
Rozhodnutia HK SBA - C – január 2023 
 

Zverejnené 02.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 158/230102 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš a 

dohody basketbalových klubov Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš, 1. 

BASKET KLUB Humenné a Basketbalový klub AKADEMIK Prešov k zmene termínu 

zápasov základnej časti súťaže Juniori U19 - Silver Východ 

 

rozhodla: 

 

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

U19 - Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV23. medzi MBK Liptovský Mikuláš  – 1.BK Humenné v termíne 21.01.2023 

o hod., v Liptovský Mikuláš /pôvodne dňa 17.12.2022/; 

 

č.SV24. medzi MBK Liptovský Mikuláš - BK UNIPO Akademik Prešov v termíne 

04.02.2023 o hod., v Liptovský Mikuláš /pôvodne dňa 18.12.2022 / 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 15.12.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie/zranenie 
veľkého počtu hráčov 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 – ochorenie/zranenie veľkého 
počtu hráčov - 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 - Silver Východ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš, 1. BASKET 

KLUB Humenné a Basketbalový klub AKADEMIK Prešov 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. 159/230102 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Patrioti Levice s.r.o. a dohody klubov BK 

Patrioti Levice s.r.o. a BC Komárno 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.39 medzi Patrioti Levice  – BC Komárno v termíne 14.02.2023 o 19:00 hod., v 

ŠH Levice /pôvodne dňa 30.11.2022/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub BK Patrioti Levice s.r.o., 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 obdržala dňa 27.11.2022 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 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 BK Patrioti Levice s.r.o. a BC Komárno, 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. 160/230102 
 

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 

Inter Bratislava    -  67 eur  (zo dňa 22.10.2022, 28.12.2022) 

Patrioti Levice    -  67 eur  (zo dňa 08.10.2022, 03.12.2022) 

BC Komárno    -  67 eur  (zo dňa 08.10.2022, 11.12.2022) 

 

b/ 1.liga Muži + Mladí muži U23 

MBK MŠK Žiar nad Hronom  -  34 eur  (zo dňa 27.11.2022, 04.12.2022) 

IMC Slovakia Považská Bystrica -  34 eur  (zo dňa 06.11.2022, 04.12.2022) 

 

c/ 1. liga Juniori U19  

TYDAM UPJŠ Košice   -  17 eur  (zo dňa 17.12.2022, 18.12.2022) 

-  17 eur  (zo dňa 18.12.2022, 18.12.2022) 

ŠBK Junior Levice    -  17 eur  (zo dňa 05.11.2022, 03.12.2022) 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves -  17 eur  (zo dňa 23.09.2022, 17.12.2022) 

MBA Prievidza    -  17 eur  (zo dňa 25.09.2022, 03.12.2022) 

BK Lokomotíva Sereď   -  17 eur  (zo dňa 25.09.2022, 03.12.2022) 

Inter Bratislava    -  17 eur  (zo dňa 22.10.2022, 04.12.2022) 

 

d/ 1.liga Kadeti U17 

BK MŠK Žiar nad Hronom  -  17 eur  (zo dňa 13.11.2022, 18.12.2022) 

 

e/ 1.liga Starší žiaci U15 

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves -  17 eur  (zo dňa 03.12.2022, 04.12.2022) 

 

2./ hráči 

Niké Slovenská basketbalová liga  

Inter Bratislava    Jonas Zakas 

-  60 eur  (zo dňa 07.12.2022) 

BC Komárno    Luka Gašić  

-  30 eur  (zo dňa 08.10.2022, 11.12.2022) 

Patrioti Levice    Deshawn Montra Freeman 

-  30 eur  (zo dňa 08.10.2022, 03.12.2022) 

Spišskí Rytieri    Tomáš Mrviš  

-  30 eur  (zo dňa 17.12.2022, 28.12.2022) 

MBK BANÍK Handlová   Elizjah Hassaun Scott 

-  30 eur  (zo dňa 07.12.2022, 10.12.2022) 

 

3./ tréneri 

a/ Niké Slovenská basketbalová liga  

Inter Bratislava    Danilo Rakočević 



-  40 eur  (zo dňa 28.12.2022) 

BKM Lučenec    Nenad Milošević 

-  30 eur  (zo dňa 05.11.2022, 31.12.2022) 

 

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.  

 

Zverejnené 05.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 161/230105 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Gabko n.f. a dohody basketbalových klubov 

Gabko n.f., Basketbalový klub Trenčín a Mestský basketbalový klub Stará Turá 

k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiačky U15 - Západ nasledovne: 

 

č.Z40. medzi BK AS Trenčín MS  – Levy Senec v termíne 29.1.2023 o 17:00 hod., 

v Trenčín /pôvodne dňa 10.12.2022/; 

 

č.Z45. medzi MBK Stará Turá - Levy Senec  –  v termíne 13.1.2023 o 18:00 hod., 

v Stará Turá /pôvodne dňa 11.12.2022 / 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Gabko n.f., 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 8.2.2022 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 zápasov – ochorenie/zranenie veľkého 
počtu hráčok - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov 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 Gabko n.f., Basketbalový klub Trenčín a Mestský 

basketbalový klub Stará Turá 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. 162/230105 
 

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

SBA - C“) vo veci podania prestupu hráča: ĎURATNÁ Danica 

 

rozhodla: 
 

basketbalový klub Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. je povinný 
uhradiť výchovné vo výške 3.000,- Eur (slovom tritisíc eur) na účet klubu Slávia 
ŠKP Banská Bystrica, IBAN: SK75 0900 0000 0003 0483 4733. 
 

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

ĎURATNÁ Danica, nar. 04.11.2006 z klubu Slávia ŠKP Banská Bystrica do klubu 

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

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

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

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

materský klub nárok na výchovné vo výške 3.000,- Eur za hráča: ĎURATNÁ Danica, 

a to z dôvodu, že:  

 

- hráč má v čase prestupu 16 rokov; 

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

uzatvorenú zmluvu a profesionálnom vykonávaní športu; 

- hráč bol, je reprezentantom v prebiehajúcom alebo predchádzajúcom hracom 

období  

- materský klub nepožadoval konkrétnu výšku výchovného na základe dohody 

klubov. 

 

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

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

  



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 163/230105 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš a 

dohody basketbalových klubov Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš 

a Mestský športový klub Kežmarok k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže 

Juniori U19 - Silver Východ 

 

rozhodla: 

 

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

U19 - Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV26. medzi MBK Liptovský Mikuláš – BK MŠK Mileo Kežmarok v termíne 

14.1.2023 o hod., v Liptovský Mikuláš  /pôvodne BK MŠK Mileo Kežmarok – 

MBK Liptovský Mikuláš/; 

 

č.SV41. medzi BK MŠK Mileo Kežmarok – MBK Liptovský Mikuláš v termíne 

25.2.2023 o  hod., v Kežmarok /pôvodne MBK Liptovský Mikuláš – BK MŠK 

Mileo Kežmarok/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 5.1.2023 doručená žiadosť o výmenu poradia 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínu 
dvoch družstiev 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 – kolízia termínu dvoch 
družstiev 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 Juniori U19 - Silver Východ medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Mestský basketbalový klub Liptovský Mikuláš a Mestský športový klub 

Kežmarok, so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 



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

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

 

Zverejnené 07.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 164/230107 
 

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

SBA - C“) vo veci odohratia štvrťfinálových stretnutí Slovenského pohára mužov 

2022/2023 upravuje svoje Rozhodnutie č.152/2201221 

 

nasledovne: 

 

1. HK SBA – C  schvaľuje odohratie štvrťfinálových stretnutí Slovenského 

pohára  mužov 2022/2023 na jedno víťazné stretnutie nasledovne: 

 

  9. Patrioti Levice   –  BC Prievidza  /dňa 28.01.2023/ 

11. Iskra Svit          –  BC Komárno  /dňa 03.02.2023, 18:00 hod./, 

tieto stretnutia sa odohrajú v schválených termínoch súťaže Niké SBL muži na 
základe dohody klubov a započítajú sa do oboch súťaží (Niké SBL a Slovenský 
pohár) 

 

2. schvaľuje zmenu termínu stretnutia základnej časti súťaže Niké SBL muži 

nasledovne: 

 

stretnutie č.32 medzi Iskra Svit  – BC Komárno sa uskutoční v termíne 11.01.2023 

o 18:00 hod., v ŠH Iskra, Svit /pôvodne dňa 19.11.2022 resp. dňa 25.01.2023/ 

 

Odôvodnenie: 

 
V súlade s Vyhlásením mužských súťaží SBA 2022/2023 sa štvrťfinálové 

stretnutia Slovenského pohára mužov 2022/2023 odohrajú dňa 11.01.2023 na 1 

zápas u družstva, ktoré je lepšie umiestnené v práve prebiehajúcej súťaži. Pre 

družstvá Niké SBL platí k termínu 17.12.2022, t.j. po odohraní polovice základnej 

časti súťaže. Na základe aktuálnej tabuľky SBL k termínu 17.12.2022 boli určené 

štvrťfinálové dvojice Slovenského pohár mužov 2022/2023. 

 
Z dôvodu, že k dátumu 17.12.2022 sa neodohralo stretnutie základnej časti 

súťaže SBL č.32 medzi Iskra Svit  – BC Komárno a z dôvodu pohárových povinností 

družstiev Patrioti Levice a BC Komárno, na základe súhlasov dotknutých klubov sa 

štvrťfinálové stretnutia Slovenského pohára mužov 2022/2023 započítajú, ako 

zápasy súťaže Niké SBL  

 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti o úprave hrania štvrťfinálových 

stretnutí Slovenského pohára mužov 2022/2023 HK SBA – C rozhodla tak, ako je 
uvedené vo výrokovej vete 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. 165/230107 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a dohody basketbalových klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a BK Klokani Ivanka pri Dunaji 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.61. medzi BK Klokani Ivanka p/D (19) - MBK Stará Turá (23)  –  v termíne 

12.2.2023 o 11:00 hod., v telocvičňa ZŠ, SNP 3, Ivanka p/Dunaji /pôvodne dňa 

19.2.2023 / 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 25.11.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EGBL v Estónsku 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. 
 

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 zápasu – účasť družstva na turnaji 
EGBL v Estónsku - 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 Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky, BK 

Slovan Bratislava a BK Klokani Ivanka pri Dunaji 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. 166/230107 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a dohody basketbalových klubov Spoločné basketbalové združenie Piešťanské 

Čajky a BK Slovan Bratislava 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.Z46 medzi MBK Stará Turá  – BK Slovan Bratislava v termíne 11.1.2023 

o 17:30 hod., v ŠH Stará Turá /pôvodne dňa 18.12.2022/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Spoločné basketbalové združenie 

Piešťanské Čajky, 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 16.12.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie/zranenie 
veľkého počtu hráčok 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 – 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 Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky a BK Slovan 

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. 167/230107 
 

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

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

basketbalových klubov Školský basketbalový klub Handlová a Športový klub polície 

Banská Bystrica 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.SV31 medzi ŠBK Handlová  – ŠKP BBC B.Bystrica v termíne 27.1.2023 

o 16:30 hod., v ZŠ Mier.nám., Handlová /pôvodne dňa 7.1.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Školský basketbalový klub 

Handlová, 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 28.12.2022 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. 



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 – 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 Kadeti U17 - Silver Východ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov Školský basketbalový klub Handlová 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.  

 

Zverejnené 08.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 168/230107 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti RIM Basket o.z. a dohody basketbalových klubov 

RIM Basket o.z., Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a Mládežnícka 

basketbalová akadémia Prievidza k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže 

Kadeti U17 - Gold 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Gold nasledovne: 

 



č.G52. medzi BK MŠK Žiar n/Hronom  – RIM Basket Košice v termíne 10.2.2023 

o 17:00 hod., v ZUS aréne pri futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom, 

Partizánska 154/10 /pôvodne dňa 18.2.2023/; 

 

č.G56. medzi MBA Prievidza - RIM Basket Košice  –  v termíne 9.2.2023 o 18:00 

hod., v ŠH Olympionikov 2, Prievidza /pôvodne dňa 19.2.2023 / 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub RIM Basket o.z., 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 5.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EYBL v Česku 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. 
 

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 – účasť družstva na turnaji 
EYBL v Česku - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov 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 RIM Basket o.z., Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

a Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 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 09.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 169/230109 
 

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. 

k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Juniori U19 - Gold 

 

rozhodla: 

 

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

U19 - Gold nasledovne: 

 

č.G16 medzi ŠBK Junior Levice  – DIAWIN Košice v termíne 20.1.2023 o 15:00 

hod., v ŠH Levice /pôvodne dňa 9.12.2022 - Rozhodnutie č.89/ 

 



V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Školský basketbalový klub Junior 

Levice, 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 7.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie/zranenie 
veľkého počtu hráčov + účasť hráčov na turnaji EYBL 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 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 hráčov + účasť hráčov na turnaji EYBL 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 Juniori U19 - Gold 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 10.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 170/230110 
 

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 BK ŠKP 08 Banská 

Bystrica 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.38 medzi Slávia ŠKP B.Bystrica  – YOUNG ANGELS U19 KE v termíne 

13.1.2023 o 17:00 hod., v telocvični Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, ulica 

Tajovského 25, Banská Bystrica /pôvodne dňa 21.1.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., 

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 9.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termíov 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 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 termíov 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 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. a BK ŠKP 08 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. 171/230110 
 

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

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

basketbalových klubov Basketbalový klub Pezinok, Gabko n.f. a Basketbalový klub 

MBK AŠK Slávia Trnava k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Starší 

žiaci - Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

žiaci - Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ29. medzi Levy Senec  – Basketbalový klub Pezinok v termíne 13.1.2023 

o 16:00 hod., v ŠH Komeského ul., Pezinok /pôvodne dňa 17.12.2022/; 

 

č.SZ43. medzi BK MBK AŠK Slávia Trnava - Basketbalový klub Pezinok  v 

termíne 21.1.2023 o 19:00 hod., v ŠH Jána Hajdóczyho,Rybníková, Trnava 

/pôvodne dňa 18.12.2022 / 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Basketbalový klub Pezinok, 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 15.12.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie/zranenie 
veľkého počtu hráčov 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 – ochorenie/zranenie veľkého 
počtu hráčov - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Starší žiaci - Silver Západ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov Basketbalový klub Pezinok, Gabko n.f. a Basketbalový klub 

MBK 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.  

 

Zverejnené 11.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 172/230111 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BC Komárno a dohody klubov ISKRA SVIT, s.r.o. 

a BC Komárno k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Niké SBL muži 
 

rozhodla: 
 

- HK SBA – C ruší svoje Rozhodnutie HK SBA - C č.132/221207, v ktorom 

rozhodla o zmene termínu stretnutia Niké SBL mužov č.88 medzi Iskra Svit  – 

BC Komárno z pôvodného termínu 04.02.2023 na termín 03.02.2023, 
 

- Stretnutie č.88 medzi Iskra Svit  – BC Komárno sa odohrá v pôvodnom 

termíne 04.02.2023 o 18:00 hod., v ŠH Iskra Svit zároveň ako stretnutie 

Slovenského pohára mužov v zmysle Rozhodnutia HK SBA - C č.164/230107. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C obdržala dňa 09.01.2023 žiadosť VR SBL p.Mičudu o 
zmenu termínu zápasu. 
 

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 ISKRA SVIT, s.r.o. a BC Komárno, 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. 173/230111 
 

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 BK AŠK Slávia Trnava 

k zmene termínu zápasov základnej časti  súťaže Liga mladé ženy U23 a Juniorky 

U19 

 

rozhodla: 

 

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

mladé ženy U23 a Juniorky U19 nasledovne: 

 

č.39. medzi BK AŠK Slávia Trnava 23 – YOUNG ANGELS U23 KE v termíne 

22.1.2023 o 09:00 hod. v telocvični  Slávia na Hajdóczyho ulici v Trnave  

/pôvodne dňa 21.1.2023/; 

 

č.43. medzi BK AŠK Slávia Trnava 23 – YOUNG ANGELS U19 KE v termíne 

21.1.2023 o 11:10 hod. v telocvični  Slávia na Hajdóczyho ulici v Trnave  

/pôvodne dňa 22.1.2023/; 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 11.1.2023 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 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 a opačne 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 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. 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. 174/230111 
 

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 Bánovský basketbalový klub 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.G37 medzi BBK Bánovce n/Bebravou  – BK MŠK Žar n/Hronom v termíne 

18.1.2023 o 18:15 hod., v Mestská ŠH, ul. J. Kačku, Bánovce nad Bebravou 

/pôvodne dňa 22.1.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Mestský športový klub Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o., 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 11.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ôčasť družstva 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 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 – ôčasť družstva 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 Kadeti U17 - 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. a Bánovský 

basketbalový klub 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 12.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 175/230112 
 

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 Gabko 

n.f. 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.SZ48 medzi BK MBK AŠK Slávia Trnava  – Levy Senec v termíne 8.2.2023 

o 18:30 hod., v Trnava /pôvodne dňa 29.1.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Basketbalový klub MBK AŠK Slávia 

Trnava, 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 13.12.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji CEYBL 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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;        

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť družstva na turnaji 
CEYBL - 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 Gabko n.f. 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 13.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 176/230113 
 

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, 

Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a Mládežnícka basketbalová 



akadémia Prievidza k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Kadeti U17 - 

Gold 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Gold nasledovne: 

 

č.G33. medzi BK Lokomotíva Sereď  – BK MŠK Žiar n/Hronom v termíne 

8.2.2023 o 18:30 hod., v ŠH Sokolovňa, Sereď /pôvodne dňa 21.1.2023/; 

 

č.G38. medzi BK Lokomotíva Sereď - MBA Prievidza v termíne 1.2.2023 o 18:30 

hod., v ŠH Sokolovňa, Sereď /pôvodne dňa 22.1.2023 / 

 

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 10.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji CEYBL v Poľsku 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 v Poľsku - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov 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, Mestský športový 

klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 

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. 177/230113 
 



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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Považskobystrický basketbal OZ a dohody 

basketbalových klubov Považskobystrický basketbal OZ, Mládežnícky basketbalový 

klub Karlovka Bratislava a Školský ŠK B.S.C. Bratislava k zmene termínu zápasov 

základnej časti súťaže Juniori U19 - Silver Západ 

 

rozhodla: 

 

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

U19 - Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ22. medzi MBK Karlovka Bratislava  – IMC Slovakia P.Bystrica v termíne 

4.2.2023 o 17:00 hod., v Bratislava /pôvodne dňa 17.12.2022/; 

 

č.SZ24. medzi B.S.C. Bratislava - IMC Slovakia P.Bystrica  –  v termíne 3.2.2023 

o 19:00 hod., v ŠH, Domkárska ul., Bratislava /pôvodne dňa 18.12.2022 / 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Považskobystrický basketbal OZ, 

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 14.12.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie/zranenie 
veľkého počtu hráčov 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 – ochorenie/zranenie veľkého 
počtu hráčov - 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 - Silver Západ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov Považskobystrický basketbal OZ, Mládežnícky 

basketbalový klub Karlovka Bratislava a Školský ŠK B.S.C. 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. 178/230113 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Patrioti Levice s.r.o. a dohody klubov BK 

Patrioti Levice s.r.o. a BC Prievidza, 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.84 medzi Patrioti Levice  – BC Prievidza v termíne 27.1.2023 o 19:00 hod., v 

ŠH Levice /pôvodne dňa 28.1.2023/ 
 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub BK Patrioti Levice s.r.o., 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 obdržala dňa 12.1.2023 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 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 BK Patrioti Levice s.r.o. a BC Prievidza, 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. 179/230113 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti 1. BASKET KLUB Michalovce a dohody 

basketbalových klubov 1. BASKET KLUB Michalovce a RIM Basket o.z. k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže Juniori U 19 - Gold 

 

rozhodla: 

 

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

19 - Gold nasledovne: 

 

č.G30 medzi DIAWIN Košice  – 1.BK Michalovce v termíne 1.2.2023 o 18:30 

hod., v Košice /pôvodne dňa 17.12.2022/ 

 



V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub 1. BASKET KLUB Michalovce, 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 14.12.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť hráča na 
reprezentačnom zraze U18 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 hráča na 
reprezentačnom zraze U18 - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti najvyššej súťaže Juniori U 19 - Gold medzi jednotlivými 

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

dohody klubov 1. BASKET KLUB Michalovce 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 180/230113 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Basketbalová akadémia mládeže Poprad a 

dohody basketbalových klubov Basketbalová akadémia mládeže Poprad a YOUNG 

ANGELS ACADEMY, o.z. 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.B7 medzi BAM Poprad  – YOUNG ANGELS Košice v termíne 19.2.2023 o 16:00 

hod., v Aréna Poprad /pôvodne dňa 18.2.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 13.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;        



- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť ŠH - 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 Basketbalová akadémia mládeže Poprad 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.  

 

Zverejnené 17.01.2023 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 181/230117 
 

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

SBA - C“) vo veci oznámenia 1. rozhodcu stretnutia p. Michala Perečinského 
 

rozhodla: 
 

Hráčovi BKM SPU Nitra Ladislavovi Stojanovovi č. 61 sa zakazuje výkon 

pretekárskej činnosti na jedno súťažné stretnutie vo všetkých súťažiach SBA 

a udeľuje pokuta vo výške 30,- € (slovom tridsať eur).  
 

Hráč Ladislav Stojanov č. 61  je povinný uhradiť správny poplatok vo výške 

35,- €. 

Uvedenú pokutu a správny poplatok v celkovej výške 65,- € je potrebné uhradiť na 

účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX, a to na 

základe vystavenej faktúry. 
 

Odôvodnenie: 
 

HK SBA – C sa na základe oznámenia 1. rozhodcu stretnutia – p. Michala 
Perečinského zaoberala vylúčením hráča zo stretnutia Vyššej súťaže 1.liga muži a 
Mladí muži U23 – č. 49., ktorý sa konal dňa 15.01.2023 o 14:00 hod. v Žiline, medzi 
družstvami ACADEMIC ŽU Žilina a BKM SPU Nitra. 
 

Na predmetnom stretnutí podľa vyjadrenia 1. rozhodcu – pána Michala Perečinského 
došlo k nasledovným skutočnostiam: „Dobrý deň, dňa 15.1.2023 v stretnutí kategórie 
1. ligy mužov a Mladých mužov medzi družstvami ACADEMIC ŽU ŽILINA - BKM 
SPU Nitra, č. stretnutia 49, bola v udelená diskvalifikačná chyba hráčovi hostí (Nitra) 
č. 61 Ladislavovi Stojanovi. K udelenie diskvalifikačnej chyby došlo v prvej štvrtine 
čase  na hodinách hry 6:40. Po posúdení situácie rozhodcom – lopta v aute od iného 
hráča hráč Nitry p. Ladislav Stojanov nahlas neprístojne okomental dané 
rozhodnutie. V tejto chvíli sa nachádzal na opačnej strane hracej plochy, situáciu 
nemal ani len ako vidieť. Hráčovi bola prvým rozhodcom stretnutia M. Perečinským 
udelená technická chyba, keďže správanie hráča bola mimo nastavených kritérií. Ani 
po udelení technickej chyby a upozornení rozhodcom Perečinským hráč Stojanov 
neprestal komentovať rozhodnutia rozhodcov pričom  už použil vulgarizmy (“…...”) 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/29540/-/vyssia-sutaz-1-liga-muzi-a-mladi-muzi-u23-49
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/29540/-/vyssia-sutaz-1-liga-muzi-a-mladi-muzi-u23-49


zatiaľ čo udržiaval očný kontakt s rozhodcom. Po tomto nešportovom prejave mu 
bola udelená diskvalifikačná chyba a hráč Nitry Stojanov vylúčený zo stretnutia 
rozhodcom M. Perečinským.  Zvyšok stretnutia prebehol následne bez problémov a 
stretnutie bolo odohraté v zmysle predpisov. ." 
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. 

S pozdravom 

Michal Perečinský 

„1. rozhodca stretnutia“ 

 

HK SBA – C vyzvala hráča BKM SPU Nitra Ladislava Stojanova č. 61, aby 
sa k predmetnej veci vyjadril. Následne HK SBA – C bolo doručené vyjadrenie hráča 
BKM SPU Nitra Ladislava Stojanova č. 61: „Dobrý deň,s rozhodnutím komisie 
súhlasím, beriem na vedomie moje zlyhanie v zápase Žilina - Nitra dňa 15.01.2023. 
Rozhodnutie pána rozhodcu M. Perečinskeho bolo adekvátne na moju osobu, keďže 
moje správanie nebolo správne. Týmto pádom, chcem sa pánovi M. Perečinskemu 
ospravedlniť za moje správanie vo včerajšom zápase, mrzí ma to. S pozdravom 
Ladislav Stojanov.“ 
 

V súlade s čl. 3 bodom  3.4. Disciplinárneho poriadku SBA: „Nešportové správanie - 
je spontánny, vedomý a cielený prejav neverbálneho a verbálneho prejavu 
v nezdvorilom, neslušnom správaní prejavujúci sa vo vulgarizmoch.“ 
 

V súlade s čl. 8 bodom 8.2. a  8.2.2. Disciplinárneho poriadku SBA: „Za 
prerokovávanie disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený 
správny poplatok 35,-Eur.“ 
 

V súlade s čl. 1 bodom 1.4. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Nešportové 
správanie 
 

                                                                                         1-2 zápasy ZPČ – ZVF 
                          + najvyššia súťaž  30 - 100 €  
            1.liga seniori          30 - 100 €  
            ostatné                   20 – 50€.“ 

 

V súlade s čl. 5 bodom 5.10. Disciplinárneho poriadku SBA: „Osoba potrestaná 
trestom  ZPČ sa nesmie počas súťažného stretnutia, na ktorý sa trest vzťahuje, 
zdržiavať v chránených priestoroch a nesmie byť uvedená v zápise o stretnutí.“ 
 

Na základe zisteného skutkového stavu, má HK SBA – C za preukázané, že hráč 

hráč BKM SPU Nitra Ladislav Stojanov č. 61 sa v zápase Vyššej súťaže 1.liga muži a 

Mladí muži U23 – č. 49., ktorý sa konal dňa 15.01.2023 o 14:00 hod. v Žiline, medzi 

družstvami ACADEMIC ŽU Žilina a BKM SPU Nitra dopustil disciplinárneho 

previnenia – „Nešportové správanie“, za čo mu bola udelená diskvalifikačná chyba, 

a preto HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Pri 

udeľovaní trestu HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že hráč sa takéhoto previnenia 

dopustil prvýkrát, rozhodcom sa zároveň ospravedlnil, a preto udelila hráčovi 

Ladislavovi Stojanovovi trest na spodnej hranici sadzby. 
 

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/29540/-/vyssia-sutaz-1-liga-muzi-a-mladi-muzi-u23-49
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/29540/-/vyssia-sutaz-1-liga-muzi-a-mladi-muzi-u23-49


          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 182/230117 
 

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 BK Inter Bratislava mládež 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.G22 medzi Inter Bratislava  – BK MŠK Žiar n/Hronom v termíne 20.1.2023 

o 18:00 hod., v Športová hala Trnávka - Vietnamská 21/A, Bratislava /pôvodne 

dňa 3.12.2022/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Mestský športový klub Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o., 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 2.12.2022 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie/zranenie 
veľkého počtu hráčov 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 – ochorenie/zranenie veľkého 
počtu hráčov - 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. a BK Inter 

Bratislava mládež 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. 183/230117 
 



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., BK ŠKP 08 Banská 

Bystrica a 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.42. medzi Slávia ŠKP B.Bystrica - YOUNG ANGELS U23 KE  –  v termíne 

1.2.2023 o 17:00 hod., v Telocvičňa Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského, ulica 

Tajovského 25, Banská Bystrica /pôvodne dňa 22.1.2023 / 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., 

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 9.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termíov dvoch 
družstiev 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 zápasu dodržal lehotu dvoch týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – kolízia termíov 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 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., BK ŠKP 08 Banská 

Bystrica 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. 184/230117 
 

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

SBA - C“) vo veci výberového konania na usporiadanie finálového turnaja 

Slovenského pohára mužov 2022/2023 

 



rozhodla: 

 

usporiadanie finálového turnaja Slovenského pohára mužov 2022/2023 prideľuje 
BKM Lučenec, a to v dňoch 17.-19.02.2023. 

 
Odôvodnenie: 

 
HK SBA – C dňa 03.01.2023 vyhlásila výberové konanie na usporiadanie 

finálového turnaja Slovenského pohára mužov 2022/2023. 
 
HK SBA - C sa následne na svojom zasadaní dňa 17.01.2023 zaoberala 

prihláškami do výberového konania na usporiadanie finálového turnaja Slovenského 
pohára mužov 2022/2023. 

 
Do výberového konania sa v stanovenej lehote, ktorá bola do 16.01.2023 do 

14:00 hod. prihlásil 1 záujemca – BKM Lučenec. 
 
Systém turnaja, Lučenec, ŠH ARÉNA : 
 

  17. 02. 2023, semifinále 
 
13. Patrioti Levice/BC Prievidza   -  Spišskí Rytieri   16:00 hod. 
 
14. BKM Lučenec     -    Iskra Svit/BC Komárno  18:15 hod. 
 

 19. 02. 2023, finále 
 
15. víťaz 13. -  víťaz 14.          18:00 hod. 
 

Nakoľko BKM Lučenec splnilo všetky podmienky organizačného a 
ekonomického zabezpečenia turnaja a tiež súhlasilo s podmienkami uvedenými 
v Smernici k finálovému turnaju Slovenského pohára mužov 2022/2023, 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 19.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 185/230119 
 

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

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

basketbalových klubov Bánovský basketbalový klub a RIM Basket o.z. 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.G41 medzi RIM Basket Košice  – BBK Bánovce n/Bebravou v termíne 

27.1.2023 o 15:30 hod., v telocvični SOS priemyselných technológií, Učňovska 

5, Košice-Šaca /pôvodne dňa 4.2.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Bánovský basketbalový klub, 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 17.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť hráčov na 
turnaji EYBL 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. 
 

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 hráčov na turnaji EYBL 
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 Kadeti U17 - Gold medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Bánovský basketbalový klub 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 20.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 186/230120 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti ŽBK Rožňava a dohody basketbalových klubov 

ŽBK Rožňava a BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN k zmene 

termínu zápasu základnej časti súťaže 1.liga ženy 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu základnej časti súťaže 1.liga 

ženy nasledovne: 

 

č.23 medzi ŽBK Rožňava  – BK ZŠ Zvolen v termíne 11.2.2023 o 14:00 hod., v 

ŠH Štítnická ul., Rožňava /pôvodne dňa 29.1.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 13.1.2023 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 zápasov 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 ženy medzi jednotlivými družstvami 

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

ŽBK Rožňava a BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN 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. 187/230120 
 

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 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.G48 medzi Inter Bratislava  – ŠKP BBC B.Bystrica v termíne 8.2.2023 o 18:00 

hod., v Bratislava /pôvodne dňa 29.1.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub BK Inter Bratislava mládež, 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 19.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EYBL v Čiernej hore 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 Čiernej hore - 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 BK Inter Bratislava mládež 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.  

 

Zverejnené 21.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 188/230121 
 

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 Spoločné basketbalové 

združenie Piešťanské Čajky 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.47 medzi MBK Stará Turá  – YOUNG ANGELS U19 KE v termíne 25.1.2023 

o 18:15 hod., v Diplomat aréna, Piešťany /pôvodne dňa 4.2.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., 

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 11.1.2023 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 zápasov 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 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. a Spoločné 

basketbalové združenie Piešťanské Čajky 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 24.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 189/230124 
 

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. 

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.65 medzi Slávia Hvar sport resort Košice  – ŠBK Junior Patrioti Levice U23 v 

termíne 17.2.2023 o ? hod., v Košice /pôvodne dňa 5.2.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Školský basketbalový klub Junior 

Levice, 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 22.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EYBL 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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;        

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – účasť družstva na turnaji 
EYBL - 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 25.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 190/230125 
 

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

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

basketbalových klubov Basketbalový klub Vráble a Gabko n.f. 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.Z58 medzi BK Vráble  – Levy Senec v termíne 28.1.2023 o 10:30 hod., v Vráble 

(?) /pôvodne dňa 21.1.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie/zranenie 
veľkého počtu hráčok 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 – 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 Staršie žiačky U15 - Západ medzi 

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

vzájomnej dohody klubov Basketbalový klub Vráble a Gabko n.f. bez 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.  

 

Zverejnené 26.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 191/230126 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mestský športový klub Kežmarok a dohody 

basketbalových klubov Mestský športový klub Kežmarok a BK 04 AC LB Spišská 

Nová Ves k výmene poradia zápasov základnej časti súťaže Juniori U19 - Silver 

Východ 

 

rozhodla: 

 

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

U19 - Silver Východ nasledovne: 

 

č.SV35. medzi BK 04 AC LB Spiš.N.Ves – BK MŠK Mileo Kežmarok v termíne 

29.1.2023 o hod., v SNV  /pôvodne BK MŠK Mileo Kežmarok – BK 04 AC LB 

Spiš.N.Ves/; 

 

č.SV48. medzi BK MŠK Mileo Kežmarok – BK 04 AC LB Spiš.N.Ves v termíne 

11.3.2023 o 15:00 hod., v Mestská ŠH Vlada Jančeka, Kežmarok /pôvodne BK 

04 AC LB Spiš.N.Ves – BK MŠK Mileo Kežmarok/. 

 
Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 22.1.2023 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 Juniori U19 - Silver Východ medzi jednotlivými 

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



dohody klubov Mestský športový klub Kežmarok a BK 04 AC LB 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. 

 

Zverejnené 27.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 192/230127 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM SPU Nitra a dohody basketbalových klubov 

BKM SPU Nitra a Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď k zmene termínu 

zápasu základnej časti súťaže Juniori U19 - Gold 

 

rozhodla: 

 

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

U19 - Gold nasledovne: 

 

č.G52 medzi BKM SPU Nitra  – BK Lokomotíva Sereď v termíne 7.2.2023 o 20:00 

hod., v Mestská hala Klokočina, Dolnočermánska 105, Nitra /pôvodne dňa 

11.2.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub BKM SPU Nitra, 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 25.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
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 ŠH - je dôvodom 
na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu 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 BKM SPU Nitra 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. 193/230127 
 



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 basketbalový klub 

Junior Levice 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.SZ48 medzi Inter Bratislava Black  – ŠBK Junior Levice v termíne 2.2.2023 

o 20:00 hod., v ŠH Vietnamská ul., Bratislava /pôvodne dňa 5.2.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub BK Inter Bratislava mládež, 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 26.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: nedostupnosť ŠH 
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 – nedostupnosť ŠH - 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 Školský basketbalový klub 

Junior Levice 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. 194/230127 
 

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 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.52 medzi MBK MŠK Žiar n/Hronom  – Academic ŽU Žilina v termíne 29.1.2023 

o 15:00 hod., v ZUS aréne pri futbalovom štadióne v Žiari nad Hronom, 

Partizánska 154/10. /pôvodne dňa 22.1.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 16.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva 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. 

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 Poľsku - 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 Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 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.  

 

Zverejnené 28.01.2023 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 195/230128 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Patrioti Levice s.r.o. a dohody klubov BK 

Patrioti Levice s.r.o. a BC Komárno 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.95 medzi Patrioti Levice  – BC Komárno v termíne 3.3.2023 o 18:00 hod., v ŠH 

Levice /pôvodne dňa 4.3.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub BK Patrioti Levice s.r.o., 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 obdržala dňa 27.1.2023 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 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 BK Patrioti Levice s.r.o. a BC Komárno, 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.  

 

Zverejnené 31.01.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 196/230131 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BKM SPU Nitra a dohody basketbalových klubov 

BKM SPU Nitra a k zmene termínu zápasu základnej časti súťaže Juniori U19 - Gold 
 

rozhodla: 
 

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

U19 - Gold nasledovne: 
 

č.G55 medzi BKM SPU Nitra  – Inter Bratislava v termíne 10.2.2023 o 18:30 hod., 

v MŠH Klokočina, Nitra /pôvodne dňa 12.2.2023/ 
 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub BKM SPU Nitra, 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 25.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;        



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

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

zápasu 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 BKM SPU Nitra 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. 197/230131 
 

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

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

basketbalových klubov Bánovský basketbalový klub 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.G45 medzi TSM Slávia Žilina  – BBK Bánovce n/Bebravou v termíne 8.2.2023 

o 18:15 hod., v MŠH, ul. J. Kačku, Bánovce n/Bebravou /pôvodne dňa 5.2.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Bánovský basketbalový klub, 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 29.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť hráčov na 
turnaji EYBL 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 hráčov na turnaji EYBL 
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 Kadeti U17 - Gold medzi jednotlivými 

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



dohody klubov Bánovský basketbalový klub 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 198/230131 
 

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 Šamorínsky basketbalový klub 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.A9 medzi Slávia Banská Bystrica  – ŠBK Šamorín v termíne 26.2.2023 o 18:00 

hod., v Banská Bystrica /pôvodne dňa 25.2.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 30.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;        

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť ŠH - 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 Slávia Banská Bystrica a Šamorínsky basketbalový klub 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. 199/230131 
 

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, Basketbalový klub MBK AŠK Slávia Trnava a Asociácia športových klubov 

Lokomotíva Sereď k zmene termínu zápasov základnej časti súťaže Starší žiaci U15 

- Silver Západ 

 

rozhodla: 

 



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

žiaci U15 - Silver Západ nasledovne: 

 

č.SZ36. medzi MBK Karlovka Bratislava  – BK MBK AŠK Slávia Trnava v 

termíne 5.2.2023 o 12:15 hod., v hala Majerníková, ZŠ Dubčeka, Bratislava 

/pôvodne dňa 14.1.2023/; 

 

č.SZ39. medzi MBK Karlovka Bratislava - BK Lokomotíva Sereď MS  –  v 

termíne 1.2.2023 o 16:30 hod., v hala Majerníková, ZŠ Dubčeka, Bratislava 

/pôvodne dňa 15.1.2023 / 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Mládežnícky basketbalový klub 

Karlovka Bratislava, 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 4.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
medzinárodnom turnaji v Srbsku 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 
medzinárodnom turnaji v Srbsku - je dôvodom na zmenu termínu zápasov.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasov 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, 

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.  

 


