
Rozhodnutia HK SBA - C – marec 2023 
 

Zverejnené 01.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 247/230301 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti MI talents, o.z. a dohody basketbalových klubov 

MI talents, o.z. a Basketbalový klub Pezinok k zmene termínu zápasu základnej časti 

súťaže Starší žiaci U15 - Silver Západ o 5.-7.miesto 
 

rozhodla: 
 

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

žiaci U15 - Silver Západ o 5.-7.miesto nasledovne: 
 

č.SZ69 medzi Basketbalový klub Pezinok  – MIBA Stupava (MS) v termíne 

5.3.2023 o 10:00 hod., v Športová hala, Komenského 2758/41, Pezinok /pôvodne 

dňa 25.2.2023/ 
 

HK SBA - C upozorňuje oba kluby, že k dnešnému dňu dostala podmienečný súhlas 
delegačného úseku ZBR, nakoľko momentálne nie je k dispozícii pre toto stretnutie ani 
jeden rozhodca. Preto je nutné, aby sa kluby pripravili na alternatívu, keď sa na stretnutie 
nedostaví ani jeden rozhodca a postupovali v zmysle čl.13.18 Hracieho poriadku SBA. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 21.2.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: lyžiarsky výcvik 
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 – lyžiarsky výcvik - 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 o 5.-7.miesto 

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

základe vzájomnej dohody klubov MI talents, o.z. a Basketbalový klub Pezinok 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 02.03.2023 
 



          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 248/230302 
 

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

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

basketbalových klubov Šamorínsky basketbalový klub, 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.Z85. medzi ŠBK Šamorín  – BK AS Trenčín MS v termíne 13.3.2023 o 17:30 

hod., v Športcentrum Samaria, Veterná ul., Šamorín /pôvodne dňa 4.3.2023/; 
 

č.Z90. medzi ŠBK Šamorín - MBK Stará Turá  –  v termíne 8.3.2023 o 18:30 hod., 

v Športcentrum Samaria, Veterná ul., Šamorín /pôvodne dňa 5.3.2023 / 
 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Šamorínsky 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 28.2.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: učasť družstva na 
turnaji EYBL v Litve 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 – učasť družstva na turnaji 
EYBL v Litve - 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 Šamorínsky basketbalový klub, 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. 249/230302 
 



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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BC Komárno a dohody klubov BC Komárno 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.99. medzi BC Komárno  – BC Prievidza v termíne 10.3.2023 o 18:00 hod., v ŠH 

Komárno /pôvodne dňa 11.3.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub BC Komárno, 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 1.3.2023 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 Niké SBL mužio spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 



      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

 
Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  

 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;  

- dôvody žiadostí posudzoval VR SBL       

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

zápasu základnej časti súťaže Niké SBL muži medzi jednotlivými družstvami v súlade 

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

Komárno 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.  

 

Zverejnené 03.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 250/230303 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti BK Slovan Bratislava a dohody basketbalových 

klubov BK Slovan Bratislava a BK 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.37 medzi BK Slovan Bratislava  – BK Klokani Ivanka p/D v termíne 8.3.2023 

o 17:00 hod., v v telocvični STU, SjF STU, Nám. Slobody 17, Bratislava 

/pôvodne dňa 21.1.2023/ 
 



V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub BK Slovan 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 16.1.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: školský lyžiarsky 
výcvik 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 – školský lyžiarsky výcvik - 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 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.  

 

Zverejnené 05.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 251/230305 
 

 

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 Slovenský Orol 

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.89 medzi ŠBK Junior Patrioti Levice U23  – BK Slovenský Orol Levoča v 

termíne 18.3.2023 o 13:00 hod., v ŠH Levice /pôvodne dňa 12.3.2023/ 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 25.1.2023 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 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 Slovenský Orol 

so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 08.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 252/230308 
 

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

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

termínu zápasu play-off súťaže Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu play-off súťaže Niké Extraliga 

ženy nasledovne: 

 

č.PO6 medzi BAM Poprad  – MBK Ružomberok v termíne 19.3.2023 o 16:30 

hod., v Aréna Poprad /pôvodne dňa 18.3.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 6.3.2023 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 play-off súťaže Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými družstvami v súlade 

s čl.7. Hracieho poriadku SBA 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. 253/230308 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Slávia Banská Bystrica k zmene termínu zápasu 

play-off časti súťaže Niké Extraliga ženy 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu play-off časti súťaže Niké 

Extraliga ženy nasledovne: 

 

č.PO3 medzi Slávia Banská Bystrica  – CBK Košice v termíne 14.3.2023 o 18:00 

hod., v ŠH Dukla, Banská Bystrica /pôvodne dňa 15.3.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 6.3.2023 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 Niké Extraliga ženy medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA 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 10.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 254/230310 
 

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 RIM Basket o.z. k zmene 

termínu zápasu skupinovej časti súťaže Kadeti U17 Gold o 1.-4.miesto 

 

rozhodla: 

 

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

U17 Gold o 1.-4.miesto nasledovne: 

 



č.G60 medzi RIM Basket Košice  – Inter Bratislava Yellow v termíne 16.3.2023 

o 19:30 hod., v v telocvični SOS priemyselných technológií, Učňovská 5, 

Košice - Šaca /pôvodne dňa 18.3.2023/ 

 

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 9.3.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: logistika v súvislosti 
s termínom zápasu č.G61 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 – logistika v súvislosti s 
termínom zápasu č.G61 - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu skupinovej časti súťaže Kadeti U17 Gold o 1.-4.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK Inter Bratislava mládež 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. 255/230310 
 

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

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

basketbalových klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a Školský basketbalový klub 

GALAXY Košice k zmene termínu zápasu skupinovej časti súťaže Starší žiaci U15 - 

Silver Východ o 1.-4.miesto 
 

rozhodla: 
 

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

žiaci U15 - Silver Východ o 1.-4.miesto nasledovne: 
 

č.SV58 medzi ŠBK GALAXY Košice  – BK 04 AC LB Spiš.N.Ves v termíne 

24.3.2023 o 16:00 hod., v ZŠ Belehradskej 21, sídlisko Ťahanovce, Košice 

/pôvodne dňa 25.2.2023/ 
 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, 

ktorý žiada o zmenu termínu z víkendu na pracovný deň, povinný uhradiť 

zvýšené náklady na rozhodcov, ktoré budú súčasťou mesačnej faktúry za 

rozhodovanie stretnutí. 
 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 24.2.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: ochorenie/zranenie 
veľlkého 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 skupinovej časti súťaže Starší žiaci U15 - Silver Východ o 1.-4.miesto medzi 

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

vzájomnej dohody klubov BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a Školský basketbalový 

klub GALAXY Košice so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 

Zverejnené 11.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 256/230311 
 

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 Školský športový klub TYDAM Košice 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.30 medzi ŽBK Rožňava  – TYDAM UPJŠ Košice v termíne 18.3.2023 o 16:00 

hod., v telocvičňa ZŠ, Rožňava /pôvodne dňa 12.3.2023/ 
 

V prípade nefunkčného zariadenia na meranie 24 sekúnd je domáci klub 

povinný zabezpečiť ručné meranie a zabezpečiť zástupcovi hosťujúceho 

družstva miesto pri stolíku v zmysle čl.11 bod 11.7.11. Hracieho poriadku SBA. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 1.3.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínov 
dvoch družstiev v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 



závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

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

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  



 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;        

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

zápasu základnej časti 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 Školský športový klub TYDAM Košice so súhlasom Komisie rozhodcov 

SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 12.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 257/230312 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu základnej časti súťaže Juniori U19 - Silver 

Východ  medzi družstvami BK MŠK Mileo Kežmarok a TYDAM UPJŠ Košice 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas základnej časti súťaže Juniori U19 - Silver 

Východ č.SV33 medzi družstvami BK MŠK Mileo Kežmarok a TYDAM UPJŠ 

Košice, ktorý sa mal hrať dňa 28.01.2023 v Kežmarku,  výsledkom 20:0 

v prospech družstva BK MŠK Mileo Kežmarok  bez priznania bodu družstvu 

TYDAM UPJŠ Košice. 

 

Okrem toho Hracia komisia SBA udeľuje družstvu TYDAM UPJŠ Košice 

finančnú pokutu vo výške 100 €. 

 

Uvedenú pokutu 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 svojom zasadaní dňa 07.03.2023 zaoberala 

neodohratím zápasu základnej časti súťaže Juniori U19 medzi družstvami BK MŠK 

Mileo Kežmarok a TYDAM UPJŠ Košice, ktorý sa mal hrať dňa 28.01.2023 v 

Kežmarku. 

HK SBA – C dňa 28.01.2023 obdržala informáciu o tom, že TYDAM UPJŠ Košice 

nebude schopný zápas odohrať, keďže viacerí hráči družstva sú chorí alebo zranení. 

Následne HK SBA-C vzala toto oznámenie na vedomie a zápas odložila s 

upozornením na čl.7.2.1.1 a) V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69


platí nasledovné: iba pre vyššie 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. V zápise 

o stretnutí musí byť v každom súťažnom stretnutí uvedený minimálny počet 

slovenských hráčov nasledovne: Vyššie súťaže Juniori U19 - minimálne 5, pokiaľ 

predpisy SBA neustanovujú inak. 

Klub TYDAM UPJŠ Košice toto nesplnil a nedodal Hracej komisii SBA ani jedno 

lekárske potvrdenie. 

 

Podľa čl. 15.2.2. Hracieho poriadku SBA: „Okrem potrestania priestupkov a previnení 
sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym skóre bez 
priznania jedného bodu.“ 

Podľa čl. 15.3.1 Hracieho poriadku SBA:„ O kontumácii stretnutia HK rozhodne a 
družstvu nebude priznaný jeden bod ak družstvo k riadne hlásenému stretnutiu 
nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, okrem prípadov stanovených 
predpismi SBA 

Podľa čl. 2.2. Disciplinárneho poriadku: Nedostavenie sa k zápasu z vlastnej viny 
udeľuje sa pokuta v rozmedzí 50 € - 300 € pre súťaže Juniorov. 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia.  

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

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

 

Zverejnené 14.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 258/230314 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 

dohody basketbalových klubov Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 1. 

BASKET KLUB Michalovce k zmene termínu zápasu skupinovej časti súťaže Juniori 

U19 Gold o 1. - 4.miesto 

 

rozhodla: 

 

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

U19 Gold o 1. - 4.miesto nasledovne: 

 

č.G69 medzi 1.BK Michalovce  – MBA Prievidza v termíne 24.3.2023 o (najskôr 

16:00) hod., v Michalovciach /pôvodne dňa 25.2.2023/ 

 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Mládežnícka basketbalová 

akadémia Prievidza, ktorý žiada o zmenu termínu z víkendu na pracovný deň, 

povinný uhradiť zvýšené náklady na rozhodcov, ktoré budú súčasťou 

mesačnej faktúry za rozhodovanie stretnutí. 



 

č.G75 medzi MBA Prievidza  – 1.BK Michalovce v termíne 25.3.2023 o hod., 

taktiež v Michalovciach. Náklady na rozhodcov tohto stretnutia znáša klub MBA 

Prievidza. 

  

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 20.2.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: reprezentačné 
povinnosti trénera a 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 – reprezentačné povinnosti 
trénera a hráčov - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu skupinovej časti súťaže Juniori U19 Gold o 1. - 4.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 1. BASKET KLUB 

Michalovce so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 259/230314 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Slovenský Orol a dohody basketbalových klubov 

Slovenský Orol a Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 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.59 medzi MBK MŠK Žiar n/Hronom  – BK Slovenský Orol Levoča v termíne 

19.3.2023 o 11:00 hod., v v ZUS aréne pri futbalovom štadióne v Žiari nad 

Hronom, Partizánska 154/10 /pôvodne dňa 29.1.2023 s výmenou poradia - Rozh. 

HK č.60/ 

 



Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 27.1.2023 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 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 Slovenský Orol a Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 260/230314 
 

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. a Basketbalový klub mládeže  k zmene termínu zápasu skupinovej 

časti súťaže Juniori U19 - Gold o 1. - 4.miesto 
 

rozhodla: 
 

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

U19 - Gold o 1. - 4.miesto nasledovne: 
 

č.G58 medzi DIAWIN Košice  – BKM Iskra Svit v termíne 22.3.2023 o 18:00 hod., 

v ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1, Košice /pôvodne dňa 25.2.2023/ 
 

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 20.2.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: učasť družstva 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 družstva na turnaji 
EYBL v Maďarsku - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu skupinovej časti súťaže Juniori U19 - Gold o 1. - 4.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov RIM Basket o.z. a Basketbalový klub mládeže  so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  
 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 261/230314 
 

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. a Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. k zmene 

termínu zápasu skupinovej časti súťaže Kadeti U17 Gold o 1.-4.miesto 
 

rozhodla: 
 

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

U17 Gold o 1.-4.miesto nasledovne: 
 

č.G57 medzi BK MŠK Žiar n/Hronom  – RIM Basket Košice v termíne 31.3.2023 

o 19:30 hod., v ZUS aréne pri futbalovom štadióne, Partizánska 154/10, Žiar nad 

Hronom /pôvodne dňa 4.3.2023/ 
 

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 2.3.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť hráčov na 
lyžiarskom výcviku 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 lyžiarskom 
výcviku - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu skupinovej časti súťaže Kadeti U17 Gold o 1.-4.miesto medzi jednotlivými 

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

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

so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 

Zverejnené 15.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 262/230315 
 

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 

22.3.2023 o 17:00 hod., v telocvičňa ZŠ, SNP 3, Ivanka p/Dunaji /pôvodne dňa 

19.2.2023/ 
 

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 07.03.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
turnaji EGBL v Estónsku 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 
EGBL v Estónsku - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   



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

zápasu 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 Spoločné basketbalové združenie Piešťanské Čajky 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. 263/230315 
 

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

SBA - C“) vo veci nezaslania vyhodnotení herných štatistík a kontrolných formulárov 

klubom B.S.C. Bratislava v kategóriách Juniori U19, Kadeti U17 a Starší žiaci U15 

 

rozhodla: 

 

zastavuje pretekársku činnosť:  
družstvu B.S.C Bratislava Juniori U19,  
družstvu B.S.C. Bratislava Kadeti U17,  
družstvu B.S.C. Bratislava Starší žiaci U15  
až do okamihu dodania chýbajúcich náležitostí. Uvoľnenie pretekárskej 
činnosti je možné aj postupne po jednotlivých kategóriách. 
 
Zároveň udeľuje klubu B.S.C. Bratislava pokutu vo výške 126 € za 18 
nezaslaných dokumentov - rozpis nižšie.  
 
Odôvodnenie: Každý klub, ktorý sa prihlási do súťaží SBA musí spĺňať viacero 
povinností a jednou z týchto povinností je aj zasielanie herných štatistík. 
V prípade, ak herné štatistiky nie sú na SBA zaslané včas, HK SBA – C musí 
postupovať v zmysle Disciplinárneho poriadku SBA. 
Vyššie uvedené štatistiky neboli do dnešného dňa Sekretariátu súťaží SBA doručené 
ani  po opakovaných urgenciách. 
 

Podľa čl. 12 bodu 12.12. Hracieho poriadku SBA „Každé družstvo je povinné 
zaslať hodnotenie rozhodcov a vyhodnotenie hernej štatistiky obratom, resp. max. 
1 pracovný deň po odohraní stretnutia zo všetkých vyšších súťaží (1.liga muži 
a ženy, mladí muži a ženy U23, Juniori U19, Juniorky U19, Kadeti U17, Kadetky 
U17, Starší žiaci U15 a Staršie žiačky U15) okrem zaslania hernej štatistiky 
najvyšších súťaží mužov a žien, kde je povinnosť vysielania zápasov cez live 
štatistiky, na adresu: sutaze@slovakbasket.sk a statistikysba@gmail.com.“ 

 

Podľa čl. 2 bodu 2.14 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA „Neskoré 
zaslanie vyhodnotení hernej štatistiky sa trestá pokutou vo výške 7,-Eur 
a v prípade jej nezaslania do 7 dní ZPČ družstva.“ 

 

Podľa čl. 2 bodu 2.15 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA „Neskoré 
zaslanie zápisu o stretnutí a kontrolného formulára sa trestá pokutou vo výške 7,-Eur 

mailto:sutaze@slovakbasket.sk
mailto:statistikysba@gmail.com


a v prípade jej nezaslania do 7 dní ZPČ družstva.“ 
 
 
Rozpis nezaslaných dokumentov: 
 
Štatistiky Juniorov skupiny Silver Západ 
Č. 24: B.S.C. Bratislava – IMC Slovakia P. Bystrica zo dňa 3.2.2023, 
Č. 32: B.S.C. Bratislava – BBA Komárno zo dňa 28.1.2023, 
Č. 34: B.S.C. Bratislava – ŠKP BBC B. Bystrica zo dňa zo dňa 29.1.2023, 
Č. 37: IMC Slovakia P. Bystrica - B.S.C. Bratislava zo dňa 11.2.2023, 
Č. 40: MBK Victoria Žilina - B.S.C. Bratislava zo dňa 12.2.2023, 
Č. 41: B.S.C. Bratislava – MBK Karlovka Bratislava zo dňa 2.3.2023. 
-------- 
Štatistiky Kadetov skupiny Gold 
Č. 21: B.S.C. Bratislava – BBK Bánovce nad Bebravou zo dňa 10.2.2023, 
Č. 44: B.S.C. Bratislava – MBA Prievidza zo dňa 4.2.2023, 
Č. 49: BK Lokomotíva Sereď - B.S.C. Bratislava zo dňa 18.2.2023, 
Č. 53: BBK Bánovce nad Bebravou - B.S.C. Bratislava zo dňa 19.2.2023. 
 
Kontrolný formulár Kadetov skupiny Gold 
č. 25: B.S.C. Bratislava a BK Lokomotíva Sereď 30.11.2022. 
 
Štatistiky Kadetov skupiny Gold o 1.-4. miesto 
Č. 69: B.S.C. Bratislava – TSM Slávia Žilina zo dňa 4.3.2023. 
-------------- 
Štatistiky Starších žiakov skupiny Gold 
Č. 30: Inter Bratislava a B.S.C. Bratislava zo dňa 14.2.2023, 
Č. 44: B.S.C. Bratislava – ŠKP BBC B. Bystrica zo dňa 28.1.2023, 
Č. 47: B.S.C. Bratislava a AKAPO Lučenec zo dňa 8.2.2023, 
Č. 49: BK MŠK Žiar nad Hronom a B.S.C. Bratislava zo dňa 11.2.2023, 
Č. 53: MBA Prievidza a B.S.C. Bratislava zo dňa 12.2.2023. 
 
Štatistiky Starších žiakov skupiny Gold o 1.-4. miesto 
Č. 58: Inter Bratislava a B.S.C. Bratislava zo dňa 25.2.2023 

 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia.  
 

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

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

 

Zverejnené 18.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 264/230318 
 

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. a Basketbalový klub mládeže k zmene termínu zápasu základnej 

časti súťaže Juniori U19 Gold o 1.-4.miesto 
 

rozhodla: 
 



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

U19 Gold o 1.-4.miesto nasledovne: 
 

č.G64 medzi BKM Iskra Svit  – DIAWIN Košice v termíne 29.3.2023 o 19:00 hod., 

v Iskra aréna, Štefánikova 35, Svit /pôvodne dňa 25.3.2023/ 
 

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 16.3.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: účasť družstva na 
medzinárodnom turnaji v zahraničí 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 
medzinárodnom turnaji v zahraničí - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu základnej časti súťaže Juniori U19 Gold o 1.-4.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov RIM Basket o.z. a Basketbalový klub mládeže so súhlasom Komisie 

rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 265/230318 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Telovýchovná jednota Step Komárno a dohody 

basketbalových klubov Telovýchovná jednota Step Komárno, 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.SZ48. medzi BBA Komárno  – MBK Karlovka Bratislava v termíne 13.4.2023 

o 18:30 hod., v Mestská ŠH, Komárno /pôvodne dňa 11.3.2023/; 
 

č.SZ49. medzi BBA Komárno - B.S.C Bratislava  –  v termíne 23.3.2023 o 18:30 

hod., v Mestská ŠH, Komárno /pôvodne dňa 12.3.2023 / 
 

V zmysle Hracieho poriadku čl.7.2.3 je klub Telovýchovná jednota Step 

Komárno, 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 27.2.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
v pôvodnom termíne konania zápasov. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

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

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 
regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 



z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov dodržal lehotu dvoch 

týždňov;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasov – obsadenosť ŠH - 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 Telovýchovná jednota Step Komárno, 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.  

 

Zverejnené 20.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 266/230320 
 

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 Basketbalová akadémia 

Čaňa k zmene termínu zápasu skupinovej časti súťaže Kadeti U17 - Silver Východ o 

1.-4.miesto 

 

rozhodla: 

 

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

U17 - Silver Východ o 1.-4.miesto nasledovne: 

 



č.SV58 medzi BA Čaňa  – 1.BK Michalovce v termíne 25.3.2023 o 15:00 hod., v 

Čaňa /pôvodne dňa 4.3.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 2.3.2023 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 skupinovej časti súťaže Kadeti U17 - Silver Východ o 1.-4.miesto medzi 

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

vzájomnej dohody klubov 1. BASKET KLUB Michalovce a Basketbalová akadémia 

Čaňa so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  

 

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

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

 

Zverejnené 21.03.2023 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 267/230321 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci oznámenia 1. rozhodcu stretnutia p. Petra Gacíka a 2. rozhodcu 

stretnutia p. Vladimíra Karnaya 

  

rozhodla: 

 

Hráčovi 1.BK Michalovce Bujdošovi Adamovi č. 14 sa zakazuje výkon 

pretekárskej činnosti na tri súťažné stretnutia v súťaži Juniori U19 a udeľuje 

pokuta vo výške 60,- € (slovom šesťdesiat eur). 

 

Hráčovi BK Lokomotíva Sereď Kapustíkovi Matúšovi č. 40 sa zakazuje výkon 

pretekárskej činnosti na dve súťažné stretnutia v súťaži Juniori U19 a udeľuje 

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

 

Vyššie uvedení hráči sú tiež povinní uhradiť správny poplatok za 

prerokovávanie disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom vo výške 

35,-Eur (slovom tridsaťpäť eur), každý po 17,50 eur. 



 

Uvedené pokuty a správny poplatok v prípade hráča Bujdoša Adama č. 14 v celkovej 

výške 77,50 € a v prípade hráča Kapustíka Matúša č. 40 v celkovej výške 47,50 € 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 svojom zasadaní zaoberala oznámením 1. rozhodcu stretnutia p. 
Petra Gacíka a 2. rozhodcu stretnutia p. Vladimíra Karnaya o vylúčení dvoch hráčov 
zo stretnutia Vyššia súťaž - Juniori U19 Gold o 5.-8.miesto č.G71 medzi 1.BK 
Michalovce a BK Lokomotíva Sereď, ktorý sa uskutočnil dňa 11.03.2023 o 16:00 hod. 
v Michalovciach. Na predmetnom zápase podľa vyjadrení 1. rozhodcu stretnutia p. 
Petra Gacíka a 2. rozhodcu stretnutia p. Vladimíra Karnaya došlo k nasledovným 
skutočnostiam: „V zápase 1. ligy juniorov U19 - GOLD č. 71 medzi 1. BK Michalovce 
a BK Lokomotíva Sereď boli v dôsledku šartvátky vylúčení hráči Bujdoš A. (1. BK 
Michalovce č. 14) a Kapustík M. (BK Lokomotíva Sereď - č. 40). Hráč domácich 
Bujdoš počas prerušenej hry v siedmej minúte 4. štvrtiny provokačne udrel nízkou 
intenzitou pohlavok hráča hostí Kapustíka, ktorý mu úder vzápätí oplácal strčením, z 
čoho následne vyplynula šarvátka oboch hráčov. “ 
 

Následne bolo HK SBA – C doručené vyjadrenie zástupcu BK Lokomotíva Sereď, 
pána Patrika Sarnu a tiež zástupcu 1.BK Michalovce, pána Petra Biganiča. 
Patrik Sarna k veci uviedol: „Začiatkom štvrtej štvrtiny prišlo k napadnutiu nášho 
hráča Matúša Kapustíka, úderom zozadu do hlavy, následne Matúš úder opätoval 
sotením a vznikla tzv. šarvátka, kde boli obaja hráči zo zápasu vylúčení. Z incidentu 
sme ostali viacerí prekvapení, pretože nič tomu nenasvedčovalo, a viedol sa viac 
menej pokojný priebeh dobrého  zápasu. Po spovediach oboch hráčov tomu zrejme 
predchádzali slovné prestrelky “trash talk”, myslím že to však nie je nič výnimočné. S 
rozhodnutím samozrejme súhlasím a rozhodcovia to vyriešili veľmi rýchlo a 
pohotovo. Chcel by som však požiadať hraciu komisiu, či by prípadný trest v ďalšom 
zápase pre Matúša Kapustíka, mohol ostať len v kategórii U19. Mám za to, že aj keď 
samozrejme Matúš nie je nevinný, nebol však iniciátor konfliktu, naopak hráč 
Michaloviec situáciu emočne nezvládol.  Potrestať Kapustíka naprieč všetkými 
kategóriami, teda aj v U17, kde nás čaká najbližší zápas v sobotu by bolo podľa 
môjho názoru pomerne prísne. V kategórii kadetov je nás totiž veľmi málo, traja hráči 
sú zranení a v prípade, že by Matúš v sobotu nemohol nastúpiť, museli by sme 
odohrať zápas v šestici, prípadne sedmici s hráčom z mladších kategórii. Ďakujem 
veľmi pekne za pochopenie a prehodnotenie nášho uhla pohľadu.“ 

 

Peter Biganič  k veci uviedol: „Vysoká frustrácia hráčov súpera sa stupňovala a 
súvisela aj s narastajúcim skóre, čo sa prejavilo aj na viacerých tvrdých zákrokoch zo 
strany Serede v druhom polčase. Náš hráč  nemal v minulosti žiadne podobné 
incidenty ani techn.chyby počas celej kariéry. Zároveň sa teraz vrátil po dlhom 
zranení, preto Vás chceme požiadať o prehodnotenie trestu, prípadne udelenie 
podmienečného štartu. Hráč už jeden zápas nehral (dna 12.3.2023). Ďakujem Vám 
za zamyslenie a prehodnotenie tohto incidentu.“ 
 
V súlade s čl. 8 bodu 8.2. a 8.2.2. Disciplinárneho poriadku SBA: „Za prerokovávanie 
disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny poplatok 
35,-Eur.“ 



 

Podľa čl. 3 bodu 3.8 Disciplinárneho poriadku SBA „Inzultácia – je akékoľvek telesné 

napadnutie inej osoby mimo legitímnej snahy hrať loptou alebo zaujať výhodnejšie 

postavenie na ihrisku.“ 

 

Podľa čl. 3 bodu 3.9 Disciplinárneho poriadku SBA „Miera inzultácie – je 

posudzovaná podĺa miesta a spôsobu dotyku. Nie je posudzovaná intenzitou dotyku.“ 

 
Podľa čl. 3 bodu 3.9.1 Disciplinárneho poriadku SBA „Miera inzultácie 1 – strkanie, 

vrážanie, udretie loptou, hodenie lopty do inej osoby.“ 

 

Podľa čl. 1 bodu 1.7 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA je disciplinárnym 
previnením: „Inzultácia – Miera inzultácie 1  2 – 4 zápasy ZPČ – ZVF 

+ najvyššia súťaž 60-200 € 
1.liga seniori 50-150 € 
ostatné 30-70 €“ 

 

Podľa čl. 3 bodu 3.9.3 Disciplinárneho poriadku SBA „Miera inzultácie 3 – úder 

/prípadne pichnutie/ ktoroukoľvek časťou ruky od lakťa nadol do akejkoľvek časti tela 

druhej osoby, kopnutie ktoroukoľvek časťou nohy do akejkoľvek časti tela druhej 

osoby.“ 

 

Podľa čl. 1 bodu 1.7 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA je disciplinárnym 
previnením: „Inzultácia – Miera inzultácie 3  2 – 12 zápasy ZPČ – ZVF 

+ najvyššia súťaž 80-600 € 
1.liga seniori 70-500 € 
ostatné 60-250 €“ 

 
Podľa čl. 5 bodu 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.“ 
 
Podľa čl. 3 bodu 3.1 Disciplinárneho poriadku SBA „Chránené priestory - sú 
ihrisko, územia lavičiek družstiev, priestor stolíka asistentov rozhodcov, miesta 
do vzdialenosti dvoch metrov od hraničných čiar ihriska, šatne družstiev 
a rozhodcov a prístupové cesty zo šatní na ihrisko.“ 
 
HK SBA – C takéto správanie hráčov nebude tolerovať a považuje ho za 

neprimerané a v rozpore s pravidlami fair play a slušného správania. Hráč 1.BK 

Michalovce Bujdoš Adam č. 14, sa v zmysle čl. 3 bodu 3.9 Disciplinárneho poriadku 

SBA dopustil inzultácie s mierou inzultácie 3, hráč BK Lokomotíva Sereď Kapustík 

Matúš č. 40 inzultácie s mierou inzultácie 1, a preto HK SBA – C rozhodla tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Pri udeľovaní trestu HK SBA – C zohľadnila 

skutočnosť, že hráči sa disciplinárneho previnenia dopustili prvýkrát. 

 



Hráč 1.BK Michalovce Bujdoš Adam č. 14 si už jeden zápas zo svojho trestu odpykal, 

nakoľko po udelení DCH dňa 12.03.2023 nenastúpil na najbližšie stretnutie Vyššia 

súťaž - Juniori U19 Gold o 5.-8.miesto č. G73 medzi 1.BK Michalovce a BKM SPU 

Nitra, ktorý sa uskutočnil dňa 12.03.2023 o 10:00 hod. v Michalovciach. 

 

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 22.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 268/230322 
 

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 skupinovej časti súťaže Juniori U19 Gold o 5.-8.miesto 
 

rozhodla: 
 

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

U19 Gold o 5.-8.miesto nasledovne: 
 

č.G76 medzi BKM SPU Nitra  – BK Lokomotíva Sereď v termíne 28.3.2023 

o 20:00 hod., v MŠH Klokočina, Nitra /pôvodne dňa 25.3.2023/ 
 

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 17.3.2023 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. 

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 – obsadenosť ŠH - je dôvodom 
na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu skupinovej časti súťaže Juniori U19 Gold o 5.-8.miesto 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.  

 

Zverejnené 23.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 269/230223 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - 

Západ  medzi družstvami BK Vráble a ŠBK Šamorín 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C kontumuje zápas základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ 

č.Z63 medzi družstvami BK Vráble a ŠBK Šamorín, ktorý sa mal hrať dňa 

22.01.2023, preložený Rozhodnutím HK SBA - C č.230/230214 na 15.02.2023 vo 

Vrábloch,  výsledkom 20:0 v prospech družstva ŠBK Šamorín s priznaním 1 

bodu družstvu BK Vráble. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 21.03.2023 zaoberala 

neodohratím zápasu základnej časti súťaže Staršie žiačky U15 - Západ medzi 

družstvami BK Vráble a ŠBK Šamorín, ktorý sa mal hrať dňa 15.02.2023 vo 

Vrábľoch. 

HK SBA – C dňa 14.02.2023 obdržala informáciu o tom, že BK Vráble nebude 

schopný zápas odohrať, keďže družstvo nemá dostatočný počet hráčok v dôsledku 

chorôb a zranení.  HK SBA-C vzala toto oznámenie na vedomie a nariadila 

družstvám dohodnúť nový termín stretnutia. Toto sa napriek viacerým návrhom 

termínov nepodarilo k dátumu ukončenia základnej časti súťaže 05.03.2023. 

Vzhľadom k tomu, že po základnej časti prišlo k rozdeleniu družstiev do skupín a 

dotknuté družstvá pokračujú v súťaži v rozličných skupinách, neodohratie stretnutia 

neovplyvnilo rozdelenie do skupín. 

 

Podľa čl. 15.2.1. Hracieho poriadku SBA: „Okrem potrestania priestupkov a previnení 
sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym skóre s 
priznaním jedného bodu.“ 

Na základe vyššie uvedeného, keďže klub BK Vráble nemohol na stretnutie nastúpiť 
z objektívnych dôvodov a nebol priestor na ďalšie odloženie stretnutia, HK SBA – C 
rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. BK Vráble bol priznaný 
bod za kontumáciu z vyššie uvedeného dôvodu. BK Vráble sa zároveň nedopustil 
disciplinárneho previnenia. 

 

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

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

 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69
https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/15473/-/1-liga-zeny-a-juniorky-u19-69


Zverejnené 24.03.2023 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 270/230324 
 

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

SBA - C“) vo veci žiadosti zástupcu 1.BK Michalovce pána Biganiča Petra 

 

rozhodla: 

 

Hráčovi 1.BK Michalovce Bujdošovi Adamovi č. 14 sa odpúšťa zvyšok trestu za 

finančnú kompenzáciu.  

 

Zo strany 1.BK Michalovce bola dňa 23.03.2023 uhradená finančná 

kompenzácia vo výške 166,00 Eur (slovom stošesťdesiatšesť eur). Uvedená 

suma bola pripísaná na účet SBA, č.ú. 1225904005/1111 (IBAN: SK73 1111 0000 

00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX) dňa  24.03.2023.  

 

Odôvodnenie: 

 

HK SBA – C sa zaoberala žiadosťou zástupcu 1.BK Michalovce pána Biganiča Petra 

o odpustenie zvyšku trestu hráčovi 1.BK Michalovce Bujdošovi Adamovi č. 14, a to 

v súlade s čl. 8 bodom 8.3. a bodom 8.3.2. Disciplinárneho poriadku SBA. 

 

HK SBA-C Rozhodnutím č. 267/230321 zo dňa 21.03.2023 zakázala hráčovi 1.BK 

Michalovce Bujdošovi Adamovi č. 14 výkon pretekárskej činnosti na tri súťažné 

stretnutia v súťaži Juniori U19. 

 

Podľa čl. 8.3. Disciplinárneho poriadku SBA „Pri treste ZPČ a ZVF po uplynutí 

polovice trestu má disciplinárny orgán právo na žiadosť potrestaného účastníka 

povoliť odpustenie zvyšku trestu za finančnú kompenzáciu, ktorá je za každý 

jeden zápas odpustenia trestu nasledujúca:  „Vyššie súťaže 166 €“. 

   

Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež vzhľadom k tomu, že hráč 1.BK 

Michalovce Bujdoš Adam č. 14 nebol v tejto sezóne disciplinárne potrestaný a za 

svoje správanie sa ospravedlnil, HK SBA – C rozhodla o odpustení zvyšku trestu. 

 

HK SBA–C na záver uvádza, že hráč Bujdoš Adam č. 14 si ešte musí odpykať 
trest ZPČ v najbližšom stretnutí Vyššia súťaž - 1.liga Juniori U19 - Gold - 69. 
medzi družstvami 1.BK Michalovce vs MBA Prievidza, ktoré sa uskutoční dňa 
24.03.2023 o 17:30 v Michalovciach. 
 

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 25.03.2023 
 

https://refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/32010/-/vyssia-sutaz-1-liga-juniori-u19-gold-69


    Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 271/230325 
 

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

SBA - C“) vo veci podania žiadosti Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 

dohody basketbalových klubov Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza a 

Asociácia športových klubov Lokomotíva Sereď k zmene termínu zápasu skupinovej 

časti súťaže Juniori U19 Gold o 5.-8.miesto 

 

rozhodla: 

 

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

U19 Gold o 5.-8.miesto nasledovne: 

 

č.G74 medzi MBA Prievidza  – BK Lokomotíva Sereď v termíne 2.4.2023 o 10:00 

hod., v v ŠH, ul. Olympionikov 2,  Prievidza /pôvodne dňa 12.3.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 3.3.2023 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. 

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 – obsadenosť ŠH - je dôvodom 
na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu skupinovej časti súťaže Juniori U19 Gold o 5.-8.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 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.  

 

Zverejnené 27.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 272/230327 
 

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. a Akadémia pohybu k zmene termínu zápasu skupinovej časti súťaže 

Staršie žiačky U15 - skupina B 

 

rozhodla: 



 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasu skupinovej časti súťaže Staršie 

žiačky U15 - skupina B nasledovne: 

 

č.B20 medzi AKAPO Lučenec  – Levy Senec v termíne 1.4.2023 o 11:30 hod., v 

ŠH Fándlyho ul., Lučenec /pôvodne dňa 22.4.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 25.3.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: zápas 2.4.2023 v 
Rožňave 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 – zápas 2.4.2023 v Rožňave - je 
dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu skupinovej časti súťaže Staršie žiačky U15 - skupina B medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Gabko n.f. a Akadémia pohybu 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. 273/230327 
 

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

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

ŽBK Rožňava, BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZVOLEN a k zmene 

termínu zápasov základnej časti súťaže Baráž 4.-5.družstvo 1.ligy žien 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu zápasov základnej časti súťaže Baráž 4.-

5.družstvo 1.ligy žien nasledovne: 
 

č.Bar1. medzi ŽBK Rožňava  – BK ZŠ Zvolen v termíne 22.4.2023 o hod., v 

Rožňava /pôvodne dňa 26.3.2023/; 
 

č.Bar2. medzi BK ZŠ Zvolen - ŽBK Rožňava  –  v termíne 23.4.2023 o 13:00 hod., 

v Zvolen /pôvodne dňa 16.4.2023 / 
 



Víťaz tohto dvojzápasu postupuje do Final-four konaného v dňoch 29.4. - 

30.4.2023 v Košiciach. 
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 24.3.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasov, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínov 
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 – kolízia termínov - je dôvodom 
na zmenu termínu zápasov.   
   

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

zápasov základnej časti najvyššej súťaže Baráž 4.-5.družstvo 1.ligy žien medzi 

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

vzájomnej dohody klubov ŽBK Rožňava, BASKETBALOVÝ KLUB ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY ZVOLEN a so súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 

Zverejnené 28.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 274/230328 
 

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 Basketbalový klub mládeže 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.G46 medzi BKM Iskra Svit  – BK MŠK Žiar n/Hronom v termíne 5.4.2023 

o 17:00 hod., v Iskra aréna, Svit /pôvodne dňa 29.1.2023/ 
 

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 27.3.2023 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 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 - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu základnej časti 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 Basketbalový klub mládeže so 

súhlasom Komisie rozhodcov SBA.  
 

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

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

 

Zverejnené 29.03.2023 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 275/230329 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie - sekcia centrálna (ďalej len „HK 

SBA - C“) vo veci oznámenia 1. rozhodcu stretnutia p. Zuzany Lamošovej 

 

rozhodla: 

 

Hráčovi Levy Senec č. 79 Ilyushchenkovi Arseniymu sa zastavuje pretekárska 

činnosť na jedno súťažné stretnutie v súťaži Starší žiaci U15 a udeľuje pokuta 

vo výške 20,- €.  

 

Hráč Levy Senec č. 79 Ilyushchenkov Arseniy je povinný uhradiť správny 

poplatok vo výške 35,- €. 

 

Správny poplatok a pokutu spolu v celkovej výške 55,- € 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. Zuzany Lamošovej 
zaoberala vylúčením hráča Levy Senec č. 79 Ilyushchenkov Arseniy zo stretnutia 
Vyššej súťaže - 1.liga Starší žiaci U15 - Západ - 64., ktorý sa konal dňa 25.03.2023 
o 12:30 hod. v Trnave, medzi družstvami MBK AŠK Slávia Trnava – Levy Senec. 

https://www.refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/25059/-/vyssia-sutaz-1-liga-starsi-ziaci-u15-gold-8


 
Na predmetnom stretnutí podľa vyjadrenia 1. rozhodcu –p. Zuzany Lamošovej došlo 
k nasledovným skutočnostiam: „Dobrý deň, hráč hostí č. 79 Ilyushchenkov Arseniy sa 
po svojom treťom faule začal správať nešportovo a po odpískaní faulu kričal po mne. 
Hráčovi bola udelená TCH a naďalej pokračoval vo vykrikovaní na moju osobu, 
dokonca si začal vyzliekať dres z nohavíc. Následne som ho zo stretnutia vylúčila. 
Takéto správanie je na stretnutí v tejto vekovej kategórii neakceptovateľné. “ 
 
Následne bolo HK SBA – C doručené vyjadrenia zástupkyne Levy Senec, pani 
Gabriely Rebrošovej, ktorá k veci uviedla: „Hráč č.79 Ilyuchchenkov Arsenyi mal 
odpískaný oprávnený  faul. Skutočne fauloval v snahe čo najlepšie brániť. Po 
odpískaní, vyskočil a emočne slovne napadol rozhodkyňu - že to nebol faul a 
obhajoval sa. Ja som hráča išla hneď striedať lebo som videla, že to emočne 
nezvláda, ale skôr ako sa striedanie uskutočnilo bol vylúčený. Je to emočné zlyhanie 
hráča, ktorý v snahe dobre brániť fauloval a následne to emočne nezvládol. “ 
 

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 bodom 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 

Levy Senec č. 79 Ilyushchenkov Arseniy sa v stretnutí Vyššej súťaže - 1.liga Starší 

žiaci U15 - Západ - 64., ktorý sa konal dňa 25.03.2023 o 12:30 hod. v Trnave, medzi 

družstvami MBK AŠK Slávia Trnava – Levy Senec 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, a preto udelila  hráčovi Ilyushchenkovi Arseniymu č. 79 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://www.refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/25059/-/vyssia-sutaz-1-liga-starsi-ziaci-u15-gold-8
https://www.refbasket.sk/kalendar-hlavny/vyssia-sutaz/eventdetail/25059/-/vyssia-sutaz-1-liga-starsi-ziaci-u15-gold-8


          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 276/230329 
 

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 Asociácia športových klubov 

Lokomotíva Sereď k zmene termínu zápasu skupinovej časti súťaže Kadeti U17 Gold 

o 1.-4.miesto 

 

rozhodla: 

 

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

U17 Gold o 1.-4.miesto nasledovne: 

 

č.G64 medzi Inter Bratislava Yellow  – BK Lokomotíva Sereď v termíne 6.5.2023 

o (najskôr 16:00) hod., v Bratislava /pôvodne dňa 1.4.2023/ 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 23.3.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: učasť hráčov 
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 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 – učasť hráčov družstva na 
turnaji EYBL - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   
Na základe vyššie uvedeného HK SBA – C rozhodla o schválení zmeny termínu 

zápasu skupinovej časti súťaže Kadeti U17 Gold o 1.-4.miesto medzi jednotlivými 

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

dohody klubov BK Inter Bratislava mládež 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. 

 

Zverejnené 30.03.2023 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 277/230330 
 

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 skupinovej časti súťaže Juniori U19 Gold o 1. 

- 4.miesto 



 

rozhodla: 

 

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

U19 Gold o 1. - 4.miesto nasledovne: 

 

č.G57 medzi Inter Bratislava  – ŠBK Junior Levice v termíne 28.4.2023 

o (najskôr 16:00) hod., v Bratislava /pôvodne dňa 25.2.2023/ 

 

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 20.2.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: reprezentačné 
povinnosti 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 dodržal lehotu dvoch 

týždňov;        

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – reprezentačné povinnosti 
hráčov - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu skupinovej časti súťaže Juniori U19 Gold o 1. - 4.miesto 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. 278/230330 
 

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 Školský basketbalový klub Junior Levice k zmene termínu zápasu skupinovej 

časti súťaže 1.liga muži a Mladí muži U23 
 

rozhodla: 
 



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

muži a Mladí muži U23 nasledovne: 
 

č.B4 medzi MBK MŠK Žiar n/Hronom  – ŠBK JUNIOR PATRIOTI Levice U23 v 

termíne 6.4.2023 o 17:00 hod., v v ZUS aréne pri futbalovom štadióne v Žiari 

nad Hronom, Partizánska 154/10 /pôvodne dňa 2.4.2023/ 
 

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 28.3.2023 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: kolízia termínov 
dvoch družstiev v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

Podľa čl. 7 bodu 7.2 Hracieho poriadku SBA: „Akékoľvek preloženie stretnutí musí 
schváliť HK so súhlasom Komisie rozhodcov SBA. HK preloženie schváli výlučne v 
závažných a riadne odôvodnených prípadoch, pričom je nutné dodržať 
nasledujúce ustanovenia: 

7.2.1.BK je povinný HK v žiadosti o preloženie termínu navrhnúť nový termín 
a zároveň 

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

a) predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 14 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 14 dní je 
možné len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 36 hodín pred 
pôvodným termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr 
v piatok do 10,00 hod./. V žiadosti musí byt určený konkrétny závažný dôvod 
preloženia stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie 
RÚVZ. V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre 
všetky súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva , ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť 
nedostatok hráčov, zaneprázdnenosť trénera a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty 
na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK, ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas 
súpera.  

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.8. a 5.9. HP. 
      Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na 
svojich súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 

7.2.2.Termín súťažného stretnutia je možné zmeniť tak, aby bol odohraný pred 
posledným kolom príslušnej časti súťaže a za podmienky, že tým nie je narušená jej 



regulárnosť, o žiadosti je HK povinná rozhodnúť do 7 dní od jej doručenia. Zápas 
posledného súťažného kola môže byť odohraný neskôr iba v prípade potvrdenia 
z RÚVZ (nie individuálne potvrdenia hráčov) a aj to najneskôr 7 dní po poslednom 
súťažnom kole. 

7.18. V prípade neodohrania stretnutia v riadnom termíne, môžu nastúpiť na takéto 
stretnutie v novom termíne iba hráči, ktorí sa nachádzali na súpiske družstva 
v pôvodnom riadnom termíne danej súťaže podľa vyžrebovania. Súpisky oboch 
družstiev sú prílohou rozhodnutia HK o  stretnutí. v novom termíne. Hráč po 
prestupe/hosťovaní nemôže hrať za dve družstvá v jednom kole rovnakej súťaže. Za 
uvedené zodpovedá HK,  ktorá upozorní BK, kde hráč prestúpil/začal hosťovať, 
v ktorom kole súťaže nemôže nastúpiť na zápas. Pri takomto porušení sa uvedené 
bude považovať, ako neoprávnený štart hráča v stretnutí. 
 

Na základe vyššie citovaného ust. čl. 7. Hracieho poriadku SBA má byť preloženie 

zápasu len výnimočným – ojedinelým javom, pričom HK SBA – C je povinná 

skúmať, či dôvod uvedený v žiadosti  o preloženie stretnutia je závažný a družstvo, 

ktoré žiada o preloženie zápasu naozaj nie je schopné nastúpiť na zápas 

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

Po preštudovaní predloženej žiadosti HK SBA – C zistila, že: 

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasov nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;        

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – kolízia termínov dvoch 
družstiev - je dôvodom na zmenu termínu zápasu.   
   

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

zápasu skupinovej časti súťaže 1.liga muži a Mladí muži U23 medzi jednotlivými 

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

dohody klubov Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. a 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.  

 


