
 

ŠTATÚT HRACEJ KOMISIE SLOVENSKEJ BASKETBALOVEJ 
ASOCIÁCIE 

1. Úvodné a všeobecné ustanovenia 

1.1. Hracia komisia SBA (ďalej len HK ), je orgán SBA zriadený v zmysle Stanov SBA, ktorý riadi súťaže 
SBA vo všetkých vekových kategóriách. 

1.2. Organizačná štruktúra HK 

1.2.1. HK má tieto sekcie: 

a) HK Centrálna  (ďalej len HK SBA - C) 

b) HK Región  (ďalej len HK SBA - R) 

c) HK Slovenskej basketbalovej ligy   (ďalej len HK SBL) 

1.2.2. Zloženie HK, menovanie jej členov a predsedov sekcií vykonáva VV SBA na obdobie jedného 

hracieho obdobia. Predsedu HK volí a odvoláva Konferencia. Volebné obdobie predsedu HK 
je 4 roky. 

1.2.2.1 HK SBA - C sa skladá z 3 členov, predsedu, sekretára a člena.. 

1.2.2.2 HK SBA - R sa skladá z 3 členov, predsedu, sekretára a člena. 

1.2.2.3 HK SBL sa skladá  z HK SBA - C  podľa bodu 1.2.2.1 a Disciplinárneho riaditeľa 

SBL. (ďalej len DR SBL) 

 

1.2.2.4 HK SBA rozhoduje na zasadnutiach za prítomnosti jej členov, resp. elektronicky, 
ak to povaha veci umožňuje. 

 

1.2.2.5 Predseda HK je súčasne predsedom HK SBA – C a vykonáva metodickú činnosť s 
pôsobnosťou na všetky sekcie HK. 

2. Pôsobnosť HK SBA 

2.1. HK pôsobí v sekciách 

2.1.1. HK SBA - R pôsobí ako riadiaci orgán prvostupňový v súťažiach všetkých vekových kategórii 
s výnimkou súťaží vyššej výkonnostnej kategórie. 

2.1.2. HK SBL pôsobí ako riadiaci disciplinárny orgán prvostupňový v súťaži SBL. 

2.1.3. HK SBA - C pôsobí ako riadiaci orgán 

a) prvostupňový vo všetkých súťažiach vyššej výkonnostnej kategórie, 

b) prvostupňový disciplinárny orgán pri previneniach rozhodcov vo všetkých súťažiach, 

c) druhostupňový, vo veciach odvolania voči rozhodnutiam HK SBA – R. 

2.2. HK zabezpečujú okrem riadenia súťaží aj výkon svojich rozhodnutí. 

3. Rozhodovacia a výkonná činnosť HK SBA 

3.1. HK sa pri svojej činnosti riadi vnútornými predpismi SBA (najmä Hracím poriadkom, Licenčným a 

prestupovým poriadkom, Disciplinárnym poriadkom včítane ich príloh), Uzneseniami VV SBA a 



 

Predpismi FIBA. 

3.2. Člen HK je z konania vylúčený, ak vzhľadom na jeho pomer k veci alebo k účastníkom konania 

zakladá vzťah predpojatosti. 

3.3. HK rozhoduje na základe objektívne zisteného skutkového stavu a na základe písomných podaní 

účastníkov stretnutí súťaží SBA, v súlade s Hracím poriadkom SBA a ustanoveniami Disciplinárneho 

poriadku /predovšetkým bodu 2 - Základné pravidlá disciplinárneho konania/. 

3.4. V jednoduchých veciach HK rozhodne bezodkladne, v ostatných prípadoch rozhodne do 15 dní. 
Pokiaľ si to povaha veci vyžaduje, je možné lehotu predĺžiť na 30 dní. O predĺžení lehoty informuje 
HK účastníkov konania. 

3.5. HK pri svojej rozhodovacej a výkonnej činnosti je oprávnená okrem písomných podaní rozhodcov a 
technických komisárov jednotlivých stretnutí súťaží SBA, vyhodnocovať aj vlastné zistenia. 

3.6. HK v rámci svojej rozhodovacej právomoci prvostupňového orgánu vydáva spravidla jedno 
rozhodnutie. Ak to skutočnosti, v predmetnej posudzovanej športovo technickej záležitosti 

odôvodňujú, (napr. nové dôkazy resp. skutočnosti, ktoré neboli predmetom druhostupňového 
konania) je oprávnená vydať viacero rozhodnutí. 

3.7. HK vydáva rozhodnutie v písomnom vyhotovení, s odôvodnením a poučením o možnosti použitia 

opravného prostriedku. 

3.8. O ústnych podaniach a o dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach 
účastníkov konania, o ústnom pojednávaní HK spíše zápisnicu. 

3.9. HK je oprávnená v odôvodnených prípadoch vykonať opravu alebo zmenu svojho rozhodnutia. 

3.10. Jednotlivé sekcie HK sú oprávnené v disciplinárnom konaní v mimoriadnych prípadoch udeľovať 

tresty ZPČ a ZVF aj pre súťaže SBA nad rámec ich riadiacej pôsobnosti. 

3.11. Procesný postup konania HK upravuje tento Štatút a Hrací poriadok. HK svoje rozhodnutia zverejňuje 

na webovej stránke www.slovakbasket.sk a súčasne ich zasiela účastníkom konania emailom. 
Rozhodnutia HK SBL sa zverejňujú na www.basketliga.sk.  

3.12. Proti rozhodnutiam HK SBA - R  je možné podať odvolanie podľa tohto Štatútu a Hracieho poriadku. 
Odvolanie je riadny opravný prostriedok, ktorý je možné podať do 15 dní odo dňa zverejnenia 
rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok. 

3.13. Odvolacím orgánom proti rozhodnutiam HK SBA – R je HK SBA - C. Odvolacím orgánom proti 
rozhodnutiam HK SBA – C a HK SBL je AK SBA. Pokiaľ je príslušný orgán /HK SBA - R/ z dôvodu 

predpojatosti nespôsobilý rozhodovať, rozhoduje v takom prípade na prvom stupni príslušný odvolací 
orgán a druhostupňovým orgánom je v takom prípade Arbitrážna komisia. Voči druhostupňovému 
rozhodnutiu odvolacieho orgánu odvolanie nie je prípustné. 

3.14. Proti prvostupňovému rozhodnutiu HK SBA - C a HK SBL je možné podať odvolanie podľa tohto 
Štatútu a Hracieho poriadku na druhostupňový orgán, ktorým je Arbitrážna komisia SBA. Odvolanie 

je riadny opravný prostriedok, ktorý je možné podať do 15 dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia. 
Odvolanie nemá odkladný účinok. Ak odvolanie voči rozhodnutiu HK nebolo podané včas alebo 
nebol zaplatený správny poplatok, HK svojím rozhodnutím takéto podanie odmietne. 

3.15. Odvolanie môže byť podané len proti výrokovej časti rozhodnutia prvostupňového orgánu. Odvolanie 
sa podáva na orgáne SBA, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. Tento ho predloží spolu so spisovým 

materiálom bez zbytočného odkladu odvolaciemu orgánu, okrem prípadu, ak HK svojím rozhodnutím 
odmietne odvolanie podľa predchádzajúceho bodu 3.13. 

3.16. Odvolanie musí byť prerokované do 30 dní odo dňa jeho doručenia odvolaciemu orgánu.       

Odvolanie musí spĺňať nasledovné náležitosti: 

- označenie účastníkov konania, 

- označenie orgánu, ktorého rozhodnutie sa napáda, 

- označenie rozhodnutia, ktoré sa napáda, 

http://www.slovakbasket.sk/
http://www.basketliga.sk/


 

- odôvodnenie odvolania, 

- rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup                    

prvostupňového orgánu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha; 

- odvolanie musí byť zaslané na vedomie prvostupňovému orgánu a prípadne osobám, ktoré sú 
uvedené v odvolaní a súperovi. Podacie lístky musia byť doložené k odvolaniu ako doklad o 
odoslaní kópií, 

- doklad o úhrade poplatku. 

3.17. Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ak je to nevyhnutné, doterajšie 
konanie doplní, príp. zistené vady odstráni. 

3.18. HK rozhoduje väčšinou hlasov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu sekcie. Pri rovnosti hlasov 
pri rozhodnutiach HK SBL rozhoduje hlas predsedu HK SBA –C. 

3.19. Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a 
rozhodnutie potvrdí. 

3.20. Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti prvostupňovému orgánu na nové prerokovanie a 

rozhodnutie, ak je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti alebo pokiaľ odvolací 
orgán prekvalifikoval trest podľa iného bodu prílohy DP - Zoznam ukladaných trestov a sankcií, ako 
bolo pôvodne rozhodnuté . Prvostupňový orgán je názorom odvolacieho orgánu viazaný /proti 
rozhodnutiu HK je možné podať opätovne riadny opravný prostriedok/. 

3.21. Ak podané odvolanie nespĺňa požadované náležitosti uvedené v bode 3.14 tohto Štatútu, považuje sa 
za nepodané a ďalej sa neprerokováva. Kaucia sa v tomto prípade vracia v plnej výške, správny 

poplatok sa nevracia. 

3.22.    Podklady k rozhodnutiam HK SBL pripravuje a zabezpečuje DR SBL. 

3.23. Rozhodnutie HK podpisujú predseda a sekretár sekcie, pokiaľ je ustanovený. Rozhodnutie HK SBL 
podpisujú predseda a sekretár HK SBA –C a DR SBL. 

3.24. HK zasadá spravidla jedenkrát týždenne, podľa potreby môže zasadať a rozhodovať aj v skorších 
termínoch, pokiaľ DP SBA neustanovuje inak. 

3.25. Počas zápasov play-off extraligy mužov a žien v prípade zistenia disciplinárneho priestupku v 
priebehu stretnutia do 24 hodín po ukončení predmetného stretnutia je povinnosťou zvolať zasadnutie 
HK, na ktorom sa okrem členov HK musia zúčastniť na základe jej posúdenia aj aktéri disciplinárneho 

priestupku, tréneri oboch mužstiev, delegovaní rozhodcovia a technický komisár stretnutia pokiaľ DP 
SBA neustanovuje inak. 

4. Prechodné a záverečné ustanovenia 

4.1. Tento Štatút nadobúda účinnosť dňom 07.10.2022 po predchádzajúcom schválení VV SBA dňa 
06.10.2022. 

4.2. Dňom účinnosti tohto Štatútu v celom rozsahu zaniká platnosť a účinnosť doterajšieho Štatútu. 

 

V Bratislava, dňa 07.10.2022 

 

 

 

 

 

 Mgr. Andrej Kuffa      Ing. Miloš Drgoň 

                  Generálny sekretár SBA     Prezident SBA  


