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Hrací poriadok SBA 

 
Zoznam platných hracích predpisov : 

 

1. Hrací poriadok SBA /ďalej aj HP/ 

2. Licenčný a prestupový poriadok SBA /ďalej aj LP/ 

3. Disciplinárny poriadok SBA /ďalej aj DP/ 

4. Pravidlá basketbalu SBA 

5. Štatút Hracej komisie SBA 

6. Vyhlásenie súťaží SBA 

7. Podmienky pre zaradenie do súťaží SBA 

 

Zoznam použitých pojmov: 

 

1. Predpisy SBA 

 Predpismi SBA sa rozumie súbor pravidiel vydaných a schválených orgánmi SBA v súlade so 
stanovami SBA, ktoré sú určené na spravovanie a riadenie všetkých činností v rámci SBA.  

2. Hracie predpisy SBA 

 Hracími predpismi sa rozumie súbor pravidiel vydaných a schválených orgánmi SBA v súvislosti 
s riadením súťaží SBA. Sú to predovšetkým Hrací poriadok, Licenčný a prestupový poriadok, 
Disciplinárny poriadok, Pravidlá basketbalu, Štatút hracej komisie, Vyhlásenie súťaží a viaceré 
ďalšie smernice Hracej komisie. 

3. Hrací poriadok SBA /ďalej aj Hrací poriadok alebo HP/ 

 Hrací poriadok SBA tvorí súhrn pravidiel a predpisov pre organizáciu a riadenie basketbalových 
súťaží, 

4. Pravidlá basketbalu SBA  /ďalej aj pravidlá basketbalu /  

 Pod týmto pojmom sa rozumejú Pravidlá basketbalu FIBA upravené a zmenené podľa rozhodnutí 
orgánov SBA. Tieto úpravy sa týkajú predovšetkým organizačných a technických ustanovení ako aj 
hracích pravidiel pre mládežnícke súťaže  

5. Vyhlásenie súťaží SBA 

 Tento predpis špecifikuje systém súťaží pre dané hracie obdobie a súbor podmienok na účasť 
v týchto súťažiach. 

6. Súťaže SBA /ďalej aj súťaž/ 

 Súťažami SBA sa rozumejú všetky basketbalové súťaže dospelých a mládeže v rôznych vekových a 
výkonnostných kategóriách žien a mužov v Slovenskej republike, ktoré vyhlasuje SBA 

7. Súťažné stretnutie /ďalej aj stretnutie/ 

 Súťažným stretnutím sa rozumie jednotlivý zápas dvoch družstiev podľa vyžrebovania súťaže SBA 

8. Systém súťaží  

 Systémom súťaže sa rozumie definovanie parametrov súťaže, ktoré pre jednotlivé vekové 
a výkonnostné kategórie družstiev špecifikujú počty družstiev v súťaži, zaradenie družstiev do 
skupín, spôsob postupu a zostupu, počet kôl súťaže, určenie finálovej záverečnej časti súťaže 
a pod. 
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9. Hracie obdobie 

 Hracím obdobím sa rozumie obdobie stanovené vo vyhlásení súťaží, spravidla od 1.7. kalendárneho 
roku do 30.6. nasledujúceho kalendárneho roku 

10. Basketbalový klub /ďalej aj BK/ 

 Basketbalovým klubom sa rozumie kolektívny člen SBA v zmysle stanov SBA, ktorý prihlásil aspoň 
jedno družstvo do súťaží SBA 

11. Družstvo BK 

 Družstvom BK sa rozumie organizačná jednotka zostavená basketbalovým klubom, pozostávajúca z 
viacerých hráčov a ďalších osôb pod vedením trénera, zostavená za účelom účasti v súťaži  

12. Hráč 

 Hráčom sa rozumie fyzická osoba, člen SBA, ktorý spĺňa podmienky na vydanie hráčskej licencie 

13. Právo účasti v súťaži /právo štartu/ 

 Právom účasti v súťaži sa rozumie právo, ktoré získal BK pre svoje družstvá na základe splnenia 
podmienok daných predpismi SBA /napríklad postupom z nižšej súťaže do vyššej/ 

14. Postupová súťaž 

 Postupovou súťažou sa rozumie súťaž, ktorá je v rámci systému súťaží zaradená do postupnosti 
súťaží zoradených podľa výkonnostných stupňov, a v ktorej prebieha získavanie a strata práv na 
účasť v súťaži na základe umiestnenia v tabuľke súťaže  

15. Súpiska družstva 

 Súpiska družstva je dokument, ktorý oprávňuje družstvo k účasti v príslušnej súťaži a uvádza súpis 
hráčov oprávnených nastupovať na stretnutia v súťažiach SBA za družstvo ako aj trénerov 
oprávnených viesť družstvo.  

16. Materský BK 

 Každý hráč v súťažiach SBA má príslušnosť k určitému BK. Materským BK hráča je ten BK, ktorý 
požiadal o vydanie hráčskej licencie pre uvedeného hráča, a ktorému bola hráčska licencia vydaná, 
prípadne do ktorého hráč prestúpil v súlade s predpismi SBA. 

17. Veková kategória 

 Vekovou kategóriou súťaže sa rozumie členenie súťaží podľa obmedzenia štartu hráča na základe 
jeho veku /juniori, kadeti, st. žiaci/  

18. Mládežnícka súťaž 

 Mládežníckymi súťažami sa rozumejú všetky súťaže do kategórie juniorov včítane 

19. Seniorská súťaž 

 Seniorskými súťažami sú všetky súťaže dospelých 

20. Výkonnostná kategória 

 Výkonnostnou kategóriu sa rozumie členenie súťaží podľa výkonnostných úrovní zúčastnených 
družstiev. Ide spravidla o postupové súťaže /Extraliga, 1. Liga, 2. Liga .../ 

21. Preraďovanie hráča 

 Preraďovaním hráča sa rozumie vyškrtnutie hráča z jednej súpisky družstva a zapísanie hráča na 
inú súpisku materského BK 

22. Pendlovanie hráča /striedavý štart/ 

 Pendlovaním hráča sa rozumie zaradenie hráča na viaceré súpisky materského BK 

23. Hosťovanie hráča 

 Hosťovaním hráča sa rozumie zaradenie hráča na súpisku iného ako materského klubu 
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24. Prestup hráča 

 Prestupom hráča sa rozumie zmena jeho klubovej príslušnosti 

25. Ucelená časť súťaže /základná časť, nadstavbová časť, finálová časť/ 

 Ucelenou časťou súťaže sa rozumie súbor stretnutí v rámci súťaže, keď družstvá odohrali všetky 
zápasy v rámci jedného kola súťaže /pri 2,3,4 alebo viac kolových typoch súťaží/, alebo sa súťaž po 
odohraní časti znovu prerozdeľuje na skupiny, v ktorých bude pokračovať, alebo nastupuje ďalšie 
kolo vyraďovacej súťaže 

26. Neoprávnený štart hráča 

 Neoprávnený štartom hráča sa rozumie uvedenie hráča v zápise o stretnutí, prípadne jeho 
nastúpenie v zápase, pričom neboli splnené všetky náležitosti podľa predpisov SBA 

27. Termín stretnutia 

 Termínom stretnutia sa rozumie dátum, čas a miesto stretnutia 

28. Preloženie stretnutia 

 Preložením stretnutia sa rozumie zmena dátumu alebo miesta stretnutia.  

29. Zahraničná súťaž 

 Zahraničnou súťažou sa rozumie súťaž organizovaná FIBA alebo iným basketbalovým zväzom, 
v ktorej sa BK zúčastňuje so súhlasom SBA. 

30. Hlásenie stretnutia 

 Hlásením stretnutia sa rozumie oznámenie dátumu, času a miesta stretnutia 

31. Delegovaný rozhodca /komisár/ 

 Delegovaným rozhodcom /komisárom/ sa rozumie rozhodca /komisár/, ktorý bol poverený zo strany 
SBA vedením zápasu /účasťou na zápase/ 

32. Verejný dopravný prostriedok 

 Verejným dopravným prostriedkom sa rozumie mestská hromadná dopravu, verejná medzimestská 
autobusová doprava, verejná diaľková autobusová doprava, medzinárodná autobusová doprava, 
železničná doprava, letecká doprava 

33. Miesto stretnutia 

 Miestom stretnutia sa rozumie objekt /športová hala/, kde sa stretnutie odohrá 

34. Dvojstretnutie 

 Dvojstretnutím sa rozumie súbor dvoch stretnutí, ktoré družstvo odohrá v jednom dni s tým istým 
súperom. Dvojstretnutím je aj stretnutie družstva a jeho dvojičky v prípade vylosovania súťaže 
dvojičkovým systémom, ktoré je vylosované v dvoch po sebe idúcich dňoch /spravidla sobota - 
nedeľa/ 

35. Hracie dôsledky 

 Hracími dôsledkami sa rozumie spôsob trestu, kedy dochádza k zmene stanovenia výsledku 
stretnutia alebo hodnotenia vo výsledkovej tabuľke  bez ohľadu na výsledok stretnutia dosiahnutý na 
ihrisku 

36. Zápis o stretnutí 

 Zápisom o stretnutí sa rozumie dokument, do ktorého sa podľa pravidiel basketbalu zaznamenávajú 
všetky relevantné skutočnosti počas stretnutia 

37. Slovenský hráč 

 Slovenským  hráčom sa rozumie osoba, ktorá má štátnu príslušnosť SR a je v zmysle pravidiel FIBA 
oprávnená reprezentovať SR 
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38. Hráč fyzicky prítomný na stretnutí 

 Hráčom fyzicky prítomným na stretnutí sa rozumie hráč, ktorý sa pri otvorení stretnutia nachádza na 
hracej ploche alebo na lavičke družstva 

39. Kontumácia stretnutia 

 Kontumáciou stretnutia sa rozumie administratívna zmena výsledku zápasu v súlade s predpismi 
SBA bez ohľadu na výsledok stretnutia dosiahnutý na ihrisku 

40. Dlhodobá súťaž 

 Dlhodobou súťažou sa rozumie súťaž, ktorá je systémom súťaží zaradená do ucelenej časti 
hracieho obdobia ako viackolová 

41. Jednorazová súťaž 

 Jednorazovou súťažou sa rozumie súťaž, ktorá je systémom súťaží zaradená jednorazovo 
a prebieha len v krátkom časovom období /napr. finálové turnaje mládeže/ 

42. Zastavenie činnosti 

 Zastavenie činnosti je spôsob trestu, ktorý potrestanému odoberá právo vykonávať konkrétnu 
činnosť. Tento trest je definovaný v disciplinárnom poriadku 

43. Play-off súťaže 

 Play-off je  špecifický spôsob systému súťaže, ktorý rozhoduje o celkovom víťazovi súťaže 

44. Usporiadateľ 

 Usporiadateľom sa rozumie BK, ktorý je predpismi SBA poverený usporiadať stretnutie, spravidla 
BK, ktorého družstvo je vo vyžrebovaní súťaže uvedené na prvom mieste 

45. Organizácia stretnutia 

 Organizáciou stretnutia sa rozumie súbor činností, ktoré je potrebné podľa predpisov SBA vykonať 
alebo zabezpečiť v súvislosti s odohraním stretnutia 

46. Priľahlé priestory 

 Priľahlými priestormi sa rozumejú všetky priestory v objekte, v ktorom sa koná stretnutie a nie sú 
špecifikované pravidlami basketbalu, ako aj parkovacie plochy v blízkosti objektu 

47. Účastník stretnutia 

 Účastníkmi stretnutia sa rozumejú členovia družstiev, rozhodcovia a ďalšie osoby stanovené 
predpismi SBA / osoba odprevádzajúca družstvo, asistent rozhodcu, delegovaný technický komisár 
a iné delegované osoby SBA/ 

48. Zdravotná služba 

 Zdravotnou službou sa rozumie osoba, ktorá je v súlade s predpismi kvalifikovaná podávať 
zraneným osobám prvú pomoc 

49. Hlásateľská služba 

 Hlásateľskou službou sa rozumejú technické a personálne prostriedky, slúžiace k zabezpečeniu 
šírenia informácií zvukom v priestoroch ihriska a miest pre divákov 

50. Najvyššia súťaž žien a mužov  

 Najvyššou súťažou žien a mužov sa rozumie výkonnostne najvyššia dlhodobá súťaž dospelých 
v rámci systému súťaží /extraliga žien a mužov/  

51. Vyššie a nižšie súťaže 

Vyššími súťažami sa rozumejú súťaže zodpovedajúce druhej najvyššej súťaži mužov a žien a 
najvyššie súťaže mládeže vo vekových kategóriách od U15 /Dorastenecká liga, žiacka liga/, 
z ktorých sa postupuje na záverečné finálové turnaje mládeže 

Nižšími súťažami sa rozumejú ostané súťaže  
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52. Herná štatistika 

 Hernou štatistikou sa rozumie súbor informácií zo stretnutia definovaný metodickým usmernením 
SBA, ktorý zobrazuje zaznamenané štatistické informácie o hráčoch počas stretnutia 

53. Technický zápis zo stretnutia 

 Technickým zápisom sa rozumie formulár, na základe ktorého je možné zaznamenať štatistické 
informácie zo stretnutia 

54. Hráčska licencia 

 Hráčska licencia sa od hracieho obdobia 2017/2018 nevydáva. Uvedené je riešené cez ISSBA. 

55. Trénerská licencia 

 Trénerskou  licenciou sa rozumie doklad v súlade s predpismi SBA, ktorý oprávňuje trénera pôsobiť 
v súťažiach SBA 

56. Kvalifikačný  stupeň trénera 

 Kvalifikačným stupňom trénera sa rozumie stupeň vzdelania na päťstupňovej kvalifikačnej stupnici 
špecializovanej činnosti tréner basketbalu udelený akreditovaným vzdelávacím subjektom 

57. Vetovanie rozhodcu 

 Vetovaním rozhodcu sa rozumie rozhodnutie BK, ktorým v zmysle predpisov SBA žiada 
o nedelegovanie daného rozhodcu na stretnutia družstiev BK 

58. Asistent rozhodcu 

 Asistentmi rozhodcu sú zapisovateľ, pomocník zapisovateľa, časomerač a merač 24s 

59. Náležitosti hráčov /trénerov/ 

 Náležitosťami hráčov /trénerov/ sa rozumejú najmä všetky dokumenty, ktoré oprávňujú uvedené 
osoby k účasti na stretnutí, ale prípadne aj ďalšie podmienky, ktoré je potrebné splniť 

60. Inzultácia 

 Inzultáciou sa rozumie akékoľvek telesné napadnutie účastníka stretnutia v zmysle Disciplinárneho 
poriadku mimo bežnej hernej situácie  

61. Protest a námietky 

 Protestom alebo námietkami sa rozumie vyjadrenie oficiálneho nesúhlasu BK s uplatňovaním 
predpisov SBA v stretnutí. Protest súčasne smeruje k zmene výsledku stretnutia 

62. Potvrdený email  

Potvrdeným emailom sa rozumie pôvodný email odosielateľa s pripojeným oznámením prijímateľa, 
že daný email mu bol doručený  

63. Kolaudácia ŠH 

 Kolaudáciou ŠH sa rozumie vyplnenie predpísaného formulára, v ktorom sa uvádzajú technické 
parametre športovej haly v súlade s predpismi SBA 

64. Právny nástupca BK 

 Právnym nástupcom BK sa rozumie právnická osoba, ktorá splnila všetky zákonné predpoklady 
a prevzala všetky práva a povinnosti po danom BK bez akýchkoľvek výnimiek a obmedzení 

65. Technický prestup 

 Technickým prestupom sa rozumie prestup, ktorý vykoná HK v súlade s predpismi SBA v prípade, 
že došlo k zmene právnej subjektivity BK a bez toho, aby hráč bol účastníkom konania. 

66.       Informačný systém SBA 

Informačný systém SBA (ďalej len ISSBA) je softvér na vedenie Matriky SBA, realizáciu prestupov 
a hosťovaní, evidenciu zmlúv, apod. 

 



Slovenská basketbalová asociácia 
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, tel.: 02/491 14 545 

www.slovakbasket.sk 
e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk 

 
 

Hrací poriadok SBA 2021-22  Strana 6 z 31 

 

67.       Webportál ISSBA 

Webportál ISSBA je webová stránka, na ktorej sa zverejňujú údaje a informácie z ISSBA.  

68.        Administrátor ISSBA 

Administrátor ISSBA je osoba, ktorá v ISSBA spravuje oprávnenia osôb a vykonáva technickú 
podporu pre osoby. 

69.       Matrikár ISSBA 

Matrikár ISSBA je osoba, ktorá schvaľuje úkony vykonané Klubovým manažérom, pokiaľ v predpise 
nie je uvedené inak. 

70.       Matrikár trénerov 

Matrikár trénerov je osoba, ktorá spravuje v ISSBA agendu trénerov. 

71.       Matrikár rozhodcov 

Matrikár rozhodcov je osoba, ktorá spravuje v ISSBA agendu rozhodcov. 

72.       Klubový manažér 

Klubový manažér je poverená osoba štatutárnym orgánom BK, ktorá spravuje agendu BK v plnom 
rozsahu a podľa pokynov vydaných SBA.  
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Hrací poriadok SBA 

Obsah: 

1. Základné ustanovenia 

2. Definícia súťaží /druh, definícia, spôsob vyhlásenia/ 

3. Kompetencie, vyhlasovanie a riadenie súťaží 

4. Zaraďovanie družstiev do súťaží a nutné podmienky 

5. Pravidlá tvorby súpisiek  

6. Pravidlá preraďovania, pendlovania, hosťovania a štartu v iných kategóriách 

7. Stanovovanie termínov stretnutí, ich preloženie prípadne zrušenie 

8. Prerušenie a predčasné ukončenie stretnutia  

9. Zápis zo stretnutia 

10. Hodnotenie výsledkov 

11. Povinnosti usporiadateľského BK k súťažnému stretnutiu  

12. Práva a povinnosti družstiev BK a ich členov  

13. Práva  a povinnosti technických komisárov a rozhodcov  

14. Práva a povinnosti hráčov, trénerov, kapitánov a osôb sprevádzajúcich družstvo  

15. Rozhodovanie o previnení a trestoch včítane hracích dôsledkov 

16. Kompetencie a organizácia HK pri riadení súťaží   

17. Postup pri riešení protestov a námietok 

18. Odvolanie proti rozhodnutiam HK 

19. Spôsob prevodu práv účasti 

20. Požiadavky na vybavenie haly, lopty, dresy, otvárací ceremoniál stretnutia a ukonče-
nie stretnutia 

21. Ochorenie COVID-19 

22. Záverečné ustanovenia 

 

1. Základné ustanovenia 

1.1.      Hrací poriadok SBA tvorí súhrn pravidiel a predpisov pre organizáciu a riadenie basketbalových 
súťaží. 

1.2.      Tento Hrací poriadok je záväzný pre všetkých členov SBA, orgány SBA, funkcionárov 
a športovcov, ktorí sa basketbalových súťaží zúčastňujú. 

1.3.      Pokiaľ sú ustanovenia tohto Hracieho poriadku SBA v rozpore s ustanoveniami iných hracích 
predpisov SBA, sú ustanovenia iných hracích predpisov v danej veci neúčinné, pokiaľ nie je 
predpisom ustanovené inak. 
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2. Definícia súťaží /druh, definícia, spôsob vyhlásenia/ 

2.1.      Súťažami SBA sa rozumejú všetky basketbalové súťaže dospelých a mládeže v rôznych 
vekových a výkonnostných kategóriách žien a mužov v Slovenskej republike, ktoré vyhlasuje 
SBA. 

2.2.      Súťaže SBA sa hrajú podľa Pravidiel basketbalu SBA. Úpravy a zmeny vydáva SBA. 

2.3.      Systém súťaží SBA schvaľuje VV SBA na ďalšie hracie obdobie  vo forme vyhlásenia súťaží žien 
a mužov vždy na konci predchádzajúceho hracieho obdobia, a to minimálne 7 dní pred 
stanoveným termínom na podanie prihlášok do súťaží. Hracím obdobím sa rozumie obdobie 
stanovené vo vyhlásení súťaží, spravidla od 1.7. kalendárneho roku do 30.6. nasledujúceho 
kalendárneho roku. 

2.4.      Vyhlásenie súťaží  obsahuje údaje o všetkých súťažiach SBA včítane plánovaných hracích 
termínov. 

2.5.      Vo vyhlásení súťaží môžu byť zachytené okrem systému príslušnej súťaže pre daný počet 
družstiev aj ďalšie alternatívy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri odhlásení/prihlásení sa  družstiev z/do 
príslušnej súťaže pred alebo po vyžrebovaní. Pri neprihlásení sa, resp. odhlásení sa družstva z 
príslušnej súťaže, rozhodne o hracom systéme v danej súťaži /príp. o počte družstiev v príslušnej 
súťaži/ HK. 

2.6.      V odôvodnených prípadoch je HK oprávnená upraviť rozpis súťaže /úprava termínovej listiny, 
spôsob nasadenia družstiev, zmena systému žrebovania/. Spravidla HK používa definovaný 
rozpis /žrebovací kľúč, Bergerove tabuľky a pod./, HK sa však v záujme efektívneho priebehu 
súťaže a jej atraktivity môže od systému odchýliť. 

 

3. Kompetencie, vyhlasovanie a riadenie súťaží 

3.1.      SBA vytvára Hraciu komisiu /ďalej len HK/. Členov HK menuje do funkcie VV SBA na obdobie 
jedného hracieho obdobia. Predsedu HK volí konferencia SBA na 4 ročné obdobie, pokiaľ 
konferencia nerozhodne inak. Kompetencie a organizačná štruktúra HK sú stanovené štatútom 
HK. 

3.2.      Pri riadení súťaží SBA na 1. stupni rozhoduje HK, na 2. stupni rozhoduje Arbitrážna komisia SBA 
/ďalej len AK/, pokiaľ štatútom HK nie je stanovené inak. Rozhodnutia na 2. stupni sú konečné. 

3.3.      VV SBA môže na základe platnej zmluvy s kolektívnym členom SBA, zastupujúcim záujmy 
viacerých BK, rozhodnúť o inom spôsobe riadenia súťaže. 

 

4. Zaraďovanie družstiev do súťaží a nutné podmienky 

4.1.      Kolektívni členovia SBA /ďalej len BK/ a ich družstvá, ktoré sa prihlasujú do súťaže, sú povinné  
splniť podmienky stanovené vo Vyhlásení súťaží a v ďalších predpisoch SBA. 

4.2.      Povinnosťou BK, ich družstiev štartujúcich v súťažiach SBA, je zabezpečiť pravidelnú lekársku 
prehliadku hráčov na účely posúdenia zdravotnej spôsobilosti vrcholového športovca /hráča 
najvyššej súťaže mužov a žien/, a talentovaného športovca minimálne 1x za hracie obdobie a 
viesť o nej záznam. Zdravotnú spôsobilosť profesionálneho športovca a talentovaného športovca 
posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo na základe 
lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. Súčasťou lekárskej prehliadky profesionálneho športovca 
a talentovaného športovca je aj preventívna prehliadka podľa vyhlášky č.51/2016. Zoznam 
pracovísk telovýchovných lekárov je na stránke www.sstl.sk.  

4.3.      BK musí prihlásiť družstvo do súťaže v stanovenom termíne. Prihlášku podáva KM 
prostredníctvom ISSBA. BK sú povinné uhradiť príslušné poplatky za prihlásené družstvá do 
stanoveného termínu. Družstvá BK štartujú v súťaži na vlastné náklady. 

4.4.      V najvyššej výkonnostnej súťaži seniorov nemôžu pôsobiť viaceré družstvá jedného BK. 
V prípade, že niektoré družstvo BK malo získať právo postupu do najvyššej súťaže v ktorej už 
získalo právo na účasť skôr iné družstvo toho istého BK, bude právo účasti druhého družstva 
prevedené na iný BK v súlade s predpismi SBA. 

http://www.sstl.sk/
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4.5.   Fyzická osoba ani právnická osoba nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých 
basketbalových  kluboch, ktorých družstvá dospelých pôsobia v tej istej súťaži, najmä nesmie 
súčasne byť spoločníkom, vykonávať funkciu v orgánoch alebo mať podiel na hlasovacích 
právach v orgánoch v takých kluboch, a to ani prostredníctvom ovládanej alebo ovládajúcej osoby 
a ani prostredníctvom holdingovej spoločnosti alebo spriaznenej osoby.  

4.6.      V prípade, že sa nenaplnia počty družstiev v jednotlivých postupových súťažiach, doplnenie do 
celkového počtu účastníkov v súťažiach okrem družstiev s nárokom na postup sa vykonáva 
nasledovne: 

4.6.1. družstvá, ktoré už hrali v predchádzajúcom h. o. v príslušnej súťaži a zostúpili /postupne 
v poradí v akom vypadli, napr. na 14., 15., 16.mieste/; 

4.6.2. družstvá, ktoré skončili na ďalších nepostupových miestach v nižšej súťaži;  

4.6.3. družstvá, ktoré nehrali v nižšej postupovej súťaži so záujmom hrať príslušnú súťaž. 

4.6.4. V mimoriadnych prípadoch môže HK SBA rozhodnúť o doplnení súťaží vždy tak, aby bolo 
zachovaná kvalita súťaží a v najvyššej súťaži žien a mužov za administratívny poplatok 
rovnajúci sa výške pokuty za odstúpenie zo súťaže. 

4.7.      Družstvá, ktoré chcú hrať mimo súťaž, môžu byť zaradené len v kategóriách od kadetov až po 
mladších mini, pričom ich zaradenie nemôže ovplyvniť typ súťaže a budú zaradené len v prípade, 
že to daný typ súťaže umožňuje vzhľadom na počet družstiev a hracích termínov. Štart družstiev 
mimo súťaž v kategóriách kadeti, kadetky, juniori, juniorky nie je povolený. 

4.8. Družstvá, ktoré budú zaradené mimo súťaž, musia byť pri žrebovaní zreteľne označené. Takéto 
družstvo môže nastúpiť maximálne s o jeden rok staršími hráčmi ako umožňuje vyhlásenie 
súťaže. V kategórii kadeti, kadetky, starší žiaci, staršie žiačky, žiaci, žiačky, mladší žiaci, mladšie 
žiačky môžu nastúpiť v zápase iba maximálne 3 starší hráči, v kategóriách starších a mladších 
mini tento počet nie je obmedzený. Dodatočná úprava družstiev z riadne prihlásených na „mimo 
súťaž“ po vyžrebovaní nie je možná. V prípade, že sa nachádzajú v súťaži družstvá „mimo 
súťaž“, zverejňuje SBA dve samostatné tabuľky súťaže – jedna v ktorej sú zarátané aj stretnutia 
družstiev „mimo súťaž“ a druhá bez stretnutí týchto družstiev. Pre konečné umiestnenie je 
rozhodujúca tabuľka bez družstiev „mimo súťaž“. 

4.9.      VV SBA stanovuje ďalšie podmienky, ktoré musí splniť BK pre prihlásenie družstiev do súťaže. 

4.10. BK musí mať ku dňu podania prihlášky družstva do súťaže splnené všetky záväzky po lehote 
splatnosti voči SBA a jej členom. HK je oprávnená poskytnúť prípadne BK primeraný odklad na 
splnenie týchto záväzkov, najneskôr však do termínu žrebovania súťaže. 

4.11. V prípade, že BK splní všetky požiadavky predpisov SBA pre zaradenie družstva do súťaží, HK 
vykoná zaradenie v súlade s prihláškou BK. 

 

5. Pravidlá  tvorby súpisiek  

5.1.      Každý BK musí pred začiatkom súťaže požiadať SBA o vydanie súpisky družstva pre svoje 
družstvo prihlásené do súťaže SBA. Žiadosť sa predkladá predpísanou formou prostredníctvom 
svojho registrovaného klubového manažéra /elektronicky prostredníctvom informačného systému 
SBA/ a musí obsahovať všetky potrebné údaje, predovšetkým hracie obdobie, označenie súťaže, 
názov družstva, systémom definované údaje o hráčoch, o trénerovi a jeho asistentoch, meno 
vedúceho družstva a prípadne jeho kontaktné údaje. BK zodpovedá za správnosť uvedených 
údajov. 

5.2.      Na základe predloženej žiadosti a po splnení všetkých predpísaných podmienok schváli 
a zverejní SBA v informačnom systéme SBA súpisku družstva počas súťaže najneskôr 
nasledujúci pracovný deň, pred prvým súťažným zápasom súťaže najneskôr do 7 pracovných 
dní. Obsah a štruktúra súpisky je definovaná informačným systémom SBA.  

5.3.      Zmenu súpisky družstva je možné uskutočniť kedykoľvek počas hracieho obdobia pri dodržaní 
platných predpisov /predovšetkým týkajúcich sa prestupov, hosťovaní a pendlovaní/. BK pri 
žiadosti o zmenu postupuje obdobne, ako pri žiadosti o vydanie novej súpisky. 



Slovenská basketbalová asociácia 
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, tel.: 02/491 14 545 

www.slovakbasket.sk 
e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk 

 
 

Hrací poriadok SBA 2021-22  Strana 10 z 31 

 

5.4.      Súpisku pred zahájením súťažného stretnutia predkladá zástupca usporiadateľa prostredníctvom 
internetu v informačnom systéme SBA, kontroluje komisár alebo 1. rozhodca. Na súťažné 
stretnutie môžu nastúpiť len hráči a tréneri uvedení na súpiske družstva. 

5.5.      Pokiaľ z nejakého dôvodu stratí hráč príslušnosť k BK /napríklad zánikom BK, vylúčením BK 
z SBA a pod./, vykonáva pôsobnosť materského klubu SBA.   

5.6.      Každý hráč môže byť v hracom období súčasne zaradený najviac na 3 súpisky družstva /včítane 
hosťovaní/ pokiaľ predpisy SBA neustanovia inak. Hráč však nemôže byť uvedený súčasne 
/v rovnakom hracom kole/ na súpiske dvoch družstiev v rovnakej súťaži. 

5.7.      Zahraničný hráč, ktorý získal hráčsku  licenciu SBA, alebo bol zaregistrovaný v ISSBA po 18 roku 
svojho veku, môže byť v hracom období súčasne zaradený najviac na 2 súpisky družstva.  

5.8.    BK, ktorých družstvá pôsobia v najvyššej súťaži mužov alebo žien, môžu mať uzavretú zmluvu 
s iným klubom, týkajúcu sa spolupráce pri výchove mládeže. SBA bude prihliadať len na zmluvy, 
ktoré boli zaregistrované na SBA obdobným spôsobom, ako zmluvy talentovaných športovcov. 

5.9.   Hráč nemôže byť zaradený na súpisku družstva pokiaľ nespĺňa vekové podmienky danej súťaže. 

5.10. Hráč môže byť zaradený na súpisku družstva v súťaži najviac vekovo o 2 vekové kategórie 
vyššie, ako je jeho skutočný vek /napríklad mladší mini do mladších žiakov alebo starší žiak do 
kategórie juniorov/. 

5.11. Akékoľvek zmeny a úpravy súpisiek / vyradenie, doplňovanie - dopisovanie hráčov a trénerov na 
súpisku / družstva vo všetkých vekových kategóriách nie sú časovo obmedzené pokiaľ predpisy 
SBA neustanovia inak.  

5.12. Dopisovanie hráčov na súpisku družstva klubu, ktorí prestupujú do klubu alebo prichádzajú na 
hosťovanie včítane zahraničia je možné iba do termínu 28.2. prebiehajúceho hracieho obdobia.  

5.13. Dopisovanie hráčov na súpisku družstva klubu v súťaži SBA, ktorí v prebiehajúcom hracom 
období pôsobili vo vekovo alebo výkonnostne vyššej súťaži, je možné iba do termínu 28.2. 
prebiehajúceho hracieho obdobia. 

5.14. Medzi družstvami jedného BK, ktorý má v jednej súťaži zaradených viacero družstiev /A, B/ je 
možné uskutočniť presun hráčov medzi súpiskami družstiev tohto BK v tej istej súťaži /z družstva 
B do družstva A alebo naopak/, len  po  polovici alebo po ukončení základnej časti tejto súťaže 
alebo nadstavbovej časti  súťaže iba do maximálneho počtu troch hráčov v príslušnom termíne 
(napr. 2 hráči z družstva B do družstva A a zároveň 1 hráč z družstva A do družstva B). 

5.15. Družstvo v súťažiach SBA musí mať na súpiske základný počet minimálne 10 hráčov včítane 
hráčov so striedavým štartom, príp. hosťovaním. Pri kategórii mladších mini až po starších žiakov 
musí byť na súpiske družstva minimálne 12 hráčov. Pri nesplnení tejto podmienky nebude BK 
schválená súpiska družstva. 

5.16. V čase platnosti §4 bod (2) j) Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 
ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a 
hromadných podujatí, je možné na súpisku družstva najvyššej súťaže zaradiť mladého hráča od 
kategórie staršieho žiactva po kategóriu U23 s povinnosťami podľa §4 bod (6) b) tejto vyhlášky. 
V tomto prípade neplatia body 5.6, 5.10, 5.12 a 5.13 tohto hracieho poriadku. Hráč, takto 
zaradený na súpisku extraligového družstva, musí byť na základe žiadosti materského klubu  
zapísaný do zoznamu talentovaných športovcov v zmysle platnej smernice SBA. Všetkých takto 
na súpisky zaradených hráčov eviduje HK SBA (SBL), nakoľko títo nie sú započítavaní do 
minimálne nutného počtu hráčov potrebných k nastúpeniu na extraligový zápas, čo však nebráni 
ich štartu v extraligovom zápase. 

 

6. Pravidlá preraďovania, pendlovania, hosťovania a štartu v iných vekových kategóriách 

6.1.      Členením súťaží v rámci SBA sa rozumie : 

6.1.1. členenie podľa vekovej kategórie  – seniori, juniori, kadeti, st. žiaci, žiaci, ml. žiaci, st. mini, 
ml. mini 

6.1.2. členenie podľa výkonnostnej  úrovne – extraliga /najvyššia súťaž/, 1. liga, 2. liga ...  
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6.2.      Preraďovanie je vymazanie hráča zo súpisky jedného družstva a zaradenie hráča na súpisku 
iného družstva materského BK, než na ktorej bol zapísaný /preradením nie je súčasný zápis 
hráča na viacerých súpiskách v zmysle čl. 5 HP, /pri podaní žiadosti o zmenu súpisky družstva 
/preradenie/. Hráčov je možné preraďovať iba medzi družstvami toho istého BK. 

6.3.       Pokiaľ však hráč bol zo súpisky družstva vyradený, môže byť na súpisku tohto družstva opäť 
zaradený /dopísaný/ najskôr po dvoch mesiacoch od vyradenia. Toto ustanovenie platí obdobne 
aj v prípade hosťovaní a prestupov. 

6.4.      Trvalé ostaršenie hráča do vyššej vekovej kategórie, než ktorá zodpovedá jeho skutočnému 
veku, je možné na základe žiadosti BK. Táto žiadosť musí obsahovať súhlas lekára. Trvalé 
ostaršenie  do vyššej vekovej kategórie hráča je možné len o jednu kategóriu a je platné na celé 
hracie obdobie bez možnosti návratu do pôvodnej vekovej kategórie v tom istom hracom období. 
Ustanovenie predpisov o obmedzení zaradenia na súpisku družstva v závislosti od skutočného 
veku hráča sa potom počíta nie od skutočného veku, ale od kategórie ostaršenia. 

6.5.      Striedavý štart – pendlovanie, je možnosť štartu hráča /byť zaradený na súpiske družstva/ vo 
viacerých družstvách rovnakého BK s prihliadnutím na čl. 5.6. – 5.7.. Striedavý štart - 
pendlovanie sa riadi nasledovnými ustanoveniami: 

6.5.1. do družstva môže mať striedavý štart neobmedzený počet hráčov 

6.5.2. pendlujúci hráči môžu štartovať v jednom kalendárnom dni za obidve družstvá 

6.5.3. pendlujúci hráč nemôže štartovať za 2 družstvá v tej istej súťaži v rovnakom hracom kole 
súťaže  

6.6.      Hosťovanie je zápis hráča materského BK na súpiske družstva iného BK. Hosťovanie v súťažiach 
SBA je možné za týchto podmienok: 

6.6.1. hráč môže hosťovať súčasne najviac do dvoch  družstiev rôznych klubov.  

6.6.2. pri hosťovaní z nižšej súťaže do vyššej alebo z vyššej do nižšej /v materskom klube je hráč 
súčasne na súpiske nižšej súťaže a v hosťujúcom klube na súpiske vo vyššej súťaži alebo 
naopak – výkonnostne alebo vekovo/ nie je žiadne obmedzenie hráča počtom štartov ani 
v jednom družstve a zároveň nie je obmedzený ani vekový limit hosťujúceho hráča. 

6.6.3. hosťovanie v rovnakej súťaži je obmedzené tým, že hráč nemôže byť uvedený na súpiske 
oboch družstiev v rovnakej súťaži, ale musí byť uvedený iba na súpiske družstva, do 
ktorého hosťuje ako hosťujúci. 

6.6.4.  Maximálny počet hráčov hosťujúcich do jedného družstva je nasledovný:  

6.6.4.1. v družstve pôsobiacom v najvyššej súťaži môže hosťovať najviac šesť /6/ hráčov bez   
vekového obmedzenia, do tohto počtu sa nepočítajú hosťujúci hráči, ktorí sú z iných 
klubov, ktoré majú uzatvorenú zmluvu o spolupráci pri výchove mládeže s klubom 
najvyššej súťaže podľa čl. 5. ; 

6.6.4.2. v družstve pôsobiacom v seniorskej súťaži môže hosťovať najviac päť /5/ hráčov,   
z ktorých najmenej dvaja /2/ hráči musia byť z kategórie mládeže; 

6.6.4.3. v družstve pôsobiacom v akejkoľvek mládežníckej súťaži môžu hosťovať najviac 
štyria /4/ hráči spĺňajúci vekové požiadavky príslušnej kategórie 

6.7.5.  hosťovanie dospelých /aj zahraničných/ hráčov do najvyšších súťaží žien a mužov je  
dovolené len u hráčov, ktorí získali hráčsku  licenciu SBA do 19 roku svojho veku alebo boli 
zaregistrovaní v systéme ISSBA. 

6.7.6. hosťovanie a zmenu v hosťovaní je možné zaznačiť do súpisky družstva kedykoľvek  
v termínoch určených na zmenu súpisky družstva 

6.7.7. ohlásenie hosťovania sa vykonáva podľa platných predpisov SBA. Pokiaľ ohlasovateľ splní 
všetky požiadavky predpisov, HK hosťovanie schváli a zaregistruje do 7 dní po jeho 
doručení. 

6.7.8. hosťovanie je platné vždy najviac na jedno hracie obdobie 
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6.8.      Na základe písomnej žiadosti hráča, resp. zákonného zástupcu alebo ktorejkoľvek 
zainteresovanej strany je možné zrušiť hosťovanie hráča. Zrušenie hosťovania vykoná HK 
v ISSBA bez časového obmedzenia.  

6.9.   V prípade, ak majú hrať proti sebe dve družstvá v súťaži Slovenského pohára, /prípadne inej 
obdobnej súťaže, do ktorej sa družstvá kvalifikujú z rozdielnych súťaží/ vrátane záverečného 
turnaja a hráč je uvedený na súpiskách oboch týchto družstiev, takýto hráč musí hrať za 
materský klub.  Ak sa jedná o jeden klub a hráč je uvedený na súpiskách 2 družstiev (napr. 
A a B), hráč môže nastúpiť v takomto spoločnom stretnutí iba za jedno družstvo. Hráč môže hrať 
prípadne v jednom kole takejto súťaže za obidve družstvá 

6.10. Jeden hráč môže nastúpiť v jeden kalendárny deň maximálne iba v dvoch stretnutiach. V prípade 
jeho nastúpenia v jednom dni na akékoľvek ďalšie stretnutie, sa toto považuje ako neoprávnený 
štart hráča v stretnutí a rieši sa v súlade predpismi SBA. 

 

7. Stanovovanie termínov stretnutí, ich preloženie prípadne zrušenie 

7.1.   Termíny a poradie stretnutí sú stanovené rozhodnutím príslušného orgánu SBA a sú záväzné pre 
všetky BK a ich družstvá v súťažiach SBA. O zmene termínu (t.j. dátumu, času a prípadne miesta 
stretnutia) je oprávnená rozhodnúť HK len v prípadoch a za podmienok určených HP.  

7.2.  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 byť určený konkrétny závažný dôvod preloženia 
stretnutia: obsadenie ŠH, epidémia, lyžiarsky výcvik školy, potvrdenie RÚVZ. 
V prípade individuálnych potvrdení o zdravotnom stave platí nasledovné: pre všetky 
súťaže sa za dôvod pre zmenu termínu stretnutia považuje aj skutočnosť, že 
družstvo nedokáže naplniť podmienky HP čl. 9.2., 9.3. a to zo zdravotných dôvodov 
hráčov družstva, ktoré sú lekársky vydokladované. Dôvodom nemôže byť nedostatok 
hráčov, zaneprázdnenosť trénera, a pod./. Pre zmenu termínu zo soboty na nedeľu 
v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné odôvodnenie. 
V prípade, ak HK svojim rozhodnutím odloží stretnutie z dôvodu choroby, tak BK sú 
povinné maximálne do 14 dní od termínu riadneho konania stretnutia predložiť termín 
dohrávky zápasu aj so súhlasom súpera. V prípade, ak sa nedohodnú, rozhodne HK 
s prihliadnutím na obsadenosť haly tak, aby rozhodnutím nebol poškodený klub, 
ktorý nezavinil odloženie zápasu 

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

c) Pre súťaže dospelých a najvyššiu súťaž juniorov a kadetov sa za závažný dôvod pre 
preloženie stretnutia považuje aj skutočnosť, kedy dochádza ku konfliktu riadnych 
hracích termínov dvoch družstiev jedného klubu v rôznych súťažiach /obe družstvá 
majú vyžrebované súťažné stretnutie na rovnaký deň/ alebo dvoch klubov, ktoré 
majú podpísanú dohodu o spolupráci v súlade s čl. 5.. medzi klubom pôsobiacim 
v najvyššej súťaže mužov a žien s iným klubom v zmysle platných predpisov SBA 
týkajúcu sa spolupráce pri výchove mládeže /táto musí byť vložená do ISSBA/.  
Podmienkou uplatnenia tohto odôvodnenia však je, že tieto družstvá majú na svojich 
súpiskách spoločných najmenej 6 hráčov. 
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d) HK prijme na rozhodnutie iba tie žiadosti o preloženie zápasu, ktoré budú spĺňať 
náležitosti v zmysle písm. 7.2.1.1. Pri nesplnení týchto náležitostí HK žiadosť 
o zmenu termínu stretnutia odmietne. 

                 7.2.1.2.      Pre nižšie súťaže mládeže a dospelých platí: 

predložiť súhlas zainteresovaného BK najneskôr 10 dní pred navrhovaným alebo 
pôvodným termínom, podľa toho ktorý nastane skôr. Skrátenie lehoty 10 dní je možné 
len v osobitnom prípade hodnom zreteľa, minimálne však 24 hodín pred pôvodným 
termínom stretnutia /v prípade víkendových stretnutí najneskôr v piatok do 10,00 hod./. 
V žiadosti musí byť určený konkrétny dôvod preloženia stretnutia /dôvodom môže byť 
nedostatok hráčov, pracovná zaneprázdnenosť trénera, a pod./. Pre zmenu termínu zo 
soboty na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod ani iné 
odôvodnenie. 

              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. 

7.3.      Preloženie   stretnutia   bez  súhlasu  HK   nie  je  prípustné;  v  prípade  nerešpektovania   tohto     
    ustanovenia bude BK riešený v disciplinárnom konaní a podľa HP 

7.4.      Zmeny termínov stretnutí sa BK nespoplatňujú, tieto sú však povinné uhradiť v prípade potreby 
/zmena termínu z víkendu na pracovný deň/ iba zvýšené náklady rozhodcom, príp. TK. 

7.5.     V prípade účasti slovenského družstva v zahraničnej súťaži sú ostatné družstvá súťaže povinné 
vyjsť týmto družstvám termínovo v ústrety. Družstvo, ktoré sa účastní nadnárodnej súťaže, je 
povinné podať žiadosti o preloženie termínov stretnutí v domácej súťaži najneskôr do 15 dní po 
vyžrebovaní nadnárodnej súťaže. V prípade, ak sa kluby nedohodnú po minimálne 2 návrhoch zo 
strany oboch klubov na zmenu termínu, rozhodne definitívne v takom prípade o zmene termínu 
HK; takéto stretnutie musí byť odohrané najneskôr do začiatku ďalšej ucelenej časti súťaže. V 
tomto prípade neplatí ustanovenie čl. 7.2.2. Ustanovenie tohto bodu sa týka výhradne družstva, 
ktoré sa účastní nadnárodnej súťaže a nevzťahuje sa na družstvá, z ktorých hráči prípadne k 
takémuto účastníkovi hosťujú.  

7.6.      Pri zákaze konania športových podujatí v mieste, kde sa má stretnutie uskutočniť, v dôsledku 
vyskytnutia sa hromadných ochorení /epidémií/ alebo z iných dôvodov, príp. aj v mieste odkiaľ  
pochádza hosťujúce družstvo, je povinný takto postihnutý BK ihneď informovať o nehraní 
stretnutia HK, súpera, delegovaných rozhodcov a technického komisára /ak je na stretnutie 
delegovaný/. K oznámeniu o tejto skutočnosti musí BK priložiť potvrdenie príslušného štátneho 
orgánu. 

7.7.      Extraligové stretnutie žien a mužov môže byť odložené iba v prípade predloženia potvrdenia 
z RÚVZ. Na takéto odložené stretnutie môžu nastúpiť iba hráči, ktorí sú v pôvodnom termíne 
konania stretnutia uvedení na súpiske príslušného družstva. 

7.8.   Usporiadateľský BK musí najmenej 10 dní pred stanoveným termínom stretnutia, ak nie je 
predpismi SBA stanovené inak, oznámiť deň, hodinu a miesto stretnutia HK. Hlásenie stretnutí sa 
vykonáva elektronickou poštou /je potrebné si ho dať potvrdiť druhou stranou/.  

7.9.   V prípade zmeny začiatku času stretnutia po jeho riadnom hlásení je povinnosťou 
usporiadateľského BK riadne hlásiť túto zmenu HK a súperovi najneskôr 3 dni pred plánovaným 
stretnutím v riadne odôvodnených prípadoch. V prípade zaslania zmeny elektronickou poštou, 
túto si dať potvrdiť druhou stranou. S uvedenou zmenou okrem HK a delegačného úseku musí 
súhlasiť aj hosťujúce družstvo. Ak družstvo celoslovenskej súťaže nahlási stabilný začiatok 
domácich stretnutí pred začiatkom súťaže, je povinné počas hracieho obdobia hlásiť iba prípadnú 
zmenu.  

7.10. Hlásenie o stretnutí sa zasiela HK s uvedením miesta zabezpečenia ubytovania (hotelového 
typu) pre rozhodcov a ostatné delegované osoby tak, ako stanovujú predpisy SBA.  

7.11. Informáciu o hlásení stretnutia HK zverejní na stránke www.slovakbasket.sk   

http://www.slovakbasket.sk/
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7.12. Ak hosťujúce družstvo /rozhodca, TK/ zistí, že hlásenie stretnutia najneskôr 4 dni pred 
stanoveným termínom stretnutia nebolo zverejnené, musí telefonicky alebo e-mailom na túto 
skutočnosť upozorniť HK.  

7.13. Ak dostane hosťujúce družstvo /rozhodca, TK/ od HK alebo od usporiadateľského BK na základe 
svojho upozornenia správu o termíne, mieste a hodine začiatku stretnutia alebo HK zverejní 
uvedené informácie na stránke www.slovakbasket.sk najneskoršie 48 hodín pred stanoveným 
začiatkom stretnutia, je povinné sa k stretnutiu dostaviť. Ak tak nevykoná, trestá sa kontumáciou 
stretnutia v prospech usporiadateľského družstva. 

7.14. Ak neobdrží hosťujúce družstvo ani po upozornení e-mailom alebo telefonicky minimálne 48 
hodín pred stanoveným začiatkom stretnutia správu o konaní stretnutia alebo HK nezverejní 
uvedené informácie na stránke www.slovakbasket.sk, považuje sa stretnutie za nehlásené 
a v prípade jeho zavinenia sa trestá usporiadateľské družstvo kontumáciou stretnutia v prospech 
hosťujúceho družstva. 

7.15. Neskoré hlásenie, zaslané neskoršie ako 10 dní pred stanoveným začiatkom stretnutia, ak nie je 
predpismi SBA stanovené inak, sa trestá podľa platných predpisov. 

7.16. Ak HK alebo orgán SBA v mimoriadnych prípadoch určí priamo termín, miesto a hodinu začiatku 
stretnutia, je toto rozhodnutie záväzné pre obe družstvá a všetkých  delegovaných rozhodcov, 
technického komisára /ak je delegovaný/, či iné určené osoby. 

7.17. Ak nariadi HK stretnutie opakovať a stanoví aj termín, miesto a hodinu začiatku, sú tieto záväzné 
pre obe družstvá a delegovaných rozhodcov, resp. technického komisára  /ak je delegovaný/ 
alebo iné delegované osoby. HK súčasne stanoví ostatné podmienky, za ktorých sa stretnutie 
opakuje. Pod pojmom "za rovnakých podmienok ako prvé stretnutie" znamená, že k stretnutiu 
môžu nastúpiť iba hráči, ktorí boli uvedení na zápise prvého stretnutia /ak bol vypísaný/. Úhradu 
nákladov na rozhodcov, resp. technického komisára /ak bol delegovaný/ alebo iné delegované 
osoby a náklady spojené s opakovaním stretnutia hradí klub, ktorý opakovanie stretnutia 
zapríčinil – rozhodne HK podľa miery zavinenia. 

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. 

7.19. Začiatok stretnutia musí byť usporiadateľským BK stanovený presne. Usporiadateľský BK je 
povinný dodržiavať tieto zásady: 

7.19.1. dodržať začiatok stretnutia stanovený predpismi a rozhodnutiami SBA 

7.19.2. prihliadať na spojenie verejným dopravným prostriedkom pri príchode do miesta 
stretnutia i pri odchode do miesta bydliska, resp. miesta ďalšieho stretnutia v 
dvojstretnutí. Za vhodný sa považuje začiatok stretnutia stanovený najskôr 60 minút po 
príchode verejného dopravného prostriedku do miesta stretnutia a najneskoršie 180 min. 
pred odchodom posledného verejného dopravného prostriedku z miesta stretnutia. Pri 
systéme dvojstretnutí sa považuje za prijateľný príchod verejného dopravného 
prostriedku do miesta druhého stretnutia do 24:00 hod., resp. odchod verejného 
dopravného prostriedku z miesta prvého stretnutia po 06:00 hod. V prípade vzájomnej 
písomnej dohody BK je možné stanoviť iný začiatok stretnutia. 

7.20. Ak sa koná v jeden deň na tom istom mieste /ihrisku/ viac stretnutí, je nutné stanoviť začiatky 
stretnutí tak, aby na každé stretnutie Extraligy pripadalo 120 min.  

7.21. Časom uvedeným v hlásení stretnutia sa rozumie vlastné otvorenie hry. V prípade predĺženia 
predchádzajúceho stretnutia musí rozhodca dodržať najmenej 20 min. na rozcvičenie, ak sa 
tréneri zúčastnených družstiev nedohodnú inak. 

7.22. Pre súťaže SBA sa stanovujú začiatky stretnutí nasledovne: 

  najvyššie súťaže SBA:                  

http://www.slovakbasket.sk/
http://www.slovakbasket.sk/
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  pracovný deň 16:00 – 20:00 hod. 

 sobota  15:00 – 20:00 hod. 

 nedeľa  13:00 – 18:00 hod. 

  vyššie súťaže SBA:                        

  pracovný deň 17:00 – 20:00 hod. 

  sobota  14:00 – 20:00 hod. 

  nedeľa  09:00 – 16:00 hod.    

  ostatné súťaže SBA:                        

  pracovný deň 17:00 – 20:00 hod. 

  sobota  09:00 – 20:00 hod. 

  nedeľa  09:00 – 14:00 hod. 

 Iné začiatky stretnutí môžu byť iba na základe dohody zainteresovaných BK a súhlasu komisie 
rozhodcov alebo rozhodnutím HK.   

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

7.24. Čakacia doba je 15 minút po stanovenom a riadne hlásenom začiatku stretnutia a môže byť 
čerpaná beztrestne iba v opodstatnených prípadoch. V prípade, že v určený začiatok nie je 
prítomný jeden z delegovaných rozhodcov, sa čakacia doba čerpá vždy. 

7.25. Ak nenastúpi niektoré z družstiev do 15 minút po určenom začiatku na ihrisko pripravené k 
otvoreniu hry, oznámi túto skutočnosť rozhodca HK. O výsledku rozhodne HK po preskúmaní 
dôvodov. Rozhodujúcim pri určovaní času je čas, ktorý určí rozhodca. Delegovaní  rozhodcovia, 
resp. technický komisár /ak je delegovaný/ i asistenti rozhodcov musia v každom prípade, ak sa k 
stretnutiu dostavili, obdržať plnú náhradu nákladov vrátane odmeny za výkon funkcie. 

7.26. Ak oznámi hosťujúce družstvo usporiadateľovi /telefonicky alebo emailom, ktorý musí byť 
potvrdený prijímateľom/ oneskorenie zavinené nedodržaním cestovného poriadku verejného 
dopravného  prostriedku, nehodou alebo poruchou dopravného prostriedku na ceste  alebo 
"vyššiu  moc" /okrem lietadla/, musí byť stretnutie odohrané a o jeho platnosti po schválení 
rozhodne HK po prešetrení okolností. Družstvo je povinné predložiť HK potvrdenie o meškaní, 
nehode, či iných dôvodoch oneskorenia. 

7.27. Pri účasti BK v medzinárodných súťažiach je povolené ako dopravný prostriedok použiť lietadlo. 
Meškanie lietadla je považované ako "vyššia moc", túto skutočnosť je nutné oznámiť 
usporiadateľovi, rozhodcom, resp. technickému komisárovi /ak je delegovaný/ a HK.V prípade 
kalamitnej a mimoriadnej situácie môže HK rozhodnúť o odložení stretnutia. 

7.28. Ak nie je možné stretnutie odohrať v určený čas pre nepredvídanú prekážku, družstvá sú povinné 
nastúpiť na stretnutie ešte v ten istý deň pri dodržaní ustanovení HP. Dôvody neskoršieho 
začiatku zapíše rozhodca do zápisu o stretnutí. 

7.29. Ak sa ani po uplynutí čakacej doby nedostaví ani jeden z delegovaných rozhodcov, je 
povinnosťou družstiev stretnutie odohrať. 

7.30. Usporiadateľ i rozhodcovia sú v každom prípade povinní vyčerpať všetky možnosti na odohranie 
stretnutia. 

7.31. Ak niektoré z družstiev oznámi HK minimálne 48 hodín pred konaním stretnutia, že na súťažné 
stretnutie nenastúpi, pričom toto svoje rozhodnutie neodôvodní alebo uvedie dôvody, pre ktoré 
nie je možné takéto stretnutie preložiť v súlade s predpismi SBA. HK rozhodne o zrušení tohto 
stretnutia, ktoré sa neuskutoční. Voči takémuto družstvu budú prípadne uplatnené hracie 
dôsledky a trest v zmysle DP, ak je zaslaný dôvod neakceptovateľný. 
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8.   Prerušenie a predčasné ukončenie stretnutia  

8.1.      O prerušení stretnutia  z technických príčin rozhoduje  výlučne prvý rozhodca.  Svoje rozhodnutie   
    zapíše do zápisu o stretnutí a zdôvodnenie zašle emailom na  HK. 

8.2.      Ak je stretnutie prerušené z technických dôvodov /napr. prerušenie dodávky el. prúdu, porucha 
osvetlenia atď./ je povinnosťou usporiadateľského BK, aby vykonal všetky opatrenia k tomu, aby 
sa v stretnutí mohlo pokračovať. Stretnutie sa dohráva presne od času a stavu, kedy bolo 
prerušené, s hráčmi, ktorí neboli vylúčení do okamžiku prerušenia stretnutia pre 5 osobných 
alebo technických chýb, alebo z iných dôvodov a sú uvedení v zápise o stretnutí. 1.rozhodca 
poskytne usporiadateľskému BK lehotu na odstránenie nedostatkov tak, aby dĺžka stretnutia od 
jeho zahájenia neprekročila celkovo maximálne 180 minút. 

8.3.      Ak nie je možné stretnutie, prerušené z technických dôvodov, dohrať ešte v ten istý deň 
neskoršie /prípadne v inej telocvični/ alebo len tak, že dĺžka stretnutia od jeho zahájenia prekročí 
180 minút, o novom termíne rozhodne HK, pričom sa celé stretnutie opakuje za rovnakých 
podmienok, ako pôvodné stretnutie. HK na základe písomnej žiadosti oboch BK nenariadi 
opakovať stretnutie a uzná výsledok dosiahnutý na ihrisku v prvom nedokončenom stretnutí, ak k 
prerušeniu došlo v II. polčase stretnutia. 

8.4.      Ak dôjde na ihrisku k výtržnostiam, šarvátkam, k nerešpektovaniu príkazu rozhodcu, k opusteniu 
ihriska niektorým z družstiev, rozhodne rozhodca v súlade s Predpismi SBA o prípadnom 
ukončení stretnutia. V prípade inzultácie rozhodcu, vždy ukončí stretnutie. Predčasné ukončenie 
stretnutia zapíše rozhodca do zápisu s uvedením dôvodu svojho rozhodnutia. Zápis o stretnutí  
uzavrú mimo priestoru ihriska. Okrem toho zašle HK, najneskôr v prvý pracovný deň po 
predčasnom ukončení stretnutia, písomné vyjadrenie so zdôvodnením. Takéto  vyjadrenie v tej 
istej lehote zašle aj technický komisár /ak je delegovaný/. O výsledku predčasne ukončeného 
stretnutia a ďalších hracích dôsledkoch rozhodne HK. 

 

9.   Zápis zo stretnutia 

9.1.   V basketbalových stretnutiach je povinnosťou používať schválený zápis o stretnutí. 
Usporiadateľský BK je povinný zaslať do 1 hodiny po ukončení stretnutia sken /čitateľné foto, 
v prípade, že je zápis z oboch strán, tak obojstranne/ originálu zápisu o stretnutí emailom HK na 
adresu sutaze@slovakbasket.sk. Neoddeliteľnou súčasťou zápisu je kontrolný formulár stretnutia 
/ príloha č.1  HP SBA/. Iné predpisy SBA môžu stanoviť ďalšie prílohy a ich obsah k zápisu 
o stretnutí. Takéto prílohy tvoria následne neoddeliteľnú súčasť zápisu o stretnutí. 

9.2.      V najvyššej súťaži žien a mužov je povinnosťou mať na zápise o stretnutí uvedených najmenej 9 
hráčov, ktorí musia byť aj fyzicky prítomní na stretnutí. Z tohto počtu môže byť maximálne 5 
zahraničných hráčov. 

9.3.      Vo vyšších a nižších súťažiach je povinnosťou mať na zápise o stretnutí uvedených najmenej 10 
hráčov. Z tohto počtu môže byť maximálne 5 zahraničných hráčov. Fyzicky prítomní na stretnutí 
musia byť minimálne : 

9.3.1. 5 hráčov pri seniorských súťažiach.  

9.3.2. 5 hráčov pri mládežníckych súťažiach juniorov a kadetov 

9.3.3. 7 hráčov pri mládežníckych súťažiach starších žiakov, žiakov a mladších žiakov 

9.3.4. 10 hráčov pri mládežníckych súťažiach starších mini a mladších mini    

9.4.      Všetci zahraniční hráči budú pred začiatkom stretnutí označení v zápise o stretnutí písmenom „F“ 
/zahraničný hráč/ za menom hráča obdobne ako kapitán „C“. 

9.5.      Originál zápisu zasiela HK usporiadateľský BK na výzvu HK do 3 dní poštou. Prvú kópiu obdrží 
hosťujúce družstvo /pri turnajovom spôsobe súťaže družstvo uvedené v zápise ako B/, druhú 
kópiu obdrží domáce družstvo /pri turnajovom spôsobe súťaže družstvo uvedené v zápise ako 
družstvo A/. 
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9.6.      Po skončení stretnutia sú povinní rozhodcovia podpísať zápis o stretnutí. Asistenti rozhodcu 
uvedú svoje priezviská veľkými tlačenými písmenami do zápisu o stretnutí. Za správnosť 
a úplnosť zápisu zodpovedá technický komisár, pokiaľ nie je prítomný tak 1. rozhodca stretnutia. 

 

10.    Hodnotenie výsledkov 

10.1. Vo všetkých stretnutiach a súťažiach sa hodnotí víťazstvo dvomi bodmi a prehra jedným bodom.  

10.2. Po kontumácii stretnutia sa priznáva súperovi skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. 
Ak príde ku kontumácii stretnutia z viny oboch družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 
0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.  

10.3. Na základe predčasného ukončenia stretnutia pre nedostatok hráčov, ak klesne počet hráčov 
niektorého družstva pod 2, previnivšiemu sa družstvu sa priznáva 1 bod a druhému družstvu 2 
body. Skóre sa stanovuje nasledovne: 

10.3.1. započítava sa výsledok dosiahnutý na ihrisku, ak prehrávalo družstvo, ktoré zavinilo 
nedohranie stretnutia, väčším  rozdielom skóre ako 20 bodov, 

10.3.2. inak 20:0 v prospech vyhrávajúceho družstva. 

10.4. Družstvo, ktoré je potrestané zastavením činnosti, prehráva všetky stretnutia v priebehu trestu so 
skóre 0:20 bez priznania bodu. 

10.5. Pokiaľ príde ku kontumácii aspoň 3 súťažných stretnutí družstva v jednom hracom období, HK 
takéto družstvo zo súťaže ihneď vylúči. Pokiaľ príde v nižších   súťažiach  ku kontumácii 
z dôvodu nedostatočného počtu hráčov, pričom stretnutie sa odohrá, táto kontumácia sa 
nezapočítava do počtu kontumácií z dôvodu ktorých by bolo družstvo vylúčené zo súťaže. 

10.6. Víťazom súťaže SBA, ktorá má formu dlhodobej súťaže bez záverečného finálového turnaja 
alebo play-off,  sa stáva družstvo, ktoré zo schválených stretnutí súťaže dosiahlo najvyšší počet 
bodov. O poradí v danej súťaži sa rozhoduje podľa Pravidiel basketbalu FIBA.  

10.7. Víťazom súťaže SBA, ktorá je ukončená formou  záverečného finálového turnaja alebo play-off,  
sa stáva družstvo, ktoré sa stalo víťazom záverečného finálového turnaja alebo play-off. O poradí 
v danej súťaži sa rozhoduje podľa Pravidiel basketbalu FIBA.  

10.8. V mládežníckych kategóriách od starších žiakov a vyššie sa súťaž ukončí systémom Final  four. 

10.9. Pre tvorbu priebežnej tabuľky, aj keď nemajú všetky družstvá odohraný rovnaký počet stretnutí, 
sa uplatňujú pravidlá FIBA o klasifikácii. 

10.10. Vylúčené družstvá BK alebo družstvá BK, ktoré zo súťaže vystúpili, budú zaradené v 
nasledujúcom hracom období, ak do príslušnej vekovej kategórie BK družstvo prihlási, do nižšej 
výkonnostnej súťaže SBA v súlade s rozhodnutím orgánov SBA.  

10.11. Pokiaľ je súťaž rozhodnutím HK z mimoriadnych dôvodov ukončená predčasne, tak o konečnom 
poradí sa rozhoduje nasledovne:  

10.11.1. ak je odohraná minimálne polovica základnej alebo nadstavbovej časti súťaže, tak je 
konečné poradie súťaže stanovené touto priebežnou tabuľkou podľa percentuálneho 
hodnotenia víťazstiev. V prípade rovnakého percenta rozhoduje rozdiel celkového skóre 
v tabuľke ,  

10.11.2. v prípade dohrania ucelenej základnej alebo nadstavbovej časti súťaže (pred play-
off alebo finálnou časťou) je konečné poradie určené touto záverečnou tabuľkou,  

10.11.3. v prípade neodohrania minimálne polovice základnej časti súťaže je táto ukončená 
bez určenia poradia. 

 

11. Povinnosti usporiadateľského BK k súťažnému stretnutiu 

11.1. V dlhodobých súťažiach je usporiadateľom stretnutia vždy BK, ktorý má voľbu ihriska /v stretnutí 
je uvedený ako družstvo A/. Výnimky v priebehu súťaže povoľuje HK na základe písomnej 
žiadosti a predchádzajúcej dohody BK v odôvodnených prípadoch. 
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11.2. Usporiadateľ pri organizácii stretnutia zodpovedá za dodržiavanie Zákona o organizovaní 
verejných športových podujatí č. 1/2014. 

11.3. Usporiadateľ zodpovedá za zabezpečenie poriadku, bezpečnosti na ihrisku a v jeho objekte a v 
priľahlých priestoroch patriacich k objektu /napr. parkovisko/ priamych účastníkov stretnutia /člen 
družstva uvedený na súpiske družstva, osoba odprevádzajúca družstvo, rozhodca, asistent 
rozhodcu, technický komisár a delegovaný zástupca riadiaceho orgánu/ v súlade s predpismi 
SBA v časovom intervale 60 min. /v prípade najvyššej súťaže žien a mužov 90 min./ pred 
stanoveným začiatkom stretnutia a do ich odchodu z objektu a priľahlých priestorov patriacich 
k objektu /napr. parkovisko/ 60 min. po ukončení stretnutia. V prípade, že to okolnosti nedovoľujú, 
tak až do doby potrebnej na bezpečný odchod z miesta stretnutia. 

11.4. BK sú povinné zabezpečiť školenie asistentov rozhodcov v spolupráci s komisiou rozhodcov 
SBA, príp. rozhodcom rozhodujúcim príslušnú súťaž a zodpovedajú za ich činnosť v súlade 
s predpismi SBA. Po vykonaní školenia vykoná BK krátky zápis o jeho uskutočnení, kde budú 
uvedené priezviská, mená, dátumy narodenia a podpisy asistentov rozhodcov, dátum vykonania 
školenia a priezvisko, meno a podpis školiteľa. Takýto zápis v jednom rovnopise BK zasiela na 
HK najneskôr so zaslaním prvého zápisu o stretnutí z domáceho stretnutia a druhý rovnopis si 
BK odkladá do svojej evidencie.  

11.5. Rovnopis o vykonaní školenia asistentov rozhodcov, resp. jeho kópiu je povinné usporiadateľské 
družstvo predkladať pri každom domácom stretnutí spolu so zápisom o stretnutí TK, resp. 
prvému rozhodcovi.  

11.6. BK nesie plnú zodpovednosť za prácu asistentov rozhodcov v súlade s manuálom pre asistentov 
rozhodcov, ktorý zverejní SBA. 

11.7. Usporiadateľský BK je ďalej povinný najmä:  

11.7.1. zabezpečiť všetky opatrenia pre regulárny priebeh stretnutia, k tomu vytvoriť 
usporiadateľskú službu, hlavný usporiadateľ je povinný sa dostaviť bez vyzvania pred 
stretnutím k rozhodcom /v prípade nedostavenia požiada hl. rozhodca najneskôr 20 
minút pred zahájením stretnutia usporiadateľský BK o jeho predstavenie/ a dohodnúť 
všetky opatrenia a spoluprácu, hlavný usporiadateľ je menovite uvedený v zápise 
o stretnutí a je povinný plniť požiadavky rozhodcov, prípadne technického komisára, ak 
je delegovaný 

11.7.2. zabezpečiť ihrisko, funkčné technické vybavenie, náhradné dosky a obruče, 2 ks 
stopiek, 1 ks Pravidiel basketbalu alebo prístup k pravidlám prostredníctvom 
internetovej stránky www.slovakbasket.sk, lekárničku, meracie pásmo, izbový teplomer, 
zápis o stretnutí, upratovaciu službu, vysušovanie plochy ihriska a všetky náležitosti 
dané Predpismi SBA 

11.7.3. stanoviť začiatok stretnutia podľa príslušných ustanovení HP a zabezpečiť hlásenie 
stretnutia podľa príslušného článku HP 

11.7.4. zabezpečiť asistentov rozhodcov v súlade s predpismi SBA. a podľa ďalších pokynov 
HK a predložiť ku kontrole potvrdenie o školení asistentov rozhodcov 

11.7.5. zabezpečiť na požiadanie nocľahy rozhodcom, prípadne technickému komisárovi, ak je 
delegovaný, a na požiadanie taktiež družstvám a iným osobám delegovaným na 
stretnutie 

11.7.6. zabezpečiť min. 60 minút pred zahájením stretnutia samostatnú šatňu pre hosťujúce 
družstvo, pre rozhodcov, resp. technického komisára, ak je delegovaný, podľa 
Predpisov SBA, ktorá musí spĺňať všetky platné kritériá určené hygienickými normami 
/zodpovedajúca plocha, sprchy s teplou vodou,/  

11.7.7. zabezpečiť vhodný priestor pre činnosť lekára dopingovej  kontroly pri odbere vzoriek 
podľa Smernice pre kontrolu a postih dopingu v športe. 

11.7.8. zabezpečiť zdravotnú službu podľa Predpisov SBA a v prípade najvyššej súťaže žien 
a mužov  zabezpečiť účasť lekára na stretnutí 

11.7.9. zabezpečiť hlásateľskú službu pred a v priebehu celého stretnutia /najvyššia súťaž žien 
a mužov  povinne, pre ostatné súťaže sa odporúča/ 

http://www.slovakbasket.sk/
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11.7.10. zabezpečiť vhodnú propagáciu stretnutia a nahlásenie výsledku stretnutia v súlade 
s predpismi SBA 

11.7.11. pri zapisovateľskom stolíku umiestneného pri stredovej čiare zabezpečiť miesto pre 
asistentov rozhodcov, prípadne technického komisára a ďalším osobám podľa 
Predpisov SBA a na požiadanie i pre zástupcu hosťujúceho družstva, ak nie je TK 
delegovaný, medzi časomeračom a zapisovateľom 

11.7.12. vyhradiť v blízkosti zapisovateľského stolíka minimálne 2 miesta pre každé zo 
zúčastnených družstiev pre hráčov pripravených na striedanie  

11.7.13. v prípade stretnutí najvyššej súťaže žien a mužov zabezpečí podmienky pre inštaláciu 
instant replay system (IRS) a v spolupráci s SBA zabezpečí nainštalovanie takéhoto 
zariadenia. 

11.7.14. zabezpečiť bezpečný odchod rozhodcov /technického komisára/ a hosťujúceho 
družstva z objektu ihriska, príp. priľahlého parkoviska 

11.7.15. umožniť ktorejkoľvek osobe, určenej niektorým z BK, natáčanie videozáznamu alebo 
DVD záznamu ľubovoľného majstrovského stretnutia, pričom účastníci stretnutia sú 
povinní vyrobenie videozáznamu strpieť. Záznamy je možné uchovávať najviac po dobu 
12 rokov od ich vzniku. 

11.7.16. zabezpečiť ochranu dopravného prostriedku hosťujúcemu družstvu na požiadanie /min. 
3 dni pred uskutočnením stretnutia/ max. dve hodiny pred stretnutím a dve hodiny po 
stretnutí 

11.7.17. zabezpečiť hlásenie výsledkov vrátane polčasu a dvoch najlepších strelcov  z oboch 
družstiev do 30 minút po skončení stretnutia emailom na sutaze@slovakbasket.sk . 
V prípade najvyššej súťaže žien a mužov  aj tlačovej agentúre TASR a SITA, prípadne 
ďalším v súlade s predpismi SBA 

11.7.18. zabezpečiť vstupenky na stretnutie v rozsahu 10% z celkovej kapacity hľadiska pre 
hosťujúci BK, ak o tieto požiada min. 48 hodín pred stanoveným začiatkom stretnutia; 
k tomuto účelu bude uvedená celková kapacita hľadiska /sedenie + státie/ 
v pasportizácii haly 

11.7.19. zabezpečiť v stretnutiach najvyššej súťaže žien a mužov min. 4 miesta v hľadisku pre 
delegované osoby SBA, najlepšie v blízkosti stredovej čiary ihriska 

11.7.20. v prípade najvyššej súťaže žien a mužov  20 min. pred stretnutím dať k dispozícii pri 
stolíku novinárom, príp. reportérom v spolupráci so zástupcom hosťujúceho družstva 
dostatočný počet tlačív so zostavami a číslami hráčov, ktorí sú uvedení v zápise o 
stretnutí  

11.7.21. zabezpečiť v prípade najvyššej súťaže žien a mužov live štatistiky z každého domáceho 
stretnutia, pre vyššie súťaže 1. ligy, juniorov, kadetov a starších žiakov sa odporúča, 
povinné pre finálové turnaje v týchto kategóriách. 

11.7.22. zabezpečiť v prípade najvyššej súťaže žien a mužov hosťujúcemu družstvu po 
skončení každej štvrtiny a každého prípadného predĺženia stretnutia vyhodnotenie 
hernej štatistiky oboch družstiev 

11.7.23. zabezpečiť vysielanie live streamu prostredníctvom verejného servera z každého 
domáceho stretnutia v prípade najvyššej súťaže žien a mužov s požadovaným 
minimálnym rozlíšením 1024 x 768 pixelov, 12 fps 

11.7.24. zaslať na adresu HK do 48 hodín vo dvoch vyhotoveniach DVD s videozáznamom 
stretnutia najvyššej súťaže žien a mužov /1 ks pre archív, 1 ks pre národného školiteľa/. 
SBA môže rozhodnúť o povinnosti zasielania videozáznamu aj pre iné súťaže.  

11.7.25. v prípade vysielania live streamu prostredníctvom verejného servera, z ktorého je 
možné video stiahnuť aj dodatočne, nie je potrebné zasielanie DVD. Pre zabezpečenie 
jednotnosti záznamov je nutné nahrávať v mpeg2 a vyšších formátoch. Záznamy je 
možné uchovávať najviac po dobu 12 rokov od ich vzniku. 
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11.7.26. pre účely HK (prípadne AK) je potrebné celý zápas zaznamenávať z miesta oproti 
lavičkám i stolíku (výnimku udeľuje len HK) a v neskrátenej forme, t.j bez zastavovania. 
Záznam začína minimálne 5 minút pred začiatkom zápasu a končí 5 minút po skončení 
stretnutia. V prípade zvýšenej aktivity pri stolíku, je potrebné nahrávanie predĺžiť 
o potrebný čas, aby bol prípadný incident zaznamenaný.  

11.7.27. SBA môže rozhodnúť o povinnosti vysielania live streamu pre BK s uvedením ďalších 
podmienok pre finálový turnaj SP žien a mužov, pre vyššie súťaže mládeže a finálové 
turnaje mládeže.  

11.7.28. zabezpečiť v prípade najvyššej súťaže žien a mužov pred a počas celého stretnutia 
vyvesenú vlajku SBA na viditeľnom mieste. SBA dodá vlajku klubom 

11.7.29. zabezpečiť pred a počas celých stretnutí finálových turnajov Majstrovstiev Slovenska 
v mládežníckych kategóriách vyvesenú vlajku SBA na viditeľnom mieste. SBA dodá 
vlajku klubom 

11.7.30. organizátor Majstrovstiev Slovenska je povinný zabezpečiť v kategóriách U15 – U23, 
halu aspoň s 250 miestami na sedenie pre divákov a zároveň aspoň s 2-metrovou 
ochrannou zónou za košmi.  

 

12. Práva a povinnosti družstiev BK a ich členov  

12.1. Každý BK je povinný uvoľňovať v stanovených termínoch hráčov pre potreby reprezentácie SR. 
Asociačné termíny SBA stanoví na začiatku hracieho obdobia. 

12.2. BK sú povinné nahlasovať zranenia všetkých hráčov z tréningového a zápasového procesu na 
SBA k termínu 1.1. a 1.7. bežného roku.  

12.3. Každé družstvo, zaradené do súťaží SBA, musí mať ustanoveného trénera s príslušnou 
kvalifikáciou, stanovenou predpismi SBA. 

12.4. Družstvá sú povinné: 

30 minút /najvyššia súťaž 60 minút/ pred stanoveným začiatkom stretnutia predložiť ku kontrole 
súpisku družstva pomocou Webportálu ISSBA. Na požiadanie technického komisára, 1.rozhodcu 
stretnutia, resp. kapitánov zúčastnených družstiev je osoba povinná absolvovať identifikáciu. 

12.5. Po každom stretnutí má BK právo prostredníctvom kapitána družstva nahlásiť technickému 
komisárovi, resp. prvému rozhodcovi stretnutia protest alebo sťažnosť na výkon rozhodcu. Pri 
podaní protestu, sťažnosti sa v ostatnom postupuje ako pri podaní námietky podľa predpisov 
SBA. HK po splnení všetkých náležitostí prerokuje sťažnosť do 7 dní po jej obdržaní. 

12.6. Každý BK má právo vetovať rozhodcov v súlade s predpismi SBA. 

12.7. Povinnosťou každého BK je hodnotiť výkon rozhodcov v stretnutí podľa pokynov HK. 

12.8. BK je povinný zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového 
programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti 
negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí. Porušenie 
týchto pravidiel je závažným disciplinárnym previnením.  

12.9. Každú zmenu adresy a telefónneho čísla organizačného pracovníka klubu je BK povinný hlásiť e-
mailom alebo písomne HK a všetkým účastníkom príslušnej súťaže. 

12.10. Mládežnícke družstvo je povinné dostaviť sa na stretnutie iba v sprievode dospelej osoby /tréner, 
asistent, iný funkcionár.../.  Toto platí aj počas stretnutia. V prípade nesplnenia tejto podmienky 
stretnutie sa neuskutoční, prípadne sa ukončí. 

12.11. Hosťujúce družstvo je povinné: 

12.11.1. včas sa dostaviť k stretnutiu, ktoré bolo riadne hlásené podľa HP 

12.11.2. riadiť sa  pokynmi rozhodcov, technického komisára /ak je delegovaný/ pri 
zabezpečovaní poriadku na ihrisku a rešpektovať pokyny usporiadateľa v jeho objekte a 
napomáhať regulárnemu a hladkému priebehu stretnutia  
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12.11.3. poskytnúť najneskôr 30 minút (60 minút v najvyššej súťaži žien a mužov) pred 
stretnutím údaje do zápisu o stretnutí 

12.12. 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 

 

13. Práva  a povinnosti technických komisárov a rozhodcov  

13.1. Oficiálnym zástupcom SBA na stretnutiach najvyššej súťaže mužov a žien, resp. aj na ďalších, 
kde je delegovaný, je technický komisár. 

13.2. Delegáciu technických komisárov na stretnutia vykonáva SBA. 

13.3. Technickí komisári pôsobia pri stretnutiach spravidla na základe vyžiadania BK, pokiaľ nie je 
určené inak. Platí pri tom zásada, že ten, kto vyžaduje pôsobenie technického komisára, hradí aj 
náklady s tým spojené. Ubytovanie je povinný zabezpečiť usporiadateľ na náklady žiadateľa. 

13.4. Žiadosť o delegovanie technického komisára je BK povinný zaslať HK minimálne 15 dní pred 
stretnutím. 

13.5. Ak sa z vážnych dôvodov nemôže dostaviť TK na stretnutie, je povinný sa ospravedlniť 
príslušnému orgánu SBA. 

13.6. Ak na stretnutí nie je technický komisár prítomný, hosťujúce družstvo má právo sledovať prácu 
asistentov rozhodcov prostredníctvom svojho zástupcu pri stolíku  asistentov rozhodcov. 

13.7. Zástupca hosťujúceho družstva nie je osobou odprevádzajúcou družstvo. Nemá právo zasahovať 
do výkonu rozhodcov a asistentov rozhodcov. 

13.8. Ak zástupca hosťujúceho družstva zistí nedostatky v práci asistentov rozhodcov, pri najbližšom 
prerušení oznámi túto skutočnosť prvému rozhodcovi. 

13.9. Ak sa zástupca hosťujúceho družstva správa neprístojne, rozhodca má právo vykázať ho od 
stolíka bez práva náhrady. Vykázaný zástupca družstva nie je oprávnený sedieť na lavičke 
družstva. 

13.10. Ak vykázaný zástupca hosťujúceho družstva odmietne opustiť svoje miesto pri stolíku, musí byť 
usporiadateľskou službou vyvedený do hľadiska. Prvý rozhodca je povinný túto skutočnosť uviesť 
do zápisu o stretnutí. 

13.11. Stretnutia súťaží SBA riadia delegovaní rozhodcovia SBA. SBA zabezpečí oboznámenie 
rozhodcov s pravidlami súťaží SBA včítane mládežníckych súťaží a s vyhlásením súťaží SBA.  

13.12. Delegáciu rozhodcov vykonáva SBA v súlade s predpismi SBA. 

13.13. Povinnosti rozhodcov sú: 

13.13.1. dokonale ovládať a dodržiavať všetky ustanovenia platných Pravidiel basketbalu, HP 
a ostatných predpisov SBA 

13.13.2. dostaviť sa včas, najneskôr 20 min. pred začiatkom stretnutia na hraciu plochu a plniť si 
všetky povinnosti pred otvorením stretnutia, zabezpečiť hladký priebeh  stretnutia 

13.13.3. oznámiť usporiadateľovi, najneskôr do 24 hodín po obdržaní delegácie na stretnutie, že 
má záujem o ubytovanie /pri dvojstretnutiach sobota – nedeľa alebo v prípade 
nevyhnutnosti / 

13.13.4. vyžiadať si ku kontrole riadne vyplnený zápis o stretnutí a overiť si spôsobilosť 
asistentov rozhodcov 

13.13.5. 30 min. (60 minút v najvyššej súťaži žien a mužov) pred otvorením stretnutia začať 
kontrolu náležitostí hráčov, trénera   a asistenta trénera 

mailto:sutaze@slovakbasket.sk
mailto:statistikysba@gmail.com
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13.13.6. zapísať do zápisu o stretnutí pred jeho otvorením všetky zistené nedostatky na základe 
vlastného zistenia alebo zistenia technického komisára /ak je delegovaný/ v 
náležitostiach jednotlivcov, ako i všetky závažné okolnosti týkajúce sa stretnutia a 
vykonať iné záznamy požadované jednotlivými článkami HP alebo predpismi SBA 

13.13.7. nesmie začať stretnutie, ak v niektorom z družstiev je hráč s neplatnými náležitosťami 
k stretnutiu, zápas sa môže začať až po odstránení nedostatkov 

13.13.8. rozhodca má povinnosť, ak je presvedčený, že pred, v priebehu alebo po stretnutí prišlo 
k pokusu o podvod, alebo zistí závažné nezrovnalosti, zapísať zistené skutočnosti do 
zápisu o stretnutí a okamžite ich hlásiť HK. Ďalej môže podať sťažnosť na správanie sa 
hráčov, trénerov, asistentov rozhodcov, technických komisárov, ak sú  delegovaní, 
funkcionárov a divákov voči jeho osobe HK 

13.13.9. v prípade zistenia neoprávneného štartu hráča po začiatku stretnutia je rozhodca 
povinný zabezpečiť, aby hráč nepokračoval v stretnutí, odobrať hráčsku licenciu, zaslať 
ju so správou na HK a stretnutie nechať dohrať. O ostatnom rozhodne HK 

13.13.10. rozhodca musí na žiadosť trénera zapísať do zápisu o stretnutí záznam o zranení hráča 
a na základe žiadosti kapitána družstva i skutočnosť, o ktorú kapitán požiada v súlade 
s predpismi SBA 

13.13.11. pokiaľ na stretnutí nie je prítomný komisár, preberá jeho práva a povinnosti v stretnutí 1. 
rozhodca, pokiaľ predpisy SBA neustanovujú inak. 

13.14. Pri vylúčení hráča sú rozhodcovia povinní zapísať danú skutočnosť do Kontrolného formuláru 
stretnutia a informovať riadiaci orgán súťaže s podrobným vyjadrením. Pokiaľ bol hráč vylúčený 
z hry ako dôsledok druhej TCH, druhej nešportovej chyby alebo po ich kombinácií, rozhodcovia 
nie sú povinní informovať riadiaci orgán súťaže.  

13.15. Po ukončení stretnutia rozhodcovia skontrolujú zápis o stretnutí, vykonajú prípadné záznamy a 
potvrdia správnosť zápisu svojimi podpismi. 

13.16. V prípade, že sa ani po čakacej dobe nedostaví jeden z delegovaných rozhodcov k stretnutiu, 
rozhodne sa prítomný delegovaný rozhodca, či bude stretnutie rozhodovať sám alebo si vyberie 
podľa vlastného uváženia druhého rozhodcu s príslušnou kvalifikáciou. 

13.17. Ak sa dostaví oneskorene delegovaný rozhodca na stretnutie, ale ešte pred začiatkom druhého 
polčasu, vstúpi do hry pri najbližšom prerušení hry a vymení nedelegovaného rozhodcu. Ak sa 
dostaví až po otvorení druhého polčasu, dokončí stretnutie v druhom polčase náhradný 
rozhodca. Delegovaný rozhodca prevezme riadenie stretnutia v druhom polčase za predpokladu, 
že stretnutie riadi len jeden rozhodca. 

13.18. V prípade, že sa k stretnutiu nedostaví ani jeden z delegovaných rozhodcov, musia sa družstvá 
dohodnúť na dvoch alebo jednom z prítomných rozhodcov alebo osobách,  ktoré budú stretnutie 
riadiť. Dohodu zapíšu do zápisu o stretnutí ešte pred otvorením stretnutia a kapitáni družstiev ju 
na zápise o stretnutí podpíšu. Takéto stretnutie sa musí odohrať a hrá sa ako súťažné. V prípade, 
že k dohode nepríde, pôsobia ako rozhodcovia zástupcovia oboch družstiev, ktorí majú stretnutie 
odohrať. Túto okolnosť je nutné taktiež zapísať do zápisu o stretnutí. Títo zástupcovia majú v 
tomto prípade povinnosti a práva rozhodcov, pričom prvý rozhodca sa určí žrebovaním  vopred. 

13.19. Ak sa nedostavia asistenti rozhodcov, určí ich rozhodca v spolupráci s usporiadateľským BK a 
zaznačí túto skutočnosť do zápisu o stretnutí pred stretnutím i s menami. 

13.20. Nekvalifikovaný výkon niektorého z asistentov rozhodcov rozhodca zaznačí do zápisu a rieši 
nápravu. V krajnom prípade výmenou daného asistenta. Správu zašle na SBA. SBA kópiu správy 
zašle obom družstvám. 

13.21. Práva a povinnosti Asistenta rozhodcu sú nasledovné:  

13.21.1. zúčastniť sa školenia a preskúšania asistentov rozhodcov v BK 

13.21.2. dostaviť sa na stretnutie min. 30 minút /najvyššia súťaž 60 minút/ pred stanoveným 
začiatkom 

13.21.3. vykonávať určenú funkciu asistenta objektívne a presne v súlade s Pravidlami 
basketbalu a ostatnými poriadkami platnými pre danú súťaž 
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13.21.4. má právo upozorniť a požiadať rozhodcu na odstránenie nedostatkov a prekážok pri 
výkone svojej funkcie, prípadne požiadať o vykonanie záznamu do zápisu o stretnutí 

 

14. Práva a povinnosti  hráčov, trénerov,  kapitánov a osôb sprevádzajúcich družstvo 

14.1. Práva a povinnosti hráčov, trénerov,  kapitánov a osôb sprevádzajúcich družstvo sú definované 
v Pravidlách basketbalu a ďalších predpisoch SBA.  

14.2. Hráči sú povinní okrem iného: 

14.2.1. v prípade, že bude nominovaný, zúčastniť sa prípravy a súťažných stretnutí 
reprezentácie SR v súlade so smernicou o reprezentácii 

14.2.2. poznať a dodržiavať predpisy SBA 

14.2.3. na vyzvanie zodpovedných orgánov podrobiť sa dopingovej kontrole 

14.2.4. vystupovať na ihrisku slušne, plne rešpektovať všetky pokyny a nariadenia rozhodcov, 
technického komisára /ak je delegovaný/ a členov usporiadateľského zboru, prípadne 
ďalších úradných osôb s súlade s predpismi SBA 

14.2.5. riadiť sa platnými Pravidlami basketbalu SBA a ostatnými ustanoveniami, poriadkami a 
smernicami SBA 

14.2.6. na každé stretnutie nosiť preukaz poistenca alebo iný doklad o zdravotnom poistení  

14.2.7. hráči najvyššej súťaže mužov a žien a talentovaní športovci sú povinní pred zahájením 
súťaží predložiť klubu doklad o absolvovaní preventívnej lekárskej prehliadky 
u telovýchovného lekára. Členovia reprezentačných výberov predložia tento doklad aj 
zdravotnej komisii SBA. 

14.2.8. dbať o zachovanie dobrého mena slovenského basketbalu doma i v zahraničí 

14.3. Pri vykonávaní športu môže byť hráč alebo športový odborník bez jeho súhlasu monitorovaný 
členmi SBA. Z monitorovania môžu byť vyhotovované obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové 
záznamy a záznamy o fyzickej výkonnosti športovca. Záznamy z monitorovania uchováva BK 
najviac dvanásť rokov odo dňa ich vyhotovenia. Monitorovanie športovca je možné iba na účely 
posudzovania športového výkonu športovca, prípravy športovca alebo majetkového zhodnotenia 
záznamov športovou organizáciou. Použitie záznamov nesmie byť v rozpore s oprávnenými 
záujmami športovca, a nesmie bezdôvodne zasahovať do jeho práva na ochranu súkromia nad 
rámec nevyhnutný na dosiahnutie účelu monitorovania a zaznamenávania športového výkonu 
športovca. 

14.4. Pokiaľ hráč /tréner/ bol vylúčený zo stretnutia po DCH, hráč /tréner/ nemôže nastúpiť na 
stretnutie v žiadnej súťaži SBA /včítane SBL/ až do rozhodnutia HK vo veci. Ak má hráč 
nepodmienečne zastavenú činnosť, rozumie sa dátum trestu "vrátane", t. z., že hráč môže 
štartovať až nasledujúci deň po uvedenom dátume. 

14.5. Kapitán družstva je povinný okrem iného: 

14.5.1. poznať a dodržiavať predpisy SBA 

14.5.2. spolupracovať s trénerom družstva 

14.5.3. potvrdiť pred stretnutím dohodu družstiev o rozhodovaní stretnutia nedelegovanými 
rozhodcami 

14.5.4. potvrdiť podpisom pred stretnutím akékoľvek ďalšie dohody medzi zúčastnenými 
družstvami 

14.5.5. v prípade, že družstvo v neprítomnosti trénera vedie kapitán družstva, tento je povinný 
byť prezlečený v drese svojho družstva. 

14.6. Kapitán družstva má právo okrem iného: 

14.6.1. zastupovať družstvo pri všetkých rokovaniach s rozhodcami, resp. technickým  
komisárom /ak je delegovaný/ pred, v priebehu a po stretnutí 
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14.6.2. má právo uviesť do zápisu o stretnutí textom "BK podá protest, námietky alebo 
sťažnosť na rozhodcov /technického komisára/", a potvrdí podpisom na zápise 

14.6.3. požiadať o identifikáciu hráča /hráčov/ súperovho družstva a byť pri nej prítomný. 
O identifikáciu musí požiadať pred uzatvorením zápisu o stretnutí prvým rozhodcom 

14.7. Družstvo môže viesť len tréner a asistent s platnou trénerskou licenciou s minimálnym  
kvalifikačným stupňom pre danú súťaž.  

14.8. Tréner družstva je povinný okrem iného: 

14.8.1. poznať a dodržiavať predpisy SBA 

14.8.2. je zodpovedný za správanie sa hráčov a členov v družstve 

14.8.3. oznámiť zapisovateľovi pred stretnutím mená a čísla hráčov, vykonať označenie 
kapitána, základnú zostavu a podpísať zápis o stretnutí najmenej 10 min. pred jeho 
otvorením, ako prvý tak vykoná vždy tréner družstva A podľa zápisu o stretnutí 

14.8.4. spoločne s kapitánom spracovať a podpísať prehlásenie prípadne podpísať ďalšie 
záznamy v zápise zo stretnutia 

14.8.5. organizovať zaznamenávanie a vyhodnocovanie technických zápisov svojho družstva 
vo všetkých súťažných stretnutiach od vekovej kategórie starších žiakov vyššie. 
Vyhodnotenie technických zápisov sú kluby povinné zaslať elektronickou poštou podľa 
pokynov HK do 3 dní na adresu SBA sutaze@slovakbasket.sk  

14.9. Nepredloženie licencie trénerom alebo asistentom trénera neoprávňuje ich k výkonu funkcie pri 
danom stretnutí pokiaľ platnosť ich licencie nebola overená v súlade s predpismi SBA. 

14.10. Tréner družstva má právo okrem iného: 

14.10.1. prostredníctvom kapitána družstva upozorniť rozhodcov pred, v priebehu a po stretnutí 
na prípadné nedostatky alebo nezrovnalosti a žiadať o ich zapísanie do zápisu o 
stretnutí,  

14.10.2. na tieto nedostatky môže upozorniť i technického komisára /ak je delegovaný/ 

14.11. Vedúci družstva je povinný: 

14.11.1. Poznať a dodržiavať predpisy SBA 

14.11.2. Predkladať rozhodcom a komisárom všetky potrebné doklady v súlade s predpismi SBA 

14.11.3. Spolupracuje so zapisovateľom pri vyplňovaní čísiel a menoslovu hráčov, označení 
kapitána a poskytnutí ďalších údajov  

14.12. Vedúci družstva má právo: 

14.12.1. Komunikovať za družstvo s HK 

14.12.2. Byť prítomný pri konaní vo veciach družstva pred orgánmi SBA 

14.13. Pokiaľ vedúci družstva nie je ustanovený, preberá jeho práva a povinnosti tréner družstva.  

 

15.    Rozhodovanie o previnení a trestoch včítane hracích dôsledkov 

15.1. Priestupky a previnenia proti predpisom SBA budú podľa závažnosti riešené v zmysle 
Disciplinárneho poriadku a v súlade s platnými predpismi SBA 

15.2. Okrem potrestania priestupkov a previnení podľa predchádzajúceho bodu sa uplatňujú aj hracie 
dôsledky: 

15.2.1. kontumácia stretnutia s pasívnym skóre s priznaním jedného bodu 

15.2.2. kontumácia stretnutia s pasívnym skóre bez priznania jedného bodu 

15.2.3. vylúčením družstva zo súťaže 

15.2.4. odrátaním bodov v tabuľke súťaže 

mailto:sutaze@slovakbasket.sk


Slovenská basketbalová asociácia 
Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, tel.: 02/491 14 545 

www.slovakbasket.sk 
e-mail: sekretariat@slovakbasket.sk 

 
 

Hrací poriadok SBA 2021-22  Strana 25 z 31 

 

15.3. O kontumácii stretnutia HK rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak: 

15.3.1. družstvo k riadne hlásenému stretnutiu nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, 
okrem prípadov stanovených predpismi SBA 

15.3.2. družstvo usporiadateľského BK preloží stretnutie bez súhlasu HK alebo v rozpore s ním  

15.3.3. družstvo nepredloží v predpísanej lehote predpísané doklady /súpisku družstva, 
hráčske a trénerské licencie/ ani nevykoná ich nahradenie v zmysle predpisov SBA 

15.3.4. v družstve nastúpi niektorý hráč neoprávnene 

15.3.5. ak vinou družstva bolo stretnutie predčasne ukončené, okrem prípadu, kedy k 
ukončeniu došlo z dôvodu že počet hráčov na ihrisku bol nedostatočný 

15.3.6. ak sa hráč, tréner, asistent trénera, osoba sprevádzajúca družstvo, dopustí inzultácie 
alebo pokusu inzultácie rozhodcov, delegovaného technického komisára, observera 
alebo iných delegovaných osôb v priebehu stretnutia, t.j. do ukončenia hracieho času v 
súlade s predpismi SBA 

15.3.7. HK neobdrží hlásenie stretnutia usporiadateľského družstva najmenej 48 hodín pred 
jeho začiatkom 

15.3.8. družstvo nenastúpi k stretnutiu i keď hlásenie stretnutia bolo zverejnené na 
www.slovakbasket.sk  najmenej 48 hodín pred jeho začiatkom 

15.3.9. ak usporiadateľský BK, ktorého družstvo je v zápise uvedené ako domáce, 
nezabezpečí podmienky pre riadne odohratie stretnutia /nespôsobilá hracia plocha, 
nepríslušná výška košov a pod./, alebo pre jeho nedostatočnú usporiadateľskú činnosť 
dôjde  k predčasnému ukončeniu stretnutia /inzultácia účastníkov stretnutia divákmi 
a pod/ 

15.3.10. ak je odohratie stretnutia družstvom v rozpore s rozhodnutím HK 

15.4. HK môže uplatniť pri potrestaní družstva hracie dôsledky aj pokiaľ zavinením družstva alebo jeho 
BK došlo k závažným porušeniam pravidiel SBA v súvislosti s daným stretnutím /závažné 
porušenie povinností usporiadateľa, falšovanie dokumentácie, a pod./. 

15.5. Kontumácia stretnutia môže byť ako hrací dôsledok iba počas ucelenej časti súťaže /základná 
časť, nadstavbová časť, príslušné kolo play-off/. 

15.6. V prípade nedohrania súťaže niektorým družstvom /z ekonomických dôvodov, zánikom klubu, 
vylúčením zo súťaže/ sa všetky výsledky tohto družstva dosiahnuté v nedohratej  ucelenej časti 
súťaže anulujú. 

 

16.    Kompetencie a organizácia HK pri riadení súťaží  

16.1. Hracia komisia SBA je orgán SBA, zriadený v zmysle Stanov SBA, ktorý riadi súťaže SBA vo 
všetkých vekových kategóriách. 

16.2. HK má 3 sekcie: 

16.2.1.1. HK Centrálna (ďalej len  HK SBA – C) 

16.2.1.2. HK Západ (ďalej len HK SBA –Z) 

16.2.1.3. HK Východ  (ďalej len HK SBA – V) 

16.3. HK pri svojom rozhodovaní postupuje v súlade Štatútom HK a platnými predpismi SBA. 

16.4. Rozhodnutie HK je platné a účinné v momente zverejnenia na www.slovakbasket.sk . 

16.5. Proti rozhodnutiu môže osoba, ktorej práva a povinnosti boli rozhodnutím dotknuté, podať 
odvolanie do 15 dní od jeho zverejnenia ako riadny opravný prostriedok. Odvolanie nemá 
odkladný účinok, pokiaľ predpisy SBA neustanovujú inak. 

16.6. V prípade, že Štatút HK neurčuje konkrétny postup konania HK v príslušnej veci, použijú sa 
obdobné ustanovenia HP a DP, prípadne iných predpisov.  
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16.7. Všetky finančné platby vyrubované /rozhodované/ orgánmi SBA /najmä HK SBA a jej sekcie/ sa 
uhrádzajú na účet SBA  IBAN SK44 1100 0000 0029 2587 2889 pokiaľ v rozhodnutí orgánu SBA 
nie je uvedené inak.  

 

17.    Postup pri riešení protestov a námietok 

17.1. Každý BK má právo po splnení podmienok podať protest proti výsledku stretnutia  alebo námietky 
pre porušenie predpisov /ďalej len námietky/ k príslušnému orgánu SBA, ak je presvedčený, že 
prišlo k porušeniu Hracieho poriadku alebo iných predpisov SBA. 

17.2. Omyl rozhodcu spôsobený subjektívnym posúdením hernej situácie /priestupky, kontaktné 
situácie/ nemôže byť dôvodom na zmenu výsledku dosiahnutého na ihrisku alebo na opakovanie 
stretnutia. 

17.3. Námietky môže podať BK, nie jednotlivec. Námietky podané jednotlivcom sa neprerokovávajú.  

17.4. Námietky musia spĺňať tieto náležitosti: 

17.4.1. v jednorazových súťažiach podáva družstvo, podpisuje kapitán družstva a tréner 
družstva, 

17.4.2. v dlhodobých súťažiach podáva BK, podpisuje tréner príslušného družstva a štatutárny 
zástupca BK 

17.4.3. musia byť riadne odôvodnené a doložené eventuálnymi dôkazmi /predovšetkým 
videozáznam, fotografie a pod./ 

17.5. Námietky musia byť podané v termínoch: 

17.5.1. v jednorazových súťažiach /turnajoch/ písomne do 60 minút po ukončení stretnutia 
riaditeľovi  súťaže, riadiaci orgán súťaže musí pre túto súťaž zriadiť odvolaciu komisiu v 
mieste súťaže, rozhodujúci je čas konca stretnutia, ktorý určil prvý rozhodca stretnutia 

17.5.2. v dlhodobých súťažiach písomne doporučene alebo potvrdeným emailom Hracej komisii 
do 48 hodín 

17.6. Kópie námietok v dlhodobých súťažiach musia byť zaslané písomne doporučene alebo emailom 
na vedomie súperovi, obom rozhodcom, technickému komisárovi /ak bol delegovaný/ a  iným 
osobám, ak sú uvedené v námietkach. Podacie lístky alebo potvrdené emaily musia byť na 
požiadanie predložené HK. Dotknuté osoby majú lehotu 3 dni na zaslanie stanoviska HK. 

17.7. Poplatky konania o námietkach sú: 

   Kaucia     34 €,  

   v prípade sťažnosti na výkon rozhodcu  70 €  

   správny poplatok      7€. 

Poplatky musia byť uhradené najneskôr v čase podania námietky. 

17.8. V jednorazových súťažiach sa tieto úhrady vykonávajú priamo riaditeľovi súťaže proti písomnému 
potvrdeniu s podaním námietok. V dlhodobých súťažiach sa úhrady vykonávajú bankovým 
prevodom v prospech účtu SBA IBAN SK44 1100 0000 0029 2587 2889. Variabilný symbol je 
podľa registračného čísla BK.  

17.9. Doklad o zaplatení sa k podaným námietkam poskytne na vyžiadanie. 

17.10. O námietkach na 1. stupni rozhoduje Hracia komisia SBA v prípade dlhodobých súťaží alebo 
riaditeľ jednorazovej súťaže. Rozhodnutie HK sa zverejni na www.slovakbasket.sk a zašle 
emailom účastníkom konania. Rozhodnutie HK je platné a účinné v momente zverejnenia. 
Rozhodnutie v jednorazových súťažiach je platné okamžite.   

17.11. Proti rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho zverejnenia ako riadny opravný 
prostriedok. Odvolanie nemá odkladný účinok. 
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17.12. Námietky sa prerokujú v prípade jednorazových súťaží bezodkladne, v prípade dlhodobej súťaže 
do 10 dní od lehoty na vyjadrenie zúčastnených osôb, najneskôr však do začiatku ďalšej 
príslušnej ucelenej časti súťaže. 

17.13. Ak podané námietky nespĺňajú požadované náležitosti, považujú sa za nepodané a ďalej sa  
neprerokovávajú. Kaucia sa v tomto prípade vracia v plnej výške, správny poplatok sa nevracia. 

17.14. Každý basketbalový klub má právo po splnení podmienok podať sťažnosť na výkon rozhodcu, ak 
je presvedčený a má dôkazy o tom, že prišlo k viacnásobnému alebo úmyselnému porušeniu 
pravidiel basketbalu zo strany rozhodcu a tým aj k poškodeniu družstva v stretnutí. 

17.15. Postupuje sa obdobne ako v prípade námietok. 

17.16. V prípade, že boli námietky orgánom SBA uznané za odôvodnené, môže HK výsledok stretnutia 
zmeniť, zrušiť alebo nariadiť opakovanie stretnutia. V tom prípade sa vracia uhradený poplatok 
a kaucia v plnej výške. Súčasne HK vyvodí sankčné závery za porušenie predpisov SBA alebo 
postúpi na konanie príslušnému orgánu SBA. 

17.17. Členovia SBA sa počas hracieho obdobia nemôžu vyjadrovať v médiách negatívne na činnosť 
a postupy hráčov, športových odborníkov a iných členov SBA v súvislosti s priebehom súťaží 
SBA, ak je dôsledkom takéhoto vyjadrenia poškodenie ich dobrého mena alebo povesti /kritizovať 
v médiách výkon rozhodcov, postupy trénerov, znevažovať súpera a pod./.  

 

18.   Odvolanie proti rozhodnutiam HK 

18.1. Každý člen SBA, ktorý je rozhodnutím orgánu na 1. stupni dotknutý, môže podať odvolanie proti 
rozhodnutiu orgánu na 1. stupni, pokiaľ predpisy SBA neustanovujú inak. 

18.2. O odvolaní na 2. stupni rozhoduje Arbitrážna komisia SBA pokiaľ predpisy SBA neustanovujú 
inak. 

18.3. Odvolanie nemá odkladný účinok.  

18.4. Správny poplatok za odvolanie, v prípade odvolania dotýkajúceho sa konania v uvedených 
súťažiach, je: 

18.4.1. Extraliga                      150 €   individuálny člen 300 €  kolektívny člen 

18.4.2. Vyššie. súťaže    100 €        -//-            200 €      -//- 

18.4.3. Nižšie súťaže    50 €         -//-            100 €      -//- 

18.4.4. Pokiaľ konanie nie je možné priradiť konkrétnej súťaži, je správny poplatok vo výške podľa 
18.4.2. HP SBA. Štatút hracej komisie alebo iný predpis SBA môže poplatok za odvolanie 
v konkrétnom prípade stanoviť odlišne. 

18.5. Na postup pri odvolaní voči rozhodnutiu HK sa použijú prioritne ustanovenia Štatútu HK SBA, 
prípadne aj ustanovenia DP SBA a iných predpisov SBA.  

 

19.   Spôsob prevodu práv účasti 

19.1. BK, ktorý nemá záujem prihlásiť družstvo v príslušnej súťaži SBA, v ktorej získal právo štartu, 
môže toto miesto odstúpiť inému BK. Uvedené je možné iba v období od ukončenia danej súťaže 
príslušného hracieho obdobia, až do termínu prvého stretnutia danej súťaže nasledujúceho 
hracieho obdobia.  

19.2. V takomto prípade je BK povinný splniť tieto podmienky: 

19.2.1. odstupujúci BK písomne oznámi HK, že nemá záujem obsadiť miesto v príslušnej 
súťaži SBA, v ktorej má právo štartu  

19.2.2. odstupujúci BK z príslušnej súťaže môže podať žiadosť o zaradenie BK len do nižšej 
súťaže  

19.2.3. odstupujúci BK súčasne predloží na HK zmluvu o odstúpení práva štartu v príslušnej 
súťaži inému BK 
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19.2.4. odstupujúci BK súčasne preukáže, že má uhradené všetky záväzky voči SBA a jej 
členom 

19.3. BK, ktorý má prostredníctvom zmluvy o odstúpení získať právo štartu v súťaži, musí splniť 
nasledovné podmienky: 

19.3.1. zaslať prihlášku HK a splniť všetky podmienky pre štart v súťaži, v ktorej chce získať 
právo štartu 

19.3.2. zaviazať sa, že prevezme prípadné záväzky BK, ktoré vznikli voči SBA a jej členom 
v súvislosti s účasťou BK v súťaži, po ktorom právo štartu preberá 

19.4. V prípade že oba BK splnia požiadavky predpisov SBA v súvislosti s prevodom práv účasti 
v súťaži, HK právo účasti prevedie na nový klub. 

19.5. Odstupujúci BK nemá právo sa opätovne v tom istom hracom období prihlásiť do súťaže SBA, v 
ktorej mal pôvodne štartovať. V tomto hracom období, v ktorom odstúpil súťaž bude prípadne 
jeho družstvo zaradené do súťaže namiesto družstva, ktorému odstúpilo túto súťaž. 

19.6. V prípade, ak BK neprihlási svoje družstvo do súťaže, v ktorej získal právo štartu, a ani  
neodstúpi BK svoje miesto v príslušnej súťaži inému družstvu BK, rozhodne o obsadení tejto 
súťaže HK podľa predpisov SBA. 

 

20. Požiadavky na vybavenie haly, lopty, dresy, otvárací ceremoniál stretnutia a ukončenie 
stretnutia 

20.1. Kolaudáciu ŠH si vykoná každý BK sám pred začiatkom súťaží, príp. ju vykoná poverený 
zástupca HK a to tým, že vyplní protokol o kolaudácii ŠH a zašle ho na HK Zástupca HK môže 
kedykoľvek vykonať jej prípadnú kontrolu. Zoznam schválených ŠH a telocviční je uvedený pre 
každú súťaž na samostatnom tlačive a zverejnený je na stránke www.slovakbasket.sk. BK v plnej 
miere zodpovedá za údaje uvedené v Protokole o kolaudácii. Pri kontrole a zistení rozporov so 
skutočnosťou môže byť BK potrestaný podľa predpisov SBA. HK môže udeliť výnimku na ŠH pre 
konkrétnu súťaž. 

20.2. Usporiadateľ stretnutia najvyššej súťaže žien a mužov a vo vyšších  súťažiach   je  povinný 
zabezpečiť minimálne 30 minút pred stanoveným začiatkom stretnutia  osvetlenie hracej plochy, 
ktoré bude aj počas stretnutia. Svetelné efekty počas nástupu družstiev sú povolené. 

20.3. K stretnutiu usporiadateľské družstvo predloží minimálne 3 lopty pre každé družstvo na 
rozcvičenie značky zhodnej s hracou loptou, neobohrané, nepoškodené a správne nahustené a 
hraciu loptu prvému  rozhodcovi. Prvý rozhodca stretnutia vyberie hraciu loptu v súlade s 
pravidlami FIBA. Mužské družstvá hrajú s veľkosťou lopty č.7 a ženské družstvá s veľkosťou 
lopty č.6. Veľkosť lopty pre mládež je stanovená predpismi SBA. 

20.4. K stretnutiu sú povinní hráči /-ky/ nastúpiť v jednotných dresoch s číslami od 0, resp. 00 do 99 
vrátane. Farba dresov a trenírok musí byť v súlade s pravidlami FIBA. 

20.5. Hráčom je povolené používať pod dresmi iné, resp. ďalšie tričká v súlade s predpismi FIBA. 
Povoľujú sa nátelníky s dlhým rukávom v jednotnej farme doplnkov tímu. Domáce družstvo je 
povinné nastúpiť v dresoch svetlej farby, hosťujúce družstvo v dresoch tmavej farby, pokiaľ sa 
družstvá nedohodli inak. Umiestnenie reklamy na dresoch nesmie prekážať viditeľnosti čísiel 
vpredu, ani na chrbte. Reklamy umiestnené na dresoch musia byť u všetkých hráčov družstva 
rovnaké. Čísla dresov nesmú mať za nijakých okolností menšie rozmery ako stanovujú pravidlá 
FIBA. 

20.6. Na otvárací ceremoniál, ktorý je pre najvyššiu súťaž seniorov a pre finálové turnaje povinný, pre 
ostatné súťaže odporúčaný, družstvá nastúpia na výzvu rozhodcov 6 minút pred stanoveným 
začiatkom stretnutia. Hráči družstva sú povinní nastúpiť rovnako ustrojení. Nasleduje 
predstavovanie hráčov, trénerov, rozhodcov, technického komisára. Po predstavovaní sa 
odporúča aby zaznela hymna SR /pre najvyššiu súťaž žien a mužov povinné/.  

20.7. Po otváracom ceremoniáli je ďalšie /trojminútové/ rozcvičenie, po ňom je prvým rozhodcom 
stretnutie zahájené. Minimálna celková doba rozcvičenia je 20 minút. 

20.8. Po stretnutí je povinnosťou nástup oboch kompletných družstiev a podanie rúk. 
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21.     Ochorenie COVID-19 (bude sa aplikovať v čase účinnosti Vyhlášky ÚVZ SR) 

 
21.1. Hlavný organizátor stretnutia, ktoré v zmysle aktuálne platnej Vyhlášky ÚVZ podlieha testovaniu je  

povinný pred začiatkom stretnutia skontrolovať domácemu a  hosťujúcemu družstvu Záznam o testo-
vaní družstva. 
 

21.2.  Domáce a hosťujúce družstvo sú povinné hlavnému organizátorovi pred začiatkom stretnutia predložiť 
Záznam o testovaní družstva. 

 
21.3.  Ak niektoré z družstiev pred začiatkom stretnutia nepredloží riadne vypísaný Záznam o testovaní, 

hlavný organizátor stretnutia je povinný oznámiť túto skutočnosť hlavnému rozhodcovi najneskôr 30 
minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia. Hlavný rozhodca je povinný sa osobne skontaktovať 
s družstvom, ktoré Záznam o testovaní nepredložilo a po potvrdení situácie takéto stretnutie riadne 
ukončí, podpíše zápis o stretnutí a skutočnosť o nepredložení Záznamu o testovaní uvedie do kontrol-
ného formulára. 

 
21.4.  Družstvo, ktoré pred začiatkom stretnutia nepredloží Záznam o testovaní družstva, bude potrestané v 

zmysle čl. 21 bodu 21.16 HP SBA a uhradí všetky náklady na rozhodcov. 

 
21.5. Usporiadateľský BK je povinný do 1 hodiny po ukončení stretnutia zaslať sken /čitateľné foto/ Záznamu 

o testovaní družstiev spolu so zápisom o stretnutí a kontrolným formulárom stretnutia na adresu: suta-
ze@slovakbasket.sk (najvyššie a vyššie súťaže), resp. príslušnému riadiacemu orgánu nižšej súťaže: 
hkzapad@slovakbasket.sk alebo hkvychod@slovakbasket.sk.   

 
21.6. Pri organizácii stretnutí budú platiť epidemiologické opatrenia domáceho družstva s tým, že sa budú 

testovať všetky stretnutia okrem stretnutí, kde proti sebe hrajú družstvá, ktorých okres testovanie nevy-
žaduje.  

 
21.7. Družstvo, ktoré žiada o preloženie stretnutia z dôvodu ochorenia COVID-19 je povinné zaslať  žiadosť 

o preloženie stretnutia vo forme emailovej správy nielen na emailovú adresu hksba@slovakbasket.sk, 
ale je povinné ho v kópii zaslať aj na emailovú adresu lekára SBA.  

 
21.8. V prípade, ak budú končiť časti jednotlivých súťaží a nebude časový priestor na dohrávanie stretnutí, 

ktoré boli odložené z dôvodu ochorenia COVID-19, tak tieto stretnutia budú skontumované 
v neprospech družstva, kvôli ktorému sa stretnutie neodohralo v riadnom termíne. 

 
21.9. Ak sa má stretnutie odohrať v okrese, v ktorom aktuálna Vyhláška ÚVZ vyžaduje účasť na stretnutí iba 

zaočkovaným hráčom/trénerom družstvá, ktoré nemajú dostatok týchto hráčov sú povinné dohodnúť sa 
so svojim súperom na odohraní stretnutia v epidemiologicky lepšie postavenom okrese, kde sa nevy-
žaduje účasť na stretnutí iba zaočkovaným hráčom/trénerom. 

 
21.10. Ak sa domáce družstvo bude nachádzať v okrese, v ktorom aktuálna Vyhláška ÚVZ vyžaduje účasť 

na stretnutí iba zaočkovaným hráčom/trénerom družstvá, tak sú družstvá povinné postupovať nasle-
dovne: 

 
21.10.1. ak majú obidve družstvá dostatok zaočkovaných hráčov, hrá sa v  okrese domáceho druž-

stva  iba so zaočkovanými hráčmi a trénermi. 
 
21.10.2. ak nemajú obidve družstvá dostatok zaočkovaných hráčov, aby odohrali stretnutie, domáce  

družstvo navrhne odohranie stretnutia v epidemiologicky lepšie postavenom okrese, v ktorom bude 
vedené ako domáce družstvo( na neutrálnej pôde) alebo u súpera, ak sa nachádza v okrese, v kto-
rom aktuálna Vyhláška ÚVZ nevyžaduje účasť na stretnutí iba zaočkovaným hráčom/trénerom. 
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21.11. V prípade, ak sa domáce aj hosťujúce družstvo bude nachádzať v okrese v ktorom aktuálna Vyhláška 
ÚVZ vyžaduje účasť na stretnutí iba zaočkovaným hráčom/trénerom družstvá, tak sú družstvá povin-
né postupovať nasledovne: 

 
21.11.1. ak majú obidve družstvá dostatok zaočkovaných hráčov, hrá sa v  okrese domáceho druž-

stva iba so zaočkovanými hráčmi a trénermi. 
 

21.11.2. ak nemajú obidve družstvá dostatok zaočkovaných hráčov, aby odohrali stretnutie, domáce 
družstvo navrhne odohranie stretnutia v epidemiologicky lepšie postavenom okrese, v ktorom bude 
vedené ako domáce družstvo. (na tzv. neutrálnej pôde)  

 
21.11.3. ak domáce družstvo nenavrhne odohranie stretnutia v epidemiologicky lepšie postavenom 

okrese, tak ho navrhne hosťujúce družstvo. 

 
21.12. Domáce družstvo v prípade, ak sa nachádza v okrese, v ktorom aktuálna Vyhláška ÚVZ vyžaduje 

účasť na stretnutí iba zaočkovaným hráčom/trénerom  môže poskytnúť miesto organizácie hosťujú-
cemu družstvu. 

 
21.13. Družstvá sú povinné najneskôr do každého pondelka do 12:00 hod zaslať hlásenky stretnutí 

s novým dohodnutým miestom konania aj so súhlasom súpera na adresu hksba@slovakbasket.sk 
a sutaze@slovakbasket.sk (najvyššie a vyššie súťaže), resp. príslušnému riadiacemu orgánu nižšej 
súťaže: hkzapad@slovakbasket.sk alebo hkvychod@slovakbasket.sk. V prípadoch zmeny miesta 
stretnutia je potrebný iba súhlas súpera a nebude sa vydávať rozhodnutie HK SBA-C. 

 
21.14. Ak sa družstvá nedohodnú do daného termínu (každý pondelok do 12:00 hod) na novom mieste 

odohrania stretnutia, tak stretnutie bude skontumované v neprospech družstva, ktoré nezabezpečilo 
náhradné miesto stretnutia resp. ktoré nebolo súčinné pri jeho dohadovaní. 

 

21.15. Družstvá sú povinné pri dohadovaní miesta stretnutia v maximálnej možnej miere poskytovať súčin-

nosť, aby sa stretnutie odohralo. 

 

21.16.   Ak príde ku kontumácii stretnutia z dôvodov uvedených v čl. 21, previnivšiemu družstvu sa priznáva 
1 bod, druhému družstvu 2 body a táto kontumácia sa nezapočítava do počtu kontumácií z dôvodu 
ktorých by bolo družstvo vylúčené zo súťaže. 
 

  

22. Záverečné ustanovenia 

22.11. O všetkých prípadoch v súvislosti so súťažami SBA, ktoré upravuje tento Hrací poriadok, 
rozhoduje HK pokiaľ predpisy SBA neustanovujú inak. 

22.12. K prerokovávaniu jednotlivých prípadov si podľa charakteru prípadu môže HK prizvať: 

22.12.1. zástupcov zúčastnených družstiev, BK /právneho subjektu/ 

22.12.2. iné zúčastnené osoby 

22.12.3. iné osoby podľa charakteru prerokovávanej problematiky 

22.13. HK si môže vyžiadať k prerokovávaným prípadom vyjadrenie funkcionárov, trénerov, rozhodcov, 
klubov i písomnou formou.  V prípade disciplinárnych konaní je HK povinná si vyžiadať písomné 
vyjadrenia dotknutých osôb. Tieto písomné vyjadrenia sú vyzvaní povinní odoslať do 7 dní odo 
dňa obdržania výzvy. 

22.14. O úhrade cestovných nákladov a iných výdavkov rozhoduje HK v zmysle predpisov SBA. 

22.15. Vo všetkých prípadoch tohto poriadku, kde je stanovený termín, je v prípade sporu rozhodujúci 
dátum poštovej pečiatky prípadne dátum doručenia emailu. 
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22.16. Tento Hrací poriadok sa vzťahuje na všetky súťaže SBA a jeho dodržiavanie kontroluje HK SBA, 
ktorá rozhoduje o prípadných sankciách podľa predpisov SBA.  

22.17. V priebehu hracieho obdobia má BK právo vykonať zmeny vo svojom názve, prípadne iných 
identifikačných údajoch /sídlo, štatutárny orgán,.../ bez toho, aby prišlo k zmene právnej 
subjektivity /bez zmeny IČO/. V prípade takýchto zmien, je BK povinný splniť nasledovné 
podmienky: 

22.17.1. podať žiadosť o registráciu zmeny na SBA 

22.17.2. doložiť na SBA fotokópiu dokladu, potvrdeného  registračným orgánom /MV, ORSR,.../ 
kde je uvedená zmena zaznamenaná 

22.18. SBA po splnení všetkých podmienok vykoná registráciu zmeny údajov v evidencii SBA. HK 
zabezpečí zmenu údajov vo všetkých administratívnych úkonoch. 

22.19. V prípade zmeny názvu družstva BK /napríklad z titulu zmeny sponzora/ v príslušnej súťaži je 
štatutárny orgán BK povinný oznámiť túto skutočnosť SBA a podať žiadosť o registráciu zmeny 
úradného názvu družstva BK v príslušnej súťaži. HK túto zmenu zaregistruje v evidencii SBA. 

22.20. V prípade, že má prísť k prevodu práv a povinností BK na právneho nástupcu, musí BK splniť 
nasledovné podmienky: 

22.20.1. právny nástupca musí byť riadnym členom SBA s príslušnými právami a povinnosťami 

22.20.2. BK musí predložiť SBA zmluvu o prevode práv a povinností s právnym nástupcom, 
z ktorej je zrejmé, že právny nástupca preberá všetky práva a záväzky pôvodného 
subjektu /majetkové aj nemajetkové/ 

22.21. VV SBA po vyhodnotení obsahu zmluvy medzi BK a jeho právnym nástupcom rozhodne o 
zaradení družstiev právneho nástupcu BK do súťaží SBA. 

22.22. V prípade odsúhlasenia prevodu práv a povinností VV SBA a zaradenia družstiev do súťaží SBA, 
zabezpečí HK technický prestup hráčov na právneho nástupcu BK. Postup pri technickom 
prestupe je definovaný v licenčnom a prestupovom poriadku. 

22.23. Zavedenie informačného systému SBA /ISSBA/, ktoré sa očakáva v najbližšom čase, si môže 
vyžiadať operatívne zmeny v dnešných procesoch toku dokladov a informácií. V prípade, že sa 
postupy ISSBA budú líšiť od postupov podľa HP, VV SBA operatívne zasiahne a vykoná 
nevyhnutné úpravy HP v potrebnom rozsahu a primeranom čase bez toho, aby zmenil základné 
princípy dané týmto HP .  

 

22.24. Tento Hrací poriadok je platný a účinný od 14.10.2021 po predchádzajúcom schválení VV SBA. 

22.25. Dňom účinnosti tohto Hracieho poriadku v celom rozsahu zaniká platnosť a účinnosť doterajšieho 
Hracieho poriadku. 

 

V Bratislave dňa 18.10.2021 

     

Kuffa Andrej        Ing. Drgoň Miloš 

Generálny sekretár SBA       prezident  SBA 


