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Zápisnica zo zasadnutia komisie ŠTK Interligy 16.04.2020 

 

 

 

1. Otvorenie zasadnutia  

Z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu COVID-19 sa zasadnutie ŠTK Interligy (ďalej 

len ŠTK) konalo formou videokonferencie dňa 16.4.2020 od 17:00. Zasadnutie otvoril 

predseda ŠTK Ing. Marián Mitošinka a konštatoval, že videokonferencie sa zúčastňujú všetci 

členovia ŠTK.  

 

2. Priebeh súťažného ročníka 2019-2020 

Karol Bok – vedúci súťaže zhrnul uskutočnenú časť súťažného ročníka z pohľadu vedúceho.  

Skonštatoval, že priebeh súťaže do 18.kola bol bez závažnejších problémov. Hráčovi KK 

Tatran Sučany Matúšovi Červencovi bola v zápase udelená červená karta. Hráčovi bola 

automaticky zastavená činnosť na dve stretnutia podľa súťažného poriadku Interligy. 

Podklady na disciplinárne konanie boli zaslané disciplinárnej komisii v zložení Josef Bartoš, 

Jozef Kráľovič a Petr Lang. Do dnešného dňa ŠTK ako riadiaci orgán nevie či disciplinárna 

komisia zasadala a či vydala rozhodnutie.   

 

Tým, že nám do priebehu súťaže zasiahla vyššia moc – koronavírusu COVID-19 (pandémia 

vyhlásená WHO) a opatrenia krízových štábov a vlád oboch krajín – núdzové stavy 

vyhlásené v oboch štátoch, bola súťaž Interligy prerušená od 12.3.2020.  

V Českej republike vláda oznámila priebeh postupného uvoľňovania opatrení proti 

koronavírusu COVID-19. Z nich je zrejmé, že ak sa situácia so šírením koronavírusu 

COVID-19 nezhorší, športoviská sa budú môcť otvoriť po 8.červnu (jún). Ďalej je 

konštatované, že „hranice sa určite neotvoria skôr než v červnu“. Nebolo však povedené za 

akých podmienok.  

V Slovenskej republike vláda oznámila, že priebeh postupného uvoľňovania opatrení proti 

koronavírusu COVID-19 na Slovensku oznámi až v pondelok 20.4.2020. 

 

ŠTK Interligy si urobil prieskum medzi klubmi ohľadom pokračovania rozbehnutého 

súťažného ročníka Interligy 2019-2020 aj s možnosťami dohrania súťažného ročníka. Medzi 



účastníkmi nie je jednotný názor ani na dohranie súťaže ani na konečný termín dohrania 

súťaže. 

  

Na základe vyššie uvedených skutočností a po dlhej diskusii dospela komisia k jednotnému 

záveru.  

„Interliga sa pre súťažný ročník 2019-2020 ukončuje bez určenia víťaza a bez určenia 

poradia“.  

V rozpise Interligy je v čl. 19 uvedené, že „Z Interligy zostupuje najhoršie umiestené 

družstvo z každej krajiny“. Z dôvodu ukončenia súťaže bez určenia víťaza a bez určenia 

poradia žiadne družstvo z Interligy nezostupuje. 

Morálnym víťazom Interligy v súťažnom ročníku 2019-2020 by malo byť družstvo ŠK 

Železiarne Podbrezová (7 bodový náskok 4 kolá do konca). 

Družstvá pre pohárové súťaže organizované NBC-WNBA určia národné zväzy zo 

zdôvodnením, tak ako je uvedené v liste prezidenta NBC-WNBA zo dňa 12.4.2020. 

 

3. Súťažný ročník 2020-2021 

ŠTK zastáva názor, že pre súťažný ročník 2020-2021 zloženie družstiev by malo zostať 

v nezmenenej podobe, keďže Interliga pre súťažný ročník 2019-2020 bola ukončená bez 

určenia víťaza a bez určenia poradia. V prípade, že niektoré družstvo nebude mať záujem 

hrať Interligu informuje o tejto skutočnosti ŠTK a tiež aj príslušný zväz. Podľa čl. 4.1 druhej 

vety „Kľúč pre nomináciu družstiev do Interligy je v plnej kompetencii národných zväzov 

a následne ho zverejnení v Rozpise Interligy a poprípade národné zväzy vhodným spôsobom 

zverejnia taktiež sami (napr. v rozpise súťaží, ktoré priamo riadia).“ V Rozpise Interligy v čl. 

20 písm. b) je uvedené, „Postup družstiev do Interligy mužov pre súťažný ročník 2020-

2021 z národných súťaží upravujú jednotlivé zväzy vo svojich rozpisoch“. ŠTK 

predpokladá, že uvedené ustanovenie príslušné zväzy splnili.  

 

Pre súťažný ročník 2020-2021 je na prvom mieste hrať systém súťaže ako doteraz. 

Vylosovanie podľa Bergerových tabuliek na základe požiadaviek družstiev. Tento systém je 

však podmienený otvorením hraníc na cestovanie bez karantén.  

 

Druhý systém bez otvorených hraníc na cestovanie resp. s podmienkou karantén je           

jesennú časť odohrať vo svojich krajinách a jar už medzištátne. Tu môže nastať problém 

s cudzincami v družstvách.   

 

Návrh termínového kalendára bol zaslaný na jednotlivé zväzy a bol po požiadavkách ČKA 

upravený. Keďže boli presunuté majstrovstvá sveta na november môže nastať problém 

s účasťou hráčov na týchto majstrovstvách. Vtedy by sa družstvá dohodli na predohrávkach, 

resp. dohrávkach stretnutí. Ak sa družstvá nedohodnú ŠTK nariadi termín stretnutia   

 

 



4. Záver 

Po jeden a pol hodinovej videokonferencii predseda ŠTK poďakoval podpredsedovi a 

členom ŠTK Interligy za príkladnú a aktívnu účasť na zasadnutí a poprial hlavne veľa 

zdravia a nech ich koronavírus obchádza čo najďalej. 

 

 

Zapísal :  

Marián Mitošinka 

predseda ŠTK Interligy 


