
Dodatky k Hraciemu poriadku SBA a Disciplinárnemu poriadku SBA 
(schválené na zasadnutií VV SBA) 

 
VV SBA na svojom zasadnutí schválilo nasledujúce zmeny HP SBA a DP SBA : 
 
1/ Doplniť čl. 7.9. HP SBA – V prípade zmeny začiatku času stretnutia po jeho riadnom hlásení je povinnosťou 
usporiadateľského BK riadne hlásiť túto zmenu HK. V prípade zaslania zmeny elektronickou poštou, túto si dať potvrdiť 
druhou stranou. S uvedenou zmenou okrem HK a delegačného úseku musí súhlasiť aj hosťujúce družstvo.  
 
2/ Doplniť nový čl. 9.3.5. do HP SBA – Nižšie súťaže žien a mužov – minimálne 7, pokiaľ predpisy SBA neustanovujú 
inak. 
 
3/ doplnenie čl. 20.5. HP SBA – Povoliť nátelníky s dlhým rukávom v jednotnej farbe doplnkov tímu. 
 
4/ Vzhľadom na prechod tvorby súpisiek prostredníctvom ISSBA sa nahradzuje bod 5.1-5.4. HP SBA s nasledovným 
znením: 

5. Pravidlá  tvorby súpisiek  

5.1.      Každý BK musí pred začiatkom súťaže požiadať SBA o vydanie súpisky družstva pre svoje družstvo prihlásené 
do súťaže SBA. Žiadosť sa predkladá predpísanou formou prostredníctvom svojho registrovaného klubového manažéra 
/elektronicky prostredníctvom informačného systému SBA/ a musí obsahovať všetky potrebné údaje, predovšetkým 
hracie obdobie,  označenie súťaže, názov družstva,  systémom definované údaje o hráčoch ,o trénerovi a jeho asistentoch, 
meno vedúceho družstva a prípadne jeho kontaktné údaje. BK zodpovedá za správnosť uvedených údajov. 

5.2.      Na základe predloženej žiadosti a po splnení všetkých predpísaných podmienok schváli a zverejní SBA  
v informačnom  systéme SBA súpisku družstva počas súťaže najneskôr nasledujúci pracovný deň, pred prvým súťažným 
zápasom súťaže najneskôr do 7 pracovných dní.  Obsah a štruktúra súpisky je definovaná informačným systémom SBA.  

5.3.      Zmenu súpisky družstva je možné uskutočniť kedykoľvek počas hracieho obdobia pri dodržaní platných 
predpisov /predovšetkým týkajúcich sa prestupov, hosťovaní a pendlovaní/. BK pri žiadosti o zmenu postupuje obdobne 
ako pri žiadosti o vydanie novej súpisky. 

5.4. Súpisku pred zahájením súťažného stretnutia predkladá zástupca usporiadateľa prostredníctvom internetu 
v informačnom systéme SBA, kontroluje komisár alebo 1. rozhodca. Na súťažné stretnutie môžu nastúpiť len hráči a 
tréneri uvedení na súpiske družstva. 

 
5/  Upraviť bod 7.1. HP SBA s nasledovným znením: 

7.1.      Termíny a poradie stretnutí sú stanovené rozhodnutím príslušného orgánu SBA a sú záväzné pre všetky BK a 
ich družstvá  v súťažiach SBA. O zmene termínu (t.j. dátumu, času a prípadne miesta stretnutia) je oprávnená rozhodnúť 
HK len v prípadoch a za podmienok určených HP.  
 

6/ Upraviť bod 7.22. HP SBA s nasledovným znením: 
7.22. Pre súťaže SBA sa stanovujú začiatky stretnutí nasledovne: 

  vyššie súťaže SBA:                        
  pracovný deň 17:00 – 20:00 hod. 
  sobota  14:00 – 20:00 hod. 
                nedeľa  09:00 – 16:00 hod.   

 
7/  Upraviť bod 8.2. -8.3. HP SBA s nasledovným znením: 

8.2.      Ak je stretnutie prerušené z technických dôvodov /napr. prerušenie dodávky el. prúdu, porucha osvetlenia 
atď./ je povinnosťou usporiadajúceho BK, aby vykonal všetky opatrenia k tomu, aby sa v stretnutí mohlo pokračovať. 
Stretnutie sa dohráva presne od času a stavu, kedy bolo prerušené, s hráčmi, ktorí neboli vylúčení do okamžiku prerušenia 
stretnutia pre 5 osobných alebo technických chýb, alebo z iných dôvodov a sú uvedení v zápise o stretnutí. 1. rozhodca 
poskytne usporiadajúcemu BK lehotu na odstránenie nedostatkov tak, aby dĺžka stretnutia od jeho zahájenia neprekročila 
celkovo maximálne 180 minút. 



8.3.      Ak nie je možné stretnutie, prerušené z technických dôvodov, dohrať ešte v ten istý deň neskoršie /prípadne 
v inej telocvični/ alebo len tak, že dĺžka stretnutia od jeho zahájenia prekročí 180 minút, , o novom termíne rozhodne HK, 
pričom sa celé stretnutie opakuje za rovnakých podmienok ako pôvodné stretnutie. HK na základe písomnej žiadosti 
oboch BK nenariadi opakovať stretnutie a uzná výsledok dosiahnutý na ihrisku v prvom nedokončenom stretnutí, ak k 
prerušeniu došlo v II. polčase stretnutia. 

8/ Upraviť bod 14.2. - 14.2.1. HP SBA s nasledovným znením: 
 

1.2. Hráči sú povinní okrem iného: 
1.2.1. v prípade, že bude nominovaný, zúčastniť  sa prípravy a súťažných stretnutí reprezentácie SR v súlade so 

smernicou o reprezentácii .  

 
9/ Doplniť prílohu č. 1 DP SBA o čl. sankcie za neskoré zaslanie zápisu o stretnutí a kontrolného formulára (zosúladiť 
s hernými štatistikami) 

Neskoré zaslanie kópie zápisu o stretnutí a kontrolného formulára    7 € 
Nezaslanie do 7 dní         ZPČ družstva 

 
10/ Doplniť do HP SBA čl. 11. (Povinnosti usporiadateľského BK k súťažnému stretnutiu) o povinnosť mať vyvesenú 
vlajku SBA v ŠH počas zápasov najvyšších súťaží žien a mužov a počas zápasov finálových turnajov Majstrovstiev 
Slovenska v mládežníckych kategóriách 

11.7. Usporiadateľský BK je ďalej povinný najmä: 
11.7.27. zabezpečiť v prípade najvyššej súťaže žien a mužov pred a počas celého stretnutia vyvesenú vlajku  
SBA na viditeľnom mieste. SBA dodá vlajku klubom 
11.7.28 zabezpečiť pred a počas celých stretnutí finálových turnajov Majstrovstiev Slovenska v mládežníckych  
kategóriách vyvesenú vlajku SBA na viditeľnom mieste. SBA dodá vlajku klubom 
 

11/  Upraviť čl. 7.18. HP SBA (Prípady neodohrania stretnutia v riadnom termíne) 
7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne môžu nastúpiť na takéto dohrávané stretnutie iba 
hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. 
Súpisky oboch družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o dohrávanom stretnutí. 

 
12/  Umožniť slovenským hráčom byť na 3 súpiskách vo všetkých kategóriách.  
 
13/  Umožniť meniť súpisky vo vlastnom klube počas celého h.o. 

14/  Umožniť hranie družstiev mimo súťaž pre nižšie súťaže  
Mimo súťaž nemôžu hrať družstvá od kadetov/kadetiek  hore, t.j. kadeti, kadetky, juniori, juniorky;  
starší žiaci, staršie žiačky – žiaci, žiačky – mladší žiaci, mladšie žiačky  môžu max. o rok starší, ale v zápase 
môžu nastúpiť iba max. 3 starší hráči. 
starší mini, staršie mini a mladší mini, mladšie mini môžu max. o rok starší bez obmedzenia počtu;  
 

15/ Súhlas so zmenami pre mužskú zložku: 
 20.1 U12 - veľkosť lopty 
dievčatá: Lopta musí byť guľatá, veľkosti číslo 5, povrch musí byť z kože alebo syntetického materiálu, obvod 
musí byť 68 - 73 cm a hmotnosť v rozpätí 450 až 500 g.  
chlapci: U12 zmena na loptu č. 6  

20.2. U11, U12 – hodnota koša za 3 body – PLATÍ AJ U DIEVČAT 
Nový návrh: pre kategórie U11 a U12 kôš dosiahnutý mimo vymedzené územie má  hodnotu 3 bodov 
(odmenenie strelecky disponovaných hráčov, eliminovanie odstupovanie od hráča s loptou, resp. zónovej 
obrany, odstránia sa problémy v posudzovaní, resp. neposudzovaní zo strany rozhodcov) + požiadať 
rozhodcov o dodržiavanie pravidla obranných troch (resp. piatich) sekúnd  

20.3  U13 - veľkosť lopty 
dievčatá: 2.1. V kategórii mladších žiačok je veľkosť lopty č.5,  
chlapci: U13 zmena na loptu č. 7  

20.4  U14 - veľkosť lopty 
dievčatá: 2.2. V kategóriách žiačok a starších žiačok je veľkosť lopty č.6,  



chlapci: v žiakoch a starších žiakoch je veľkosť lopty č.7. 
 
20.5  U15 – zrušenie obmedzení a striedania 
Pôvodné znenie:  
5. Striedanie 
chlapci: v kategórii U15 hrať už bez obmedzenia v striedaní hráčov  

 
16/ Súhlas so zmenami pre ženskú zložku: 

21.1 U15 – zrušenie obmedzení a striedania 
Pôvodné znenie:  
5. Striedanie 
dievčatá: v kategórii U15 hrať už bez obmedzenia v striedaní hráčov  

 
17/ Upraviť bod HP SBA čl.7.2.1.1 Presne definovať dôvody na zmenu termínu 

existujú nasledovné dôvody na zmeny termínov: 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 9.2 a to zo 
zdravotných dôvodov hráčok družstva, ktoré sú lekársky vydokladované 

 
18/ Upraviť bod HP SBA čl.7.2.2 Doplniť článok o výnimočnú situáciu 

Navrhujeme doplniť, že zápas posledného súťažného kola, môže byť odohratý neskôr, iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom súťažnom kole 

 
19/  Upraviť bod HP SBA čl.7.7 – upraviť pojmy   

Navrhujeme zmeniť “epidémiu” za potvrdenie RUVZ, ako postačujúce 
 
20/  Upraviť bod HP SBA čl.7.9 – vyhnúť sa svojvoľnej zmene času na poslednú chvíľu (špekulácie)  

Navrhujeme doplniť v prípade zmeny začiatku času stretnutia po jeho riadnom hlásení, povinnosť túto 
skutočnosť oznámiť HK SBA a súperovi najneskôr 3 dni pred plánovaným stretnutím – v riadne odôvodnených 
prípadoch. Túto zmenu musí HK, ale aj KR odsúhlasiť  
 
 
Iné 

 
21/ Štatistiky v 2.ligách budú nepovinné  
 
22/  Kontrolór SBA 1 x mesačne skontroluje súlad rozhodnutí hracích komisii s predpismi SBA 
 
23/  Zaslať odporúčací list všetkým klubom v extraliga mužov a žien o povinnosti pustenia hymny SR .  
 
24/ Vypracovať manuál pre asistentov rozhodcov - v spolupráci s rozhodcami 

V súčasnosti neexistuje, resp. nie je zverejnený žiaden manuál, ktorý by si záujemca mohol dopredu 
naštudovať. Nie je v možnostiach školiteľa za 1 hodinu reálne „natlačiť do hlavy“ všetky povinnosti, predpisy 
a pravidlá potenciálneho asistenta rozhodcu. Manuál by mala vypracovať komisia rozhodcov. 

 
25/  Aktualizovať formulár na hodnotenie rozhodcov Extraligy 

Citácia: „KŽBK odporúča zachovať hodnotenie rozhodcov v extralige, z ktorého sa spracováva ranking 
rozhodcov a ktoré má vplyv na výšku odmeny jednotlivých rozhodcov. Tréneri poukázali na to, že formulár 
hodnotenia rozhodcov by bolo vhodné aktualizovať, pri čom sú ochotní s KR spolupracovať pri úprave 
hodnotiacich kritérií. Tréneri podotkli, že predložená tabuľka hodnotení rozhodcov nie celkom korešponduje so 
skutočne odoslanými hodnoteniami. Navrhujeme spätnú väzbu – napríklad podobnú urgenciu ako keď klub 
nezašle zápis o stretnutí.“ 

 
26/ Zrušiť plošný observing. Observering robiť a požiadanie klubu za poplatok 

Citácia: „KŽBK nie je spokojná s počtom odobservovaných zápasov v extralige, ani ako s rýchlosťou akou sa 
k observingu vie klub dostať, keď požiada o posúdenie konkrétnych zápasových situácii, ktoré kluby uvedú v 
hodnotení rozhodcu.  



Navrhujeme plošný observing zrušiť s tým, že observing na požiadanie klubu bude spoplatnený (dve sadzby – 
do 24 hod., do 48 hod.)“ 

 
 
27/ Definovať zodpovednosť za Zápis o stretnutí 

Navrhuje zmeniť zodpovednosť všetkých delegovaných rozhodcov za úplnosť zápisu, ale len ako zodpovednosť 
prvého rozhodcu (crew-chief), prípadne TK, tak ako je to dané v pravidlách FIBA 

 
28/ Časový rozdiel medzi finálovými turnajmi susediacich vekový kategórií musí byť min. 14 dní  (kvôli regenerácii 
pendlujúcich hráčov) 
 
29/ Termín mužských súťaží SBL, 1. liga, juniori 

- SBL: streda , sobota 
- 1.liga: nedeľa 
- juniori: piatok, sobota, nedeľa – termín určuje domáce družstvo 

 
 
 
 
 
VV SBA schvaľuje zmenu DP SBA: 
 
 Disciplinárny poriadok SBA 
 
Obsah : 
1. Všeobecné a základné ustanovenia 
2. Základné pravidlá disciplinárneho konania 
3. Definície pojmov 
4. Druhy disciplinárnych trestov 
5. Zásady pre udeľovanie disciplinárnych trestov 
6. Postup v disciplinárnom konaní 
7. Odvolanie 
8. Spoločné ustanovenia 
9. Mimoriadne ustanovenia pre súťaž SBL 
10. Záverečné ustanovenia 
 
 
Príloha k Disciplinárnemu poriadku č. 1 

 
 

3. Definície pojmov 
 

3.1. Chránené priestory - sú ihrisko, územia lavičiek družstiev, priestor stolíka asistentov rozhodcov, miesta do 
vzdialenosti dvoch metrov od hraničných čiar ihriska, šatne družstiev a rozhodcov a prístupové cesty zo šatní na ihrisko 
a späť v súlade s existujúcimi únikovými - prístupovými cestami, prihliadajúc na bezpečnosť účastníkov stretnutia resp. 
jednotlivých členov SBL – SBA. 
 
3.2. Ostatné priestory - sú všetky priestory objektu, v ktorom sa zápas odohráva, okrem chránených priestorov. 
 
3.3. Vonkajšie priestory - sú priestory mimo objektu, v ktorom sa zápas odohráva. 
 
3.4. Nešportové správanie – je spontánny, vedomý a cielený prejav neverbálneho a verbálneho prejavu v nezdvorilom, 
neslušnom správaní prejavujúci sa vo vulgarizmoch. 
-prejav neverbálnej komunikácie  

- gestikulácia smerujúca k vyhrážaniu sa fyzickým násilím, 
- prejav znižujúci dôstojnosť inej osoby napr. ( zdvihnutý prostredník  a pod.), 

-prejav verbálnej komunikácie  nezdvorilé, neslušné správanie prejavujúce sa vulgarizmom smerujúcim k osobám 
v chránenom priestore, príp. zjavný náznak dotyku sa rozhodcu, asistenta rozhodcu, technického komisára, súpera, 
opustenie lavičky družstva mimo prípad povolený pravidlami a akékoľvek naznačenie telesného napadnutia. 
 
3.5. Hrubá hra - je nebezpečný dotyk na súpera nachádzajúceho sa pri výskoku vo vzduchu (sotenie zozadu, úmyselné 
zrazenie na zem, podrazenie hráča), úmyselné potknutie alebo úder lakťom mimo oblasť krku a hlavy.  
 



3.6. Hrubé nešportové správanie - je opakovaný spontánny, vedomý a cielený prejav  
-neverbálnej komunikácie –gestikulácia smerujúca k vyhrážaniu sa fyzickému násiliu,  
-neverbálny prejav komunikácie znižujúci dôstojnosť inej osoby napr. (zdvihnutý prostredník  a pod.),  
-verbálny prejav v správaní prejavujúci sa v hrubých vulgarizmoch,  
-verbálny prejav znižujúci dôstojnosť inej osoby  
-verbálny prejav smerujúci k vyhrážaniu a dôvodnej obave fyzickým násilím. 
 
3.7. Podnecovanie agresivity - nastane prejavmi, ktoré podnecujú iné osoby k hrubému správaniu alebo k šarvátke. 
Tiež je to nedovolené opustenie územia lavičky družstva počas šarvátky alebo situácie, ktorá môže viesť k šarvátke. 
 
3.8. Inzultácia - je akékoľvek telesné napadnutie inej osoby mimo legitímnej snahy hrať loptou alebo zaujať výhodnejšie 
postavenie na ihrisku. 
 
3.9. Miera inzultácie - je posudzovaná podľa miesta a spôsobu dotyku. Nie je posudzovaná intenzitou dotyku. 

3.9.1. Miera inzultácie 1 - strkanie, vrážanie, udretie loptou, hodenie lopty do inej osoby. 
3.9.2. Miera inzultácie 2 - hrubé kmásanie, pľuvanie, uhryznutie, podrážanie nôh, úder lakťom do krku a tváre, 
hodenie lopty do hlavy, škrtenie. 
3.9.3. Miera inzultácie 3 - úder /prípadne pichnutie/ ktoroukoľvek časťou ruky od lakťa nadol do akejkoľvek časti 
tela druhej osoby, kopnutie ktoroukoľvek časťou nohy do akejkoľvek časti tela druhej osoby. 

  
3.10. Súťažné stretnutie - je akékoľvek stretnutie súťaží riadených SBA. 
 
3.11. Závažné disciplinárne previnenie – je porušenie povinnosti zo strany basketbalového klubu alebo iného člena SBA 
zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii 
priebehu a výsledkov súťaží SBA a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z predpisov SBA, 
medzinárodných predpisov a rozhodnutí pokiaľ predpisy SBA neurčujú inak. 
 
3.12. Pre účely disciplinárneho konania v rámci súťaže SP sa na účastníka vzťahujú rovnaké ustanovenia o výške 
poplatkov a trestov ako v súťaži, z ktorej bolo účastnícke družstvo do SP nasadené. 
 
Príloha k Disciplinárnemu poriadku č. 1 

 
Zoznam ukladaných trestov a sankcií 

 
1. Previnenia členov družstva a osôb doprevádzajúcich družstvo 

 
1.1. Technická chyba hráča najvyššej súťaže žien a mužov /ďalej Extraliga/ 

po udelení druhej technickej chyby 30 €, 
po udelení tretej technickej chyby 60 €, 
po udelení štvrtej technickej chyby 90 €, 
po udelení piatej a každej nasledujúcej technickej chyby sú pokuty zvyšované o 30 € . 

Pri udelení TCH hráčom sa nezastavuje pretekárska činnosť a udelenie pokuty je jediným trestom. 
 
1.2. Diskvalifikačná chyba hráča 1 – 2 zápasy ZPČ – ZVF                         +     100 € 
 
1.3. Hrubá hra 1 zápas ZPČ – ZVF                                                             +  do 34 € 
 
1.4 . Nešportové správanie  1–2 zápasy ZPČ – ZVF             
 + najvyššia súťaž      30 - 100 € 
 + 1.liga seniori           30 - 100 € 
 + ostatné                    20 -   50 € 
 
 
1.5 . Hrubé nešportové správanie, nešportové správanie, šarvátka, podnecovanie agresivity 
 1–4 zápasy ZPČ – ZVF             
 + najvyššia súťaž      30 - 100 € 
 + 1.liga seniori           30 - 100 € 
 + ostatné                    20 -   50 € 

 
1.6. Hrubé správanie národnostného alebo rasového charakteru 
 2–8 zápasy ZPČ – ZVF             
 + najvyššia súťaž      50 - 180 € 
 + 1.liga seniori          30 - 100 € 
 + ostatné                   20 -  50 € 



1.7 Inzultácia 
Miera inzultácie 1 2–4 zápasy ZPČ – ZVF             
 + najvyššia súťaž      60 - 200 € 
 + 1.liga seniori           50 - 150 € 
 + ostatné                    30 -  75 € 

 
Miera inzultácie 2 2–8 zápasy ZPČ – ZVF             
 + najvyššia súťaž      70 - 300 € 
 + 1.liga seniori           60 - 250 € 
 + ostatné                    50 - 120 € 

 
Miera inzultácie 3 2–12 zápasy ZPČ – ZVF             
 + najvyššia súťaž      80 - 600 € 
 + 1.liga seniori           70 - 500 € 
 + ostatné                    60 - 250 € 
 
1.8. Inzultácia rozhodcu, asistenta rozhodcu, technického komisára, delegovaného zástupcu riadiaceho orgánu  
                                                                                                                            6–12 zápasy ZPČ – ZVF             
 + najvyššia súťaž      90 - 700 € 
 + 1.liga seniori           70 - 500 € 
 + ostatné                    60 - 250 € 


