
Rozhodnutia HK SBA - C – október 2022 
 

Zverejnené 01.10.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 040/220930 
 

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 II. turnaja  súťaže Juniorov U19 skupiny Východ  

nasledovne: 

 

Skupina Východ II. turnaj – MBA Prievidza 

 

8.10.2022   

10. DIAWIN Košice BK 04 AC LB Spiš.N.Ves 13:30 

11. BKM Iskra Svit MBA Prievidza 11:00 

12. IMC Slovakia 

P.Bystrica 

1.BK Michalovce 16:00 

  

 

  

9.10.2022   

13. BK 04 AC LB 

Spiš.N.Ves 

BKM Iskra Svit odohrá sa v Svite  

14. 1.BK Michalovce DIAWIN Košice 11:15 

15. MBA Prievidza IMC Slovakia P.Bystrica 9:00 

 

Odôvodnenie: 
 
HK SBA - C obdržala dňa 29.9.2022 žiadosť BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

 o zmene miesta zápasu č.13 na II. turnaji súťaže Juniorov U19 skupina Východ. 
Na základe tejto žiadosti a súhlasných stanovísk organizátora a družstiev súpera 
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.  

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 041/220930 
 

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 II. turnaja  súťaže Juniorov U19 skupiny Západ  nasledovne: 

 

Skupina Západ II. turnaj – BK Inter Bratislava mládež 

 

8.10.2022   

10. Inter Bratislava BKM SPU Nitra  

11. BK Lokomotíva Sereď MBK Karlovka Bratislava  

12. Biosaurus Basketball Academy 

Komárno 

ŠBK Junior Levice  

  

 

  

9.10.2022   

13. BKM SPU Nitra BK Lokomotíva Sereď  

14. ŠBK Junior Levice Inter Bratislava odohrá sa 10.10.2022 v 

Bratislave 

15. MBK Karlovka Bratislava Biosaurus Basketball Academy 

Komárno 

 

 
HK SBA - C obdržala dňa 29.9.2022 žiadosť ŠBK Junior Levice o zmene miesta a 
dátumu zápasu č.14 ŠBK Junior Levice - Inter Bratislava na II. turnaji súťaže 
Juniorov U19 skupina Západ. 

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

 

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. 
 
Na základe tejto žiadosti, čl.7.2.1.1.c) a súhlasných stanovísk organizátora a 
družstiev súpera 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 042/220930 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. a 

dohody basketbalových klubov Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. 



a Slávia Banská Bystrica k zmene termínu zápasov základnej časti  súťaže Niké 

Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

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

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.19. medzi MBK Ružomberok – Slávia Banská Bystrica v termíne 23.10.2022 

o 17:00 hod. v ŠH Koniareň, Ružomberok  /pôvodne dňa 22.10.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 30.09.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
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. 

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 zmenu termínu zápasov dodržal lehotu dvoch 

týždňov;       

- keďže ide o preloženie zápasu zo soboty na nedeľu v rámci víkendu, nie je 
potrebný závažný dôvod ani iné odôvodnenie 
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

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 

Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. a Slávia Banská Bystrica 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 03.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 043/221003 
 

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

SBA - C“) vo veci žiadosti RTVS v rámci projektu Niké palubovka na zmenu termínov 

zápasov základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínov zápasov základnej časti súťaže Niké 

Extraliga ženy, zaradených do priameho televízneho vysielania, nasledovne: 



 

č.5. medzi Piešťanské Čajky - MBK Ružomberok v termíne 12.10.2022 o 17:00 

hod. v Diplomat aréne, Kuzmányho 19, Piešťany  /pôvodne dňa 08.10.2022/; 

 

č.23. medzi YOUNG ANGELS Košice - MBK Ružomberok v termíne 26.10.2022 

o 17:00 hod. v (podľa hlásenky)  /pôvodne dňa 29.10.2022/; 

 

č.30. medzi CBK Košice - YOUNG ANGELS Košice v termíne 09.11.2022 o 17:00 

hod. v (podľa hlásenky)  /pôvodne dňa 12.11.2022/; 

 

Pre zápasy č.15 medzi Slávia Banská Bystrica - ŠBK Šamorín a č.33 MBK 

Ružomberok - Piešťanské Čajky ostáva v platnosti termín podľa vyžrebovania, 

je však možný iný čas začiatku oproti obvyklému. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 03.10.2022 doručená žiadosť o zmenu 
termínov vyššie uvedených zápasov 
 
Podľa č.7.23 Hracieho poriadku SBA: 
 

Zainteresované družstvá BK najvyššej súťaže žien a mužov sú povinné v prípade 
priameho televízneho prenosu, oznámeného minimálne 7 dní vopred, prispôsobiť sa 
vysielaciemu času mimo posledných 3 /Muži/, resp. 2 /Ženy/ kôl základnej 
a nadstavbovej časti súťaže /schválené všetky začiatky stretnutí o 18:00 hod./; 
v pracovný deň od 16:00 hod., v dňoch pracovného pokoja /sobota, nedeľa, štátne 
sviatky/ od 11:00 hod. V prípade neodôvodneného odmietnutia bude udelená 
sankcia vo výške 5.000 €.   
 
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínov 

zápasov základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami 

v súlade s čl.7.23 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 05.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 044/221005 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. a 

dohody basketbalových klubov Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. a ŽBK 

Rožňava a 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.V15 medzi MBK Ružomberok  – ŽBK Rožňava v termíne 20.11.2022 o 11:30 

hod., v ŠH Koniareň, Ružomberok /pôvodne dňa 15.10.2022/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 04.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji MEL 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 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 – účasť družstva na turnaji MEL 
v Maďarsku - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Staršie žiačky U15 - Východ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. 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. 045/221005 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.  k zmene 

termínu zápasov základnej časti súťaže Kadetky U17 - Východ 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Východ nasledovne: 

 

č.V4. medzi YOUNG ANGELS U17 KE  – YOUNG ANGELS U16 KE v termíne 

04.11.2022 o 18:30 hod., v telocvičňa ZŠ Mateja Lechkého (Ul. Jána Pavla II. č. 

1, Košice - sídlisko KVP) /pôvodne dňa 16.11.2022 - viď Rozhodnutie HK SBA 

č.26/; 

 

č.V32. medzi YOUNG ANGELS U16 KE - YOUNG ANGELS U17 KE  –  v termíne 

02.12.2022 o 18:30 hod., v telocvičňa ZŠ Mateja Lechkého (Ul. Jána Pavla II. č. 



1, Košice - sídlisko KVP) /pôvodne dňa 17.11.2022 - viď Rozhodnutie HK SBA 

č.26 /; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: klub je 
usporiadateľom turnaja MEL U17 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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – klub je usporiadateľom 
turnaja MEL U17 - 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 - Východ medzi jednotlivými 

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

YOUNG ANGELS ACADEMY, 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. 046/221005 
 

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 Školský ŠK B.S.C. Bratislava  

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti U17 - Gold 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Gold nasledovne: 

 

č.G2 medzi B.S.C. Bratislava  – Inter Bratislava Yellow v termíne 26.10.2022 

o 18:00 hod., v (uvedené v hlásenke) /pôvodne dňa 15.10.2022/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 04.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EYBL v Nemecku 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 – účasť družstva na turnaji 
EYBL v Nemecku - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Kadeti U17 - Gold medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK Inter Bratislava mládež a Školský ŠK B.S.C. Bratislavaa 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 06.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 047/221006 
 

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. a Športový klub Univerzita 

Mateja Bela Banská Bystrica 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.16 medzi YOUNG ANGELS Košice  – BK ŠK UMB B.Bystrica v termíne 

18.10.2022 o 18:30 hod., v telocvičňa SOS priemyselných technológií, 

Učňovská 5, Košice - Šaca /pôvodne dňa 19.10.2022/ 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.10.2022 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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými 

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

dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a Športový klub Univerzita Mateja 

Bela Banská Bystrica 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. 048/221006 
 

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 1. BASKET KLUB 

Michalovce k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže Kadeti U17 - Silver 

Východ 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV2. medzi 1.BK Michalovce – BA Čaňa v termíne 15.10.2022 o hod., v 

Michalovce  /pôvodne BA Čaňa – 1.BK Michalovce/; 

 

č.SV30. medzi BA Čaňa – 1.BK Michalovce v termíne 07.01.2023 o  hod., v Čaňa 

/pôvodne 1.BK Michalovce – BA Čaňa/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.10.2022 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične 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 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 výmenu poradia zápasov – obsadenosť telocvične 
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 Kadeti U17 - Silver Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Basketbalová akadémia Čaňa 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. 

 



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 049/221006 
 

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. a CBK Minibuseuropa 

Ťahanovce Košice k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Liga mladé ženy 

U23 a Juniorky U19 
 

rozhodla: 
 

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

mladé ženy U23 a Juniorky U19 nasledovne: 
 

č.13 medzi CBK U19  – YOUNG ANGELS U19 KE v termíne 04.11.2022 o 17:00 

hod., v telocvičňa Juhoslovanská 2, Košice /pôvodne dňa 05.11.2022/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 06.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínov 2 
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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – kolízia termínov 2 družstiev - 
je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Liga mladé ženy U23 a 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., CBK Minibuseuropa 

Ťahanovce Košicea 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. 050/221006 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže Liga mladé ženy U23 a Juniorky U19 

 

rozhodla: 

 

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

mladé ženy U23 a Juniorky U19 nasledovne: 

 

č.19 medzi YOUNG ANGELS U19 KE  – YOUNG ANGELS U23 KE v termíne 

11.11.2022 o 18:30 hod., v telocvičňi ZŠ M. Lechkého (Ul. J. Pavla II. č. 1, Košice 

- sídlisko KVP) /pôvodne dňa 19.11.2022/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 05.10.2022 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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

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



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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Liga mladé ženy U23 a Juniorky U19 medzi 

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

žiadosti klubu 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.  

 

Zverejnené 09.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 051/221009 
 

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., Akadémia pohybu, BK 

ŠKP 08 Banská Bystrica a CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice k výmene poradia 

zápasov základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Východ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Východ nasledovne: 

 

č.V30. medzi AKAPO Lučenec – YOUNG ANGELS U15 KE v termíne 19.11.2022 

o hod., v Lučenec  /pôvodne YOUNG ANGELS U15 KE – AKAPO Lučenec/; 

 

č.V79. medzi YOUNG ANGELS U15 KE – AKAPO Lučenec v termíne 19.02.2023 

o  hod., v Košice /pôvodne AKAPO Lučenec – YOUNG ANGELS U15 KE/; 

 

č.V29. medzi Slávia ŠKP B.Bystrica - CBK U15 v termíne 19.11.2022 o hod., v 

Banská Bystrica  /pôvodne CBK U15 – Slávia ŠKP B.Bystrica/; 

 

č.V78. medzi CBK U15 – Slávia ŠKP B.Bystrica v termíne 19.02.2023 o hod., v 

Košice /pôvodne Slávia ŠKP B.Bystrica - CBK U15/; 

 

č.V33. medzi AKAPO Lučenec - CBK U15 v termíne 20.11.2022 o hod., v 

Lučenec  /pôvodne CBK U15 – AKAPO Lučenec/; 

 

č.V74. medzi CBK U15 – AKAPO Lučenec/ v termíne 18.02.2023 o hod., v 

Košice /pôvodne AKAPO Lučenec - CBK U15/; 

 

č.V34. medzi Slávia ŠKP B.Bystrica – YOUNG ANGELS U15 KE v termíne 

20.11.2022 o hod., v Banská Bystrica  /pôvodne YOUNG ANGELS U15 KE – 

Slávia ŠKP B.Bystrica/; 



 

č.V75. medzi YOUNG ANGELS U15 KE – Slávia ŠKP B.Bystrica v termíne 

18.02.2023 o  hod., v Košice /pôvodne Slávia ŠKP B.Bystrica – YOUNG 

ANGELS U15 KE/ 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 06.10.2022 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične 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 telocvične 
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 Staršie žiačky u15 - Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z.,  Akadémia pohybu, BK ŠKP 08 

Banská Bystrica a CBK Minibuseuropa Ťahanovce 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. 

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 052/221009 
 

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. a Basketbalová akadémia 

Čaňa  k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadetky U 17 - Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Kadetky U 

17 - Východ nasledovne: 

 



č.V25 medzi BA Čaňa  – YOUNG ANGELS U16 KE v termíne 11.11.2022 o 17:00 

hod., v telocvičňa ZŠ Čaňa, Pionierska 33 /pôvodne dňa 13.11.2022/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 06.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínu 
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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – kolízia termínu viacerých 
družstiev - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Kadetky U 17 - Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 053/221009 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a dohody 

basketbalových klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a Basketbalový klub 

mládeže k zmene termínu zápasu základnej časti  súťaže Kadeti U17 - Silver Východ 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Silver Východ nasledovne: 

 

č.V4. medzi BK 04 AC LB Spiš.N.Ves – BKM Iskra Svit v termíne 16.10.2022 

o hod. v Spišská Nová Ves  /pôvodne dňa 15.10.2022/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 07.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
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. 

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 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;       

- keďže ide o preloženie zápasu z nedele na sobotu v rámci víkendu, nie je potrebný 
závažný dôvod ani iné odôvodnenie 



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

zápasov základnej časti súťaže Kadeti U17 - Silver Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 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 10.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 054/221010 
 

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 Mládežnícky basketbalový klub 

Karlovka Bratislava  k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Kadeti U17 - 

Silver Západ 
 

rozhodla: 
 

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

U17 - Silver Západ nasledovne: 
 

č.SZ2 medzi MBK Karlovka Bratislava  – Inter Bratislava Black v termíne 

13.10.2022 o 17:30 hod., v hala Majerníkova, Bratislava /pôvodne dňa 

15.10.2022/ 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.10.2022 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 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 – kolízia termínov viacerých 
družstiev - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Kadeti U17 - Silver Západ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov BK Inter Bratislava mládež 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. 055/221010 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Slávia Banská Bystrica a dohody basketbalových 



klubov Slávia Banská Bystrica a Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská 

Bystrica 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.10. medzi Slávia Banská Bystrica – BK ŠK UMB B.Bystrica v termíne 

16.10.2022 o 14:00 hod., v ŠH Dukla na Štiavničkách, B.Bystrica  /pôvodne BK 

ŠK UMB B.Bystrica – Slávia Banská Bystrica/; 

 

č.38. medzi BK ŠK UMB B.Bystrica – Slávia Banská Bystrica v termíne 02.12. - 

04.12.2022 (podľa hlásenky) /pôvodne Slávia Banská Bystrica – BK ŠK UMB 

B.Bystrica/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 10.10.2022 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
ŠH 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 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 výmenu poradia zápasov – obsadenosť ŠH 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 

Slávia Banská Bystrica a Športový klub Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, 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 11.10.2022 
 



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 056/221011 
 

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

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

basketbalových klubov Basketbalový klub mládeže Bardejov a Športový klub 

basketbalu dievčat Spišská Nová Ves k výmene poradia zápasov základnej časti 

súťaže Kadetky U17 - Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže 

Kadetky U17 - Východ nasledovne: 

 

č.V16. medzi ŠKBD Spišská Nová Ves – BKM Bardejov v termíne 22.10.2022 

o hod., v SNV  /pôvodne BKM Bardejov – ŠKBD Spišská Nová Ves/; 

 

č.V48. medzi BKM Bardejov – ŠKBD Spišská Nová Ves v termíne 17.12.2022 o 

 hod., v Bardejov /pôvodne ŠKBD Spišská Nová Ves – BKM Bardejov/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 04.10.2022 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
haly 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 haly 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 Kadetky U17 - Východ medzi jednotlivými družstvami 

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

Basketbalový klub mládeže Bardejov 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. 057/221011 
 



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

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

basketbalových klubov Basketbalový klub mládeže Bardejov a Basketbalová 

akadémia Čaňa k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže Kadetky U17 - 

Východ 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže 

Kadetky U17 - Východ nasledovne: 

 

č.V20. medzi BA Čaňa – BKM Bardejov v termíne 23.10.2022 o hod., v Čaňa  

/pôvodne BKM Bardejov – BA Čaňa/; 

 

č.V44. medzi BKM Bardejov – BA Čaňa v termíne 17.12.2022 o  hod., v Bardejov 

/pôvodne BA Čaňa – BKM Bardejov/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 04.10.2022 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
haly 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 haly 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 Kadetky U17 - Východ medzi jednotlivými družstvami 

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

Basketbalový klub mládeže Bardejov 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. 

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 058/221011 
 

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 Basketbalový klub mládeže Piešťany 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.Z49 medzi Piešťanské Čajočky  – BK Slovan Bratislava v termíne 11.12.2022 

o 10:00 hod., v Diplomat aréna, Piešťany /pôvodne dňa 07.01.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: nedostupnosť 
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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

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

zápasu základnej časti najvyššej 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 Basketbalový klub mládeže 

Piešťany 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 15.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 059/221015 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti klubov SBL a dohody nižšieuvedených 

basketbalových klubov SBL k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Niké 

SBL muži 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Niké SBL 

muži nasledovne: 

 

č.25 medzi BC Komárno  – MBK Baník Handlová v termíne 02.11.2022 o 19:00 

hod., v Komárne /pôvodne dňa 05.11.2022/ 

 

č.34 medzi BC Komárno  – Spišskí Rytieri v termíne 27.11.2022 o 18:00 hod., v 

Komárne /pôvodne dňa 26.11.2022/ 

 

č.52 medzi BC Komárno  – Inter Bratislava v termíne 11.12.2022 o 17:00 hod., v 

Komárne /pôvodne dňa 10.12.2022/ 



 

č.54 medzi Inter Bratislava  – Iskra Svit v termíne 14.12.2022 o 19:00 hod., v 

Bratislave /pôvodne dňa 17.12.2022/ 

 

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

Niké SBL muži nasledovne: 

 

č.22 medzi Spišskí Rytieri - BC Prievidza v termíne 02.11.2022 (aj zmena 

termínu) o 18:00 hod., v Spišskej Novej Vsi /pôvodne dňa 29.10.2022 BC 

Prievidza - Spišskí Rytieri/ 

 

č.50 medzi BC Prievidza - Spišskí Rytieri v termíne 10.12.2022 o  hod., v 

Prievidzi /pôvodne Spišskí Rytieri - BC Prievidza/ 

 

č.28 medzi BC Prievidza - Patrioti Levice v termíne 05.11.2022 o  hod., v 

Prievidzi /pôvodne Patrioti Levice - BC Prievidza/ 

 

č.56 medzi Patrioti Levice - BC Prievidza v termíne 17.12.2022 o  hod., v 

Leviciach /pôvodne BC Prievidza - Patrioti Levice/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C na svojom zasadnutí dňa 11.10.2022 riešila žiadosti VR 
SBL p.Mičudu o zmeny termínov zápasov a výmeny poradia 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: 

- basketbalové kluby žiadajúce o zmenu termínu zápasov dodržali lehotu dvoch 

týždňov; 

- dôvody žiadostí posudzoval VR SBL       

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

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Niké SBL muži medzi jednotlivými 

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

dohody klubov, súhlasu VR SBL a súhlasu 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. 060/221015 
 

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 Slovenský Orol k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže 1.liga muži a 

Mladí muži U23 



 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže 1.liga 

muži a Mladí muži U23 nasledovne: 

 

č.14. medzi BK Slovenský Orol Levoča – MBK MŠK Žiar n/Hronom v termíne 

23.10.2022 o 14:00 hod., v Levoča  /pôvodne MBK MŠK Žiar n/Hronom – BK 

Slovenský Orol Levoča/; 

 

č.59. medzi MBK MŠK Žiar n/Hronom – BK Slovenský Orol Levoča v termíne 

29.01.2023 o  hod., v Žiar n/Hronom /pôvodne BK Slovenský Orol Levoča – 

MBK MŠK Žiar n/Hronom/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.10.2022 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
ŠH 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 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 výmenu poradia zápasov – obsadenosť ŠH 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 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 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 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. 061/221015 
 

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 o.z. ŠINTER k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci 

U15 - Silver Západ 
 

rozhodla: 
 

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

žiaci U15 - Silver Západ nasledovne: 
 

č.SZ3 medzi MBK Karlovka Bratislava  – ŠINTER BAsket v termíne 19.10.2022 

o 16:30 hod., v hala Majerníková, ZŠ Dubčeka - Dlhé Diely, Bratislava /pôvodne 

dňa 22.10.2022/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 13.10.2022 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 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 – obsadenosť telocvične - je 
dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci U15 - 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 o.z. 

ŠINTERa 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. 062/221015 
 

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 

Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď k zmene termínu zápasu základnej 

časti súťaže Starší žiaci U15 - Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci U15 - Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ2 medzi BK Lokomotíva Sereď MS  – BK MBK AŠK Slávia Trnava v termíne 

29.10.2022 o 10:00 hod., v ŠH Sokolovňa v Seredi /pôvodne dňa 22.10.2022/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji CEYBL v ČR 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 – účasť družstva na turnaji 
CEYBL v ČR - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci U15 - 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 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. 063/221015 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Akadémia pohybu a dohody basketbalových 

klubov Akadémia pohybu a Športový klub polície Banská Bystrica k zmene termínu 

zápasu základnej časti súťaže Starší žiaci U15 - Gold 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci U15 - Gold nasledovne: 

 

č.G29 medzi ŠKP BBC B.Bystrica  – AKAPO Lučenec v termíne 09.11.2022 

o hod., v Banská Bystrica /pôvodne dňa 17.12.2022/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť na turnaji 
CEYBL v Poľsku 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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť na turnaji CEYBL v 
Poľsku - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci U15 - Gold medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Akadémia pohybu a Športový klub polície Banská Bystrica 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. 064/221015 
 

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 RIM Basket o.z. a 

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.20 medzi ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23  – Slávia Hvar sport resort 

Košice v termíne 26.11.2022 o hod., v Levice /pôvodne dňa 06.11.2022/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 14.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínu 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. 

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 – kolízia termínu dvoch 
družstiev - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu 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 Školský basketbalový klub Junior Levice 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 18.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 065/221018 
 

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 U15 - Gold 
 

rozhodla: 



 

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

žiaci U15 - Gold nasledovne: 
 

č.G4 medzi MBA Prievidza  – BK MŠK Žiar n/Hronom v termíne 19.10.2022 

o 16:30 hod., v telocvični ZŠ ul.S.Chalupku 312/12, Prievidza /pôvodne dňa 

22.10.2022/ 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 12.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji CEYBL v ČR 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 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 – účasť družstva na turnaji 
CEYBL v ČR - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci U15 - 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., Mládežnícka 

basketbalová akadémia Prievidza 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 19.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 066/221019 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mestský basketbalový klub Handlová a dohody 

klubov Mestský basketbalový klub Handlová a ISKRA SVIT, s.r.o. k zmene termínu 

zápasu základnej časti súťaže Niké SBL muži 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Niké SBL 

muži nasledovne: 
 

č.61 medzi MBK Baník Handlová  – Iskra Svit v termíne 21.12.2022 o 18:00 hod., 

v Handlová /pôvodne dňa 31.12.2022/ 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C obdržala dňa 17.10.2022 žiadosť VR SBL p.Mičudu o 
zmenu termínu 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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;  

- dôvody žiadostí posudzoval VR SBL       
   



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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Niké SBL muži medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Mestský basketbalový klub Handlová a ISKRA SVIT, s.r.o., súhlasu 

VR SBL a súhlasu 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. 067/221019 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu kvalifikačnej časti súťaže Starší žiaci U15 

medzi družstvami Inter Bratislava a BK MŠK Žiar n/Hronom 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas kvalifikačnej časti súťaže Starší žiaci U15 medzi 

družstvami Inter Bratislava a BK MŠK Žiar n/Hronom, ktorý sa mal hrať dňa 

23.09.2022 v Trnave,  výsledkom 20:0 v prospech družstva BK MŠK Žiar 

n/Hronom  s priznaním bodu družstvu Inter Bratislava. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 18.10.2022 zaoberala 

neodohratím zápasu kvalifikačnej časti súťaže Starší žiaci U15 medzi družstvami 

Inter Bratislava a BK MŠK Žiar n/Hronom, ktorý sa mal hrať dňa 23.09.2022 v 

Trnave. 

HK SBA – C dňa 07.09.2022 obdržala informáciu o tom, že Inter Bratislava nebude 

schopný zápas odohrať, keďže hráči družstva sú na turnaji EYBL v Maďarsku. 

Následne obdržala HK dohodu na novom termíne dňa 15.09.2022, ktorý však nebol 

akceptovaný zo strany ZBR. 

 

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 konštatuje, že napriek snahe oboch klubov nebolo možné nájsť vhodný 
termín na odohratie tohto stretnutia v termíne do skončenia kvalifikačných turnajov. 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. Interu Bratislava bol priznaný bod za kontumáciu z vyššie 
uvedeného dôvodu. Inter Bratislava sa zároveň nedopustil disciplinárneho 
previnenia. 
 

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


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. 068/221019 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu kvalifikačnej časti časti súťaže Kadeti U17 

medzi družstvami BKM SPU Nitra a Inter Bratislava Yellow 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas kvalifikačnej časti súťaže Kadeti U17 medzi 

družstvami BKM SPU Nitra a Inter Bratislava Yellow, ktorý sa mal hrať dňa 

02.10.2022 v Bratislave,  výsledkom 20:0 v prospech družstva Inter Bratislava 

Yellow bez priznania bodu družstvu BKM SPU Nitra. 

 

Zároveň HK SBA - C udeľuje družstvu BKM SPU Nitra pokutu vo výške 50 € za 

nedostavenie sa k zápasu z vlastnej viny v súlade s Prílohou Disciplinárneho 

poriadku SBA č.1 článok 2.2. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 18.10.2022 zaoberala 

neodohratím zápasu kvalifikačnej časti súťaže Kadeti U17 medzi družstvami BKM 

SPU Nitra a  Inter Bratislava Yellow, ktorý sa mal hrať dňa 02.10.2022 v Bratislave. 

HK SBA – C dňa 01.10.2022 obdržala informáciu o tom, že BKM SPU Nitra nebude 

schopný zápas odohrať z dôvodu nedostatku hráčov v dôsledku zranení a chorôb. 

HK obratom akceptovala odloženie zápasu a oboznámila klub s článkom HP SBA 

7.2.1.1.a), v zmysle ktorého je klub povinný doložiť individuálne lekárske potvrdenia, 

ktoré potvrdia dôvody uvedené v žiadosti o zrušenie stretnutia. Klub BKM SPU Nitra 

napriek urgencii zo strany HK neposlal ani jedno lekárske potvrdenie. 

 

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 

Podľa čl.2.2 Prílohy Disciplinárneho poriadku  SBA č.1 „Nedostavenie sa k zápasu z 
vlastnej viny v kategórii mládeže - udeľuje sa pokuta v rozmedzí 50 - 300 € 

HK SBA - C konštatuje, že BKM SPU Nitra nenastúpil na predmetné stretnutie bez 
udania relevantného dôvodu 

Na základe 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.  

 

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


          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 069/221019 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu kvalifikačnej časti časti súťaže Starší žiaci U15 

medzi družstvami BK MBK AŠK Trnava a MBK Karlovka Bratislava 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas kvalifikačnej časti súťaže Starší žiaci U15 medzi 

družstvami BK MBK AŠK Trnava a MBK Karlovka Bratislava, ktorý sa mal hrať 

dňa 09.10.2022 v Žiari n/Hronom,  výsledkom 20:0 v prospech družstva MBK 

Karlovka Bratislava bez priznania bodu družstvu BK MBK AŠK Trnava. 

 

Zároveň HK SBA - C udeľuje družstvu BK MBK AŠK Trnava pokutu vo výške 50 

€ za nedostavenie sa k zápasu z vlastnej viny v súlade s Prílohou 

Disciplinárneho poriadku SBA č.1 článok 2.2. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 18.10.2022 zaoberala 

neodohratím zápasu kvalifikačnej časti súťaže Starší žiaci U15 medzi družstvami BK 

MBK AŠK Trnava a MBK Karlovka Bratislava, ktorý sa mal hrať dňa 02.10.2022 v 

Žiari n/Hronom. 

HK SBA – C dňa 09.10.2022 obdržala informáciu o tom, že BK MBK AŠK Trnava 

nebude schopný zápas odohrať z dôvodu nedostatku hráčov v dôsledku zranení a 

chorôb. HK obratom akceptovala odloženie zápasu a oboznámila klub s článkom HP 

SBA 7.2.1.1.a), v zmysle ktorého je klub povinný doložiť individuálne lekárske 

potvrdenia, ktoré potvrdia dôvody uvedené v žiadosti o zrušenie stretnutia. Klub BK 

MBK AŠK Trnava napriek urgencii zo strany HK neposlal ani jedno lekárske 

potvrdenie. 

 

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 

Podľa čl.2.2 Prílohy Disciplinárneho poriadku  SBA č.1 „Nedostavenie sa k zápasu z 
vlastnej viny v kategórii mládeže - udeľuje sa pokuta v rozmedzí 50 - 300 € 

HK SBA - C konštatuje, že BK MBK AŠK Trnava nenastúpil na predmetné stretnutie 
bez udania relevantného dôvodu. 

Na základe 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. 070/221019 
 

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


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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: KORISTOVÁ Ema 

 

rozhodla: 

 

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

výške 500,- Eur (slovom päťsto eur) na účet klubu Basketbalového klubu 

mládeže Žilina - Závodie, IBAN: SK7511000000002928876033. 

 

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

KORISTOVÁ Ema, nar. 16.01.2010 z klubu Basketbalový klub mládeže Žilina - 

Závodie do klubu Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o.. V termíne 

stanoveným Licenčným a prestupovým poriadkom SBA sa materský klub vyjadril 

k prestupu, že nesúhlasí s prestupom 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 
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 € 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


 
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 500,- Eur za hráča: KORISTOVÁ Ema, 

a to z dôvodu, že:  

 

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

veku 13 rokov; 

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

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- materský klub nesúhlasil s prestupom v súlade s predpisom. 

 

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. 071/221019 
 

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 BK AŠK Slávia Trnava 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.Z53 medzi BK AŠK Slávia Trnava  – BK Slovan Bratislava v termíne 

10.12.2022 o 09:00 hod., v hala Slávia Trnava /pôvodne dňa 08.01.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: nedostupnosť 
školskej telocvične počas prázdnin 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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – nedostupnosť školskej 
telocvične počas prázdnin - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej 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 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 072/221019 
 

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 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.32 medzi ŠBK Šamorín  – MBK Ružomberok v termíne 02.11.2022 o 18:00 

hod., v Športcentrum Samaria, Veterná ul., Šamorín /pôvodne dňa 12.11.2022/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 18.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji v Španielsku 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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť družstva na turnaji v 
Španielsku - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej 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, 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.  

 

Zverejnené 21.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 073/221021 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Slávia Banská Bystrica (zápas č.8)  a YOUNG 

ANGELS ACADEMY, o.z. (zápas č.36) a dohody basketbalových klubov Slávia 

Banská Bystrica a YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. k zmene termínov zápasov 

základnej časti súťaže Niké Extraliga ženy 

 



rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínov zápasov základnej časti súťaže Niké 

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.8. medzi Slávia Banská Bystrica  – YOUNG ANGELS Košice v termíne 

20.11.2022 o 17:00 hod., v ŠH Dukla, Cesta na štadión 28, Banská Bystrica 

/pôvodne dňa 08.10.2022/; 

 

č.36. medzi YOUNG ANGELS Košice - Slávia Banská Bystrica  –  v termíne 

11.12.2022 o 17:00 hod., v SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice-

Šaca /pôvodne dňa 19.11.2022 / 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 02.10.2022 a dňa 17.10.2022 doručené 
žiadosti o zmenu termínu zápasov, pričom dôvodom oboch žiadostí bola nasledujúca 
skutočnosť: obsadenosť haly 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 predložených žiadostí HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalové kluby žiadajúce o zmenu termínu zápasov nedodržali v prípade klubu 

Slávia Banská Bystrica lehotu dvoch týždňov,  avšak v danom prípade je možné 

uplatniť výnimku pre skrátenie lehoty, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadostiach o zmenu termínu zápasov – obsadenosť haly - je 
dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Slávia Banská Bystrica a YOUNG ANGELS ACADEMY, 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. 074/221021 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: KOZLAY Matúš  

 

rozhodla: 

 

RIM Basket o.z. Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 90,- Eur (slovom 

deväťdesiat eur) na účet klubu Školského športového klubu ABOVIA 96 

Košice, IBAN: SK2509000000000447120180. 

 



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

KOZLAY Matúš, nar. 15.11.2013 zo Školského športového klubu ABOVIA 96 Košice 

do RIM Basket o.z. Košice. V termíne stanoveným Licenčným a prestupovým 

poriadkom SBA sa materský klub nevyjadril k prestupu v ISSBA 

 

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.“ 
 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


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

materský klub nárok na výchovné vo výške 90,- Eur za hráča: KOZLAY Matúš, a to 

z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 8 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. 

- hráč nenastúpil posledných 12 mesiacov na žiadny súťažný zápas. 

 

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 25.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 075/221025 
 

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 Academic Žilinská 

univerzita v Žiline 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.38 medzi ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23  – Academic ŽU Žilina v termíne 

18.12.2022 o 14:30 hod., v Športová hala, Levice /pôvodne dňa 04.12.2022/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 22.10.2022 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. 

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 – kolízia termínov dvoch 
družstiev - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   



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

zápasu 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 Školský basketbalový klub Junior Levice a Academic 

Žilinská univerzita v Žiline 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. 076/221025 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Generálny sekretár SBA a dohody klubov ISKRA 

SVIT, s.r.o. a Inter Bratislava s.r.o. k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže 

Niké SBL muži 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže Niké SBL 

muži nasledovne: 

 

č.26 medzi Iskra Svit  – Inter Bratislava v termíne 04.11.2022 o 18:00 hod., vo 

Svite /pôvodne dňa 05.11.2022/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C obdržala dňa 24.10.2022 žiadosť VR SBL p.Mičudu o 
zmenu termínu 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 zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;  

- dôvody žiadostí posudzoval VR SBL       

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

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Niké SBL muži medzi jednotlivými 

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

dohody klubov ISKRA SVIT, s.r.o. a Inter Bratislava s.r.o., súhlasu VR SBL a súhlasu 

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. 077/221025 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď a 

dohody basketbalových klubov Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď, RIM 

Basket o.z. a 1. BASKET KLUB Michalovce k zmene termínu zápasov základnej 

časti súťaže Juniori U19 - Gold 

 

rozhodla: 



 

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

U19 - Gold nasledovne: 

 

č.G8. medzi DIAWIN Košice  – BK Lokomotíva Sereď v termíne 04.02.2023 

o hod., v Košice /pôvodne dňa 05.11.2022/; 

 

č.G11. medzi 1.BK Michalovce - BK Lokomotíva Sereď  –  v termíne 03.02.2023 

o hod., v Michalovce /pôvodne dňa 06.11.2022 / 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Asociácia športových klubov 

Lokomotíva Sereď, ktorý žiada o zmenu termínu z víkendu na pracovný deň, 

povinný uhradiť zvýšené náklady na rozhodcov, ktoré budú súčasťou 

mesačnej faktúry za rozhodovanie stretnutí. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 24.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji CEYBL U17 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 
CEYBL U17 - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Juniori U19 - Gold medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď, RIM Basket o.z. 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 078/221025 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď a 

dohody basketbalových klubov Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď a 

Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina k zmene termínu zápasu základnej časti 

súťaže Kadeti U17 - Gold 
 

rozhodla: 



 

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

U17 - Gold nasledovne: 
 

č.G42 medzi TSM Slávia Žilina  – BK Lokomotíva Sereď v termíne 08.01.2023 

o hod., v Žilina /pôvodne dňa 04.02.2023/ 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 24.10.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínu 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 dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – kolízia termínu dvoch 
družstiev - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Kadeti U17 - Gold medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď 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 27.10.2022 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 079/221027 
 

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

SBA - C“) vo veci termínu stretnutia č. 36 základnej časti Niké Extraliga ženy medzi 

družstvami YOUNG ANGELS Košice a Slávia Banská Bystrica 

 

rozhodla: 

 

1. mení svoje Rozhodnutie č. 73/221020 zo dňa 20.10.2022 nasledovne: 
„Stretnutie č. 36 medzi družstvami YOUNG ANGELS Košice a Slávia Banská 
Bystrica sa neuskutoční dňa 11.12.2022 o 17:00 hod. v SOŠ priemyselných 
technológií, Učňovská 5, Košice-Šaca.“ 

 
2. určuje termín stretnutia č. 36 medzi družstvami YOUNG ANGELS Košice    
a Slávia Banská Bystrica nasledovne: „Stretnutie medzi družstvami YOUNG 
ANGELS Košice a Slávia Banská Bystrica sa uskutoční dňa 06.11.2022 o 17:00 
hod. v SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice-Šaca.“ 

 
Odôvodnenie: 

 
HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 25.10.2022 opätovne zaoberala 
horeuvedeným stretnutím č. 36 základnej časti Niké Extraligy žien, a to z dôvodu 
podnetu zástupu BK Slávia Banská Bystrica pána Milana Špinera, ktorý po doručení 
rozhodnutia č. 73/221020 zo dňa 20.10.2022 podal na HK SBA-C sťažnosť týkajúcu 
sa termínu stretnutia č. 36, v ktorej namietal, že jeho klub neudelil súhlas na 
odohratie predmetného stretnutia v termíne 11.12.2022. 
 



Po opätovnom dôkladnom preskúmaní predmetnej veci HK SBA-C zistila, že pri 
vydávaní rozhodnutia č. 73/221020 zo dňa 20.10.2022 nesprávne vyhodnotila 
značne zmätočnú komunikáciu medzi oboma klubmi týkajúcu sa termínu stretnutia č. 
36, ktorá neobsahovala súhlas BK Slávia Banská Bystrica. 
 
Podľa čl. 3. bodu 3.9 Štatútu HK SBA „HK je oprávnená v odôvodnených 
prípadoch vykonať opravu alebo zmenu svojho rozhodnutia.“ 
 
HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 25.10.2022 tiež zaoberala určením termínu 
stretnutia č. 36 medzi družstvami YOUNG ANGELS Košice a Slávia Banská Bystrica, 
a to z dôvodu, že HK SBA – C boli doručené viaceré komunikácie medzi zástupcami 
BK YOUNG ANGELS Košice a BK Slávia Banská Bystrica, z ktorých je zrejmé, že sa 
spoločne nedohodli na termíne stretnutia č. 36. 
 
Zmena termínu stretnutia č. 36 základnej časti Niké Extraliga ženy medzi družstvami 

YOUNG ANGELS Košice a Slávia Banská Bystrica bola riešená HK SBA-C na 

základe informácie od zástupcu BK YOUNG ANGELS Košice pána Mareka 

Grondzela o obsadenosti Športovej hale v SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 

5, Košice-Šaci v riadnom termíne stretnutia 19.11.2022, z dôvodu dlhodobo 

plánovanému medzinárodnému turnaju hráčok do 17 rokov. 

 

BK Slávia Banská Bystrica v rámci emailovej komunikácie navrhla odohrať 

predmetné stretnutie v termíne 30.11.2022 a zároveň BK YOUNG ANGELS Košice 

navrhli termíny 06.11.2022 a 11.12.2022. S termínom 11.12.2022 ako je už vyššie 

uvedené BK Slávia Banská Bystrica nesúhlasil. 

 

Zástupca BK YOUNG ANGELS Košice pán Marek Grondzel s návrhom BK Slávia 

Banská Bystrica nesúhlasil a HK SBA-C oznámil, že stretnutie č. 36 nemôžu odohrať 

ani v termíne 30.11.2022, a to tiež z dôvodu obsadenosti Športovej haly v SOŠ 

priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice-Šaci. HK SBA-C danú situáciu 

prešetrila a zistila, že do konca roka 2022 nie je možné v športovej hale organizovať 

stretnutie v iný termín, ako v deň pripadajúci na víkend. 

 

Podľa čl. 7 Hracieho poriadku SBA: „Ak sa kluby nedohodnú, HK má právo 

nariadiť termín stretnutia.“ 

 

Podľa čl. 7 bodu 7.16 Hracieho poriadku SBA: „Ak HK alebo orgán SBA v 

mimoriadnych prípadoch určí priamo termín, miesto a hodinu začiatku stretnutia, je 

toto rozhodnutie záväzné pre obe družstvá a všetkých delegovaných rozhodcov, 

technického komisára /ak je delegovaný/, či iné určené osoby.“ 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a hlavne z dôvodu, že basketbalové kluby 
do dnešného dňa nedoručili HK SBA-C dohodu o  termíne stretnutia č.36, HK SBA-C 
určila termín stretnutia č.36 medzi družstvami YOUNG ANGELS Košice a Slávia 
Banská Bystrica so súhlasom Komisie rozhodcov SBA tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. 
 
Aj napriek tomu, že bolo v záujme HK SBA – C neurčovať termín stretnutia a viackrát 

so zainteresovanými kluby komunikovala, tak z dôvodu časovej tiesne bola prinútená 



určiť termín stretnutia. Zároveň HK SBA-C apeluje na BK s tým, aby v budúcnosti HK 

SBA-C oznámili nový dohodnutý termín stretnutia jasne, zreteľne a nežaťažovali ju 

zmätočnými emailovými komunikáciami. 

   
Z dôvodu nahusteného programu BK Slávia Banská Bystrica, HK SBA-C určila podľa jej 

názoru termín stretnutia tak, aby bol pre BK čo najviac prijateľný. V daný týždeň 
necestujú na pohárové stretnutie do zahraničia. HK SBA-C musela pri svojom 
rozhodovaní o novom termíne stretnutia prihliadať na dostupnosť športovej haly 
domáceho družstva, na termíny vyžrebovania ďalších stretnutí základnej časti Niké 
Extraliga ženy oboch družstiev, na termíny pohárových stretnutí BK Slávia Banská 

Bystrica, a preto iný termín stretnutia č.36 v čase vydania tohto rozhodnutia 
neprichádzal do úvahy. 
 
Čo sa týka termínu stretnutia č.8 medzi Slávia Banská Bystrica – YOUNG ANGELS 
Košice v termíne 20.11.2022 o 17:00 hod., v ŠH Dukla, Cesta na štadión 28, Banská 
Bystrica /pôvodne dňa 08.10.2022/, ten HK SBA-C necháva v platnosti v zmysle 
rozhodnutia č. 73/221020 zo dňa 20.10.2022, a to z dôvodu, že nový termín 
stretnutia č. 8 bol odsúhlasený oboma klubmi. 
 

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. 080/221027 
 

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. a Školský športový klub 

TYDAM Košice k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže 1.liga ženy 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje výmenu poradia zápasov základnej časti súťaže 1.liga 

ženy nasledovne: 

 

č.10. medzi TYDAM UPJŠ Košice – YOUNG ANGELS Košice v termíne 

13.11.2022 o hod., v Košice  /pôvodne YOUNG ANGELS Košice – TYDAM UPJŠ 

Košice/; 

 

č.25. medzi YOUNG ANGELS Košice – TYDAM UPJŠ Košice v termíne 

26.02.2023 o  hod., v Košice /pôvodne TYDAM UPJŠ Košice – YOUNG ANGELS 

Košice/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 20.10.2022 doručená žiadosť o výmenu 
poradia zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť 
telocvične 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 telocvične 
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 1.liga ženy medzi jednotlivými družstvami v súlade 

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

ANGELS ACADEMY, o.z. 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 28.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 081/221028 
 

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 Slovan Bratislava 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.Z32. medzi BK Slovan Bratislava - ŠBK Šamorín  –  v termíne 11.11.2022 o 

17:30 hod., v telocvičňa STU, Nám. Slobody 17, Bratislava /pôvodne dňa 

25.09.2022 / 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 23.09.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie/zranenie 
veľkého počtu hráčok 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 zápasu – ochorenie/zranenie veľkého 
počtu hráčok - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
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 Šamorínsky basketbalový klub, BK Slovan Bratislava 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. 082/221028 
 

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

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

 

rozhodla: 

 

RIM Basket o.z. Košice je povinný uhradiť výchovné vo výške 720,- Eur 

(slovom sedemstodvadsať 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 Dominik, nar. 15.01.2008 z ŠBK GALAXY Košice do RIM Basket o.z. 

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. 

 

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.“ 

mailto:hksba@slovakbasket.sk


 

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 720,- Eur za hráča: BALOG Dominik, a to 

z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 14 rokov, t.j. je v rozpätí od veku viac ako 14 rokov do 

veku 15 rokov; 

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

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- hráč nenastúpil na žiadny súťažný zápas počas posledných 6 mesiacov; 

- materský klub požadoval výšku výchovného v súlade s predpisom. 

 

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 31.10.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 083/221031 
 



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 

MBK BANÍK Handlová   -  67 eur  (zo dňa 09.10.2022, 09.10.2022) 

 

b/ 1.liga Muži + Mladí muži U23 

Slávia Hvar sport resort Košice -  34 eur  (zo dňa 09.10.2022, 16.10.2022) 

 

c/ 1.liga Kadeti U17 

TSM Slávia Žilina    -  17 eur  (zo dňa 17.09.2022, 02.10.2022) 

MBA Prievidza    -  17 eur  (zo dňa 02.10.2022, 15.10.2022) 

 

d/ 1.liga Starší žiaci U15 

BKM Iskra Svit    -  17 eur  (zo dňa 24.09.2022, 09.10.2022) 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves -  17 eur  (zo dňa 24.09.2022, 25.09.2022) 

 

2./ hráči 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

BC Prievidza    Aleksandar Ilić 

-  30 eur  (zo dňa 15.10.2022, 22.10.2022) 

 

3./ tréneri 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

BC Prievidza    Krunoslav Krajnović 

-  30 eur  (zo dňa 05.10.2022, 22.10.2022) 

 

BKM Lučenec    Marko Boras 

-  30 eur  (zo dňa 05.10.2022, 09.10.2022) 

 

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.  


