V prípade vyradenia alebo odstúpenia družstva z príslušnej súťaže po vyžrebovaní, 
ale ešte 30 dní pred začiatkom príslušnej súťaže, bude udelená pokuta BK 
nasledovne: 

najvyššia súťaž muži                                                - 10.000 € 
najvyššia súťaž ženy                                                -   5.000 € 
1.liga muži a ženy                                -      550 € 
Slovenský pohár muži a ženy a najvyššie výkonnostné  
súťaže mládeže od starších žiakov až po U23      -     500 € 
2.liga muži a ženy                                   -     200 € 
Ostatné súťaže mládeže a U23                               -     100 € 

 

HK SBA – C rozhodla na základe oznámenia MBK AŠK Slávia Trnava o odhlásení sa 

družstva zo súťaže 1.liga muži 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.  

 


