
From: Juraj Panák <panak@slovakbasket.sk>  
Sent: Tuesday, August 30, 2022 3:52 PM 
Subject: Dôležité pokyny k súťažiam v h.o. 2022/2023 
Importance: High 

Vážené BK, funkcionári a tréneri, 

týmto chceme upozorniť na niektoré dôležité pokyny a povinnosti, ktoré je potrebné splniť pred a 
počas h.o. 2022/2023, aby sme spoločne zabezpečili bezproblémový priebeh všetkých súťaží SBA. 

1./ kompetencia riadenia súťaží SBA – hracie komisie 

Najvyššiu súťaž Niké Extraliga ženy a všetky vyššie súťaže (Slovenský pohár muži a ženy, 1.liga 
muži a ženy, Mladí muži a ženy U23, Juniori a Juniorky U19, Kadeti a Kadetky U17, Starší žiaci 
a Staršie žiačky U15) riadi HK SBA – C, e-mail: hksba@slovakbasket.sk , akékoľvek zmeny zápasov 
hksba.zmeny@slovakbasket.sk . 

Všetky nižšie súťaže (2.liga muži, Žiaci a Žiačky U14, Mladší žiaci a Mladšie žiačky U13, Starší 
minižiaci a Staršie minižiačky U12, Mladší minižiaci a Mladšie minižiačky U11, Mikroliga U10 chlapci 
a dievčatá) riadi HK SBA – R (región, teda už nie HK SBA – Z a HK SBA – V), e-mail: 
hkregion@slovakbasket.sk .    

2./ súpiska družstva, hráčske, trénerské licencie, prestupy a hosťovanie 

Viď inštrukcie k informačnému systému SBA (IS SBA):   

www.slovakbasket.sk – sekcia: „SÚŤAŽE“ – „2022/2023“ – „Informačný systém – postupy“.  

Pre krátkosť času pred súťažami žiadame z kapacitných dôvodov uvedené riešiť už teraz. Platba za 
súpisku je už len jedna, takže môžete súpisky kedykoľvek dopĺňať postupne bez zvýšených nákladov 
za ich zmeny. Riešte si v predstihu aj prestupy a hosťovania hráčov. Skontrolujte si, či sa hráči už 
vyjadrili v tomto procese (možno nemali zadaný e-mail v IS SBA) – technické veci, prístupy riešte s p. 
Kubíkom ( kubik@slovakbasket.sk ; 0905 504 810 ) ; trénerské veci, prístupy s p. Kamenským ( 
kamensky@slovakbasket.sk ; 0917 720 476 ).  

3./ pasportizácia ŠH a telocviční, školenie asistentov rozhodcov 

Tlačivo na pasportizáciu ŠH a telocviční nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk – sekcia: 
„SÚŤAŽE“ – „2022/2023“ – „Protokol o kolaudacii SH 2022/2023“.  

Vyplnený, podpísaný a potvrdený protokol zo strany klubu je potrebné zaslať na adresu SBA 
najneskôr do 19.09.2022 (stačí scan e-mailom na: sutaze@slovakbasket.sk alebo poštou) ! Kluby, 
ktoré zaslali protokol v predchádzajúcich hracích obdobiach, túto povinnosť nemajú. Originál si 
nechávajú kluby k dispozícii u seba. V súlade s Prehľadom podmienok pre zaradenie družstiev do 
súťaží SBA 2022-2023 bude prebiehať kontrola zo strany SBA alebo poverenými osobami.  

Školenie asistentov rozhodcov je potrebné uskutočniť a zaslať kópiu dokladu o vykonaní školenia 
najneskôr v prvý pracovný deň po termíne odohratia prvého domáceho zápasu (stačí scan e-mailom 
na: sutaze@slovakbasket.sk alebo poštou). Školenie môžu vykonať iba rozhodcovia, ktorí 
rozhodujú minimálne danú súťaž (čl.11.4. Hracieho poriadku SBA). Tlačivo nájdete na našej stránke: 
www.slovakbasket.sk – sekcia: „SÚŤAŽE“ – „2022/2023“ –  „Zapis o vyskoleni asistentov rozhodcov 
2022-23“.  
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4./ hlásenie zápasov  

V súlade s čl.7. Hracieho poriadku SBA je potrebné zasielať hlásenia o začiatkoch zápasoch súťaží 
SBA minimálne 10 dní pred stanoveným začiatkom zápasu na adresu: sutaze@slovakbasket.sk 

(najvyššie a vyššie súťaže); hkregion@slovakbasket.sk (nižšie súťaže) podľa pokynov, súperovi 
(ak už nie je začiatok zápasu uvedený na stránke 10 dní vopred); rozhodcom nie je potrebné zasielať, 
všetky začiatky zápasov sú (budú) uvedené na našej stránke www.slovakbasket.sk   

5./ nahlasovanie výsledkov, zasielanie zápisov zo stretnutí + kontrolného formulára 
stretnutia 

V súlade s čl. 11.7.17. nahlasovať všetky výsledky vyšších súťaží (nie Niké SBL a Niké Extraliga 
žien): 1.liga mužov a žien, Mladých mužov a Mladých žien U23, Juniorov a Junioriek U19, Kadetov 
a Kadetiek U17, Starších žiakov a Starších žiačok U15, Slovenského pohára mužov a žien je 
potrebné na adresu: sutaze@slovakbasket.sk najneskôr v pondelok do 11:00 h. !, resp. 
nasledujúci deň po odohraní zápasu. Nižšie súťaže v rovnakých termínoch na adresu: 
hkregion@slovakbasket.sk .  

Vo všetkých kategóriách sa nahlasuje sa výsledok, polčas, po dvaja najlepší strelci z oboch 
družstiev; výsledky po víkende zo všetkých vyšších súťaží, aj nižších sa zverejňujú na našej stránke 
www.slovakbasket.sk , v menu „Súťaže“ – „2022/2023“ – „...“ (výber vami hľadanej súťaže). 

Zápisy a kontrolné formuláre najvyšších a vyšších súťaží (Niké SBL, Niké Extraliga ženy, 1.liga 
muži a ženy, Mladí muži a Mladé ženy U23, Juniori a Juniorky U19, Kadeti a Kadetky U17, Starší žiaci 
a Staršie žiačky U15) sa zasielajú v súlade s čl.9. Hracieho poriadku SBA do 1 hodiny po 
ukončení stretnutia - scan /čitateľné foto, v prípade, že je zápis z oboch strán, tak obojstranne/ 
originálu zápisu o stretnutí e-mailom HK na adresu sutaze@slovakbasket.sk ; nižšie súťaže 
najneskôr najbližší pracovný deň po stretnutí na adresu: hkregion@slovakbasket.sk . 

6./ zasielanie vyhodnotení herných štatistík 

Všetky informácie ohľadne herných štatistík nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk – sekcia: 
„SÚŤAŽE“ – „2022/2023“ – „Vyhodnotenie hernej štatistiky a hodnotenie rozhodcov pre 15 alebo 20 
hráčov“; v jednotlivých listoch nájdete návody. 

Vyhodnotenie hernej štatistiky a hodnotenie rozhodcov (toto tlačivo-excell tabuľku si vždy skopírujte 
čisté pre každé nové vyhodnotenie, neprepisujte staré ...); tlačivo je na max. počet 15 hráčov, resp. 20 
hráčov pre žiacke kategórie. Hodnotenie rozhodcov Niké SBL a Niké Extraligy žien sa vyhodnocujú 
podľa pokynov samostatne. 

Vyhodnotenia herných štatistík je potrebné zasielať obratom, resp. maximálne 1 deň po 
odohraní zápasu zo všetkých vyšších súťaží (1.liga muži a ženy, Mladí muži a Mladé ženy U23, 
Juniori a Juniorky U19, Kadeti a Kadetky U17, Starší žiaci a Staršie žiačky U15) okrem súťaží Niké 
SBL a Niké Extraligy žien, kde je povinnosť vysielania zápasov cez live štatistiky na adresu: 
sutaze@slovakbasket.sk  

Sumárne vyhodnotenia zo starších hracích období nájdete na našej www.slovakbasket.sk 
v samostatných ročníkoch “SÚŤAŽE“ – „... príslušné h.o....“ –„Vyhodnotenia herných štatistík“ 

a ďalej podľa kategórie bez h.o. 2021/22.   

7./ hodnotenie rozhodcov 

Vykonáva sa po každom zápase a zasiela spolu s vyhodnotením hernej štatistiky viď predchádzajúci 
bod 6./ obratom, resp. maximálne 1 deň po odohraní zápasu ! Hodnotenie rozhodcov uvádzajte vo 
vyhodnoteniach hernej štatistiky; 

Pre Niké SBL a Niké Extraligu žien podľa samostatných pokynov. 
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8./ iné informácie 

Hosťovanie a pendlovanie hráčov nájdete v čl.6. Hracieho poriadku SBA, resp. zmeny na súpiskách aj 
v čl.5. 

Počet hráčov na súpiske nájdete v čl.5.15. Hracieho poriadku SBA: 

9./ poriadky SBA nájdete na našej stránke www.slovakbasket.sk úplne dole vľavo v sekcii 

Dokumenty SBA – Poriadky/Štatúty/Smernice,  

10./ zmena termínu zápasu 

Uvedené je potrebné riešiť v súlade s čl. 7. Hracieho poriadku SBA. Žiadosti na zmenu termínu 
zápasu sa zasielajú v riadnom predstihu na e-mail: hksba.zmeny@slovakbasket.sk (najvyššie 
a vyššie súťaže) a na e-mail: hkregion@slovakbasket.sk (nižšie súťaže). V žiadosti je potrebné 
uviesť: súťaž, pôvodný termín zápasu, navrhovaný termín zmeny zápasu, prípadné potvrdenie dôvodu 
zmeny termínu zápasu a súhlasné stanovisko súpera. Až takáto komplet žiadosť môže byť zaslaná na 
príslušný riadiaci orgán súťaže. Pokyny HK k zmene termínu zápasu najvyšších a vyšších súťaží 
nájdete v prílohe a na našej stránke www.slovakbasket.sk – sekcia: „SÚŤAŽE“ – „2022/2023“ –
 „Pokyny HK k zmene terminu zapasu najvyssich a vyssich sutazi“. 

Juraj Panák, vedúci sekretariátu súťaží SBA 

e-mail: sutaze@slovakbasket.sk    

m: 0905 648 347 
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